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Od Redakcji 

 
Ten kolejny numer "Oratoriany" stanowi swoisty "raport 

o stanie federacji". Stawiając czoła nowym wyzwaniom najpierw 
trzeba uświadomić sobie "jak jest". Dlatego głośny był swego 
czasu "Raport o stanie Kościoła", a do codzienności należą już 
różne "raporty o stanie państwa". 
 Przedstawiony "raport" dotyczy naszej filipińskiej toż-
samości. Chcemy nawzajem spojrzeć na codzienność naszych 
Kongregacji widzianą oczyma jej członków. Podzielenie się "ra-
portami o stanie poszczególnych kongregacji" może być uboga-
cające i inspirujące dla innych. Jest to szczególnie ważne teraz, 
gdy warunki zewnętrzne umożliwiają różnym zgromadzeniom 
powrót do swoich charyzmatów. Kościół wzywa nas, byśmy po-
przez odnowione spojrzenie na własny charyzmat, ukazali jego 
istotę i wcielając go w życie, ubogacali całą wspólnotę wierzą-
cych. Niech lekturze przedstawionych tutaj opracowań towarzy-
szą pytania: na ile charakter naszej pracy i zaangażowania dusz-
pasterskiego pozwala nam istnieć w Kościele polskim jako Fili-
pinom? Czy to, co było fascynujące w Oratorium rzymskim 
św. Filipa i powodowało, że wzorowały się na nim liczne wspól-
noty rozsiane po całym świecie, jest również zauważalne w na-
szej posłudze? 
 Dodatkowym bodźcem od zastanowienia się nad du-
chowością św. Filipa niech będzie opracowanie O. M. C. Ma-
gnano o charyzmatycznym kierownictwie naszego Założyciela. 
Jednocześnie kierujemy serdeczne podziękowania pod adresem 
ks. M. Stebarta, który niestrudzenie buduje mosty pomiędzy na-
szą Federacją i innymi kongregacjami Konfederacji poprzez 
przygotowywanie tłumaczeń interesujących materiałów. 

Przy tej okazji ponawiamy prośbę skierowaną do wszyst-
kich prowadzących "Oratoria świeckie" (w numerze 41), by po-
dzielili się na forum "Oratoriany" wypracowanymi już statutami 
tych grup. 
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Z  ŻYCIA  KONFEDERACJI 
 
 
Ks. Zbigniew Starczewski COr 
 
 
 
 

OBRADY DEPUTACJI PERMANENTNEJ  
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE - 

 
 

 Już po raz drugi w domu Kongregacji Oratorium św. 
Filipa Neri w Gostyniu odbędą się obrady Deputacji Permanent-
nej Konfederacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.  
 Po raz pierwszy od ponad 300 lat działalności Kongre-
gacji Oratorium Św. Filipa na polskiej ziemi odbyło się spotkanie 
Deputacji Permanentnej w październiku 1996 r. Wydarzenie to 
nie tylko miało znamiona historyczne, ale też integrujące filipi-
nów z całego świata na Świętej Górze w domu macierzystym – 
kolebce polskich filipinów.  
 Głównym tematem obrad tamtego spotkania było „Ora-
torium Socolare” – Oratorium Świeckie i jego aktualność na cza-
sy dzisiejsze.  
 Po sześciu latach nowy zarząd Konfederacji, a nade 
wszystko Deputacja Permanentna ponownie pragnie się spotkać 
na polskiej ziemi w domu Świętogórskiej Kongregacji na swoich 
obradach. Tym razem Sesja Deputacji Permanentnej odbędzie się 
w dniach 1 – 6 września 2002 r. Tematem zasadniczym tego-
rocznych obrad będzie problem formacji permanentnej w życiu 
filipińskich wspólnot.  

Opracowanie „instrumentum Laboris” do dyskusji i prac 
przyszłego Kongresu Konfederacji, który odbędzie się w 2006 r. 
w Rzymie i poświęcony będzie sprawie formacji początkowej 
i formacji permanentnej filipińskich wspólnot.  
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 Jako filipini żyjący na polskiej ziemi czujemy się za-
szczyceni wyborem Polski – Gostynia, Świętej Góry na miejsce 
dorocznych obrad Deputacji Permanentnej naszego Zgromadze-
nia.  
 W czasie spotkania Deputacji Permanentnej na polskiej 
ziemi będzie szczegółowo omawiana sprawa organizacji i tema-
tyki III Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstw Oratoryj-
nych Świata, który ma się odbyć w roku 2004 w Polsce.  
 Na zakończenie obrad Deputacji Permanentnej jest za-
planowana Sesja Rady Federacji Polskiej. Będzie więc okazja nie 
tylko do braterskiego spotkania i wspólnej modlitwy przed Świę-
togórską Matką – Wychowawczyni filipińskich powołań, ale 
umocnienia więzi filipińskiej tak bardzo potrzebnej szczególnie 
w dzisiejszych czasach.  
 Wszystkich współbraci polskiej federacji serdecznie 
proszę o modlitwy w intencji owocnego przeżywania obrad De-
putacji Permanentnej, dobrego przygotowania i przeżycia III 
Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstw Oratoryjnych w 
Polsce.  
 

Ks. Zbigniew Starczewski COr 
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Z  ŻYCIA  FEDERACJI 
 
 
Ks. Zbigniew Starczewski COr 
 
 
 
 

"RAPORT O STANIE FEDERACJI" 
 
 
 Na początku nowego III tysiąclecia, nowego XXI wieku 
jako filipini polscy, jako ludzie Kościoła stajemy bogatsi w do-
świadczenia przeszłości, z ufnością i wiarą pragniemy patrzeć 
w przyszłość.  
 Przyjmujemy przesłanie Jana Pawła II zawarte w „Novo 
Millennio Ineunte”: „Idźmy naprzód z nadzieją! Nowe tysiąclecie 
otwiera się przed Kościołem niczym rozległy ocean, na który 
mamy wypłynąć licząc na pomoc Chrystusa. Syn Boży, który 
z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, 
także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy 
wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy 
sami stawali się jego narzędziami.... Przemierzając drogi świata 
na początku nowego stulecia, musimy przyspieszyć kroku. Drogi, 
którymi idzie każdy z nas i każdy z naszych Kościołów, są bardzo 
liczne, ale żadna odległość nie dzieli tych, którzy zespoleni są 
więzami jednej komunii, umacniającej się każdego dnia przy sto-
le eucharystycznego Chleba i Słowa życia”.  
 Każda wspólnota kongregacyjna należąca do polskiej 
federacji oprócz podstawowych zadań duszpasterstwa parafial-
nego spełnia różnorakie posługi, a odczytując nowe znaki czasu 
podejmuje właściwe sobie specyficzne formy oratoryjnego dusz-
pasterstwa. Zamieszczając na łamach „Oratoriany” sprawozda-
nia z duszpasterskich poczynań poszczególnych kongregacji pra-
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gniemy nie tylko udokumentować dla historii bogactwo różnych 
form naszej działalności, ale i dla osobistej refleksji jaka winna 
zrodzić się przy lekturze poniżej zamieszczonych opracowań.  
 Św. Filip Neri nasz Założyciel uczył swoich synów du-
chowych, ze Matką i Założycielka Kongregacji jest Maryja – 
Matka Chrystusa, Jej zawierzmy nasze filipińskie posłannictwo.  

Ojciec Święty Jan Paweł II we wspomnianym wyżej Li-
ście Apostolskim „Novo Millennio Ineunte” uczy nas również : 
„W tej drodze towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna, której 
kilka miesięcy temu, wraz z licznymi biskupami przybyłymi do 
Rzymu z wszystkich części świata, zawierzyłem trzecie tysiącle-
cie. Wielokrotnie w minionych latach przedstawiałem Ją i przy-
zywałem jako <Gwiazdę nowej ewangelizacji>. I dzisiaj wskazu-
ję na Nią jako promienną Jutrzenkę i niezawodną Przewodniczkę 
na naszej drodze. Raz jeszcze mówię Jej: <Niewiasto, oto dzieci 
twoje>, wtórując słowom samego Jezusa (por. J 19,26) 
i wyrażając Jej synowskie przywiązanie całego Kościoła.” 

 
   Ks. Zbigniew Starczewski COr 
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KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI 
W GOSTYNIU 

 
Głogówko 15 - Święta Góra 

63 - 800 GOSTYŃ 
woj. wielkopolskie, archidiecezja poznańska 
tel. (065) 572-00-14; 572-39-47; 572-39-84 

fax (065) 572-08-55 
e-mail: sanktuarium@filipini-gostyn.poznan.pl 

www.filipini-gostyn.poznan.pl 
 
 

 Pierwszą Kongregacją Oratorium Św. Filipa Neri powstałą na 
polskiej ziemi w roku 1668 jest Kongregacja Gostyńska, której głów-
nym zadaniem była i jest posługa duszpasterska w Sanktuarium Matki 
Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Ks. Stanisław Grudowicz 
podejmując rolę inicjatora życia oratoryjnego w nowo powstałej kon-
gregacji miał świadomość, że najważniejszym jej celem jest opieka nad 
znanym już wówczas Świętym Miejscem Maryi jak nazywano Świętą 
Górę w najstarszych dokumentach. Już w roku 1468 na Świętej Górze 
powstała kaplica ku czci Matki Bożej. Natomiast współtwórca kongre-
gacji Ks. Stanisław Sanner w mowie pogrzebowej nad trumną główne-
go fundatora Adama Konarzewskiego dnia 3 czerwca 1676 roku mówił 
o 300 letnim kulcie Matki Bożej na Świętym Wzgórzu Gostyńskim.  
 Kongregacja Świętogórska od samego początku swego ist-
nienia z wielką odpowiedzialnością podjęła się funkcji kustosza Sank-
tuarium Maryjnego i rozpoczęła regularną opiekę duszpasterską na 
Świętej Górze. Z kronik i dokumentów kongregacji dowiadujemy się, 
że filipini świętogórscy podejmowali się pracy wychowawczo – peda-
gogicznej w okolicznych dworach wielkopolskich magnatów, co nie-
stety nie było dla kongregacji i życia wspólnotowego najlepszym do-
świadczeniem. Ponad to znane są nam fakty pracy rekolekcyjno - mi-
syjnej w terenie, choćby wspomnieć kazania pasyjne głoszone w kate-
drze poznańskiej przez Sługę Bożego Ks. Wawrzyńca Kuśniaka. Ten 
rodzaj pracy od najdawniejszych czasów, aż po współczesne angażuje 
kapłanów gostyńskiej kongregacji.  
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 Wspólnota filipińska na Świętej Górze podejmowała wysiłki 
i nadal kontynuuje troskę o piękno liturgii sprawowanej w świętogór-
skim kościele. W związku z czym istniała od najdawniejszych czasów 
kapela świętogórska, a także zespół śpiewaków oraz kompozytorów 
i muzyków, którzy mieli zabezpieczoną stronę materialną poprzez le-
gaty na poszczególnych majątkach należących wówczas do kongrega-
cji. Bogaty zbiór partytur i opracowań znajdujących się w Archiwum 
świętogórskiego klasztoru, a także wykaz wielu wspaniałych kompozy-
torów potwierdza troskę filipinów i kultywowanie tradycji muzycz-
nych zapoczątkowanych we włoskich oratoriach. Dziś kongregacja 
świętogórska posiada dość liczną grupę muzyków orkiestry dętej, którą 
prowadzi Ks. Michał Smagacz. Istnieje również zespół wokalny „Para-
diso”, który swoimi występami ubogaca liturgię nabożeństw sprawo-
wanych przez filipinów gostyńskich.  
 Kasata z okresu Kulturkampfu boleśnie zniweczyła wspania-
łą działalność duszpastersko – sanktuaryjną gostyńskich filipinów. Po 
odzyskaniu niepodległości filipini kongregacji gostyńskiej działającej 
w Tarnowie powrócili do swojej macierzy w 1919 r. dzięki pionierskiej 
i odpowiedzialnej postawie Ks. Józefa Witka. Początki odnowienia 
życia kongregacyjnego na Świętej Górze były bardzo trudne. Trzeba 
było podjąć doraźne prace remontowo – konserwatorskie w samym 
kościele jak i w klasztorze. Dzięki determinacji Ks. Józefa Witka 
i innych współbraci, którzy włączyli się do pracy organizacyjnej po-
wstał na Świętej Górze w pomieszczeniach klasztornych konwikt dla 
młodzieży męskiej uczącej się w gostyńskim liceum, które dzięki po-
mocy materialnej i moralnej powstało, i mogło spełniać bardzo wielką 
rolę w kształtowaniu młodego pokolenia Polaków. Prowadzenie kon-
wiktu i praca pedagogiczna kapłanów świętogórskich świadczyła 
o wiernym realizowaniu charyzmatu filipińskiego, a tym samym od-
powiedziała na potrzebę ówczesnych czasów.  

Życie filipińskie świętogórskiej kongregacji zostało ponownie 
zdławione w wyniku działań II wojny światowej. Część kapłanów go-
styńskiej kongregacji najpierw uwięziona w przejściowym obozie 
w Bruczkowie była zmuszona osiedlić się w innych domach filipiń-
skich jak: Studziannie czy Tarnowie. Po zakończeniu działań wojen-
nych świętogórscy kapłani jako jedni z pierwszych powrócili do swo-
jego domu gostyńskiego i rozpoczęli na nowo działalność opieki nad 
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Sanktuarium i pracy duszpasterskiej nie tylko na Świętej Górze ale 
i w okolicznych parafiach, w których nie było kapłanów. 

Gostyńscy filipini równolegle z praca duszpasterską podjęli 
ponownie pracę pedagogiczną i wychowawczą tak w gostyńskim li-
ceum jako nauczyciele nie tylko religii, ale również jako wykładowcy 
języka polskiego, fizyki i chemii, a nade wszystko materialnie wspiera-
li dzieło odbudowy zniszczonego gmachu gostyńskiego liceum. 
W klasztorze natomiast reaktywowali działalność konwiktu – internatu, 
z którego wielu wychowanków podjęło drogę kapłańskiego życia. 
Trudne czasy systemu totalitarnego zniweczyły możliwość dalszego 
prowadzenia konwiktu, przez pewien czas dom kongregacji świętogór-
skiej stał się miejscem izolacji, internowania sióstr elżbietanek z pro-
wincji wrocławskiej i nyskiej.  

Po opuszczeniu klasztoru świętogórskiego przez siostry elżbie-
tanki przed wspólnotą świętogórską stanął nowy problem jak zagospo-
darować w trudnych warunkach politycznych i ekonomicznych kom-
pleks budynków klasztornych. Po różnych przymiarkach i propozy-
cjach zadecydowano ostatecznie by dom kongregacji gostyńskiej prze-
kształcić na dom rekolekcji zamkniętych. Od 1957 roku działalność 
domu rekolekcyjnego na Świętej Górze skłoniła wielu filipinów go-
styńskich do zaangażowania się w organizację domu rekolekcyjnego i 
prowadzenia ćwiczeń duchownych dla różnych stanów i grup zawo-
dowych. Wielką zasługę w powstaniu świętogórskiego domu rekolek-
cyjnego miał Ks. Leopold Rachwał, a także ówczesny przełożony 
Ks. Józef Jura. Wsparci ofiarną praca sióstr służebniczek dębickich 
swoją działalnością odpowiadali na wielkie zapotrzebowanie tej formy 
posługi i pracy duszpasterskiej. Poniżej zamieszczony wykaz prowa-
dzonych rekolekcji i dni skupień w świętogórskim domu bardzo dobrze 
ilustruje to wielkie dzieło, które pod okiem Świętogórskiej Róży Du-
chownej – Mistrzyni Życia Duchownego dalej jest kontynuowane dla 
wielkiego pożytku współczesnych ludzi tak często poszukujących ci-
szy i skupienia do głębszych refleksji nad sensem życia.  

Nowe czasy, nowa rzeczywistość polityczna sprawiły, że kon-
gregacja gostyńska odpowiadając na współczesne wyzwania podejmu-
je nowe inicjatywy i formy pracy duszpasterskiej posługi. Sanktuarium 
Świętogórskie – jako Centralne Sanktuarium Archidiecezji Poznańskiej 
cieszące się słynącym obrazem Róży Duchownej, a także wspaniałą 
świątynią mającą od 1971 r. tytuł bazyliki bardzo dobrze spełnia swoje 
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zadania, o czym świadczy wielka frekwencja uczestników nabożeństw 
w filipińskim kościele.  

Kapłani filipińscy jako misjonarze i rekolekcjoniści udają się 
z posługą Słowa Bożego do licznych parafii nie tylko na terenie Polski 
ale i poza jej granicami.  

Obecność katechezy w polskiej szkole sprawiła, że aktualnie 
czterech kapłanów pełni funkcje katechetów w szkołach różnego typu.  

Prace dydaktyczno – naukową, w seminariach duchownych 
a także na Uniwersytecie Poznańskim im. A. Mickiewicza pełnią dwaj 
świętogórscy kapłani.  

Ośmiu kapłanów kongregacji gostyńskiej pełni posługę konfe-
rencjonisty i spowiednika w różnych domach zakonnych.  

Jeden z kapłanów pełni funkcje kapelana w szpitalu Bonifra-
trów w Marysinie, a także jeden z gostyńskich filipinów jest kapela-
nem i rektorem kaplicy w domu postulatu sióstr służebniczek wielko-
polskich w Podrzeczu.  

Z chwilą reaktywowania ordynariatu polowego w Polsce jeden 
z kapłanów kongregacji gostyńskiej podjął funkcję kapelana i probosz-
cza garnizonowej parafii.  

Otwarcie kongregacji świętogórskiej na różne formy pracy 
duszpasterskiej wyraża się w posłudze wobec grupy Anonimowych 
Alkoholików i duszpasterstwa trzeźwości prowadzonego przez dwóch 
kapłanów, a także zgodnie z charyzmatem zgromadzenia troska o mło-
dzież, która wyraża się w prowadzeniu grup modlitewnych i organiza-
cji Festiwalu Piosenki Religijnej.  

Możliwość organizacji pielgrzymek do różnych świętych 
miejsc świata skłoniło jednego ze współbraci do troski duszpasterskiej 
i organizacyjnej tych pielgrzymek.  

W Jubileuszowym Roku 2000 dotychczasowy Ośrodek Dusz-
pasterski erygowany w 1973 r. został przekształcony w samodzielna 
kanonicznie pełno - prawną parafię pw. Najświętszej Maryi Panny 
Świętogórskiej. Również w tym samym czasie została utworzona sa-
modzielna parafia w Błażejewie, która od początku powstania fundacji 
kongregacji gostyńskiej była i jest jej własnością.  

Ze Świętej Góry gostyńskiej, jako swoista kontynuacja duszpa-
sterskiej posługi, jest redagowane i wydawane czasopismo – kwartal-
nik pt. „Świętogórska Róża Duchowna”, a także dla potrzeb całej pol-
skiej federacji jest wydawana „Oratoriana”. Wielu kapłanów święto-
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górskiej kongregacji wydaje drukiem swoje przemyślenia, kazania, 
poezje, które też świadczą o nowej formie pracy duszpasterskiej.  

Trudno zamknąć w ramach niniejszego opracowania ogrom 
prac, zajęć, posług jakie podejmują na różnych odcinkach, w różnych 
sytuacjach kapłani bracia świętogórskiej wspólnoty filipińskiej. Za-
mieszczone poniżej informacje o różnych duszpasterstwach „specjali-
stycznych” prowadzonych przez kongregacje gostyńską niech jeszcze 
pełniej zobrazuje działalność kongregacji gostyńskiej wpisującej się 
w działalność Kościoła Lokalnego i Kościoła Powszechnego, a nade 
wszystko w działalność misji, do której z woli Opatrzności Bożej po-
wstała.  

 
    Ks. Zbigniew Starczewski COr 
 
 
ŚWIĘTOGÓRSKI   DOM   REKOLEKCYJNY 
 
Dom Rekolekcyjny, którym opiekują się Księża Filipini, Ku-

stosze Archidiecezjalnego Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchow-
nej został powołany do życia w 1957 r.  

Był i jest zawsze otwarty na wszystkich potrzebujących du-
chowego umocnienia i pomocy. I chociaż zmieniają się „czasy” nigdy 
nie brakuje tych, którzy chcą po krzywych liniach historii kroczyć pro-
stą, Bożą drogą i tu właśnie, na Świętej Górze, szukają drogowskazów. 

W chwili obecnej w Domu prowadzone są rekolekcje specjali-
styczne dla księży, sióstr zakonnych, młodzieży, żeńskiej i męskiej, 
ministrantów, Anonimowych Alkoholików, Al Anon, rencistów i eme-
rytów, chorych i niepełnosprawnych, katechetów, Duszpasterstwa Ro-
dzin, parafialnych zespołów „CARITAS”, „Odrodzenia”, „Letnie Spo-
tkania Oratoryjne” – dla wychowawców i poszukujących Boga.  

Do dyspozycji uczestników rekolekcji są 52 pokoje jedno, 
dwu, trzy i wieloosobowe wyposażone w umywalki z ciepłą i zimna 
wodą. Jednorazowo dom może przyjąć grupę do 120 osób. Na I piętrze 
znajduje się kaplica na ok. 200 miejsc, w której są odprawiane Msze 
św. i głoszone konferencje. Istnieje także możliwość uczestniczenia we 
Mszy Świętej odprawianej przed Cudownym Obrazem matki Bożej 
w Bazylice. Można również korzystać z sali konferencyjnej, telewizyj-
nej, kawiarenki. Na parterze znajduje się refektarz - jadalnia, w którym 
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uczestnicy rekolekcji spożywają posiłki przygotowane przez klasztorna 
kuchnię prowadzoną przez siostry służebniczki dębickie.  

Dla lepszego zilustrowania tej działalności przedstawiamy wy-
kaz ćwiczeń duchownych prowadzonych w latach 1957 – 2001.  

 
 REKOLEKCJE DNI  SKUPIENIA 

 
OKRES Ilość 

serii 
Licz. 

uczest. 
Licz. 
konf. 

Ilość 
serii 

Licz. 
uczest 

Licz. 
konf. 

1957  31 440 419 14 603 43 
1958  40 823 541 32 1549 99 
1959  39 869 520 33 1245 97 
1960  33 773 496 31 768 97 
1961  37 972 626 24 680 74 
1962  40 1.149 542 20 500 61 
1963  37 1.221 630 13 518 50 
1964  38 1.407 599 35 1.168 106 
1965  35 1.607 515 28 1.420 104 
1966  28 1.263 353 23 1.353 94 
1967  28 1.543 363 29 1.516 114 
1968  39 1.854 431 24 1.135 89 
1969  37 1.871 530 29 1.181 92 
1970  30 1.408 365 24 3.399 77 
1971  37 1.763 472 29 1.925 83 
1972  36 1.846 460 28 2.393 85 
1973  42 1.743 419 26 1.599 78 
1974  37 1.714 482 30 1.410 114 
1975  40 2.258 521 21 2.232 89 
1976  39 2.329 492 33 2.260 112 
1977  39 3.067 512 32 2.368 113 
1978  45 3.456 584 25 2.432 74 
1979  38 3.016 524 31 2.158 107 
1980  43 3.739 502 28 2.178 88 
1981  42 3.192 556 39 2.687 149 
1982  48 3.458 576 26 1.793 77 
1983  50 3.389 639 30 2.936 92 
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1984  54 4.033 686 31 2.701 93 
1985  44 3.215 542 31 1.970 98 
1986  45 3.789 550 32 2.411 91 
1987  43 2.792 492 32 2.660 90 
1988  41 3.004 483 34 2.808 92 
1989  47 3.760 495 39 3.020 88 
1990  42 2.952 368 29 2.589 56 
1991  45 2.967 436 36 2.594 79 
1992  49 3.158 508 33 2.241 81 
1993  43 3.164 428 34 2.061 72 
1994  50 3.562 380 36 2.656 70 
1995  49 3.297 426 35 2.056 70 
1996  49 3.146 450 33 1.815 60 
1997  52 3.262 459 32 2.305 81 
1998  49 3.300 508 32 2.373 81 
1999  46 2.772 452 26 1.024 56 
2000  43 2.855 371 28 622 60 
2001  46 3.244 450 28 1.454 63 

 
Razem 

 
1.865 

 
108.442 

 
22.153 

 
1.321 

 
81.260 

 
3.756 

 
 Zapraszamy wszystkich, którzy w atmosferze spokoju, 
w ciszy klasztornych korytarzy i w pięknie otaczającej przyrody chcą 
na nowo odkryć i poznać Mądrość i Miłość Boga i Jego Matki.  
Aktualnie prefektem domu rekolekcyjnego jest Ks. Jacek Niesyto . 
 
Informacji udzielamy: 
Dom Rekolekcyjny Księży Filipinów 
Głogówko 15 – Święta Góra 
63 – 800 GOSTYŃ 
tel./fax - prefix (065) 572 00 14  
e-mail: sanktuarium@filipini-gostyn.poznan.pl 
 
   Ks. Zbigniew Starczewski COr 
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ORKIESTRA  ŚWIĘTOGÓRSKA 
 
Data powstania orkiestry na Świętej Górze to dzień 6.11.1967, 

jak w swoich zapiskach odnotował Ks. K. Jelonek. Dziś pełna nazwa 
orkiestry brzmi: Świętogórska Orkiestra Dęta. Inicjatorem powstania 
po zawieruchach wojennych orkiestry, był Ks. Józef Jura, ówczesny 
superior świętogórskiej kongregacji. W czasie wieloletniego przeło-
żeństwa wykazał wiele pożytecznych inicjatyw rozsławiających dobre 
imię Kongregacji nie tylko w Archidiecezji, ale na całą Polskę. Sku-
tecznie wspomagała go grupa młodych księży, szczególnie misjonarzy. 
On też właśnie w nawiązaniu do ducha kongregacji i jej muzyczno – 
teatralnych tradycji sięgających czasów Założyciela – św. Filipa, po-
stanowił do tych tradycji nawiązać i powołać do istnienia jakiś zespół 
muzyczny ubogacający sprawowaną na Świętej Górze liturgię. Założy-
cielem natomiast orkiestry to Ks. Kazimierz Jelonek. To on właśnie 
przy współudziale swojego znajomego muzyka p. Władysława Pio-
trowskiego z Bochni, powołał do istnienia orkiestrę dętą. Jako datę 
powstania orkiestry zapisał dzień 6.11.1967 r. Ks. Jelonek podjął się 
ogromnego wysiłku związanego z budową podstaw zespołu muzycz-
nego. Organizował zbiór instrumentów, naprawę zepsutych i w związ-
ku z tym ciągłe Jego wyjazdy do Wrocławia (znajomy artysta – muzyk 
Strach), to do Poznania, to do Łodzi czy Bochni. Oprócz tego prowa-
dzenie nauczania gry młodych adeptów muzyki od podstawowego 
alfabetu muzycznego. Nie pozostawał jednak długo na Świętej Górze 
bo tylko od 12.10.1966 r. do 28. 08.1969 r. W 1969 r. udał się Ks. Je-
lonek do Studzianny, by tam kontynuować dzieło muzyczne po dzień 
dzisiejszy, a kongregacja sprawy orkiestry poleciła mnie, niżej podpi-
sanemu. Prowadzę tę pracę od października 1969 r. bez przerwy, rów-
nież po dzień dzisiejszy. W tej chwili orkiestra liczy 41 osób razem ze 
mną. Jest to już orkiestra młodzieżowa, gdyż starszych weteranów 
muzyki pozostało zaledwie kilku. W skład orkiestry wchodzi 4 studen-
tów muzyki; 3 studiuje w Poznaniu, jeden w Bydgoszczy; dwoje licea-
listów muzycznych, reszta to uczniowie pierwszego stopnia w szkole 
muzycznej w Gostyniu. Oprócz tego orkiestra szczyci się tym, że wy-
szło z niej dwóch muzyków profesjonalnych. Jeden z nich gra w Ope-
rze Poznańskiej, drugi w Filharmonii. Są profesorami muzyki. Wy-
szedł też z orkiestry jeden ksiądz, dobry klarnecista, przebywający 
aktualnie w Niemczech. Orkiestra na Świętej Górze jest orkiestrą czy-
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sto kościelną i chyba w tej chwili jedyna w naszej Archidiecezji. Po-
siada w swoich zbiorach liczne utwory i dzieła muzyczne w opracowa-
niu koncertowym: pieśni i piosenek religijnych 260, 4 msze, preludia 
kościelne, 3 zestawy kolęd w opracowaniu koncertowych (gramy zaw-
sze półgodzinny koncert przed Pasterką), pieśni procesyjne zarówno 
eucharystyczne jak i maryjne. Orkiestra wykonuje utwory przede 
wszystkim na Świętej Górze, w roku ok. 40 razy, ale nie tylko: raz po 
raz bywa zapraszana na uroczystości kościelne czy to po okolicznych 
parafiach, czy nawet do poznańskiej katedry. Oprócz utworów kościel-
nych, orkiestra posiada w swoich zbiorach bardzo dużo utworów mu-
zyki lekkiej, tanecznej i koncertowej, takich jak: uwertury koncertowe, 
walce koncertowe, polki, tanga, polonezy, mazury, i marsze uliczne. 
Orkiestra wykonuje utwory takich autorów jak: J. Verdiego, G. Biseta, 
Rossiniego, Czajkowskiego, Dvorzaka, Schtraussa Moniuszki, Ogiń-
skiego, Silwedel`a, Freivogla, E. Stolca i wielu innych. Te utwory są 
grane na koncertach po okolicznych miasteczkach, na które jest orkie-
stra zapraszana przez władze miejskiej czy gminne. Orkiestra jest wy-
posażona w instrumenty będące własnością Kongregacji zakupione 
jeszcze przez Ks. Jelonka i przeze mnie, instrumentów kongregacyj-
nych jest ponad 40. Niektórzy muzycy posiadają własne instrumenty, 
bądź będące własnością orkiestry miejskiej, w której niektórzy grają. 
Obecnie wymieniane są szczególnie trąbki na nowe, zakupywane 
w Czechach, za pieniądze od życzliwych sponsorów. Wymienione 
zostały cztery trąbki, jeden klarnet, jeden saksofon. W 2001 r. przed 
Wielkanocą orkiestra została wyposażona w 60 pięknych, galowych 
mundurów, podarowanych przez zmieniającą na inne umundurowane 
jedna z orkiestr w Holandii. Ten bogaty dar otrzymała orkiestra dzięki 
sugestii i staraniom Ks. kan. Stanisława Kostki, proboszcza w parafii 
Stary Gostyń. Oprócz spotkań związanych z próbami, a odbywają się 
one systematycznie w czwartki, orkiestra ma wspólnotowe spotkania 
z okazji opłatka – jest to spotkanie uroczyste, połączone z półgodzin-
nym koncertem – zakończenia oktawy Bożego Ciała, imienin dyrygen-
ta, św. Cecylii – patronki chórów i muzyki kościelnej i tłustego 
czwartku. Te dwa ostatnie spotkania (od niedawna zresztą) odbywają 
się nie w refektarzu klasztornym, ale w kawiarence obok sali muzycz-
nej. Orkiestra znajduje się na wysokim artystycznym poziomie, podzi-
wiana nie rzadko nawet przez tych, którzy dobrze znają się na muzyce. 
Niektórzy muzycy grają w orkiestrze po 30 i więcej lat. Niektórzy 
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z nich to uczniowie jeszcze Ks. Jelonka. Raz w roku staram się, by 
orkiestra wyjechała gdzieś na wycieczkę jedno czy trzech dniową 
przeważnie w Polsce, albo zagranicę (Czechy). Była też orkiestra pro-
szona na występy zagranicą, a mianowicie do Mohylewa na Białorusi 
i do Niemiec na paradę Bractw Kurkowych Europy, ale ze względu na 
koszta – szczególnie na Białoruś i przede wszystkim niebogaty stan 
zdrowia kapelmistrza trzeba było zrezygnować.  

Tak w ogólnych zarysach przedstawia się mały wycinek pracy 
duszpasterskiej Świętogórskiego Sanktuarium, a którego na imię dzia-
łanie Świętogórskiej Orkiestry Dętej.  

 
oprac. Ks. Michał Smagacz COr  

 
 

DUSZPASTERSTWO APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI 
 
 W październiku 1991 r. na Świętej Górze w Gostyniu rozpo-
częły się dzieje Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości. 
 Problem alkoholizmu czy choroby alkoholowej na polskiej 
ziemi zawsze miał miejsce i w różny sposób go rozwiązywano i różnie 
się go rozwiązuje. Od 1935 r., kiedy to w USA założono Ruch Anoni-
mowych Alkoholików, zaczęły się najpiękniejsze i najskuteczniejsze 
dzieje tych, którzy decydują się na rozwiązanie swojego alkoholowego 
problemu. To ci, którzy trafiają do AA i którzy wiążą się z duchowym 
programem wychodzenia z tej śmiertelnej choroby rzeczywiście wydo-
stają się z największego nawet dna i mają siłę do nowego życia – do 
takiego, jakiego często nigdy przedtem nie doświadczyli. 
 I to właśnie należący do poznańskich Grup AA zwrócili się 
do naszego klasztoru z prośbą, aby mogli przy naszym sanktuarium 
spotykać się na swoich rekolekcjach, na tzw. Dniach Skupienia – na 
wzór tych, które od lat organizują Ojcowie kapucyni w Zakroczymiu 
pod Warszawą.  
 W październiku 1991 r. odbyło się pierwsze takie spotkanie – 
było wtedy ponad 60 uczestników. A od roku 1992 już regularnie co 
parę miesięcy i sami uzależnieni, i ich rodziny przybywają na Świętą 
Górę, aby w murach bazyliki, i w murach klasztoru przeżywać naj-
piękniejszą przygodę powrotu do siebie. 
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Jako od początku będący z tymiż ludźmi zaproponowałem 
współbraciom, aby wszystkich przybywających do nas z takimi pro-
blemami ogarnąć strukturą Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości. 
Po uzyskaniu zgody rozpoczęły się dzieje dzieła, które trwa już ponad 
10 lat i które przynosi błogosławione owoce. Obecnie ci właśnie ludzie 
na Świętą Górę przybywają 8 razy w roku na 4 lub 3 dni: przybywają 
i sami uzależnieni, i ich rodziny – najczęściej należący do AA, do 
Al Anon czy Al Atten. Te Dni Skupienia zawsze mają swój program 
czy swój schemat solidnie wcześniej przygotowany. Kolejne spotkania 
przygotowują sami aowcy i współuzależnieni, którzy program konsul-
tują najpierw z duszpasterzem trzeźwości, a potem rozsyłają odpo-
wiednią liczbę zaproszeń do różnych grup AA czy Al Anon. Na Dni 
Skupienia AA prawie zawsze przyjeżdża nie tylko komplet ludzi czyli 
około 140 osób, ale przeważnie jest ich więcej, co każe dostawiać łóż-
ka, materace i stoły do posiłków. Uczestników rodzinnych grup 
Al Anon jest nieco mniej, ale i ta grupa wciąż się powiększa i nieraz 
sięga prawie 100 osób. 
 Przyjeżdżający na Dni Skupienia w programie swoim zawsze 
mają Mszę św. z kazaniem, zawsze są medytacje oraz różne konferen-
cje, które głoszą i duchowni, a także świeccy – najczęściej specjaliści 
z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednak najlep-
szymi prelegentami są dla siebie sami aowcy. Oni mówią nie tylko na 
oficjalnych mityngach, ale i na prywatnych spotkaniach, które dzieją 
się w poszczególnych pokojach, gdzie przez te parę dni zamieszkują. 
Aowcy mówią, że to są najbardziej owocne mityngi. 
 Jako duszpasterz trzeźwości, a od paru lat jest nas dwóch: 
Ks. Robert i ja piszący to słowo, zawsze mamy pełne ręce roboty. 
Na czym głównie polega nasza praca? Nie tylko na staniu przy ołtarzu 
czy przy ambonie, ale nade wszystko na siedzeniu całymi godzinami 
w pokojach, do których uczestnicy tych Dni przychodzą na prywatne 
rozmowy, a najczęściej do spowiedzi, bo już parę lat nie był u tego 
sakramentu. To są ogromnie ważne spotkania i to one bardzo często są 
rozwiązaniem najtrudniejszych nawet spraw – zwłaszcza tych z dzie-
dziny sumienia. 

Dni Skupienia zawsze powiązane są z poznaniem Świętej Gó-
ry, a także, kiedy nie ma Adwentu czy Wielkiego Postu, wiążą się one 
z różnymi kulturalnymi imprezami: ogniska, zabawy taneczne oraz 
różnego rodzaju konkursy. W ten też sposób uczymy się wspólnie do-
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brego przeżywania czasu. Również w ramach naszego Duszpasterstwa 
zorganizowaliśmy trzeźwością pielgrzymkę do Ojca Świętego w Rzy-
mie, co było wielkim i niezapomnianym wydarzeniem. 
 Najpiękniejsze i najbardziej ciepłe są te Dni Skupienia, które 
są przed Bożym Narodzeniem. Wtedy jest nas najwięcej i wtedy naj-
więcej ciepła sobie przekazujemy – zwłaszcza na wielkich spotkaniach 
opłatkowych, które przeważnie gromadzą około 300 osób.  
 Warto podkreślić, że przybywający do nas z różnych stron 
Polski i zza granicy – najczęściej z Niemiec – oni zawsze się tu dobrze 
czują, a także my, jako gospodarze miejsca z nimi bardzo dobrze się 
czujemy. 
 Trzeba tu dodać i to, że Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeź-
wości wiąże się także z codzienną pracą. Prawie codziennie przybywa 
ktoś do naszego klasztoru, aby porozmawiać z księdzem, który go zro-
zumie i aby w klimacie spokoju spróbować rozwiązać swój problem 
czy problem kogoś z rodziny. To jest bardzo ważny odcinek pracy, 
który prowadzony jest przy współpracy z lekarzami, psychiatrami, 
psychologami i terapeutami, a także w kontakcie z Oddziałami Odwy-
kowymi.  
 Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości na Świętej Górze 
jest niewątpliwie wielkim dla tego Sanktuarium darem, ale myślę też, 
że jest ono darem dla cierpiących. Jestem ponadto przekonany, że Ma-
ryja, Najlepsza Matka i Gospodyni tego miejsca szczególnie się nami 
opiekuje. To wszyscy odczuwamy. 
 

 oprac. Ks. Leszek Woźnica COr 
 
 

DUSZPASTERSTWO   FESTIWALOWE 
 

W 1994 roku Ks. Jarosław Pięta wraz z grupą młodych ludzi 
pełnych entuzjazmu zorganizował na Świętej Górze koło Gostynia 
I Festiwal Piosenki Religijnej i tak zaczęło się to niezwykłe dzieło. Co 
roku z nowymi pomysłami i nowym hasłem i hymnem festiwalowym: 
Szczęśliwi młodzi którzy mają czas to hymn pierwszego festiwalu opar-
ty na słowach świętego Filipa i następne: Zacznijcie śpiewać, Zamiesz-
kajmy pod wspólnym dachem, Zatańczmy na ulicach miast, Abyś Du-
cha Swego dał, Jego jest czas, On Będzie Pokojem i Na Twoje Słowo. Z 
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roku na rok festiwal gromadzi coraz większe grono widzów i prze-
kształcił się w imprezę o zasięgu ogólnopolskim. Na scenie festiwalo-
wej zaprezentowała się czołówka zespołów i solistów nurtu muzyki 
chrześcijańskiej: New Life M., Mietek Szcześniak, Deus Meus, Ewa 
Uryga, Tomek Kamiński, Antonina Krzysztoń, 2Tm.2,3, Trzecia Go-
dzina Dnia, Chili My, Arka Noego, Eleni i inni. Zapraszamy także 
gości nie utożsamianych z tym nurtem, ale mających wiele pozytyw-
nych treści w swoich utworach: Ryszard Rynkowski, Leszek Długosz, 
Edyta Geppert, Stanisław Soyka i inni. Chociaż Ks. Jarosław zmarł 
nagle tuż przed inauguracją V edycji Festiwalu, jego dzieło trwa nadal. 
Działalność związana z organizacją festiwalu daje możliwości oddzia-
ływania i docierania z ewangelią do różnych ludzi.  

 
Młodzież: 

Przyjeżdżają do nas z całej Polski, bardzo różni: tacy, którzy 
bardzo świadomie przeżywają swoją przynależność do Chrystusa 
i Kościoła i ci którzy poszukują i czasem nawet wrogo nastawieni 
przybywają, aby wśród młodych miło spędzić czas i zabawić się przy 
dobrej muzyce. Staramy się dotrzeć do nich na różne sposoby. Wspól-
na modlitwa, czytanie Pisma Świętego i dyskusje na ważne dla nich 
tematy. Przy festiwalu działa ojciec duchowny, który przez cały czas 
jest do ich dyspozycji. Posługa ta jest wielką pomocą dla tych, którzy 
przeżywają swoje rozterki i tutaj mają niezwykłą szansę na odnalezie-
nie drogi do Boga. Trudno to przecenić. Pole namiotowe i jego nie-
zwykła atmosfera pozwala na wymianę myśli, nowe znajomości 
i wspieranie się na drodze wiary. 

 
Organizatorzy: 

Przy festiwalu pracuje blisko stu młodych ludzi, bez których 
nie byłoby tego wszystkiego. Praca w grupie jest okazją do kształto-
wania młodzieży i zapala ich do pracy dla innych. Grupa „festiwalow-
ców” zmienia się z czasem i trzeba ciągle ich formować i przygoto-
wywać do pełnienia odpowiedzialnych zadań. Podjęliśmy zatem cało-
roczne przygotowania, aby uformować nowych ludzi do świadomego 
uczestniczenia w tym dziele. Spotykamy się zatem na wspólnej modli-
twie i rozważaniu Słowa Bożego. 
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Zespoły i soliści: 
Festiwal jest szansą dla amatorów, którzy chcą zaistnieć na scenie 
chrześcijańskiej. Nagrodą główną jest sesja nagraniowa w profesjonal-
nym studio nagrań, a więc coś, o czym zapewne wielu marzy. Zarówno 
uczestnicy konkursu festiwalowego jak i nie startujący w konkursie 
mogą wziąć udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez 
profesjonalistów, co daje możliwość doskonalenia swoich umiejętności. 
 
Niepełnosprawni: 

Od dwóch lat na naszym festiwalu jest także konkurs piosenki 
i twórczości plastycznej dla osób niepełnosprawnych. Cieszy się on 
dużym zainteresowaniem i dostarcza dużo satysfakcji i radości. Nie-
pełnosprawni mają możliwość uczestniczenia we wszystkich koncer-
tach , bo otaczamy ich szczególną opieką. Festiwal jest szansą do za-
prezentowania tak wielu talentów ukrytych gdzieś przed światem.  

Z roku na rok organizacja festiwalu jest coraz trudniejszym za-
daniem, ale warto podejmować ten trud widząc radość tak wielu mło-
dych i życzliwość ludzi wspierających nasze dzieło. 

 
Ks. Marek Dudek COr  

 
 

ŚWIĘTOGÓRSKI   KAPŁAN  
W   DUSZPASTERSTWIE   WOJSKOWYM 

 
 Dnia 1 marca 2002 roku minęła 10 rocznica od chwili kiedy 
Dekretem Biskupa Polowego gen. Sławoja Leszka Głódzia za zgodą 
Kongregacji Świętogórskiej rozpocząłem swoje duszpasterskie posłu-
giwanie wśród polskich żołnierzy. Mimo, że jako dziecko bawiłem się 
ołowianymi żołnierzykami, czy jako dorastający chłopiec bawiłem się 
w wojnę z kolegami z podwórka, to jednak nie należałem do entuzja-
stów wojskowego munduru. Dziś z perspektywy 10 lat swojej pracy 
duszpasterskiej w Ordynariacie Polowym trzeba mi wyraźnie dostrzec 
palec Opatrzności Bożej w historii mego życia i mego kapłaństwa.  
 Nadszedł dzień 21 stycznia 1991 r. kiedy to wraz z ustano-
wieniem Ordynariatu Polowego w Polsce został mianowany przez Ojca 
Świętego Biskup Polowy – Sławoj Leszek Głódź. Po czasach totalitar-
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nego systemu i po wielkich przemianach ustrojowo – społecznych zro-
dziła się możliwość normalizacji i przywrócenia wielu usuniętych 
z życia publicznego i kościelnego duszpasterstw specjalistycznych, 
w tym duszpasterstwa wojskowego.  
 Wszystko rozpoczęło się w rok po ustanowieniu Ordynariatu 
Polowego. Po dwóch kadencjach pracy administratora i odpowiedzial-
nego za sprawy remontowo – budowlane na Świętej Górze, za namową 
nowo mianowanego dziekana Śląskiego Okręgu Wojskowego – ks. dr 
Waldemara Irka – wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu złożyłem wizytę Biskupowi Polowemu w Warszawie. 
Ordynariusz Polowy przedstawił mi ogrom prac w organizowaniu po-
sługi duszpasterskiej w Wojsku Polskim i ucieszył się możliwością 
współpracy z kapłanem – filipinem. Z dniem 1 marca zostałem skiero-
wany do pracy kapelańskiej w 16 Batalionie Budowy Lotnisk w Jaro-
cinie z poleceniem organizowania parafii garnizonowej pw. św. Zyg-
munta. Zakres prac kapelańskich i duszpasterskich sam uzależniałem 
od potrzeb i możliwości w jakich przyszło mi działać. Z życzliwością 
zostałem przyjęty przez dowódcę i kadrę wojskową jednostki. Otrzy-
małem miejsce na organizację Izby Modlitwy – kaplicy na terenie ko-
szar gdzie mogłem spotkać się z żołnierzami zasadniczej służby woj-
skowej na katechezie uzupełniającej, przedmałżeńskiej, prowadziłem 
wykłady z etyki normatywnej, a także odprawiałem Msze św. i nabo-
żeństwa. W przedszkolu wojskowym prowadziłem regularną katechezę 
dla dzieci kadry, co przyczyniło się do bezpośrednich kontaktów 
z rodzicami, a tym samym z nowymi parafianami. Msze św. dla parafii 
garnizonowej dzięki życzliwości OO. Franciszkanów odprawiałem 
w ich kościele znajdującym się naprzeciw jednostki wojskowej. Dla 
każdego rocznika wcielenia żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 
duchowym przygotowaniem do uroczystości przysięgi wojskowej były 
organizowane w przeddzień skupienia w klasztorze świętogórskim. Ta 
forma pracy duszpasterskiej wydawała wspaniałe owoce. Nie tylko 
pozwalała bliżej poznać problemy młodych żołnierzy, ale tez stawała 
się szansą, nieraz po wielu latach uporządkowania ich sumienia. 
W czasie kiedy nasze uczestnictwo w sojuszu NATO wydawało się 
jeszcze daleką przyszłością miałem okazję wraz z delegacją Śląskiego 
Okręgu Wojskowego uczestniczyć w Katholikentag w Karlsruhe. Było 
to nowe doświadczenie w posługiwaniu duszpasterskim tak specyficz-
nego środowiska jak wojsko.  
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 W czasie mojej pracy duszpasterskiej w Jarocinie zostałem 
skierowany przez Biskupa Polowego na studia w Instytucie Teologii 
i Pokoju w Barsbuttel k/Hamburga gdzie wgłębiałem się w „Bellum 
instum” św. Tomasza z Akwinu, ale miałem również okazję zapoznać 
się z duszpasterstwem wojskowym w Bundeswerze.  

Po powrocie ze studiów decyzja Biskupa Ordynariusza Polo-
wego zostałem powołany do dwóch kolejnych jednostek w Rawiczu 
i Śremie.  

Ten sam program organizacji od początku życia duszpaster-
skiego w jednostkach wojskowych, a więc organizacja izb modlitwy 
czyli kaplic, konferencje, spotkania katechetyczne, przygotowania do 
sakramentu małżeństwa, indywidualne rozmowy z żołnierzami i ofice-
rami tych jednostek, to zwykła codzienność. Z tą tylko różnicą, że 
zwielokrotniona do trzech jednostek, do których byłem zmuszony re-
gularnie dojeżdżać i spełniać swoją posługę kapłańską.  

Z perspektywy tych lat wspominam takie chwile, jak wieczerza 
wigilijna, przeżywana po kolei w trzech różnych jednostkach, a także 
świąteczne śniadanie wielkanocne z dzieleniem się święconym jajkiem 
i życzenia z dowódcą, kadrą oficerską i żołnierzami, którzy poza do-
mem rodzinnym przeżywali te święta inaczej niż zwykle, bo z księ-
dzem – kapelanem, którego obecność bardzo sobie cenili, szczególnie 
w takich chwilach. Wielkim przeżyciem duszpasterskim było organi-
zowanie w warunkach wojskowych misji świętych jakie odbywały się 
w każdej jednostce wojskowej przed peregrynacją Obrazu Matki Bożej 
Hetmanki Żołnierza Polskiego. Jako duszpasterz wojskowy organizo-
wałem uroczystości misji świętych i samej peregrynacji Obrazu w jed-
nostce śremskiej i jarocińskiej, ponieważ w tym czasie przestała już 
istnieć w wyniku restrukturyzacji jednostka wojskowa w Rawiczu. 
Wydarzenia te stały się okazją do wielkiej mobilizacji sił fizycznych, 
ale nade wszystko duchowych, by przyjęcie obrazu Matki Bożej Het-
manki Żołnierza Polskiego wypadły nie tylko okazale, ale i stały się 
szczególną okazją do modlitwy i refleksji, bowiem w każdej z jedno-
stek obraz przebywał przez trzy dni, w którym to czasie porządek zajęć 
służby wojskowej był zdominowany modlitwą, konferencją i osobistą 
refleksją, tak dla żołnierzy i kadry oficerskiej jak i wiernych, którzy 
licznie nawiedzali oryginalnie urządzone kaplice na terenie koszar. 
Trwałą pamiątką i owocem tak misji jak i peregrynacji obrazu Matki 
Bożej w jarocińskiej jednostce stała się potrzeba urządzenia nowej 
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bardziej okazałej kaplicy na terenie koszar, a w Śremie po nawiedzeniu 
obrazu Matki Bożej Biskup Generał Ordynariusz Polowy zadecydował 
by dla około 2000 liczby wiernych rodzin wojskowych zorganizować 
parafię personalną. Dekretem z dnia 18 czerwca 1997 r. powołał para-
fie wojskową w Śremie pw. św. Jana z Dukli. Nowa rzeczywistość 
zmusiła do przygotowania odpowiedniego miejsca na kościół dla para-
fii wojskowej i pomieszczeń do administracji duszpasterskiej. Dotych-
czasowa kaplica pięknie estetycznie urządzona na terenie jednostki nie 
nadawała się do tak otwartej formy działania. Wraz z dowódcą jed-
nostki płk Lechosławem Buchnajzerem rozpocząłem poszukiwania 
odpowiedniego miejsca na urządzenie kaplicy – kościoła dla celów 
parafialnych. Biorąc pod uwagę zabytkowy charakter zabudowań ko-
szarowych nie było to łatwym zadaniem, a także bardzo dobrze zabu-
dowane i utrzymane budynki koszarowe obligowały do tego by rów-
nież kościół kaplica garnizonowa nie odbiegały od wysokiego standar-
du i wspaniałego utrzymania innych wojskowych obiektów na terenie 
koszar. Ostateczna decyzja zapadła pod koniec stycznia 1998 r. Do-
wódca jednostki ogromnie życzliwy dla tej sprawy płk Lechosław 
Buchnajzer postanowił zaadoptować na cele kultowe od wielu już lat 
nie funkcjonującą salę widowiskowo – kinową, która wymagała re-
montu i przywrócenia właściwego kształtu samej bryle zabytkowego 
budynku usytuowanego wzdłuż ulicy Władysława Sikorskiego. Po 
zatwierdzeniu przez odpowiednie czynniki administracyjno – wojsko-
we, a nade wszystko po ustaleniach z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Poznaniu rozpoczęto prace nad modernizacją i adaptacją 
pomieszczenia dla kościoła nowo – powołanej parafii garnizonowej w 
Śremie. Prace trwały od lutego do końca czerwca roku 1998. Dzięki 
pełnej determinacji dowódcy i kadry oficerskiej, a także pracy fizycz-
nej samych żołnierzy można było w tak krótkim czasie dokonać tak 
wiele. Wystrój wewnętrzny świątyni projektował prof. Jerzy Nowo-
sielski i przełożony świętogórski Ks. Zbigniew Starczewski. Przywró-
cone otwory okienne i inne elementy dekoracyjne bardzo korzystnie 
wpłynęły na całokształt estetyki bryły jak i samego wnętrza kościoła 
mającego ok. 600 m² powierzchni, a także pomieszczeń administracyj-
no – socjalnych koniecznych dla normalnego funkcjonowania parafii. 
We wrześniu tegoż roku przybył do Śremu biskup generał Leszek Sła-
woj Głódź wraz z dowódcą wojsk lotniczych gen. Dulembą aby doko-
nać poświęcenia i otwarcia nowej garnizonowej świątyni. Prace kon-
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serwatorskie i modernizacyjne wciąż trwają podnosząc w ten sposób 
walory estetyczne i religijne kościoła wojskowego, który stał się ko-
ściołem uroczystości patriotyczno – religijnych i rocznicowych Śremu, 
a także kościołem bardzo żywotnym o czym świadczy duża frekwencja 
na Mszach św. i chęć zawierania związków małżeńskich czy innych 
uroczystości religijnych przez mieszkańców Śremu w tym właśnie 
kościele. Budowa i tworzenie struktur parafialnych to nie tylko prace 
materialne, administracyjne, ale nade wszystko praca duchowa, która 
angażuje mnie jako proboszcza i kapelana. Ponieważ codzienne Msze 
św. w śremskiej świątyni, organizacja parafii i praca duszpasterska 
w 6 Brygadzie Dowodzenia WLOP pochłania bardzo wiele czasu stało 
się nie możnością, aby dzielić ten czas jeszcze między jarocińska 
wspólnotą, za którą dotąd byłem odpowiedzialny. Na moją prośbę bi-
skup ordynariusz zwolnił mnie z obowiązku duszpasterskiego w Jaro-
cinie i odtąd mogę tylko i wyłącznie poświęcić się pracy duszpaster-
skiej bardzo żywotnej parafii wojskowej w Śremie. Widomym zna-
kiem duszpasterskiego posługiwania w młodej parafii liczącej zaledwie 
5 lat jest powołanie kapłańskie do kongregacji świętogórskiej Pawła 
Bręczewskiego syna zawodowego żołnierza ze Śremu, który wcześniej 
w naszym kościele garnizonowym pełnił funkcję ministranta i lektora, 
a dziś jest klerykiem i studentem II roku. W parafii św. Jana z Dukli 
istnieją dwa zespoły wokalne młodzieżowy i dziecięcy – „Anima 
Deus” i „Wojownicy Pana”, które ubogacają i upiększają liturgię 
w naszej wojskowej świątyni. Grupa ministrantów i lektorów, którzy 
wraz z żołnierzami zasadniczej służby wojskowej stają każdego dnia 
przy ołtarzu, by spełniać swoją posługę. Żołnierze i kadra oficerska 
wraz z dowódcą śremskiej jednostki co roku stają na Świętej Górze 
w swoje doroczne święto 15 sierpnia, by uczestniczyć w uroczystości 
odpustowej razem z rolnikami i licznie zgromadzonymi pielgrzymami 
czcić Bożą Matkę. Pielgrzymka mężczyzn, festiwal piosenki religijnej 
i inne uroczystości są również okazją do modlitewnego spotkania żoł-
nierzy na Świętej Górze w Gostyniu. Swoisty filipiński zwyczaj orga-
nizowanie rekolekcji wielkopostnych od Niedzieli Palmowej do Wiel-
kiej Środy również stał się obowiązującym w naszej śremskiej parafii. 
Rekolekcjom tym przewodniczy zazwyczaj filipiński rekolekcjonista, 
za co jestem bardzo wdzięczny zwłaszcza świętogórskim współbra-
ciom, którzy wspierają mnie swoją pomocą. Pragnę wspomnieć i po-
dziękować Ks. Superiorowi Zbigniewowi Starczewskiemu za jego 
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posługę w jednostce, a także Ks. Marianowi Gosie, Ks. Leonowi Pra-
czykowi, Ks. Adamowi Aniołowi, Ks. Leszkowi Woźnicy, Ks. Tadeu-
szowi Badurze, Ks. Robertowi Klemensowi i innym kapłanom święto-
górskim, którzy dzielili i dzielą ze mną radości uroczystości religijno – 
patriotycznych odbywający się w śremskiej świątyni jak i w dniach 
moich wyjazdów czy wakacji. Jestem wdzięczny, że w czasie swojej 
wizyty na Świętej Górze Prokurator Generalny Konfederacji Kongre-
gacji Oratorium św. Filipa Neri O. Eduardo Cerrato, a także ostatnio 
Wizytator Apostolski O. Antonio Rios Chavez  przybyli również do 
garnizonowego kościoła w Śremie, a także spotkali się z dowództwem 
jednostki w której duszpasterską posługę spełniam jako filipin. Cieszę 
się również ze spotkań jakie podejmują klerycy naszej kongregacji 
wobec zasadniczej służby wojskowej, a także wiernymi naszej parafii 
w czasie głoszenia kazań pasyjnych, czy również kazań o tematyce 
powołaniowej w dniach modlitw o powołania do służby Bożej. Warto 
również wspomnieć, że od chwili powstania parafii wojskowej w Śre-
mie jest organizowana procesja Bożego Ciała z kościoła garnizonowe-
go na dziedziniec wewnętrzny powiatowego szpitala w Śremie. Proce-
sja ta odbywa się w niedzielę, w oktawie Bożego Ciała i jest okazją do 
wspólnej modlitwy mieszkańców Śremu, żołnierzy, a także i chorych 
oraz duszpasterzy wszystkich śremskich parafii wraz z kapłanami 
świętogórskimi. Każdorazowo procesji tej przewodniczy biskup z Po-
znania. Ta inicjatywa wpisała się na stałe w kalendarium śremskiej 
społeczności i parafii, a także jednostki i kongregacji świętogórskiej, 
z której kapłani przybywają by wspólnie czcić Chrystusa ukrytego 
w Najświętszym Sakramencie. Radością duszpasterska jest to, że 
z roku na rok wzrasta liczba chrztów, ślubów, pogrzebów, a także licz-
ba dzieci przystępujących do I Komunii św. Nadmienić warto również 
i ten fakt, że kiedy jeszcze jako kapelan na prośbę duszpasterzy diece-
zjalnych parafii w Śremie odwiedzałem w czasie kolędy swoich para-
fian wojskowych liczba przyjmujących kapłana wynosiła ok. 35%. 
Aktualnie po bezpośrednich kontaktach na terenie jednostki jak 
i w świątyni wojskowej liczba ta zwielokrotniła się do 90%. Co jest nie 
tylko zadawalające, ale wręcz pobudza do głębokiej refleksji 
i wdzięczności wobec Boga, że poprzez moją posługę jako kapłana – 
filipina ze Świętej Góry objawia się dzieło Bożej Opatrzności. Nowe 
czasy, nowa rzeczywistość, nowe możliwości i zadania jakie podejmu-
je Kościół znajdują również odbicie w naszym filipińskim otwarciu się 
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i właściwym odczytaniu „znaków czasów”, i nakazują podejmować 
nowe wyzwania ewangelizacyjne, zwłaszcza w środowiskach, które 
dotąd były zamknięte na działanie Kościoła. Cieszę się, że swoją ka-
płańską i filipińska posługą wpisuję się w dzieło nowej ewangelizacji 
i pragnę godnie reprezentować filipiński styl pracy i posługi w wojsku 
polskim.  

 
    Ks. mjr Krzysztof Górski COr 
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KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI 
W STUDZIANNIE 

 
ul. Główna 7 

26-315 POŚWIĘTNE n. Pilicą 
woj. łódzkie; diecezja radomska 

tel. (044) 7564-006; fax (044) 756-40-62 
e-mail: filipini@Studzianna.onet.pl 

http://www.audax.com.pl/sanktuarium 
 
 

 Zgromadzenie Księży Filipinów w Studziannie jest drugim 
po Gostyniu Domem w Polsce pod względem trwania. Zostało prze-
szczepione z Gostynia na Świętej Górze staraniem współwłaściciela 
tych ziem Ks. Bpa Jana Stanisława Zbąskiego. Pierwsi Filipini przyby-
li do dworu w Studziannie 11 lipca 1673 r. Samodzielna tutejsza Kon-
gregacja została erygowana mocą dekretu Prymasa Polski Ks. Arcybi-
skupa Floriana Czartoryskiego z dnia 8 maja 1674 r. i tego samego 
roku powyższy akt polskiego Prymasa zatwierdził Ojciec święty Kle-
mens X. Pierwszym przełożonym nowo erygowanej Kongregacji został 
Ks. Piotr Adam Smoszewski. Przybycie Filipinów do Studzianny było 
spowodowane objęciem opieki nad obrazem Świętej Rodziny, który od 
roku 1664 zasłynął łaskami w tutejszym dworze. Wszystko zaczęło się 
od wydarzenia ze zdunem ze Smardzewic koło Tomaszowa Maz. 
Ów murarz został poproszony o remont pieców w dworze. W czasie 
pracy przeziębił się i bardzo ciężko zachorował tak, że nawet myślał 
już o śmierci. W nocy z 12 na 13 grudnia miał wizję. Usłyszał z rozja-
śnionego obrazu głos Matki Bożej. Jak później zeznawał przed przy-
słaną tutaj w 1671 r. przez Prymasa Polski Ks. Mikołaja Prażmowskie-
go specjalną komisją, Matka Boża mówiła: „Nie bój się nie będzie ci 
nic, tylko żebyś Mi kaplicę zbudował, bom godna poczciwszego miej-
sca”. Na pytanie gdzie miałaby powstać kaplica, z wizerunku padły 
wówczas następujące słowa: „Za folwarkiem po prawej stronie idąc do 
tej wioski (Małoszyce), niedługo ta kaplica będzie, bo tam będą i Za-
konnicy. Powstanie na wzgórku, gdzie spoczywają ukochane przez 
mego Syna oblubienice”. W tych słowach o miejscu, chodzi o wzgó-
rze, na którym jak podanie niesie schroniły się dziewczęta przed napa-
stliwością żołnierzy w obronie czystości i dziewictwa, i tam zamarzły. 
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Po nocy widzenia murarz Wojciech wyzdrowiał. Wieść o wydarzeniu 
w dworze bardzo szybko rozeszła się po okolicy. Zaczęli przybywać 
pielgrzymi proszący Matkę Bożą o różne łaski. Kronikarz podaje, że 
przed komisją zeznawało 21 osób, które przed rokiem 1671 wybłagały 
w Studziannie dla siebie, bądź dla swoich bliskich jakieś dobrodziej-
stwa mające znamiona cudownych uzdrowień. 
 Filipini zamieszkali najpierw we dworze studziańskim, 
a następnie w niewielkim drewnianym klasztorze przy wybudowanym 
z fundacji Ks. Bpa Jana Zbąskiego i Zofii Anny Starołęskiej również 
drewnianym kościele sanktuaryjnym. Jednak coraz większy napływ 
pielgrzymów do Studzianny wymusił na tutejszych Stróżach Obrazu 
wybudowanie, stojącego do dnia dzisiejszego kolejnego, tym razem 
murowanego kościoła pod wezwaniem Św. Józefa. Miał on służyć 
celom duszpasterskim, a w szczególności pogrzebom. Wybudowano 
go w pobliżu upadających zabudowań dworskich. 
 Ciągle licznie przybywający pielgrzymi, wśród nich także 
znaczący jak: król Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski byli 
tymi, którzy wpłynęli na podjęcie decyzji o budowie nowego, muro-
wanego, dużego, trójnawowego, w kształcie krzyża rzymskiego, 
w stylu barokowym kościoła. Kroniki nie odnotowują, kiedy rozpoczę-
to budowę. Są jedynie wzmianki o kolejnych przynagleniach na tutej-
szych, Filipinów, aby jak najszybciej oddali do użytku budującą się 
świątynię. W końcu po prowizorycznie przykryciu i wykonaniu ołtarza 
głównego i dwóch ołtarzy bocznych w transepcie kościół konsekrowa-
no 23 czerwca 1748 r. pod wezwaniem Św. Filipa Neri i Św. Jana 
Chrzciciela. Cudowny Obraz Matki Bożej Studziańskiej znajdował się 
jednak dalej w drewnianym kościółku sanktuaryjnym 100 metrów od 
nowego murowanego. Dopiero wykonaniu i poświęceniu kolejnych 
ołtarzy bocznych 2 lipca 1776 r. przeniesiono uroczyście i umieszczo-
no w głównym ołtarzu Cudowny Obraz. W 1782 r. rozebrano drewnia-
ny, pierwszy kościół sanktuaryjny i na jego miejscu wybudowano mu-
rowaną kaplicę pod wezwaniem Św. Anny. Rozebrano także pierwszy 
drewniany klasztor, a Filipini zamieszkali w nowym, murowanym w 
kształcie odwróconej litery „L” klasztorze przy nowej świątyni. W 
roku 1820 świątynia sanktuaryjna i klasztorna stała się również kościo-
łem parafialnym parafii najpierw Brudzewickiej, a następnie przemia-
nowanej w 100 lat później na Studziańską. 
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 Bez wątpliwości bardzo bolesną kartą historii tutejszej Kon-
gregacji była kasata tego Zgromadzenia przez rząd carski, za między 
innymi pomoc czynną powstańcom styczniowym w 1865 r. Wówczas 
opiekę nad tym miejscem objęli księża diecezji sandomierskiej, na 
terenie, której znajdowało się wówczas to sanktuarium. Ta opieka 
trwała do 1928 roku. Wówczas już w wolnej od zaborów Polsce Filipi-
ni na nowo wracają do Studzianny i na nowo 26 lipca 1928 r. obejmują 
opiekę nad Cudownym Obrazem Bożej Matki. Bolesne przeżycia nie 
oszczędziły tego miejsca także w czasie II Wojny Światowej. Na po-
czątku wojny był to teren walki, oraz tragicznej śmierci legendarnego 
majora Hubala ze swym oddziałem, w którym swój udział brał także 
przez pewien czas jako kapelan Ks. Mucha – Filipin tutejszej Kongre-
gacji. Liczne aresztowania wśród miejscowej ludności nie ominęły 
także tutejszych Filipinów. Jedni musieli ukrywać się w okolicznych 
parafiach, inni aresztowani podjąć mękę obozowych przeżyć. Część 
z nich tego nie przeżyła, a wśród nich aresztowany w niedalekiej para-
fii Sady Ks. Jan Michałkowski, sługa Boży zamordowany w Buhen-
waldzie w opinii świętości. Ks. Mieczysław Gawron po przeżyciu obo-
zu w Oświęcimiu nie wrócił po wojnie do klasztoru w Studziannie, 
lecz poprzez Niemcy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł 
kilka lat temu. Ciągle jednak duchowo do ostatnich swych dni był 
związany z tutejszą Kongregacją. 
 W okresie powojennym trzeba było podjąć na nowo i w no-
wych realiach pracę duszpasterską sanktuaryjną i parafialną. Księża 
podejmowali i dalej podejmują prace rekolekcyjne i misyjne na terenie 
całej Polski. Podejmowali i dalej to czynią obecni Filipini w Studzian-
nie współpracę i pomoc duszpasterską w tych Parafiach, które takiej 
pomocy potrzebują. Nie wątpliwie jednym z największych wydarzeń 
w historii i Kongregacji Studziańskiej, i Sanktuarium Matki Bożej był 
rok 1968. Był to Rok Maryjny w diecezji sandomierskiej. Uwieńcze-
niem, centralnym wydarzeniem obchodów tego roku była z inicjatywy 
tutejszych Filipinów i rozmiłowanego w tym miejscu Administratora 
Diecezji Sandomierskiej, Sługi Bożego Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego 
uroczysta Koronacja Cudownego Obrazu, od tej pory Matki Bożej 
Świętorodzinnej. Dekretem Papieża Pawła VI z 1967 r. uroczystego 
nałożenia korony na głowę Matki Bożej dokonał Sługa Boży Ks. Kar-
dynał Stefan Wyszyński przy asyście Ks. Kardynała Karola Wojtyły 
z Krakowa i Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego, a także licznie reprezen-
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towanego Episkopatu Polski, oraz około 200 tysięcy pielgrzymów 
przybyłych z różnych stron Polski. Natomiast 8 maja 1974 r., w 300 
rocznicę erekcji Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Studziannie 
świątynia studziańska otrzymała tytuł Bazyliki Mniejszej. 
 Te radosne wydarzenia ciągle przeplatały się z bolesnymi. 
Ciągle klasztor nie był w całości w użytkowaniu tutejszej Kongregacji. 
Księża zajmowali tylko 1/3 obiektu. W 1/3 znajdowała się Szkoła Pod-
stawowa, a w 1/3 i posterunek policji, i Gminna Spółdzielnia, i Przed-
szkole, a następnie przez pewien czas świeciły pustką. Gdy ówczesne 
władze postanowiły w tych pomieszczeniach zrobić Gminny Ośrodek 
Kultury, a tutejszym Filipinom brakowało miejsca na mieszkanie, 
Kongregacja postanowiła zająć tę część. Na to nie zgadzały się władze. 
Procesy sądowe trwały kilka lat. W końcu zostały uwieńczone sukce-
sem. Filipini stali się właścicielami 2/3 klasztoru. 
 Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy dokona-
ły się zmiany polityczne w naszej Ojczyźnie Kongregacja Oratorium 
wystąpiła do władz państwowych o odzyskanie własności także nad tą 
częścią klasztoru, w której znajdowała się Szkoła. To zmusiło władzę 
gminną do podjęcia kontynuacji budowy nowego budynku dla Szkoły. 
Gdy w końcu dzieci szkolne przeniosły się do nowego budynku, 
w którym mogą w bardziej normalnych warunkach zdobywać wiedzę, 
Filipini podjęli starania o generalny remont tej części klasztoru, która 
miała tylko energię elektryczną. Zaadaptowano tę część na dom reko-
lekcyjno – pielgrzymkowy. W tym celu zaadaptowano także dotych-
czasowy strych w tej części i piwnicę. Pomieszczenia na parterze prze-
znaczono na Prywatne Przedszkole dla dzieci tutejszej Parafii. Jednak 
ze względu na małą ilość dzieci przedszkole istniało tylko 5 lat. Obec-
nie wszystkie pomieszczenia w tej części klasztoru wykorzystywane są 
dla celów rekolekcyjno-pielgrzymkowych, a prowadzenie przedszkola 
przejęła ponownie tutejsza Gmina. 
 Dom rekolekcyjno – pielgrzymkowy służy dla wszystkich. 
Odbywają się w nim rekolekcje i dni skupienia dla różnych grup tak 
z naszej obecnie radomskiej diecezji, jak i innych. Na wakacje przy-
jeżdżają i spędzają tu swój wypoczynek także dzieci z domów dziecka 
z Łodzi pod patronatem tamtejszego Caritasu. W obecnym roku z ini-
cjatywy śp. Ks. Jana Chrapka – Ordynariusza Diecezji uruchamiane 
jest duszpasterstwo rodzin dla naszej i okolicznych diecezji. Odbywać 
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się będą między innymi kwartalne dni skupienia dla narzeczonych, dla 
Jubilatów Małżeńskich, dla osób żyjących w związkach niesakramen-
talnych, czy Studziański Dzień Rodzin. Oferta będzie jeszcze rozsze-
rzana. 
 Przy tutejszym sanktuarium odbyły się już dwa razy w ostat-
nich latach Dni Radości Św. Filipa Neri – wydarzenie sportowo – kul-
turalne, które zgromadziło wielu młodych ludzi nie tylko z najbliż-
szych okolic, ale również z Radomia i Kalisza. 
 Oprócz tradycyjnych form duszpasterstwa w tutejszej Parafii 
jak między innymi katechizacja w dwóch szkołach podstawowych 
i gimnazjum, oraz katechizacji dla dorosłych, prowadzony jest także 
chór i orkiestra przy Sanktuarium. Parafia stosunkowo nie wielka to 
jednak na wskroś Maryjna może się także pochlubić istnieniem prawie 
40 Kółek Żywego Różańca, który to fakt jest silnym zapleczem modli-
tewnym dla tej społeczności. 
 Dwa lata temu powstało także przy tutejszym Sanktuarium 
Stowarzyszenie Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej, 
dobrowolne zrzeszenie ludzi świeckich, dla których to miejsce jest 
szczególnie drogie sercu, którzy pragną przychodzić w różnej formie 
z pomocą tutejszym Stróżom Sanktuarium, aby to miejsce było chlubą 
dziedzictwa narodowego naszej Ojczyzny. W tym między innymi celu 
1 grudnia ubiegłego roku otwarto urządzone przy tutejszym Sanktua-
rium muzeum im. Ks. Bpa Jana Zbąskiego, w którym swe właściwe 
miejsce znalazło wiele cennych rzeczy, że wspomnę tylko dywan per-
ski ofiarowany dla kościoła w Studziannie, a od 1937 r. będący w de-
pozycie w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu i ołtarzyk polowy 
króla Jana III Sobieskiego, oraz inne wota ofiarowane w podziękowa-
niu Bożej Matce za najróżniejsze łaski 
 Tak oto w wielkim skrócie przedstawia się historia tego cu-
downego miejsca wśród lasów Spalskiego Parku Krajobrazowego. 
Takie jest wczoraj i dziś w dużym skrócie tego miejsca, które wybrała 
sobie przed laty Boża Matka na szczególną cześć. Mając świadomość 
ciągle nowych wyzwań, a także trudności, z jakimi borykają się szcze-
gólnie rodziny w naszej Ojczyźnie, my Filipini, Stróże tego miejsca od 
ponad 300 lat, pragniemy ciągle wychodzić naprzeciw oczekiwań, 
jakie do tego miejsca przynoszą w swoim sercu rzesze przybywających 
tutaj pielgrzymów i okoliczna ludność. Ufamy, że pod opieką Bożej 
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Matki, oraz Św. Józefa i Św. Filipa Neri, oraz ich wstawiennictwu 
z Bożym błogosławieństwem sprostamy zadaniu, jakie na nas spoczy-
wa w tym miejscu, tak, aby zgodnie z napisami na frontonie Bazyliki 
„Ten był dom wspaniały (zawsze) życiodajnym zdrojem źródła, 
w którym ustawicznie ginie cała niegodziwość. Przez niezmierzoną 
swoją moc płynie tutaj tylko dla spragnionych. Ktokolwiek do tego 
domu zdąża, szczęśliwy odchodził. To źródło zawsze jest najsłodszym 
Jezusem z Maryją i Józefem. Te wody płyną dla nieszczęśliwego świa-
ta. Biegnijcie wszyscy grzesznicy, ułomni, znużeni, od niego pochodzi 
każde życie, wolno (z niego) czerpać wodę”. 
 

Ks. Jerzy Cedrowski COr 
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KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI 
W TARNOWIE 

 
ul. Józefa Piłsudskiego 9 

33 - 100 TARNÓW 
woj. małopolskie; diecezja tarnowska 

tel.: (014) 621-39-29; 621-96-43; 626-41-47  
fax: (014) 621-88-19 
wew. Kancelaria 28 

wew. Siostry Służebniczki 29, 38 
e-mail: filipini@opoka.org.pl. 
http://www.filipini.tarnow.pl. 

 
 

Kongregacja tarnowska prowadzi następujące formy specjali-
stycznego duszpasterstwa: 

 
STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY  

ORATORIUM IM. ŚW. FILIPA NERI 
animator - Ks. Paweł Postawa COr i Dawid Niedbała 

 
Oratorium to nie tylko epicki gatunek muzyczny pokrewny ope-

rze, ale także forma działalności społecznej o charakterze duszpaster-
skim i charytatywnym, mająca długą tradycję. Zainicjował ją św. Filip 
Neri (1515-1595), założyciel zgromadzenia Filipinów, który znany był 
m.in. ze swej troski o chorych, niedołężnych i ubogich, a także z zaan-
gażowania w dzieło apostolstwa świeckich. Jedną z form jego działania 
były spotkania (ćwiczenia oratoryjne), dzięki którym pozyskał liczne 
grono zwolenników i współpracowników. 

  
Istniejące w Tarnowie od 1998 roku Stowarzyszenie Oratorium 

im. św. Filipa Neri jest kontynuatorem tych tradycji.  
 Początek tarnowskiemu Stowarzyszeniu Oratorium dały dzia-
łania prowadzone od 1995 roku przy Kościele Księży Filipinów, pole-
gające na organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci 
z rodzin ubogich oraz zagrożonych patologią. Noszą one nazwę Orato-

mailto:filipini@opoka.org.pl
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rium Letniego lub Oratorium Zimowego i są pożyteczną rekreacją po-
łączoną z terapią zajęciową, warsztatami artystycznymi, modlitwą, 
rozważaniem Słowa Bożego i kształtowaniem życia duchowego oraz 
postaw chrześcijańskich w duchu miłości, radości, wolności i ekume-
nizmu. Corocznie w oratoriach uczestniczy około 1000 dzieci z Tar-
nowa i okolic. 
 Stowarzyszenie Oratorium nie posiada jakichkolwiek stałych 
dotacji. Chcąc uzyskać środki na działalność, podejmuje szereg inicja-
tyw o charakterze kulturalno-artystycznym, których celem jest nie tyl-
ko pozyskiwanie funduszy, ale również rozszerzanie form swojej dzia-
łalności zgodnie z założeniami statutowymi.  
 Temu służy m.in. działalność wydawnicza stowarzyszenia 
(istniejąca od 1999 Oficyna Wydawnicza Oratorium), działalność edu-
kacyjna (warsztaty dziennikarskie i warsztaty filmoznawcze dla mło-
dzieży szkół średnich), popularyzowanie teatru (współpraca z Teatrem 
Młodego Widza, prezentowanie zapraszanych z innych ośrodków 
spektakli dla dzieci). Z dużym zainteresowaniem spotkał się zorgani-
zowany w 2000 roku (wspólnie z Tarnowskim Towarzystwem Foto-
graficznym) Ogólnopolski Konkurs Fotografii Artystycznej „Psalmy 
Dawida. Bóg – człowiek – przyroda”, w którym wzięło udział prawie 
300 artystów fotografików z całego kraju.   
 Do największych przedsięwzięć organizacyjnych Oratorium 
należy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej „Fantastyczne 
Śpiewanie”, który odbył się już trzykrotnie, a w jego najnowszej edycji 
wzięli udział m.in. 100-osobowy chór z Atlanty (USA) – The Challen-
ge 2000 oraz popularny wokalista i kompozytor Sal Solo. Pod egidą 
stowarzyszenia działają również dwa tarnowskie zespoły muzyczne: 
Bardzo Orkiestra Wojciecha Klicha i Deys Tomasza Steca, których 
dorobek zarejestrowany został na kasetach i płytach kompaktowych.  
 Podjęta w 2000 roku przez Oratorium działalność na polu 
filmowym to m.in. współorganizacja (wraz ze Środowiskowym Klu-
bem Studenckim WSB „Przepraszam”) Studenckiego Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego, współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi 
przy okazji poszczególnych imprez (np. z Dąbrowskim Domem Kultu-
ry w Dąbrowie Tarnowskiej przy okazji cyklicznego przeglądu „Filmy 
o miłości”) oraz dwie edycje Festiwalu Filmowego „Vitae Valor”. To 
ostatnie przedsięwzięcie, zakrojone na szeroką skalę, zostało dostrze-
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żone w kraju i przyniosło organizatorom nominację do prestiżowej 
nagrody Paszporty „Polityki” 2000 w kategorii „film”.  
 Od początku istnienia stowarzyszenia funkcję prezesa Stowa-
rzyszenia Oratorium im. św. Filipa Neri sprawuje Dawid Niedbała. 
 

oprac. Ks. Paweł Postawa COr 
 
 

EWANGELIZACJA MEDIALNA – RADIO PLUS  
animator - Ks. Paweł Cyz COr 

 
Jestem księdzem od 22 maja 1999 roku. Duszpasterstwo, które 

tworzę od ponad dwóch lat, wpisuje się w codzienność właściwą tysią-
com kapłanów: kościół – sakramentalna posługa, szkoła - katecheza, 
wspólnoty i ruchy kościelne - spotkania. Jednak moje duszpasterstwo 
od schyłku października 2001 roku ubogaciło się o nowy wymiar: ra-
dio. I chociaż początki mojego „udzielania się” w tarnowskim radiu 
„Dobra Nowina” sięgają lat kleryckich, początkowo było to tylko 
„udzielanie głosu” (w prowadzeniu modlitwy różańcowej czy w audy-
cjach literackich). Byłem tylko „głosem” przydatnym do odczytania 
tekstu. Prawdziwa radiowa „twórczość” (czytaj: duszpasterstwo) roz-
poczęła się przed kilku miesiącami, odkąd wraz z trzema dziennika-
rzami radiowymi i prasowymi komentuję aktualności z życia Kościoła 
w Polsce i za granicą. Mam więc świetną szansę, by ewangeliczną 
perspektywą ogarnąć „dziś” chrześcijan w Polsce i na świecie. Tak 
więc w każdy poniedziałek między 20.00 a 21.00 rozmawiamy o wy-
darzeniach z życia wielkiego Kościoła (problemy Watykanu, „przed-
sięwzięcia” Ojca Świętego), Kościoła w Polsce (wystąpienia polskich 
hierarchów, listy Konferencji Episkopatu, ciekawe dzieła polskich 
duszpasterzy) oraz Kościoła lokalnego (aktualności diecezjalne). Wy-
rażamy również swój stosunek do współczesnych tendencji etycznych, 
kulturalnych, naukowo-technicznych. Oceniamy posunięcia polityków, 
dyplomatów, mężów stanu. W moim mniemaniu audycja „Kościół 
żywy – komentarze” pozwala obalać stereotypy i mity, które narosły 
wokół Kościoła. Ja staram się nie tyle oceniać, co wskazywać na 
prawdę (Prawdę osobową - Jezusa) i być ewangelicznym głosem na-
dziei i chrześcijańskiej radości. Głęboko wierzę, że we współczesnej 
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batalii o człowieka, katolickie rozgłośnie radiowe promujące trwałe 
wartości, są dobrym narzędziem walki o prawdziwe dobro świata 
i ludzkości. 

 
oprac. Ks. Paweł Cyz COr 

 
 

DUSZPASTERSTWO NIEWIDOMYCH 
animator - Ks. Tadeusz Bańkowski COr 

 
Duszpasterstwo Niewidomych związane jest z Kościołem XX 

Filipinów w Tarnowie od 1980 roku. Do roku 1990 – duszpasterzami 
byli kapłani diecezjalni. W 1990 roku Biskup Józef Życiński mianował 
duszpasterzem rejonowym na Tarnów i okolice, filipina ks. Tadeusza 
Bańkowskiego. W 1991 r. Ten sam Biskup Tarnowski mianował wyżej 
wymienionego duszpasterzem diecezjalnym. 

Na terenie Diecezji Tarnowskiej ks. Bańkowski koordynuje 
pracę kilku duszpasterstw rejonowych. W sumie objętych jest duszpa-
sterstwem około 3500 osób niewidomych i niedowidzących (w tym 
około 10% całkowicie niewidomych). W Tarnowie, w duszpasterstwie 
rejonowym, obejmujemy opieką duszpasterską około 500 osób niewi-
domych i niedowidzących. 
W pracę z niewidomymi zaangażowany jest również ks. Edwin Prze-
szłowski oraz klerycy Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Tar-
nowie. 
 
Formy pracy: 
 
1. Koordynowanie pracy duszpasterstw rejonowych na terenie diece-

zji. Organizowanie diecezjalnych pielgrzymek niewidomych. 
2. Współpraca z Duszpasterstwem Krajowym. Współorganizowanie 

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Niewidomych (co dwa lata). 
3. Msza Św. (w 2-gą niedzielę miesiąca). 
4. Spotkania opłatkowe. 
5. Ścisła współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych. 
6. Sporadyczna pomoc materialna dla potrzebujących. 
 

oprac. Ks. Tadeusz Bańkowski COr 



 38 

PROWADZENIE WSPÓLNOTY MISYJNEJ  
animator - Ks. Maciej Mitera COr, Klerycy 

 
Wspólnota Misyjna powstała przy tarnowskiej Kongregacji 

Oratorium Św. Filipa Neri, 3 listopada 1968 roku. Była to odpowiedź 
kleryków filipińskich na wołanie Ojców Soboru Watykańskiego II, 
zawarte w 35 punkcie, Dekretu o działalności misyjnej Kościoła „Ad 
gentes divinitus”, wzywające wszystkich do głębokiej odnowy we-
wnętrznej, aby w ten sposób podjąć swoją cząstkę w dziele misyjnym 
wśród narodów.1 Dwa lata później, Wspólnota przestaje być tylko ini-
cjatywą kleryków. 11 października 1970 roku, odbywa się pierwsze 
spotkanie z osobami świeckimi, pragnącymi zaangażować się w misyj-
ne działania kościoła. W ten sposób zostają położone fundamenty, pod 
budowlę, którą do dzisiaj określa się mianem Wspólnoty Misyjnej. 
 Comiesięczne spotkania, tzw. „Wieczory Misyjne”, miały 
następujący program: a). Wspólna modlitwa, b). Konferencja o tema-
tyce misyjnej, c). Wyświetlanie przezroczy. Warto wspomnieć, że 
działalność Wspólnoty, bardzo aktywnie wspierał ówczesny przełożo-
ny domu tarnowskiego, o. Henryk Jaromin COr. 
Troska o misje wyrażała się również w pomocy materialnej. Członko-
wie Wspólnoty wysyłali do krajów misyjnych paczki z lekarstwami, 
a także ubrania i żywność.  

W grudniu 1976 roku, powstają w ramach Wspólnoty, 3 róże 
misyjne, w roku 1977 jest ich już 5. Zostaje również zaprowadzona 
praktyka Mszy Św. w każdy II poniedziałek miesiąca, ofiarowanych 
w intencji misjonarzy i Misji Świętych. Rozwija się też współpraca 
z misjonarzami, którzy stają się częstymi gośćmi spotkań misyjnych. 

14 maja 1978 roku odbyła się pierwsza Pielgrzymka Wspólno-
ty Misyjnej do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, nad którym 
opiekę sprawują Ojcowie Redemptoryści. 

W 10-tą rocznicę powstania Wspólnoty Misyjnej, zorganizo-
wano po raz pierwszy Tydzień Misyjny, na którego program składały 
się spotkania z misjonarzami, modlitwa w intencji Misji Świętych, 
oglądanie filmów i przedstawień o tematyce misyjnej. 

                                                 
1 Por. DM 35 
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 Zapoczątkowane 30 lat temu, formy działalności, pozostają 
aktualne do dnia dzisiejszego. Comiesięczne spotkania, mają na celu 
przybliżenie członkom Wspólnoty (którzy obecnie skupiają się 
w 8 różach Różańca Misyjnego) tematyki Misji Św., szans i zagrożeń, 
jakie napotyka kościół w krajach misyjnych. Nieodzownym ich ele-
mentem jest modlitwa  w intencji misjonarzy. Stały kontakt z diece-
zjalnymi agendami odpowiedzialnymi za misje oraz z zakonami misyj-
nymi, pozwala na organizowanie spotkań z misjonarzami, połączonych 
z projekcją filmów, prezentacją zdjęć, dzieł twórczości ludowej innych 
kultur. Wspólnota prowadzi także korespondencję z misjonarzami 
przebywającymi na placówkach misyjnych. Odczytywanie listów od 
nich, jest jednym z punktów spotkań. 

Wspólna modlitwa ma swoje centrum w comiesięcznej Eucha-
rystii, ofiarowanej w intencji Misji i misjonarzy, której oprawa litur-
giczna, należy do kolejnych grup Różańca Misyjnego. 

W ramach dnia Misyjnego zapraszani są misjonarze, którzy 
w trakcie homilii dzielą się z wiernymi swoimi refleksjami na temat 
Misji. 
 Co roku, Wspólnota organizuje akcję „Pomóżmy Mikołajowi 
dotrzeć do wszystkich dzieci”, której celem jest wsparcie materialne 
inicjatyw misyjnych, skierowanych do dzieci. W ostatnich latach było 
to m.in. wsparcie programu pomocy dzieciom pracującym na wysypi-
skach śmieci w Kenii (Misjonarze Kombonianie), a także pomoc dla 
sierocińca prowadzonego w Somalii przez Siostry „Białe” Misjonarki 
Afryki. 
 Wspólnota Misyjna jest grupą trwale wpisaną w działalność 
tarnowskich filipinów. Świadczy o tym, chociażby, wielka popularność 
corocznej, majowej pielgrzymki do Tuchowa, która przyciąga setki 
mieszkańców miasta, nawet tych, nie będących stałymi członkami 
Wspólnoty Misyjnej. 
 Czynne zaangażowanie członków Wspólnoty, w życie Para-
fii, sprawia, że realizowana jest zachęta Ojca Św. Jana Pawła II, by 
parafie były wspólnotami wspólnot. 
 

oprac. kl. Mateusz Kiwior COr 
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KONGREGACJA ORATORIUM Św. FILIPA NERI 
W  BYTOWIE 

 
ul. Św. Filipa Neri 1 

77-100 BYTÓW 
woj. pomorskie; diecezja pelplińska 

tel. (059) 822-20-31 lub 822-20-32 (do połączeń wew.) 
fax (059) 822-65 - 06 

 

 
 Księża Filipini przybyli do Bytowa na Pomorzu 2 lutego 
1947 roku w osobach ks. Stanisława Szczerbińskiego i ks. Władysława 
Natera. Natomiast 1 listopada 1952 roku została erygowana nowa sa-
modzielna Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri. Do roku 1994 Fili-
pini sprawowali pieczę nad parafią św. Katarzyny, obejmująca cały 
Bytów. Ich posługa duszpasterska sięgała często poza granice dekanatu 
bytowskiego w diecezji gorzowskiej, koszalińsko – kołobrzeskiej, a 
obecnie pelplińskiej. Po podziale parafii św. Katarzyny w dniu 1 lipca 
1994 roku Filipini przenieśli się do nowego domu i kościoła przy ul. 
Św. Filipa Neri 1. Ksiądz Biskup Diecezjalny prof. dr hab. Jan Bernard 
Szlaga powierzył im opiekę nad nowo utworzoną parafią św. Filipa 
Neri w Bytowie.  

 Obecnie Kongregacja bytowska liczy 6 księży, ks. Stanisław 
Roszak obsługuje filie w Gostkowie i buduje tam kościół /już drugi 
w swoim życiu – pierwszy w Dąbrówce Bytowskiej/. Pozostali kapłani 
obsługują wspólnotę parafialną w Bytowie podejmując również specy-
ficzne działania. Od 13 lat właśnie z Bytowa startuje Pielgrzymka Bie-
gowa do Częstochowy, której kapelanem jest ks. Krzysztof Szary. Jest 
to pielgrzymka sportowców – biegaczy organizowana wespół z MO-
SiR-em w Bytowie. W ciągu 5 dni pokonują oni trasę 500 km przez 
Tucholę, Toruń, Krośniewice i Pabianice, aby zakończyć ją na Jasnej 
Górze. Bieg jest sztafetowy – co 5 km zmiana, trzeba je jednak poko-
nywać w dobrym tempie – na codzienne 100 km przypada 7 godzin. 
Pielgrzymi codziennie uczestniczą w dwóch Mszach św. z konferen-
cjami, a na trasie, z każdą zmianą jest odmawiany różaniec. Piel-
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grzymka to ofiara, każdy chce nabiegać jak najwięcej kilometrów – 
przeciętnie jest ich dziennie 40.  

 Przy kościele św. Filipa Neri w Bytowie jest piękna kaplica 
św. Huberta – patrona myśliwych. W tym środowisku działa ks. Hen-
ryk Kaczmarczyk, również myśliwy, który jest też kapelanem Zakładu 
Opiekuńczego Sióstr Benedyktynek – Samarytanek Krzyża Chrystu-
sowego w Parchowie. Wystrój kaplicy został ufundowany, albo wyko-
nany przez samych bytowskich myśliwych. Bardzo okazale przeżywa-
ny jest odpust św. Huberta – 3 listopada. Odpust ten jest od kilku lat 
związany z Pomorskim Konkursem Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej. 

 Duszpasterstwo obejmuje również Żywy Różaniec, w którym 
jest 15 Róż. Opiekunem tej grupy jest ks. Bolesław Tyc, który jest 
również kapelanem bytowskiego Szpitala i Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego. Razem z ks. dr Ryszardem Kozłowskim katechizują 
w LO w Bytowie. ks. Kozłowski opiekuje się dziećmi i młodzieżą oa-
zową. Prowadzi też zespół wokalno – muzyczny. Jest również anima-
torem grupy filozoficznej, z której młodzież od kilku lat dochodzi od 
finału ogólnopolskiej olimpiady filozoficznej.  

Wielki wkład w życie parafialne mają Honorowa Straż Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, Caritas czy rodziny należące do Domo-
wego Kościoła. Od 5 lat Kręgi Rodzin /jest ich 5/ organizują w listopa-
dzie rekolekcje ewangelizacyjne, angażują się w duchowe i materialne 
dzieła w parafii, jak choćby dożywianie dzieci czy świetlica parafialna 
dla dzieci. Ostatnio z ich inicjatywy powstaje Stowarzyszenie „Naza-
ret” im. Św. Filipa Neri.  

 
    Ks. Krzysztof Szary COr 
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KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI 
W RADOMIU 

 
ul. Grzybowska 22 
26 - 600 RADOM 

woj. mazowieckie; diec. radomska 
tel. (048) 363-74-88 
fax (048) 360-10-66 

e-mail: kongregacja@filipini.radom.pl 
www:filipini.radom.pl 

 

 

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Radomiu 
 I. Radom z początkami osadnictwa sięgającego VII - IX w., 
z najstarszym kościołem św. Wacława z 1216 r. był kasztelanią pia-
stowską, a później współtwórcą ważnych spraw narodowych. Położony 
na ruchliwej drodze między Krakowem i Litwą przyciągał nie tylko 
kupców i rzemieślników, ale również przedstawicieli sfer rządzących. 
Począwszy od Kazimierza Wielkiego - założyciela Nowego Radomia, 
miasto gościło niemal wszystkich królów Polskich, a rekord załatwia-
nych spraw zapisał Kazimierz Jagiellończyk, którego syn Kazimierz 
Królewicz rządził Koroną przez prawie 2 lata z radomskiej siedziby 
zamkowej, a wyniesiony na ołtarze stał się Patronem Radomia. Sej-
mowa Konstytucja Nihil novi, ścieranie się z wrogami państwa, rozwój 
szkolnictwa z Kolegium Pijarów, a z czasem wiele gałęzi przemysłu 
poszerzało prestiż miasta. Fala szwedzkiego potopu, czasy saskie 
i współczesny komunizm to z kolei historyczne przyczyny kryzysu 
społecznego i próby moralnej Radomia. Zryw antykomunistyczny 
w czerwcu 1976 r., powstanie autonomicznej diecezji z Radomiem 
jako stolicą, wybudowanie obiektu Seminarium Duchownego, a nade 
wszystko przyjazd w dniu 4 czerwca 1991 r. Papieża - Polaka do tego 
miasta czynią je godnym szczególnego wyróżnienia. 

 II. W tym mieście powstała Kongregacja Oratorium św. Filipa 
Neri. W 1959 r. Ordynariusz diecezji Sandomierskiej Ks. Bp Jan Kan-
ty Lorek w porozumieniu z przełożonym Kongregacji Oratorium Św. 
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Filipa Neri w Tarnowie - O. Olgierdem Kokocińskim, powierzył dusz-
pasterstwo przy kaplicy na ul. Siennej - filipinom. Dnia 8 września 
1972 r. została erygowana Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri 
w Radomiu przez Administratora Apostolskiego, obecnie Sługę Boże-
go Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego, a jej pierwszymi członkami zostali: 
ks. Marian Zieliński, ks. Ryszard Grzybowski, ks. Tadeusz Pakuła, ks. 
Józef Mroczek i ks. Edmund Ścigalski. Dnia 4 października ks. Marian 
Zieliński został wybrany pierwszym superiorem Kongregacji. Siedzibą 
wspólnoty stał się zakupiony dom przy ul. Zbrowskiego 14. Dnia 1 
listopada 1996 r. Kongregacja przeniosła się do docelowej siedziby, 
nowego domu przy ul. Grzybowskiej 22. 

Po latach trudnej pracy duszpasterskiej władza komunistyczna 
dnia 29 listopada 1980 r. zezwoliła na budowę świątyni i zgodziła się 
na erygowanie parafii. Ordynariusz diecezji Ks. Bp Edward Mater-
ski, w dniu 1 maja 1981 r. erygował nową parafię pw. Matki Bożej 
Królowej Świata. Obecnie parafia liczy 12,5 tys. wiernych. Odpust 
parafialny obchodzony jest 22 sierpnia ku czci Matki Bożej Królowej 
Świata i 26 maja w uroczystość Św. Filipa Neri; we wspomnienie Naj-
świętszego Imienia Maryi - nabożeństwo czterdziestogodzinne. 
W czerwcu 1982 r. została rozpoczęta budowa nowego kościoła, 
a w jej dolnej kondygnacji od Pasterki 25 grudnia 1984 r. trwa stałe 
sprawowanie liturgii. 

III. Kongregacja Oratorium obecnie liczy 12 kapłanów (jeden 
pracuje w diecezji Żytomiersko–Kijowskiej) i 3 kleryków. Prowadzi-
my szeroką działalność duszpasterską w śródmieściu Radomia. Posia-
damy parafię, która liczy 12.500 parafian. Od 1991 roku prowadzimy 
własną szkołę, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Filipa 
Neri a od 2000 r. także Gimnazjum. W tym roku rozpoczęliśmy rów-
nież prowadzenie małego internatu dla chłopców. W ramach naszego 
oratoryjnego duszpasterstwa działają następujące grupy: Ruch Światło- 
Życie – dzieci i młodzież, Rodzina Różańcowa, Neokatechumenat, 
Domowy Kościół, Rycerstwo Niepokalanej, Odnowa w Duchu Świę-
tym, Rodziny Nazaretańskie, Straż Honorowa Serca Jezusowego, Ora-
toryjne Stowarzyszenie Radość, Grupa Rodzin z dziećmi Niepełno-
sprawnymi, Katolickie Harcerstwo „Zawisza” Federacja Skautingu 
Europejskiego, Caritas Parafialny, Grupy Anonimowych Alkoholików, 
Grupa Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Prowadzimy również jadło-
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dajnię dla ubogich. Na terenie objętym naszym duszpasterstwem ma-
my Dom Opieki Społecznej dla dorosłych z etatowym kapelanem, 
Dom Dziecka, Szkoła Życia dla dzieci niewidomych i niedowidzących, 
Publiczną Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum i Technikum 
Elektroniczne.  

 
 

DOBRO I RADOŚĆ 
 

Patron i jego duchowa spuścizna 

      „Dobro i radość najprostszą drogą do świętości są” – to słowa pie-
śni towarzyszącej uroczystościom szkolnym, a maksyma św. Filipa 
Neri: „Szczęśliwi młodzi, macie czas, aby czynić dobro” – to hasło 
umieszczone na sztandarze wraz z wizerunkiem Patrona Liceum. 
     Obie myśli uwydatniają podstawowe przesłanie tego wielkiego 
reformatora Kościoła w XVI wieku, jednego z najradośniejszych świę-
tych, zwanego Apostołem Rzymu. Istotą jego duchowości było do-
świadczenie Boskiego Ognia Ducha Świętego, którego płomień niósł 
przez ulice i świątynie, przede wszystkim do wrażliwej młodzieży, do 
prostego ludu, do biednych, chorych, opuszczonych. Po przyjęciu 
święceń kapłańskich stał się niestrudzonym spowiednikiem, który po-
kazywał grzesznikom Boże miłosierdzie. Gromadził wokół siebie lu-
dzi, zapalał w nich miłość do Chrystusa i starał się przede wszystkim 
rozbudzać pragnienie modlitwy, sakramentów i dzieł czynnej miłości. 
Zachęcał do śpiewu, poznawania historii Kościoła, pielgrzymowania 
do miejsc kultu, podziwiania dzieł sztuki, piękna przyrody. Szczegól-
nie porywał młodzież i swoją apostolską pracą zapobiegał jej upadko-
wi moralnemu. Wszystkim napotkanym powtarzał: „Bądźcie dobrzy, 
jeśli potraficie”. Uczył pokory, pogody ducha, a sam dawał przykład 
autentycznego życia Bożego, radosnego miłowania Boga i bliźnich. 
Mówił: „Łatwiej jest ludzi radosnych prowadzić na drodze życia we-
wnętrznego niż smutnych”. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał 
św. Filipa Neri „Prorokiem radości”. 
     Najtrwalszą spuścizną działalności św. Filipa Neri jest Oratorium – 
miejsce wspólnej modlitwy, braterskich więzi, służenia bliźnim. Tak 
zrodziło się, założone przez niego w 1575 roku w Rzymie stowarzy-
szenie kapłanów i braci bez ślubów, którego domy istnieją do dziś 
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w wielu krajach świata. W Polsce zaczęły się one tworzyć od 1668 
roku i mają obecnie swoje siedziby w kilku miastach i miejscowo-
ściach. Kongregacja Oratorium w Radomiu powstała w 1959 roku 
i została kanonicznie erygowana w 1972 roku. Radomska Kongregacja 
prowadzi wiele dzieł apostolskich, m. in. duszpasterstwo w parafii 
Matki Bożej Królowej Świata, od 1991 roku Katolickie Liceum Ogól-
nokształcące i od 200 roku Katolickie Gimnazjum, które noszą imię 
św. Filipa Neri. 
 
Niezapomniane przeżycie 
     Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły była w 1995 roku piel-
grzymka do Rzymu na uroczystości jubileuszowe 400-lecia śmierci 
św. Filipa Neri. Liczna grupa młodzieży, nauczycieli, rodziców uczest-
niczyła we Mszy św. celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 
a w koncelebrze znaleźli się Księża Filipini z Radomia. Do II czytania 
zaproszono jednego z pedagogów, a do modlitwy wiernych jedną 
z uczennic KLO. 
     Podczas audiencji w Watykanie 28 maja 1995 roku Ojciec Święty 
poświęcił szkolny sztandar i pobłogosławił wspólnocie Katolickiego 
Liceum, co stanowi szczególny powód do chluby, a zarazem zobowią-
zuje do strzeżenia zasad, jakie legły u podstaw tej szkoły. 
 
Od pomysłu do jego realizacji 
      Powołanie do życia w 1991 roku przez Kongregację Oratorium 
św. Filipa Neri w Radomiu szkoły katolickiej, pierwszej w diecezji 
radomskiej, można traktować jako przejaw wychodzenia naprzeciw 
społecznemu zapotrzebowaniu owej chwili, a zarazem jako jedną 
z form apostolatu Księży Oratorianów, zwanych także Filipinami. Ich 
powołaniem jest służba bliźnim, zwłaszcza tym zagubionym, błądzą-
cym i prowadzenie ich do Boga, pokazywanie wartości życia opartego 
na wewnętrznej harmonii, umiejętności budowania wspólnotowych 
więzi, tworzenia atmosfery życzliwości, pogody ducha. 
     Możliwość zorganizowania placówki oświatowej, dającej szansę 
kształtowania osobowości młodego człowieka, stała się zatem szcze-
gólnie pasjonującym wyzwaniem, zwłaszcza dla pomysłodawcy i rea-
lizatora tego dzieła - ks. Adama Maja, ówczesnego przełożonego Kon-
gregacji w Radomiu i proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Świa-
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ta, od początku do dziś dyrektora tej szkoły. Działania te w sposób 
twórczy i energiczny wspomagał nieustannie ks. Mirosław Prasek, 
pełniący funkcję prefekta, a od 2001 roku przełożonego Kongregacji. 
Inicjatywa ks. A. Maja spotkała się z akceptacją Kongregacji, życzli-
wością władz kościelnych, zwłaszcza Ks. Biskupa Ordynariusza 
Edwarda Materskiego, ze zrozumieniem władz oświatowych, z przy-
chylnością środowiska nauczycielskiego, z wielkim zainteresowaniem 
społeczności Radomia i najbliższych okolic. 
     Dzięki temu udało się pokonać wszelkie przeszkody i 2 września 
1991 roku rozpocząć naukę w trzech klasach pierwszych. Uroczysta 
inauguracja działalności szkoły i poświęcenia budynku przez Ks. Bi-
skupa Edwarda Materskiego odbyła się 16 września z udziałem dostoj-
nych gości. Już w pierwszym roku swego istnienia, po przeprowadze-
niu przez Kuratorium Oświaty wizytacji, Katolickie Liceum otrzymało 
prawa szkoły publicznej. Do 2001 roku „wypuściło w świat” siedem 
kolejnych roczników absolwentów ze świadectwami dojrzałości, razem 
400 abiturientów. Kadrę stanowi 36 nauczycieli o pełnych kwalifika-
cjach, w tym czterech księży (dyrektor, 2 katechetów, specjalista od 
nauk społecznych). Wszyscy, łącznie z pracownikami administracji, 
podchodzą z wielką pasją do swojej pracy i czują się odpowiedzialni za 
los powierzonej młodzieży. Po dziesięciu latach działalności tej szkoły 
można mówić o iście rodzinnej atmosferze i przyjacielskich relacjach 
między wychowującymi a wychowankami. 
 
Siedziba szkoły, wyposażenie, zasady rekrutacji 
    Siedzibą KLO jest nowy budynek przy ul. Grzybowskiej 22 wznie-
siony przez Kongregację dla potrzeb katechetycznych. Po przeniesie-
niu nauczania religii do szkół pojawiła się szansa dostosowania go do 
celów dydaktycznych i przeznaczenia na bazę lokalową liceum. Orga-
nizatorzy włożyli niemało trudu, by wyposażyć szkołę w pomoce nau-
kowe, zwłaszcza w bogaty księgozbiór, nowoczesny sprzęt audiowizu-
alny, kserokopiarkę, komputery. Dziś ma ona doskonale urządzoną 
pracownię komputerową. Cierpi jednak na brak sali gimnastycznej 
i musi korzystać z wynajmowanej pływalni, hali sportowej, mimo to 
ma znaczące osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i woje-
wódzkim. 
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     Estetycznie urządzony budynek nie może zaspokoić zapotrzebowa-
nia środowiska na zwiększenie liczby oddziałów. Zwykle na jedno 
miejsce w klasie pierwszej zgłasza się 2-3 kandydatów i z przykrością 
trzeba rezygnować nawet z przyjęcia tych, którzy na egzaminie uzy-
skali wysoką punktację. 
     Egzaminy wstępne są organizowane we wcześniejszym terminie niż 
w szkołach publicznych, według własnej formuły (pisemny i ustny 
z języka polskiego, pisemny z matematyki, tematy opracowane we-
wnątrz szkoły, kodowanie prac, punktacja przeliczana na skalę ocen). 
Stwarza to możliwość doboru młodzieży na podstawie posiadanej 
przez nią wiedzy i umiejętności. Przekrój społeczny wskazuje, że szko-
ła jest otwarta dla dzieci pochodzących z różnych środowisk, bo niskie 
czesne nie zamyka drogi do wiedzy mniej zamożnym. Dzięki sponso-
rom istnieje możliwość zwalniania z części opłat dzieci znajdujące się 
w trudnych sytuacjach życiowych. 
 
Model wychowawczy szkoły 
     Głównym celem KLO jest takie wychowanie i kształcenie ucznia, 
aby mógł osiągnąć ugruntowaną wiedzę, a przede wszystkim dojrza-
łość chrześcijańską i obywatelską. Kształtowanie pełnej osobowości 
młodego człowieka zgodnie z duchem filipińskiej miłości i radości 
zaczyna się od jego formacji duchowej podczas wakacyjnego obozu 
rekolekcyjno – integracyjnego przed rozpoczęciem zajęć szkolnych 
w pierwszej klasie. Zwykle są to dwutygodniowe obozy typu oazowe-
go w górach, połączone atrakcyjnymi wycieczkami, wspólną modlitwą 
i zabawą. Prowadzi je ksiądz katecheta z pomocą animatorów (absol-
wentów szkoły), przy aktywnym uczestnictwie nauczycieli i ich rodzin. 
Jest to doskonała forma integrowania się szkolnej wspólnoty i wza-
jemnego ubogacenia się duchowego w kontakcie z przyrodą, której 
piękno przybliża do Boga. 
     Formacja religijna młodzieży i nauczycieli odbywa się również 
poprzez organizowanie poza terenem szkoły dni skupienia, szkolne 
rekolekcje adwentowe, wielkanocne, uczestnictwo w cotygodniowej 
Mszy św., przygotowanie liturgii, śpiewu, oprawy artystycznej uroczy-
stości kościelnych, państwowych (jasełka, misteria, pantomimy, pro-
gramy poetycko-muzyczne). Istotną rolę spełniają też pielgrzymki do 
miejsc kultu, np. do Częstochowy, Studzianny, Ostrej Bramy w Wilnie, 
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Loretto, Asyżu, Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Charakter 
poznawczy i religijny miały pielgrzymki śladami św. Pawła do Grecji, 
śladami Chrystusa do Ziemi Świętej, przeznaczone dla nauczycieli 
i rodziców. 
     Dużą szansą rozwijania się intelektualnego i duchowego młodzieży 
jest jej uczestnictwo w konkursach biblijnych, olimpiadach wiedzy 
religijnej, w których corocznie zdobywa wysokie lokaty. Działania 
wychowawcze szkoły zmierzają do pełnego rozwoju osobowości 
ucznia, uwrażliwiania na dobro, piękno, budzenia szacunku dla drugie-
go człowieka i jego pracy, zarówno umysłowej jak i fizycznej. Dużą 
rolę odgrywa w tym procesie samowychowanie uczniów i samoocena, 
wyrażająca się różnymi formami działalności Samorządu Szkolnego, 
między innymi w uczestnictwie przedstawicieli młodzieży w niektó-
rych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w ustalaniu kryteriów ocen ze 
sprawowania. Oceny te znacznie surowsze niż w innych szkołach, 
świadczą o wysokich wymaganiach, jakie są stawiane młodemu czło-
wiekowi, ale przy jednoczesnym zrozumieniu przez niego potrzeby 
doskonalenia się i odnajdywania radości z dobrych efektów pracy nad 
sobą. 
     W szkole jest miejsce nie tylko dla doskonałych, ale i dla błądzą-
cych, poszukujących, którym chce się szczególnie pomóc. Wymaga to 
żmudnej pracy kapłanów, wychowawców, pracowników administracji. 
Dojrzałość chrześcijańską nie określa stopień na świadectwie po prze-
prowadzonej maturze z religii, poprzedzającej egzaminy z innych 
przedmiotów, ale życie, miejmy nadzieję, że zgodne z oczekiwaniami 
wychowawców. 
 
Humanistyczny profil kształcenia 
     Osobowość Patrona Szkoły zaważyła na modelu dydaktycznym 
i doborze treści nauczania. Według zamysłu organizatorów Katolickie-
go Liceum, noszącego imię człowieka renesansu, miłośnika sztuki, 
szkoła ta przyjęła profil humanistyczny, poszerzony przedmiotami 
dodatkowymi, choć obowiązującymi, które pozwalają sięgać do korze-
ni naszej kultury i wychodzić naprzeciw potrzebom współczesności. 
W siatce godzin znajdują się bowiem: łacina, greka, filozofia, historia 
sztuki, muzyka, teatrologia, filmoznawstwo, ekonomia, informatyka. 
Każdy uczeń wybiera dwa języki nowożytne, spośród zaproponowa-



 49 

nych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i na lektoratach uczy 
się jednego z nich jako wiodącego (w wymiarze 6-5 godz. tygodniowo) 
i drugiego jako towarzyszącego (w wymiarze 3-2 godz.), przy czym 
nikogo nie ominie nauka języka angielskiego (z poszerzonym lub pod-
stawowym programem). Pogłębieniu znajomości języków obcych 
i poznaniu kultury innych krajów służą wycieczki zagraniczne, 
a przede wszystkim kontakty bezpośrednie w ramach wymiany mło-
dzieży, np. polsko-niemieckiej, polsko-włoskiej. Nauczanie większości 
przedmiotów opiera się na programach MEN, wzbogacanych według 
uznania nauczycieli, nauczanie przedmiotów wprowadzanych dodat-
kowo – realizowane jest według programów autorskich. 
     Katolickie Liceum, mimo krótkiej historii zdobyło znaczące miejsce 
w radomskim środowisku, między innymi dzięki przyjaznej uczniowi 
postawie nauczycieli i uzyskiwanym wynikom nauczania. Ich miarą są 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, jakimi może się szkoła 
poszczycić, np. Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiady Filo-
zoficznej, Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy Religij-
nej. Świadectwem aktywności intelektualnej uczniów jest liczny udział 
w eliminacjach II stopnia olimpiad, zawodów, konkursów. 
      Niemal wszyscy absolwenci KLO dostają się na studia, głównie na 
kierunki humanistyczne, ale również na ekonomię, architekturę, medy-
cynę, informatykę. 
      Szkoła prowadzi pracę nie tylko z uczniem zdolnym, ale i z tym 
wymagającym szczególnej troski, choć nie zawsze przynosi to oczeki-
wane efekty, bo nie wszyscy w odpowiedni sposób potrafią wykorzy-
stać czas, aby „czynić dobro”. 
      Oratoryjna propozycja kształtowania osobowości młodego czło-
wieka zmierza do wszechstronnego jego rozwoju, przygotowania go do 
dorosłego życia i pełnienia różnych funkcji w społeczeństwie. W po-
czątkowym okresie działalności liceum, nazywanego potocznie „Kato-
likiem”, można się było spotkać z opinią, że „tam uczą na księży i za-
konnice”. Obecnie już ten pogląd poszedł w niepamięć. Dwóch absol-
wentów wstąpiło do Seminarium Duchownego, a o tym, ilu poszło 
w świat „dobrych katolików”, będzie można powiedzieć znacznie póź-
niej, gdy ich postawy zostaną poddane życiowej próbie. Pierwsze dwa 
roczniki absolwentów ukończyły studia. Pewna część podjęła pracę, 
założyła rodziny i wypada szkole życzyć, aby kiedyś przysłała tu swoje 
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dzieci. Na razie wielu kieruje do swego macierzystego liceum młodsze 
rodzeństwo, odwiedza nauczycieli, co może być odbierane jako wyraz 
akceptacji zaproponowanego przez KLO modelu kształcenia i wycho-
wania oraz wytworzonych silnych więzi wspólnotowych. 

Danuta Medyńska 
nauczycielka języka polskiego (1991-1999) 

 
 

W STRONĘ MŁODOŚCI – KATOLICKIE GIMNAZJUM 
 
      Decyzją Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri z dnia 24 stycznia 
2000 roku zostało powołane i wpisane do ewidencji szkół niepublicz-
nych Katolickie Gimnazjum im. Św. Filipa Neri. 
       W roku szkolnym 2000/2001 stan osobowy szkoły tworzyła jedna 
klasa w liczbie 27 uczniów. 
       Klasa I gimnazjum jest klasą o charakterze językowym. Nauka 
języka niemieckiego obejmowała 8 godzin tygodniowo i prowadzona 
była przez 2 nauczycieli: E. Podgajną i K. Kosmal (równocześnie wy-
chowawczynię klasy). 
      Celem zintegrowania klasy gimnazjalnej w początkach jej istnienia 
w dniach 16-23 października uczniowie i uczennice wzięli udział 
w zajęciach „zielonej szkoły” w miejscowości Gostwica w woj. nowo-
sądeckim, przeżywali wspólnie klasowe „otrzęsiny”, czyli oficjalne 
przyjęcie ich przez pozostałą społeczność szkoły, wspólnie uczestni-
czyli we wszystkich uroczystościach, akademiach szkolnych, a także 
byli odpowiedzialni za przygotowanie niektórych z nich (oprawy litur-
giczne Mszy Świętych) zakończenie roku szkolnego. 
      W kwietniu klasa gimnazjalna wyjechała na jednodniową wyciecz-
kę do Warszawy. W ciągu całego roku istnienia szkoły dzieci aktywnie 
uczestniczyły w życiu kulturalnym miasta zaznaczając swoją obecność 
na przedstawieniach teatralnych w radomskim teatrze na ważniejszych 
projekcjach filmowych w radomskich kinach. 
      Na terenie szkoły natomiast w ramach lekcji języka polskiego dzie-
ci wspólnie z nauczycielem organizowały przedstawienia teatralne 
fragmentów utworów m.in. „Zemsty” A. Fredry, „Romea i Julii” 
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W. Szekspira, „Małego księcia” A. Saint Exuperego, „Krzyżaków” 
H. Sienkiewicza. 
      W roku szkolnym 2001/2002 Katolickie Gimnazjum powiększyło 
swój stan liczebny o nową klasę pierwszą (28 uczniów). 
      Dzieci z klas gimnazjalnych dość szybko zaaklimatyzowały się 
w nowym środowisku. Tworzą twórcze wspólnoty zaznaczając jedno-
cześnie swoją odrębność wiekową. Społeczność młodzieży Liceum 
i grono profesorów przyzwyczaiło się bowiem do obecności gimnazja-
listów patrząc z dużą dozą wyrozumiałości na nowych członków szko-
ły. 

s. Barbara Pańkowska 
nauczycielka języka polskiego 

 
 

 PLURIMOS  ANNOS 
 

„Szkoło, szkoło gdy cię wspominam 
Tęsknota w serce się wgryza 

Oczy mam pełne łez”. 
Julian Tuwim – „Nad Cezarem” 

 
     Sobota. 20 października 2001. Godzina 10:30. W kościele Matki 
Bożej Królowej Świata w Radomiu słychać wesołe bicie dzwonów 
wzywających na mszę świętą. Wesołe? O tak! Tak samo jak twarze 
ludzi wypełniających nawy kościoła. Główną – goście: „ważne osobi-
stości Radomia, ale przede wszystkim nauczyciele i... absolwenci” 
prawą chór „Katolika” prowadzony przez profesorki Małgorzatę 
Chmielewską i Agnieszkę Kobierską, a lewą – uczniowie. Czy to 
jakieś ważne wydarzenie? Z pewnością! W końcu Jubileusz 10-ciolecia 
naszej szkółki to nie „byleco”! Uroczystość rozpoczyna hymn szkoły. 
        Po chwili pojawia się dwoje młodych ludzi, eleganckich, 
uśmiechniętych... Kinga Byzdra, absolwentka z 1995 roku i Łukasz 
Krzyżanowski, tegoroczny maturzysta. Przedstawiają się jako konfe-
ransjerzy i zapowiadają pierwszą część uroczystości: artystyczno-
religijną. Na podest wchodzi kilku uczniów „Katolika”. Prezentują 
sylwetkę Patrona szkoły. Podkreślają szczególnie cztery cnoty: pokorę, 
miłosierdzie, miłość, radość i to w jaki sposób przenoszą się na dzia-
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łalność naszego Katolickiego Liceum. Wszyscy w ciszy słuchają tryp-
tyku Miłosza „Wiara, Nadzieja, Miłość” oraz „Desiderate”. Słowa 
deklamatorów odbijają się echem od ścian kościoła. Warto je zapamię-
tać... Znów pojawiają się prowadzący. Zapraszają zgromadzonych do 
udziału w drugiej części: Mszy Św. przewodniczy ks. biskup Edward 
Materski związany z „Katolikiem” od momentu jego powstania. 
Oprawa mszy jest bardzo uroczysta. Pieśni wykonuje nie tylko chór, 
możemy podziwiać solowy występ absolwentki z roku ’97 – Bernar-
dety Gołębiowskiej. Po Mszy Świętej nadchodzi czas na część III 
uroczystości – oficjalną. Pierwszy głos zabiera ks. dyrektor Adam 
Maj, wygłasza krótką przemowę i rozdaje dyplomy uznania nauczy-
cielom związanym z Katolickim Liceum im. św. Filipa Neri od jego 
„pierwszych dni”. Następnie przemawia ks. superior Mirosław Pra-
sek, przedstawiciele mazowieckiego Kuratorium Oświaty min. Pani 
wizytator Irmina Nowicka informuje wszystkich o odznaczeniu Księ-
dza Dyrektora Medalem Edukacji Narodowej. 
        Uroczystość w kościele kończy się. Honorowi goście zostają za-
proszeni na obiad do Księży Filipinów, a absolwenci na spotkania 
z nauczycielami do sal w których kiedyś się uczyli i na poczęstunek. 
Wrażenia absolwentów są podobne: „Fajnie zobaczyć znów swoją byłą 
klasę. Ludzie strasznie się pozmieniali. Niektórych trudno rozpoznać” 
– mówi Marcin Chęć pierwszy przewodniczący KLO. „Na spotkaniu 
było naprawdę świetnie, wspominaliśmy stare, dobre czasy – opowiada 
Małgosia – jedna z absolwentek. Po rozradowanych twarzach gości 
wywnioskować można, że spotkania były udane. Wiele osób rozmawia 
jeszcze na dolnym holu, gdzie znajdują się stoły z jedzeniem. Rozpro-
wadzana jest także gazetka szkolna Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego – „Klon”. Zbliża się piętnasta. Goście powoli rozchodzą 
się. Dzisiejszy dzień z pewnością zostanie w ich pamięci. Chociaż 
ksiądz dyrektor Adam Maj na pytanie „Czy uroczystość jubileuszu 
była według Księdza udana, czy spełniły się Księdza oczekiwania?„ 
odpowiada: „Niezupełnie”. Dlaczego? Na to pytanie z pewnością każ-
dy znajdzie odpowiedź. 
     Ja życzę dziesięcioletniej solenizantce Plurimos Annos – „per aspe-
ra ad astra”!!! 

Ola Rus - uczennica kl. II 
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KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI  
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

 
ul. Niska 81 

97 - 200 TOMASZÓW MAZOWIECKI  
woj. łódzkie; diecezja łódzka 

tel. (044) 724-22-39 
fax (044) 724-22-39 wew. 25 

 
 

Duszpasterstwo Oratoryjne w Kongregacji Tomaszowskiej 
przy parafii Świętej Rodziny 

 
Przy parafii Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim już 

od ponad dwudziestu lat działa bardzo aktywnie grupa młodzieżowo – 
teatralna pod nazwą ORATORIUM. Zalążki takiej specyficznej pracy 
duszpasterskiej – w duchu św. Filipa Neri Założyciela Oratorium poło-
żył ks. Tadeusz Bańkowski – filipin z Kongregacji tarnowskiej, pracu-
jący w Tomaszowie w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. 

To dzięki jego pracy, zdolnościom, zapałowi i zamiłowaniu do 
takiej pracy oratoryjnej, w naszej parafii istnieje po dzień dzisiejszy 
grupa dzieci i młodzieży, a także dorosłych – ludzi odważnych, odda-
nych i poświęcających swój czas, zdolności aby być apostołami, by 
poprzez wystawiane sztuki teatralne, akademie okolicznościowe, Ja-
sełka przybliżać ludziom wartości ewangeliczne, etyczne, by przeka-
zywać w duchu radości posłannictwo św. Filipa i jego duchowych sy-
nów – filipinów. 

Od 1981 r. do 1999 r. grupę tę prowadził Ks. Wacław Wojtu-
nik, był to czas rozkwitu naszej działalności, wielkiego zapału mło-
dzieży do czynnego udziału w wszelkich przedstawieniach w kościele, 
w sali Oratorium – w podziemiach naszego kościoła. Młodzież sama 
przygotowywała, i nadal to czyni, dekorację sceny, sali, wszelkie stro-
je, rekwizyty, nagłośnienie do tych przedstawień. Pierwszym naszym 
przedstawieniem była sztuka teatralna ks. Tadeusza Bańkowskiego 
pt. „Gwiazda jego nie wzejdzie” – wystawienie odbyło się w kaplicy, 
gdyż budowa nowego kościoła i zaplecza do takiej pracy dopiero roz-
pocznie się latem 1981 r. 
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 Na przełomie stycznia i lutego rozpoczęliśmy tę działalność 
i tak w ciągu roku odbyło się pięć różnych przedstawień jeszcze 
w kaplicy – ośrodku duszpasterskim. A były to przedstawienia: 
„Na Anioł Pański biją dzwony” – w maju; „Wieczór poezji Karola 
Wojtyły” – w czerwcu; „Św. Stanisław Kostka naszym patronem” – 
we wrześniu; „Niepokalana – radością i szczęściem naszego życia” – 
w grudniu. Pragnę zaznaczyć, że nie tylko młodzież z tej grupy Orato-
rium bardzo się zaangażowała w pracę artystyczną, ale było wiele osób 
starszych – które ręcznie lub na maszynie przepisywali teksty do 
przedstawień, przygotowywali stroje, dekoracje. Na zewnątrz trwała 
wielka praca przy budowie nowego kościoła, a wieczorami w ubogiej 
kaplicy gromadziliśmy się na tych właśnie przedstawieniach. Frekwen-
cja była zawsze bardzo duża. Czuliśmy wielka potrzebę takiej pracy 
duszpasterskiej. Oczywiście każdego roku od 1981, w okresie Bożego 
Narodzenia były wystawiane „Jasełka” – dziś ci którzy grali pasterzy, 
dzieci przy żłóbku występują w poważnych przedstawieniach i rolach, 
a najczęściej ich dzieci chętnie biorą udział w tych spotkaniach. 
W 1982 r. odbyły się trzy akademie i Jasełka a nawet powtórzyliśmy 
jeden spektakl w parafii sąsiedniej św. Antoniego na zaproszenie księ-
dza dziekana. 
W maju było misterium Maryjne – „Obecność Maryi w dziejach na-
szego narodu”. We wrześniu spektakl ku czci św. Stanisława Kostki 
„Abyście się wzajemnie miłowali” i w październiku „Wieczór poezji 
Maryjnej”.  
I tak rozwija się praca duszpastersko – oratoryjna w naszej kongregacji 
i parafii przez następne lata, przybywa coraz to więcej osób, wyjeż-
dżamy czasami w teren, aby innym przybliżyć treść tych przedstawień. 
Od 1985 r. – grupa teatralna pracuje już w nowym kościele, w sali pod 
kościołem ze sceną i zapleczem. Warunki są bardzo dobre dlatego też 
wystawiamy poważniejsze, trudniejsze przedstawienia i z większą 
liczbą uczestników zarówno na scenie jak i na widowni.  
Na uwagę zasługują Jasełka – „Betlejem polskie” L. Rydla, które przez 
kilka tygodni i przez trzy lata pod rząd są ulubionym przedstawieniem 
dla „aktorów” i widzów naszych. 
Młodzież nawet jeździ do Łodzi do teatru, by wypożyczać piękne stro-
je do gry w tych przedstawieniach – w tamtych latach czyli po 1985 – 
była taka możliwość w Łodzi. Z takich pięknych i poważniejszych 
przedstawień na uwagę zasługują: „Agnes”, „Medalik Matki Boskiej 
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Ostrobramskiej”, „Żywot św. Genowefy”, „Dzień gniewu”, „Puchar 
sumienia”. Jest to piękna praca z młodzieżą, dziećmi – przy kościele, 
częste spotkania na próbach, wspólne spotkania imieninowe, świątecz-
ne, wiele też wspólnych wyjazdów wycieczkowych, wakacyjnych. Z 
pośród młodzieży angażującej się w tę działalność wyrosło kilku ka-
płanów – filipinów: Ks. Jerzy Cedrowski (z czasów Ks. Bańkowskie-
go), Ks. Jacek Cedrowski – filipin w Studziannie dziś, ks. Adam Stań-
do – diec. łódzka, Ks. Rafał Dąbrowski – diec łódzka, kleryk Robert 
Dąbrowski w zakonie Trynitarzy.  
Grupę tę, a właściwie dzieci poprzedniej grupy Oratorium od 1999 r. 
prowadzi i bardzo solidnie realizuje plany ks. Tomasz Poliński, naj-
młodszy filipin w Kongregacji Tomaszowskiej. Przygotowują trady-
cyjne Jasełka z wielkim rozmachem, pięknie rozbudowane śpiewem 
kolęd z udziałem wielu instrumentów muzycznych. W okresie wielka-
nocnym 1999 r. odbyło się misterium o męce Pana Jezusa, dramat 
św. Grzegorza z Nazjansu, trzecia część – pt. „Zmartwychwstanie”. 
Na nowo też przygotowują i wystawiają dawne sztuki jak „Agnes” 
i akademie maryjne. I dziś w dobie kolorowych telewizorów, video 
i komputerów są chętne dzieci, młodzież i ich rodzice do pracy orato-
ryjno – teatralnej. Bardzo chętnie przychodzą, biorą udział w przygo-
towywaniach i przedstawieniach nawet dla dzieci z drugich klas przed 
I Komunią św. takie małe scenki z życia św. Dominika Savio.  
W roku 2000 – poświęconym Ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu 
przygotowali przedstawienie pobyt w więzieniu Ks. Prymasa w Ko-
mańczy – „Prymas w Komańczy”.  
Parafia nasza i Kongregacja Oratorium znana jest w okolicy z takiej 
właśnie między innymi specyficznej pracy duszpasterskiej wśród dzie-
ci i młodzieży. 

Aktualnie dzieci i młodzież z ks. Tomkiem ćwiczą Jasełka – 
napisane specjalnie przez jednego z tomaszowian i w niedziele stycz-
niowe będą występować w naszym Oratorium. Cieszymy się, radujemy 
– że są chętni kapłani, którzy kontynuują dzieło kiedyś tak nieśmiało 
zapoczątkowane przez ks. Tadeusza Bańkowskiego, a właściwe jest to 
myśl, dzieło i zadanie naszego Ojca Św. Filipa do pracy oratoryjnej dla 
wszystkich jego naśladowców. 
 Prowadzimy także już od kilkunastu lat wypożyczalnię fil-
mów religijnych i dobrze zaopatrzona bibliotekę parafialną – jest do tej 
pory włączona pani, matka córek, które czynnie uczestniczyły w grupie 
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Oratorium, a jedna z nich jest dziś siostrą zakonną w Zgromadzeniu 
Nazaretanek. 
Dzieci, młodzież chętnie korzystali z wypożyczalni pięknych filmów – 
obecnie trochę już mniej gdyż wszystkie te filmy są dostępne w telewi-
zji, ale jeszcze do lektury szkolnej czy też z innych pobudek – potrzeby 
serca i pragnienia dobrego, etycznego obrazu przychodzą i korzystają 
z tej wypożyczalni. Bardzo chętnie dorośli przychodzą do biblioteki 
i czytają czasopisma katolickie, wypożyczają wiele książek. 
Praca ta jest wciąż aktualna bo i potrzeby ludzi są właśnie takie, bar-
dziej ambitne.  

Wierzę mocno, że specyfika pracy Oratoryjno – duszpaster-
skiej w naszej parafii i Kongregacji będzie się rozwijać, że będzie kon-
tynuowana gdyż zarówno młodzi kapłani – filipini tomaszowscy jak i 
dzieci, młodzież, dorośli z naszej parafii i miasta chętne to czynią, 
gorliwie się angażują, unowocześniają i czujemy, że jest taka potrzeba 
w naszych wiernych bo chętnie z takiej pracy korzystają, a przez to nas 
mobilizują. 

 
oprac. na podstawie Kronik Oratorium Ks. Wacław Wojtunik COr 
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KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI 
W CELLE 

 
Kanonenstrasse 1 

D - 29221 CELLE (Niemcy) 
tel. 0049(0) 5141/550892 
fax. 0049(0) 5141/550893 

e-mail: congregatio@oratorium-celle.de 
www. oratorium-celle.de 

 
 

Idea powstania Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 
w Diecezji Hildesheim narodziła się poprzez kontakty ks. Władysława 
Borowieckiego z księżmi i Ordynariuszem tejże diecezji. Pozytywne 
nastawienie i poparcie ze strony ks. Biskupa Józefa Homeyer`a zwią-
zane było z jego wcześniejszymi spotkaniami z filipinami z Lipska, 
Drezna oraz zafascynowaniem się nie tylko osobą św. Filipa Neri, lecz 
także formą życia oratoryjnego. 
 Dekret Erekcyjny Stolicy Apostolskiej ustanawiający po-
wstanie samodzielnej Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Goslar 
– Grauhof ogłoszony został dnia 14 czerwca 1991 r. 
 Względy   duszpasterskie   skłoniły   Ks.   Biskupa   Józefa 
Homeyer`a oraz Kongregację do podjęcia w roku1992 wspólnej decy-
zji o przeniesieniu się Wspólnoty do Celle koło Hannoveru. 
 W nowym miejscu posługi pastoralnej księża podjęli pracę 
w trzech parafiach: 
 św. Ludwika w Celle (4600 wiernych, katolicki szpital, szkoła 

podstawowa oraz przedszkole), 
 św. Barbary w Waihlingen z kościołem filialnym Najświętszej 

Maryi Panny w Nienhagen (2250) 
 św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Eschede z kościołem filialnym 

św. Archanioła Rafała w Lachendorf (1580). 
 
 
 

mailto:congregatio@oratorium-celle.de


 58 

W 1998 roku Kongregacji powierzono dwie kolejne parafie w dekana-
cie Celle: 
 Świętych Aniołów Stróżów w Hambühern z kościołem filialnym 

Świętego Krzyża w Winsen (1896) 
 Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Wietze (597) 
Od roku 2000 doszła do obsługi duszpasterskiej jeszcze jedna parafia 
dekanatu: 
 Świętych Piotra i Pawła w Unterlüss (579), 
A w roku 2001 jeszcze kolejna: 
 Św. Jadwigi w Celle (1680). 

W chwili obecnej czterech polskich księży filipinów sprawuje 
opiekę duszpasterską nad ponad 13 tysiącami wiernych w siedmiu 
parafiach i trzech kościołach filialnych. 

Praca w sytuacji wielkiej diaspory wymaga dużych nakładów cza-
su oraz pokonywania często znacznych odległości (najdalsza parafia 
oddalona jest od miejsca zamieszkania o 40 km). Katolicy w tej części 
Niemiec stanowią bowiem zdecydowaną mniejszość, tj. około 10% 
ogólnej liczby mieszkańców. Wiele parafii nie posiada własnego dusz-
pasterza, stąd księża filipini są ogromnie istotnym, wsparciem dla nie-
mieckich księży diecezjalnych. 

Prowadzona działalność pastoralna uwzględnia specyfikę oratoryj-
ną, szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w duszpasterstwie ro-
dzin, osób starszych, chorych, umierających. 

Obecność polskich księży filipinów w niemieckich parafiach jest 
także dużym wkładem do procesu pojednania obu narodów i budowy 
zjednoczonej Europy. 

 
Ks. Mirosław Kossak – Główczewski COr 
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KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI 
W POZNANIU - ŚWIERCZEWIE 

 
ul. Szenwalda 3/5 
61-406 POZNAŃ 

archdiec. poznańska; woj. wielkopolskie 
tel/fax (061) 830-55-21, zakrystia 830-57-61 

 
 
 25 czerwca 1999 r., w dzień Matki Bożej Świętogórskiej, Stolica 
Apostolska erygowała Kongregację Oratorium w Poznaniu reskryptem 
n 44248/99. Uroczysta instalacja nastąpiła 9 września 1999 r. podczas 
Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Abpa dr Juliusza 
Paetz w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu.  
 Wspólnotę tworzą: Ks. lic. Tomasz Błaszczyk COr, Ks. Marian 
Kara COr, Ks. Lucjan Pańkowski COr, Ks. lic. Waldemar Partyka 
COr, Ks. Sławomir Ratajczak COr .  
 Księża Filipini prowadzą duszpasterstwo parafialne od 1 wrze-
śnia 1969 r. Najpierw przy Kaplicy cmentarnej ul. Samotna 3 w Po-
znaniu, którą międzyczasie rozbudowano. Ośrodek Duszpasterski 
utworzony z części parafii Świętej Trójcy na Dębcu przez Ks. Arcybi-
skupa Antoniego Baraniaka, liczył 3 tysiące parafian.  
 Od 1 kwietnia 1984 r. nastąpiła erekcja parafii z korektą i obec-
nie liczy 4.850 parafian. 21 września 1986 r. Ks. Arcybiskup dr Jerzy 
Stroba konsekrował nowy kościół przy ul. Kołłątaja – ul. Okrzei – 
ul. Krzywickiego, budowany od 1978 r. 
 Księża Filipini prowadzą duszpasterstwo w parafii pw. NMP 
Matki Kościoła w Poznaniu i następujące grupy duszpasterskie: 
„Rodzina Parafialna”, Parafialny Zespól CARITAS, Bractwo Miłosier-
dzia Bożego, Ministranci, Lektorzy, referent dekanalny – katechetycz-
ny, katecheta w szkole Społecznej – Ks. Sławomir Ratajczak. 
Żywy Różaniec, Grupa Pielgrzymkowa, Katecheta w Szkole Podsta-
wowej, Referent Dekanalny CARITAS – Ks. Marian Kara. Duszpa-
sterstwo Młodzieży Szkół Średnich, Duszpasterstwo Akademickie, 
Spotkania Oratoryjne - Ks. Tomasz Błaszczyk. Katecheta w Gimna-
zjum, schola młodzieżowa – Ks. lic. Waldemar Partyka. Kapelan Ro-
dziny Katyńskiej w Poznaniu – Ks. Lucjan Pańkowski COr 
      Ks. Marian Kara COr 
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ORATORIUM ŚWIĘTEGO FILIPA NERI 
W KRAKOWIE - TONIACH 

 
ul. Gaik 7 

31 - 338 KRAKÓW 
woj. małopolskie; archdiec. krakowska  

tel./fax (012)635-17-44; 
 
 
 We wrześniu 1990 roku Ks. Jan Urbański COr wraz 
z Ks. Adamem Adamskim COr rozpoczęli pracę duszpasterską na no-
wej placówce w Krakowie – Toniach. Celem tej pracy jest utworzenie 
parafii i nowej Kongregacji. W roku 1991 został wybudowany kościół 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 
 26 października 1991 r. Ks. Kardynał Franciszek Macharski 
wmurował kamień węgielny i odprawił pierwszą Mszę św. w nowym 
kościele. Prace w budowanym kościele trwały dalej, a po kilku miesią-
cach 7 maja 1992 r. Ks. Kardynał Franciszek Macharski ofiarował do 
naszego kościoła relikwie św. Stanisława B.M. z Katedry Wawelskiej. 
 W 1992 r. miała miejsce pierwsza rozbudowa części miesz-
kalnej domu oraz budowa nowej kaplicy domowej. 
 W 1993 roku odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna, któ-
rą prowadził Ks. Kardynał Franciszek Macharski, a jej owocem było 
utworzenie Ośrodka Duszpasterskiego Św. Stanisław B. M. Ośrodek 
Duszpasterski ma wyznaczone granice terytorialne, posiada własne 
księgi parafialne, sprawuje sakramenty święte i jest autonomiczny, 
posiada prawo błogosławienia małżeństw, obecnie liczy około 1400 
mieszkańców z silną tendencją wzrostową. 
 W 1995 roku przeżywaliśmy filipiński jubileusz 400 – lecia 
śmierci Św. Filipa Neri. Zostały wtedy ufundowane trzy dzwony do 
naszego kościoła, z których jeden został poświęcony Św. Filipowi jako 
pamiątka jubileuszu. Dzwony poświęcił Metropolita Krakowski 
Ks. Kardynał Franciszek Macharski. W tym też roku odbyły się pierw-
sze misje św., prowadzone przez Ojców Redemptorystów. 
 Od roku 1997 Oratorium w Krakowie prowadzi Katolicki 
Dom Kultury, a w nim szkołę języka angielskiego, filie biblioteki pu-
blicznej i klub sportowy Św. Filipa Neri.  
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 W 1998 roku przeprowadzono kolejną rozbudowę domu 
zwiększając dwukrotnie część mieszkalną i zaplecze sanitarne, wyko-
nany też został nowy dach. 
 W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 w Oratorium Krakow-
skim odbyła się sesja Przełożonych Polskiej Federacji, która zakończy-
ła się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana 
Szkodonia. W czasie uroczystości został poświęcony pamiątkowy 
dzwon ofiarowany Chrystusowi – Królowi Wszechświata, jako pa-
miątka 2000 lecia chrześcijaństwa, 1000 lecia Archidiecezji Krakow-
skiej i 10 lecia pracy Księży Filipinów w Krakowie. 

W 2001 roku przeprowadzone zostały ogromne prace w ko-
ściele, wykonano wystrój wnętrza, a mianowicie – barkowe sztukate-
rie, malowanie całego wnętrza, prawdziwe freski przedstawiające wy-
darzenia z życia Jezusa, 8 obrazów o pow. 6 m² każdy, 200 m² złoceń, 
25 witraży i staje Drogi Krzyżowej według średniowiecznego malar-
stwa tablicowego. Bardziej zainteresowanych odsyłam na stronę 
www.sztukaterie.com.pl (zobacz realizacje). 
 Oratorium Krakowskie prowadzi obecnie duszpasterstwo 
Ośrodka Duszpasterskiego Św. Stanisława B. M. W ramach Ośrodka 
działa wspólnota ministrantów, lektorów, 5 róż Żywego Różańca oraz 
katolickie Stowarzyszenie Kultury i Sportu, a w nim Klub Sportowy 
Św. Filipa, kółko komputerowe, szkoła języka angielskiego. Na terenie 
Ośrodka znajduje się jedna szkoła podstawowa. Duszpasterzem Ośrod-
ka jest Ks. Jan Ubrański COr, który od dziesięciu lat pełni także funk-
cję notariusza w dekanacie Św. Jadwigi Królowej na Krowodrzy. Ora-
torium prowadzi także konwikt dla studentów świeckich, w którym jest 
obecnie 21 osób.  
 

     Ks. Jan Urbański COr 
 

http://www.sztukaterie.com.pl/
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ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI 
Domus pia - W NESSELRÖDEN 

 
Georgstr. 1 

37115 Duderstadt - Nesselroden 
tel. (0049) 05527/2852 

 
 
 W 1994 r. na prośbę Ks. Biskupa Józefa Homeyer`a udali się 
dwaj kapłani z Oratorium w Celle: ks. Władysław Borowiecki 
i ks. Piotr Wołowiec do tworzenia Wspólnoty oratoryjnej w Eichsfeld. 
Eichsfeld, to obszar południowy Diecezji Hildesheim. W skład tego, 
obszaru wchodzą 2 Dekanaty diecezji Hildesheim i 2 Dekanaty diece-
zji Erfurt. Jest to teren w 80% katolicki. W okresie reformacji obsza-
rem tym zarządzał Biskup Moguncji, według zasady: „cuius Regio eius 
Religio”. W ten sposób przetrwał Eichscheld zawieruchę Reformacji 
i do dziś pozostał katolicki. Mimo różnych zmian i wpływów od strony 
politycznej, Eichsfeld identyfikuje się z Kościołem i jest nadal „Oazą” 
katolicyzmu mimo dzisiejszej sekularyzacji. Oratorium otrzymało 
w 1994 r,. dwie parafie: Nesselröden /St. Georg/ i Werxhausen /St. 
Urban/. W sumie 2300 katolików. W latach 1996 – 98 doszło kilka 
nowych obowiązków z pracą duszpasterską jeszcze w jednej parafii: 
Matki Bożej Narodzenia w Gerblingerode, oddalonej od Nesselröden 
o 9 km. Nie tylko odległość, ale przede wszystkim ogrom pracy, spo-
wodowały iż po 3 latach oddaliśmy obowiązki duszpasterskie w ręce 
Proboszcza diecezjalnego. W 1999 roku otrzymał ks. Piotr Wołowiec 
nominację na Proboszcza i równocześnie 2 nowe parafie: Immingerode 
i Tiftlingerode. Do tych 2 parafii należy 1300 katolików. Po ukończe-
niu kursu językowego i praktyki duszpasterskiej zasili naszą wspólnotę 
ks. Dariusz Drabik. W przyszłości obejmie on jako Proboszcz znów 
sąsiedzkie parafie.  

Główne zdanie filipinów, to praca duszpasterska. O to na prosił 
Ksiądz Biskup już przed 16 – tu laty, kiedy zapraszał nas do pracy 
w Niemczech. To praca z młodzieżą i dziećmi, która na pewno na za-
chodzie Europy nie jest łatwa. Prowadzimy Koła Rodzin Katolickich, 
Grupy Biblijne, Rodziny Bł. A. Kolpinga. Podczas takich spotkań 
przekazujemy wiernym Ducha Św. Filipa i jego idee. 
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Choć inne są nasze warunki pracy i inne oczekiwania, to nie 
zmienia się nasza postawa jako duchowego Syna Św. Filipa Neri. Two-
rząc Wspólnotę w innych okolicznościach, staramy się jednak nie za-
gubić ducha Oratorium. 
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REFLEKSJA  KOŃCOWA 
 
 

Do pełnego obrazu polskiej federacji filipińskiej na przełomie 
drugiego i trzeciego tysiąclecia oraz XX/XXI wieku dodać należy po-
sługę filipińską kapłanów federacji polskiej pracujących poza granica-
mi Ojczyzny i spełniających różne funkcje i posługi.  
 Pragnę wspomnieć zmarłego 4 lipca 2001 r. Ks. Olgierda 
Kokocińskiego, który decyzją Stolicy Apostolskiej został skierowany 
do pracy w Kongregacji na Vallicelli w Rzymie. Aktualnie tam pracują 
dwaj nasi współbracia ks. Włodzimierz Tyka – przełożony i proboszcz 
na Vallicelli oraz Ks. Piotr Jaworski – proboszcz na Garbateli.  
 We Włoszech pracują również Ks. Stanisław Morawski – 
superior w Genui oraz Ks. Kazimierz Krawczyk – katecheta w Vicen-
zie. 
 W Hiszpanii w Alcala de Henares posługę superiora i dusz-
pasterza pełni ks. Bolesław Jakubczyk, a w Sevilli posługę wykładow-
cy uniwersyteckiego pełni ks. Witold Wolny.  
 Dwaj kapłani polskiej federacji Ks. Jakub Kiełbasa 
i Ks. Mieczysław Trzaskowski pracują duszpastersko w włoskiej misji 
katolickiej w Niemczech.  
 Pracę misyjną w Brazylii w Sao Paulo pełni Ks. Władysław 
Simosiewicz.  
 Od 1 czerwca 2001 r. kapłan Kongregacji Radomskiej ks. 
Jarosław Gutowski podjął pracę duszpasterska w odradzającym się 
kościele rzymsko – katolickim na Ukrainie w Żytomierzu.  
 
 Ten swoisty „raport” o stanie polskiej federacji filipińskiej 
ukazuje szeroki zakres prac duszpasterskich jakie podejmują polscy 
kapłani Oratorium Św. Filipa Neri.  
 Niech studium i lektura powyższych relacji skłoni nas do 
głębokiej refleksji i wdzięczności wobec Boga, który mimo naszych 
ludzkich słabości i umiejętności posługuje się nami w wielkim dziele 
nowej Ewangelizacji tak bardzo potrzebnej u progu trzeciego tysiącle-
cia.  
 
     Ks. Zbigniew Starczewski COr 
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John Henry Newman 
 
 
 
 

DUCHOWE  CIERPIENIA  PANA  JEZUSA 
PODCZAS  JEGO  MĘKI 

(Medytacja na Wielki Post) 
 
 

 Każdy fragment w historii naszego Pana i Zbawiciela 
ma niezmierzoną głębię i przedstawia nieprzebrany materiał do 
kontemplacji. Wszystko to, co Go dotyczy jest nieskończone; 
i to, co spostrzegamy na pierwszy rzut oka, jest tylko powierzch-
nią tego, co rozpoczyna się i kończy w wieczności. [...] 
 Wiecie, bracia, że nasz Pan i Zbawiciel, mimo, że był 
Bogiem, był także pełnym człowiekiem; miał zatem nie tylko 
ciało, ale również duszę, taką jak nasza, wolną jednak od wszel-
kiej zmazy grzechu. Nie wziął On ciała bez duszy, niech Bóg 
strzeże, ponieważ wtedy nie stałby się prawdziwym człowie-
kiem. Jak mógłby uświęcić naszą naturę, biorąc naturę, która nie 
byłaby naszą2. 
 Podczas tych uroczystych dni3, będziemy wzywani do 
rozważania w szczególny sposób cielesnych cierpień Pana: 
aresztowanie, Jego wymuszone przechodzenie z jednego miejsca 

                                                 
2 Stwierdzenie to odwołuje się do definicji soboru Chalcedońskiego 

(451), na którym została ogłoszona wyraziście i precyzyjnie istota Chrystusa, 
pełnego człowieka i pełnego Boga, istniejącego w naturze ludzkiej i w naturze 
Boskiej, odrębnych i złączonych w osobie Boskiej. Z kompletności natury 
ludzkiej wynika podstawa soteriologiczna o wielkiej doniosłości: Chrystus 
chciał ją przyjąć we wszystkich jej aspektach, ponieważ chciał odkupić całego 
człowieka; zasada, która została wyrażona w negatywnej formie słynną for-
mułą: «nie odkupił tego, czego nie przyjął». 

3 Jest to Tydzień Męki Pańskiej. 
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na inne, uderzenia i rany, biczowanie, cierniowa korona, gwoź-
dzie, krzyż. Wszystkie te rzeczy są streszczone przed naszymi 
oczami w samym Ukrzyżowanym; są przedstawione wszystkie 
razem w błogosławionym ciele, które wisi na krzyżu przed nami; 
i medytacja staje się łatwa przez to, co widzimy.  
 Nie tak się ma sprawa, jeżeli chodzi o cierpienia Jego 
duszy; nie mogą być one dla nas namalowane, ani nie mogą zo-
stać dokładnie zbadane. Nie mogą być one w pełni postrzegane 
ani przez nasze zmysły ani przez naszą myśl, chociaż poprzedzi-
ły cierpienia cielesne. Agonia, cierpienie duszy a nie ciała, była 
pierwszym wyrazem Jego straszliwej ofiary. Smutna jest dusza 
moja aż do śmierci (Mt 26, 38), powiedział. Właśnie, skoro Jezus 
cierpiał w ciele, to w rzeczywistości cierpiał w swojej duszy; 
ciało tylko przekazywało mękę duszy: ona naprawdę doznawała 
bólu i była siedzibą udręki. 
 Dobrze będzie zatrzymać się przy tym punkcie: miano-
wicie twierdzę, że to nie ciało cierpiało, lecz dusza w ciele; du-
sza, a nie ciało, była siedzibą cierpień odwiecznego Słowa. Roz-
ważmy przeto, że nie ma w nim prawdziwego bólu, jakkolwiek 
byłoby w nim pozorne cierpienie, jeżeliby nie istniała żadna 
wrażliwość wewnętrzna, lub duch, który byłby jej siedzibą. [...] 
 Istoty żywe są mniej lub bardziej wrażliwe, stosownie 
do ducha, który w nich jest; zwierzęta są o wiele mniej wrażliwe 
od ludzi, ponieważ nie mogą myśleć nad tym, co czują. Nie mają 
żadnej bezpośredniej świadomości ani nie zdają sobie sprawy 
z swoich cierpień. Tym zaś, co czyni ból tak bardzo ciężkim, jest 
fakt, że nie możemy przestać myśleć o nim, jak długo go odczu-
wamy. Jest on przed nami, panuje nad naszym umysłem i utrzy-
muje nasze myśli skoncentrowane na sobie.  
 Wszystko to, co odrywa nasz umysł od tej myśli, łago-
dzi go; dlatego, kiedy cierpimy, nasi przyjaciele starają się roze-
rwać nas, ponieważ rozrywka jest pewnym wyłączeniem. Jeżeli 
cierpienie jest niewielkie, czasami osiągają oni cel, a my w jakiś 
sposób nie odczuwamy bólu, chociaż cierpimy. Dlatego zdarza 
się, że podczas gwałtownego ćwiczenia lub ciężkiego wysiłku, 
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ludzie mogą zostać zranieni z tak poważnymi i trwałym następ-
stwami, że objawiają one, jak wielkie musiało być cierpienie 
w momencie uderzenia; a jednak nie pamiętają już o tym cierpie-
niu. Tak w kłótniach lub w bitwach otrzymywane są rany, któ-
rych, z powodu wzburzenia w danej chwili, nie uświadamia się 
bólu, jaki się odczuwa przy ich zadaniu, lecz tylko utratę krwi, 
która po nich następuje.  
 Ukażę wam teraz, bracia, w jaki sposób zamierzam za-
stosować to, co powiedziałem, do rozważania cierpień Pana; ale 
przedtem dokonam innej refleksji. 
 Ból o krótkim trwaniu nie jest trudny do zniesienia; sta-
je się jednak nie do zniesienia, gdy trwa długo. Wy pewnie la-
mentujecie wielkim głosem, nie mogąc go już znieść; pacjent 
chciałby móc powstrzymać rękę chirurga tylko dlatego, że kon-
tynuuje sprawianie mu cierpienia; wydaje mu się, że zniósł już 
wszystko to, co potrafił znieść: to trwanie, a nie intensywność, 
czyni ból nie do zniesienia. Oznacza to, że pamięć chwil po-
przedniego bólu wpływa na ból, oraz, żeby tak powiedzieć, zao-
strza ból, który następuje. [...] To umysłowe rozumienie bólu, 
jako całkowicie podzielonego w kolejnych chwilach, dodaje mu 
siły i szczególnej ostrości; i tylko dusza, (której zwierzęta są po-
zbawione) jest zdolna do takiego rozumienia.  
 Zastosujcie to teraz do cierpień Pana. Czy przypomina-
cie sobie, że w chwili krzyżowania zaproponowano Mu wino 
zmieszane z mirrą? On jednak nie chciał go pić; dlaczego? Po-
nieważ ten napój zamroczyłby Jego umysł, podczas gdy On był 
zdecydowany znosić cierpienie w całej jego goryczy. To nam 
ujawnia, bracia, charakter Jego cierpień; chętnie by ich uniknął, 
gdyby to było wolą Ojca. Jeśli to możliwe, powiedział, niech 
Mnie ominie ten kielich (Mt 26, 39). Ale ponieważ to było nie-
możliwe, do apostoła, który chciał Go uchronić od cierpienia, 
powiedział ze spokojnym postanowieniem: Czyż nie mam pić 
kielicha, który Mi podał Ojciec? (J 18, 11). 
 Ponieważ musiał cierpieć, oddał się cierpieniu. Nie 
przyszedł po to, aby cierpieć możliwie najmniej; nie odwrócił się 
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do cierpienia plecami; stawił mu czoła, szedł mu jawnie naprze-
ciw, jeżeli mogę się tak wyrazić, w taki sposób, żeby każda naj-
mniejsza jego część mogła w pełni się w Nim odcisnąć. 
 Jak ludzie są wyżsi od zwierząt i najbardziej są dotknię-
ci bólem z powodu ducha, który jest w nich i który nadaje bólowi 
zwartości (co się nie zdarza w przypadku zwierząt), podobnie 
Jezus doświadczał cierpienia w swoim ciele z wiedzą i świado-
mością oraz, w konsekwencji, z ostrością i natężeniem, i z jedno-
litością postrzegania, których nikt z nas nie byłby zdolny zgłębić 
i zrozumieć. Właśnie dlatego, że Jego dusza była doskonale w 
Jego władaniu, tak zupełnie wolna od wszelkiego roztargnienia, 
tak całkowicie oddana i podporządkowana cierpieniu, możemy 
słusznie powiedzieć, że On cierpiał absolutnie całą mękę 
w każdym jej poszczególnym momencie. 
 Przypominamy, że nasz błogosławiony Pan różnił się od 
nas w tym: chociaż był w pełny sposób człowiekiem, miał jed-
nakże większą władzę niż Jego dusza, która to władz rządziła 
Jego duszą, ponieważ był Bogiem. Dusza człowieka jest poddana 
jej pragnieniom, uczuciom, podnietom, namiętnościom, wzbu-
rzeniom; podczas gdy dusza Jezusa była poddana tylko Jego 
wiecznej i boskiej Osobie. Nic nie przydarza się Jego duszy 
przypadkowo lub niespodziewanie; nigdy nie ulegał zdumieniu; 
nic na Niego nie działało, jeżeli On tego nie chciał. Nigdy się nie 
martwił, lub bał, czy radował w duchu jeżeli przedtem nie chciał 
martwić się, bać się, pragnąć czy radować się. 
 My cierpimy, ponieważ zewnętrzne przyczyny i niekon-
trolowane emocje naszego umysłu powodują cierpienia. Nieza-
leżnie od woli poddajemy się dyscyplinie bólu, cierpimy bardziej 
lub mniej intensywnie, stosownie do okoliczności; nasza cierpli-
wość jest bardziej lub mniej wystawiana na próbę według stanu 
naszego ducha, a my czynimy to, co możliwie najlepsze, aby 
przynieść mu ulgę lub znaleźć lekarstwo. Nie możemy przewi-
dzieć, w jakiej mierze cierpienie na nas spadnie, ani przez jaki 
czas będziemy w stanie je znosić; i, kiedy przeminęło, nie bę-
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dziemy potrafili powiedzieć prawdy, dlaczego doznaliśmy tego, 
czego doznaliśmy, lub dlaczego nie znosiliśmy bólu lepiej. 
 Zupełnie inaczej było z Panem. Jego boska Osoba nie 
była podatna, ani nie mogła być wydana na wpływ jej afektów 
i ludzkich uczuć, chyba że tylko w chcianej przez Niego mierze. 
Powtarzam: kiedy wybierał banie się, bał się; kiedy wybierał 
gniewanie się, gniewał się; kiedy wybierał martwienie się, mar-
twił się. Nie był narażony na emocję, lecz dobrowolnie wybierał 
to, co miało Go poruszyć4. W konsekwencji, kiedy postanawia 
cierpieć swoją mękę w zadośćuczynieniu za nasze grzechy, 
wszystko co czyni, czyni, według wyrażenia Mędrca, instanter, 
natychmiast, z całą siłą swojej woli. Nie zatrzymał się w pół dro-
gi; nie starał się, jak my, oddalać swojego ducha od cierpienia 
(jak mógłby, On, który przyszedł, aby cierpieć, który nie cier-
piałby, gdyby tego nie chciał?); nie mówił i odwoływał; nie czy-
nił i niszczył; mówił i czynił. Powiedział: Oto idę, abym spełniał 
wolę Twoją, Boże; ofiary ani daru nie chciałeś; aleś Mi utworzył 
ciało (Por. Hbr 10, 5-7).  
 Wziął ciało, aby móc cierpieć, stał człowiekiem, aby 
móc cierpieć; a kiedy przyszła Jego godzina, godzina szatana i 
ciemności, godzina, w której grzech miał wylać na Niego całą 
swoją złość, wtedy On ofiarował siebie całkowicie w całopale-
niu, w zupełnej ofierze. I jak całe Jego ciało zostało rozciągnięte 
na krzyżu, tak cała Jego dusza, cała Jego uwaga, cała Jego świa-
domość, czujny umysł, silna wrażliwość, intensywna współpraca, 
aktualna, absolutna intencja, nie domyślna zgoda lub uległość 

                                                 
4 Newman, który nie ukrywał swojej sympatii i swoich preferencji 

dla teologicznej i filozoficznej szkoły Aleksandrii, reprezentowanej zwłaszcza 
przez Klemensa, Orygenesa i Atanazego (por. Apologia, s. 35), podkreśla moc 
i działanie boskiej osoby Chrystusa, która panuje i kieruje, niejako w absolut-
ny sposób, wszystkimi poruszeniami natury ludzkiej. Dzisiaj, w chrystologii 
woli się uznawać i należycie uwypuklać wolność Chrystusa jako człowieka, 
uznawać następstwo i rozwój różnych działań w życiu i męce, jak również 
spontaniczność Jego uczuć we wszystkich ich przejawach (por. H. U. von 
Balthasar, Teologia dei tre giorni, Brescia 1990, ss. 83-93). 
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bez serca; wszystko to ofiaruje On swoim katom. Jego męka była 
działaniem; Jego życiowa energia była w pełni swojego funkcjo-
nowania podczas gdy On opadał z sił, omdlewał, umierał. Jeżeli 
umarł, stało się to dlatego, że tego chciał; skłonił głowę na znak 
rozkazu i poddania się, i powiedział: Ojcze, w Twoje ręce powie-
rzam ducha mojego (Łk 23, 46); wygłosił słowo, oddał duszę, ale 
jej nie stracił. 
 Widzicie dobrze, bracia, chociażby Pan cierpiał tylko 
w ciele, i w tym mniej od innych ludzi, jednakże odnośnie bólu 
cierpiałby nieskończenie bardziej, ponieważ ból musi być mie-
rzony zdolnością bycia go świadomymi. Ten, który cierpiał, był 
Bogiem; Bóg cierpiał w swojej ludzkiej naturze; cierpienia nale-
żały do Boga, i były wypijane aż do dna, pite powoli aż do ostat-
niej kropli kielicha, ponieważ ten, który pił, był Bogiem5. Nie 
były próbowane lub pite drobnymi łyczkami, ani przyprawiane 
lub maskowane ludzkimi lekarstwami, jak czyni człowiek z kie-
lichem niepokoju. 
 To co powiedziałem posłuży poza tym jako odpowiedź 
na zarzut, który teraz chcę wziąć pod uwagę i który może istnie-
je, ukryty, w umyśle wielu, tak że nie przywiązują oni wagi do 
udziału duszy Pana w dobrowolnym zadośćuczynieniu za grzech. 
 Kiedy Jego agonia miała się rozpocząć, Pan powiedział: 
Smutna jest moja dusza aż do śmierci (Mr 14, 34). Zapytacie 
może, bracia, czy nie miał on pociech właściwych dla Niego sa-
mego, niemożliwych dla kogokolwiek innego, które uspokoiłyby 
lub zapobiegłyby niepokojowi Jego duszy, które sprawiłyby, 
żeby nie odczuwał cierpień bardziej intensywnie, lecz raczej, 

                                                 
5 Aby zrozumieć te wyrażenia, trzeba przypomnieć personalistyczną 

zasadę klasycznej filozofii, «czyny należą do osoby», według której czyny 
ludzkie, także jeżeli bezpośrednio wydawane przez takie władze, jak inteli-
gencja, wola, wyobraźnia, są zawsze odnoszące się do osoby; to osoba działa 
w różnych władzach, jest odpowiedzialna za działanie ludzkie, którym nadaje 
swoją wartość, swoje oblicze. Tak więc w Chrystusie wszystkie czyny miały 
wartość boską, ponieważ Jego osoba jest boska; są czynami teandrycznymi 
(boskimi i ludzkimi). 
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żeby odczuwał je mniej gwałtownie niż zwyczajny człowiek. On, 
na przykład, miał świadomość swojej niewinności, świadomość, 
jakiej nikt inny, w cierpieniu, nie mógłby mieć; nawet prześla-
dowcy, nawet fałszywy apostoł, który Go zdradził, nawet sędzia, 
który Go skazał na śmierć, nawet żołnierze, którzy prowadzili 
Go na miejsce stracenia, świadczyli o Jego niewinności. Judasz 
powiedział: Wydałem krew niewinną (Mt 27, 4). Nie jestem win-
ny krwi tego Sprawiedliwego (por. Mt 27, 24), powiedział Piłat. 
Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy (Łk 23, 47), zawołał set-
nik. Jeżeli nawet ci, którzy byli grzesznikami, poświadczyli Jego 
niewinność, o ileż bardziej poświadczała ją Jego dusza. I także 
co do nas samych, grzeszników, jakimi jesteśmy, wiemy dobrze, 
że nasza siła przeciwstawiania się wrogości lub oszczerstwu 
opiera się na świadomości niewinności lub winy; tym bardziej, 
powiecie teraz, co do Pana, świadomość Jego świętości czyż nie 
musiała wynagradzać Go za Jego cierpienie i uwalniać Go od 
Jego wstydu! 
 Jeszcze, moglibyście powiedzieć, że On wiedział, iż 
Jego cierpienia będą krótkotrwałe i zakończą się radością, pod-
czas gdy niepewność przyszłości jest elementem, który ludzką 
udrękę czyni bardziej dojmującą. On nie mógł doznawać trwogi, 
ponieważ nie doświadczał niepewności; ani zwątpienia lub roz-
paczy, ponieważ nigdy nie był samotny. I na potwierdzenie tego 
moglibyście zacytować św. Pawła, który mówi dobitnie: Zamiast 
radości, którą Mu obiecywano, Pan przecierpiał krzyż, nie ba-
cząc na jego hańbę (Hbr 12, 2). Niewątpliwie, w tym wszystkim, 
co czyni, jest cudowny spokój i cudowne opanowanie. [...] 
 Wszystko to jest prawdziwe, i dobrze jest to powtórzyć; 
doskonale się to z Nim zgadza, i jeszcze bardziej wyjaśnia to, 
o czym mówię. Bracia, powiedzieliście po prostu (żeby posłużyć 
się ludzkim wyrażeniem), że On zawsze był sobą. Jego dusza 
była Jego właściwym centrum, i nigdy nie była wytrącona, nawet 
w najmniejszym stopniu, z jej boskiej, doskonałej równowagi. 
 To, co cierpiał, cierpiał dlatego, że dobrowolnie poddał 
się cierpieniu; i zawsze z rozmysłem i spokojem. Jak powiedział 
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do trędowatego: Chcę, bądź oczyszczony (Mt 8, 3); i do parality-
ka: Odpuszczają ci się twoje grzechy (Mt 9, 2); i do setnika: 
Przyjdę i uzdrowię go (Mt 8, 7); oraz o Łazarzu: Idę, aby go 
obudzić (J 11, 11): tak również powiedział: Teraz rozpocznę 
cierpieć; i rzeczywiście rozpoczął. Jego spokój jest dowodem 
pełnej władzy, jaką miał nad swoim duchem. W odpowiednim 
momencie odsunął rygle i zamki, otworzył drzwi, i fale spadły na 
Jego duszę z całą ich siłą. 
 Opowiada nam to o Nim św. Marek; mówi się, że napi-
sał on w swojej Ewangelii to, co usłyszał bezpośrednio z usta 
św. Piotra, jednego z trzech świadków obecnych w tamtej chwili: 
Kiedy przyszli, mówi on, do ogrodu zwanego Getsemani rzekł 
Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się 
modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i od-
czuwać trwogę (Mk 14, 32-33). Zwróćcie uwagę, jak On działa 
z rozmysłem. 
 Udaje się na pewne miejsce; następnie, po wydaniu po-
lecenia i po usunięciu swojej duszy od pomocy boskości, opano-
wują Go udręka, przerażenie i smutek. Idzie wtedy naprzeciw 
duchowej agonii z tak należycie zdecydowanym działaniem, jak 
gdyby była ona fizyczną torturą, jak ogień lub łamanie kołem. 
 Gdy tak się rzeczy mają, widzicie natychmiast, bracia, 
że nie jest prawidłowe mówienie, iż Pan w swojej próbie był 
podtrzymywany przez świadomość niewinności i przez pewność 
przyszłego zwycięstwa; ponieważ Jego próba polegała na odrzu-
ceniu tej świadomości i tego przewidywania przyszłości, jak 
i innych motywów pocieszenia. Ten sam akt woli, który zezwalał 
na wpływ każdej udręki na Jego duszę, natychmiast dopuszczał, 
jednocześnie, wszystkie udręki. Nie była to walka między bodź-
cami lub ideami, pochodzącymi z zewnątrz, w konflikcie między 
nimi, ale skutek wewnętrznej decyzji. Jak ludzie bardzo zdolni 
do samokontroli przechodzą od jednej myśli do drugiej stosow-
nie do ich woli, tak Pan stanowczo odrzucił od siebie wszelką 
pociechę i nasycił się goryczą. W tym momencie Jego dusza nie 
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myślała o przyszłości; myślał On tylko o ciężarze, jaki ciążył na 
Nim owej godziny, oraz że przyszedł dźwigać go tutaj na ziemi. 
 A co musiał dźwigać, bracia, kiedy pozwolił wtargnąć 
do duszy temu potokowi wcześniej przygotowanego bólu? Och, 
musiał dźwigać to, co nam jest dobrze znane, z czym nawet je-
steśmy zżyci, ale co dla Niego było nadzwyczajnym cierpieniem. 
Musiał On dźwigać rzecz, która jest dla nas prosta, tak bardzo 
naturalna, tak bardzo przyjemna, że nawet nie potrafimy pojmo-
wać jej jako wielkiego kłopotu; ale dla Niego była ona jak 
tchnienie i trucizna śmierci. Musiał On dźwigać, bracia, ciężar 
grzechu; musiał nieść nasze grzechy, grzechy całego świata. 
Grzech jest dla nas prostą rzeczą; uznajemy go za coś mało zna-
czącego i nie rozumiemy, dlaczego Stwórca przywiązuje do nie-
go taką wagę; nie potrafimy uwierzyć, że zasługuje on na karę; 
a kiedy widzimy, że także na tym świecie ma on jako następstwo 
udrękę, staramy się znaleźć w tym jakieś wytłumaczenie oraz 
usiłujemy o nim nie myśleć.  
 Rozważmy natomiast to, czym jest grzech sam w sobie; 
jest buntem przeciwko Bogu; jest czynem zdrajcy, który zmierza 
do obalenia i zabicia swojego króla; jest, aby użyć mocnego wy-
rażenia – i przypuściwszy, że Stwórca świata mógłby przestać 
istnieć – tym, co byłoby wystarczające do tego, aby się to wyda-
rzyło. Grzech jest śmiertelnym wrogiem Najświętszego, tak że 
jeden i drugi nie mogą pozostawać razem; i jak Bóg Najświętszy 
wypędza go z swojej obecności w zewnętrzne ciemności, tak, 
gdyby Bóg mógł być mniejszym od Boga, grzech miałby moc 
pomniejszenia Go. 
 Zauważmy tutaj, bracia, że jak tylko wszechmocna mi-
łość, wcielając się, weszła w ten stworzony układ, i podporząd-
kowała się jego prawom, wtedy, natychmiast ten wróg dobra 
i prawdy, wyciągając korzyść z tej sprzyjającej sytuacji, po-
śpiesznie wszedł do tego ciała, które On przyjął i utrwalił się 
w nim, oraz stał się jego śmiercią. Zawiść faryzeuszy, zdrada 
Judasza oraz szaleństwo ludu były tylko narzędziem lub wyra-
zem wrogości, jaką grzech odczuwał dla wiecznej Czystości, 
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skoro tylko Bóg, w swoim nieskończonym miłosierdziu, stał się 
dla niego osiągalnym. Grzech nie mógł dotknąć Jego boskiego 
majestatu; ale mógł Go zaatakować w taki sposób, w jaki On 
pozwolił na to, aby być zaatakowanym, mianowicie poprzez Jego 
człowieczeństwo. Aby zakończyć, śmierć wcielonego Boga, bra-
cia, uczy nas tego: czym jest grzech sam w sobie, i czym był ten, 
który w swojej godzinie i w całej swojej mocy, spadł na ludzką 
naturę Jezusa, kiedy On pozwolił, aby Jego natura tak została 
wypełniona przestrachem i przerażeniem, jak sam to przewidział. 
 W tej więc straszliwej godzinie Zbawiciel świata się 
upokorzył, rezygnując z pomocy swoich boskich środków, odda-
lając od siebie nieustępliwych aniołów, którzy w niezliczonej 
liczbie byli gotowi przybiec na Jego wezwanie. Niewinny roz-
warł ramiona i obnażył pierś przed atakiem swojego śmiertelne-
go wroga, wroga, którego oddech był śmierdzący i którego 
uścisk był agonią. Pozostawał poniżony, nieruchomy i milczący, 
podczas gdy zły, potworny wróg owijał Jego ducha całunem na-
siąkniętym tym wszystkim, co jest najbardziej ohydne i niego-
dziwe w zbrodni człowieka, tak że  ściśle oplatał się on wokół 
jego serca i wypełniał tym świadomość; wyrabiał sobie drogę 
poprzez każdy zmysł i por Jego umysłu, i wylewał na Niego 
śmiertelny trąd, aż do chwili, kiedy nieomal wydawało Mu się, 
że jest tym, czym nigdy nie mógłby być, a co natomiast Jego 
wróg chciałby z Niego uczynić. Jakież przerażenie, kiedy przy-
patrywał się i nie poznawał samego siebie; i czuł się jak nieczy-
sty i obrzydliwy grzesznik, z powodu jaskrawego postrzegania 
owej mnogości zepsucia, która wylewała się na Jego głowę i 
ściekała w dół do krawędzi Jego szaty! Jakiż niepokój w patrze-
niu na swoje oczy, ręce, nogi, usta, serce, jak gdyby były człon-
kami Złego Ducha a nie Boga6. Czy te ręce są może rękami nie-

                                                 
6 Newman dramatycznymi słowami wyraża uczestniczenie Jezusa 

w położeniu grzesznego człowieka; jego słowa, chociaż emocjonalnie mocne, 
nie są przesadne; św. Paweł bowiem mówi: Z tego przekleństwa Prawa Chry-
stus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Prze-
klęty każdy, którego powieszono na drzewie (Gal 3, 13); i jeszcze: On to dla 
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pokalanego Baranka, które kiedyś były niewinne, a teraz czer-
wone od krwi tysięcy okrutnych zbrodni? Czy te Jego usta nie są 
już ustami nastawionymi na wypowiadanie modlitw i czci oraz 
świętych błogosławieństw, lecz są jakby ustami zbrukanymi zło-
rzeczeniami, bluźnierstwami i diabelskimi teoriami? lub Jego 
oczy, teraz sprofanowane przez wszystkie owe niegodziwe obra-
zy i bałwochwalcze uwodzenia, z miłości do których ludzie opu-
ścili ich godnego uwielbienia Stworzyciela? A Jego uszy teraz 
rozbrzmiewają wrzawą hulanek i kłótni; Jego serce jest zmrożo-
ne przez skąpstwo, okrucieństwo, niewiarę; Jego pamięć jest 
ciemiężona przez każdy poszczególny popełniony grzech, po-
cząwszy od upadku człowieka, we wszystkich regionach świata; 
przez pychę starożytnych olbrzymów, przez rozwiązłość pięciu 
miast, przez upór Egiptu, przez żądzę sławy Babelu, przez nie-
wdzięczność i pogardę Izraela. [...] 
 Długa jest historia świata, i tylko Bóg może udźwignąć 
jej ciężar. Zawiedzione nadzieje, złamane ślubowania, zgaszone 
światła, zlekceważone przestrogi, stracone okazje; zdradzeni 
niewinni, nieczuli młodzi, pokutujący, którzy ponownie pogrąża-
ją się w grzechu, uciskani sprawiedliwi, starzy, którzy ulegają; 
sofizmaty niedowiarstwa, zaplanowanie męki, uporczywość py-
chy, tyrania nawyku, rak wyrzutów sumienia, gorączka niepoko-
jów, która niszczy, udręka wstydu, marnienie z powodu rozcza-
rowania, niepokój rozpaczy; widowiska okrutne i budzące litość, 
rozdzierające, budzące odrazę, ohydne, szaleńcze sceny; nawet 
zsiniałe twarze, drżące usta, płonące policzki, posępne czoła do-
browolnych ofiar zła są przed Nim, są nad Nim, są w Nim. Są z 
Nim zamiast niewymownego pokoju, który zawsze panował w 
Jego duszy, od chwili Jego poczęcia. Są nad Nim, ale niewątpli-
wie na należą do Niego; woła On do swojego Ojca, jak gdyby 
był winowajcą, nie ofiarą; Jego agonia przyjmuje wygląd winy i 
skruchy. Czyni pokutę, przyznaje się do winy. Jego skrucha jest 

                                                                                                           
nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą (2 Kor 5, 21). 
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nieskończenie bardziej rzeczywista i skuteczna od skruchy 
wszystkich świętych i wszystkich pokutujących razem, ponieważ 
On jest jedyną ofiarą za nas wszystkich, jedynym zadośćuczy-
nieniem, prawdziwym pokutującym; wszystkim, tylko nie praw-
dziwym grzesznikiem7. 
 Wycieńczony podnosi się z ziemi i skierowuje się na 
spotkanie ze zdrajcą oraz z jego zgrają; teraz prędko zbliża się 
głęboka ciemność. Odwraca się, i oto Jego szata oraz Jego odci-
ski stóp mają ślady krwi. Skąd pochodzą te pierwsze owoce męki 
Baranka? Rózgi żołnierzy nie dotknęły jeszcze Jego pleców, 
gwoździe katów jeszcze nie przebiły Jego rąk i Jego stóp. Bracia, 
krwawił przed czasem, rozlał krew. To właśnie Jego umęczona 
dusza naruszyła strukturę ciała i spowodowała, że wylało krew. 
Jego męka rozpoczęła się od Jego wnętrza. To udręczone serce, 
źródło tkliwości, zaczęło w końcu cierpieć i bić z gwałtownością 
mocniejszą od samej natury. Trysnęły z hukiem wszystkie źródła 
Wielkiej Otchłani (Rdz 7, 11); czerwone fale tej krwi wytryskały 
z taką obfitością i gwałtownością, że wylewały się z żył i wy-
dzierając się z por tworzyły jak gdyby gęstą rosę na Jego skórze; 
następnie, przekształcając się w duże i ciężkie krople, spadały 
i zwilżały ziemię8. [...] 
 Ale jeszcze nie został wyczerpany przelewający się kie-
lich, przed którym, początkowo, drżała Jego naturalna słabość. 
Pojmanie, oskarżenie, uderzenia, więzienie, proces, wyśmiewa-
nie, chodzenie od jednego do drugiego, biczowanie, ukoronowa-
nie cierniem, powolne wspinanie się na Kalwarię, ukrzyżowanie: 
                                                 

7 Zostało tutaj w wymowny sposób wyjaśnione to, co zostało powie-
dziane przez samego Jezusa: Byłem głodny..., (Mt 25, 35-46). Chciał On utoż-
samić się, przez tajemniczą, najwyższą wyrozumiałość, z ostatnimi z ludzi, 
z ubogimi, z chorymi, także z przestępcami.  

8 W tym żywym i mocnym opisie wyczuwa się uczestnictwo New-
mana w męce Chrystusa, we wszystkich jej aspektach, także najbardziej 
okrutnych i bolesnych. Wielki teolog, był także wielkim mistykiem. Niewąt-
pliwie nie możemy zgodzić się z H. Brémondem, który pisał, że Newman miał 
zimną i oschłą duszę (por. G. Velocci, Newman mistico... cyt., s. 259).   
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wszystko miało dopiero nadejść. Godzina po godzinie, cały dzień 
i cała noc muszą jeszcze przeminąć, powoli, zanim nadejdzie 
koniec i odkupienie zostanie dokonane. A więc, kiedy nadeszła 
ustalona chwila i On wypowiedział rozkaz, jak Jego męka zaczę-
ła się w duszy, tak w duszy się zakończyła. Nie umarł On dlate-
go, że omdlało ciało, nie umarł z powodu fizycznych cierpień: 
kiedy tego chciał, Jego udręczone serce pękło i oddał ducha swo-
jemu Ojcu (por. Łk 23, 46). [...] 
 
Discourses Addressed to Mixed Congregations 
Westminster Md  1966, ss. 323-341 
 

Tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr 
 
na podstawie: John Henry Newman, GESÙ, Pagine scelte, Intro-
duzione, traduzione e note di Giovanni Velocci, Milano 1992, 
ss. 155-167. 
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Mario Corrado Magnano d. O. 
 
 
 
 

„SKRUPUŁY I MELANCHOLIO,  
PRECZ Z MOJEGO DOMU” 

czyli charyzmatyczne kierownictwo Ojca Filipa kapłana 
 
 

 Wprowadzenie 
 
 Niniejszą pracą pragnę przedstawić, posługując się róż-
nymi świadectwami9, specyficzny aspekt kapłańskiej posługi 
św. Filipa Neri. Do najbardziej znanych maksym i świadectw10 
na pewno należy maksyma, która zasugerowała tytuł niniejszego 
studium: „Skrupuły i melancholio, precz z mojego domu”. To 
wyrażenie stanowi jak gdyby wprowadzenie do przedstawionego 
tematu: „Charyzmatyczne kierownictwo św. Filipa, kapłana”. 
 
 Zwrot „Skrupuły i melancholio, precz z mojego domu”, 
często powtarzany przez Ojca Filipa, jest symptomatyczny. Nie 
wyraża on bowiem zaniepokojenia i troski o jedną tylko chorobę 
duszy, mianowicie skrupułu, lecz o wszystkie formy niedomagań 
duchowych, które potrzebują pociechy i wyleczenia. Wskazuje 
on w szczególny sposób na zasadniczy wybór, na oryginalną 
szkołę duchowości, nową dla czasów Reformy i aktualną dzi-
                                                 

9 Odnośnie źródeł do życiorysu św. Filipa por. L. Ponnelle - L. Bor-
det, San Filippo Neri e la società romana del suo tempo (1515-1595), Edizio-
ni Cardinal Ferrari, Firenze 1931, ss. IX-LXIII. 

10 Odnośnie zbioru maksym i wspomnień por. Lo spirito di Filippo 
Neri nelle sue massime e ricordi, Vicenza 1988; Vivere „oggi” la freschezza 
delle origini, zredag. przez sióstr Św. Filipa Neri z Florencji, 1991; San Fi-
lippo Neri, Gli scritti e le massime, wyd. A. Cistellini d. O., przedmowa 
M. Marcocchi, Editrice La Scuola, Brescia 1994. 
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siaj11. Mówi on o tym, jaką Filip przyjmuje postawę wobec skru-
pułów, na pewno odmienną od niemałej liczby kierowników du-
chownych nadmiernie zatroskanych, lub takich, którzy z zasady 
obierają stanowisko stanowcze i upraszczające. 
 
 Zwrot „Skrupuły i melancholio, precz z mojego domu” 
stanowi niezastąpiony punkt odniesienia w różnych aspektach 
duchowości filipińskiej, a wśród nich w aspekcie radości, która 
stanowi część typowego dziedzictwa św. Filipa i jest jedną z naj-
bardziej oryginalnych cech Oratorium. Radość jest uważana za 
zaraźliwą i stanowi znak pokoju z Bogiem, z sobą samym 
i z innymi. Radość jest źródłem dobra i sprzyja wierze, nadziei 
i miłości. Św. Filip twierdzi, że na drodze duchowej łatwiej jest 
kierować osobami radosnymi niż melancholijnymi12. 
 
 Temat jest prawie niezbadany, jak zresztą wiele innych 
charakterystycznych cech, właściwych duchowości apostoła 
młodych. Niewiele zachowało się własnoręcznych pism św. Fili-
pa13, a wśród nich nie ma traktatu dotyczącego spowiedzi lub 

                                                 
11 „Późniejsi asceci natomiast inspirowali się nim i naśladowali go. 

Szkoła salezjańska, która odwołuje się do św. Franciszka Salezego, z jego 
wspaniałymi dziełami, dzięki którym został on obdarzony tytułem Doktora 
Kościoła, jest najczystszą ascetyką filipińską; tak więc szkoła św. Jan Bosco 
obrała za opiekuna św. Franciszka Salezego, nie mogąc oczywiście wybrać 
św. Filipa, temu świętemu poświęciła swój pierwszy dom”. Por. G. Timpana-
ro, La caratteristica forma dell’Oratorio Secolare di San Filippo Neri singo-
larmente aderente ai bisogni dei nostri tempi, Roma 1947. Maszynopis, Bi-
blioteca „Virgo Liber Verbis”, Oasi Madre del Divino Amore, Zafferana Et-
nea, s. 20.  

12 Na temat chrześcijańskiej radości jako fundamentu duchowości fi-
lipińskiej por. G. Lando, Il maestro della perfecta allegria „Pippo Buono”, 
Guardia Sanframondi (BN) 1992. 

13 „Wstręt Filipa do pisania miał w sobie coś patologicznego. Na to, 
aby się przezwyciężył, potrzeba było, aby został owładnięty naglącą emocją, 
jak w dniu, w którym rozpatrywano powrót do Kongregacji młodego Tiberia 
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kierownictwa duchowego, zachowały się tylko wspomnienia 
i maksymy14.  
 
 Pośród dzieł biograficznych, dawnych15 i współcze-
snych16, tylko w niewielu znajduje się zaledwie mała część zare-
zerwowana dla tego szczególnego aspektu jego duszpasterskiej 
działalności. 
                                                                                                           
Ricciardelli”. Por. tamże, s. XLV. „Powód takiego rodzaju alergii na pisanie 
powinien być tematem badań psychologów...” Por. San Filippo, op. cit., s. 18. 

14 W starych podręcznikach dotyczących ćwiczeń Oratorium zawsze 
znajduje się rozdział na temat ważności częstości przystępowania do sakra-
mentów, zwłaszcza do sakramentu spowiedzi. W duchowości Oratorium po-
zostanie on aspektem szczególnie pielęgnowanym. „Św. Ojciec wiedział do-
brze, że bez tych Boskich pomocy dusza nie może utrzymać się przez długi 
czas w łasce Bożej; zatem gdy był już bliski śmierci dawał wszystkim na 
pamiątkę upomnienie, aby często zaopatrywali się sakramentami, i tak bardzo 
leżało mu na sercu ich częste przez nich praktykowanie, że ustalił jako regułę 
dla swoich, aby wszyscy spowiednicy od wczesnej rannej godziny aż do połu-
dnia przebywali w konfesjonałach w dnie wszystkich świąt, w piątki i środy, 
a każdego dnia na zmianę jeden był obecny w kościele, aby w ten sposób 
ułatwić przybywającym uczestniczenie w owocach sakramentów. Uczęszcza-
nie do Oratorium i rzadkie przystępowanie do sakramentów jest niszczeniem 
zamierzeń, dla których św. Filip ustanowił Oratorium. Nie można otrzymać 
żadnych owoców z innych środków duchowych, kiedy się pomija główny, 
którym jest częste przyjmowanie sakramentów. Było zwyczajnym stylem św. 
Ojca zachęcać świeckich do częstego przyjmowania Komunii św.: jednemu 
pozwalał na przyjmowanie jej co osiem dni, innemu w każde święto, komuś 
trzy razy w tygodniu a niektórym, aczkolwiek niewielu, codziennie; pragnął 
jednak, aby Spowiedź była częstsza niż Komunia”. Por. Idea degli esercizi 
dell’Oratorio istituiti da San Filippo Neri, wyd. 4, Venezia 1766. Por. także 
Manuale dei Fratelli Secolari dell’Oratorio di San Filippo Neri, Tipografia 
Fratelli Vena, Palermo 1904. 

15 Por. Vita di San Filippo Neri fondatore della Congregazione 
dell’Oratorio, Scritta dal P. Pietro Bacci Prete dell’istessa Congregazione. 
Edizione adorna di num. XI Rami. Roma, presso Bernardino Olivieri, 
MDCCCXVIII.  

16 Por. R. Delcroix, Filippo Neri il santo dell’allegria, Newton 
Compton Editori, Roma 1989. 
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 Pomimo wszystko, Filip nakreślił dla swoich synów, 
w jasny sposób, konkretny i praktyczny ascetyczny system do-
skonałości, chociaż nie ułożony w systematycznych rozdzia-
łach17. Jest przekonany, że  

„życie duchowe, uważane za rzecz trudną, do tego stopnia 
stało się proste i poufałe, iż dla osób każdego stanu przerodziło 
się w przyjemne i łatwe...; każdy z jakiegokolwiek stanu lub po-
zycji społecznej, w swoim domu i w swoim zawodzie, świecki 
lub duchowny, prałat lub świecki książę, dworzanin, ojciec ro-
dziny, uczony lub prosty, szlachcic lub niskiego pochodzenia, 
kupiec i rzemieślnik, i każdy rodzaj osób, był zdolny do życia 
duchowego”18. 
 
 Wychodząc z tego zaskakującego przekonania, wybrane 
metody prowadzenia innych na drodze doskonałości, okazują się 
również genialnymi i skutecznymi. Słusznie stwierdza czcigodny 
Newman: 
 
 „Filip mało miał sentymentu lub powołania do ambo-
ny... wolał raczej rozmawiać niż głosić kazanie... w jego sposo-
bie obcowania nie było niczego surowego. Pozyskiwał ludzi dla 
Boga tak zręcznie i tak urzekającym sposobem, że ci, którzy go 
widzieli wołali: Ojciec Filip tak przyciąga dusze jak magnes że-
lazo. On przystosowywał się do temperamentu każdego człowie-
ka... Kochał ich pojedynczo tak tkliwie i z taki żarem, że jeszcze 
w swoim późnym wieku był żądny cierpieć za ich grzechy, kiedy 

                                                 
17 „Św. Filip nigdy nie napisał żadnego dzieła i nigdy nie wyłożył 

swoich idei za pomocą ściśle określonych lub jakkolwiek opracowanych ar-
gumentów; nie napisał nawet reguł swojej Kongregacji...” (Por. G. Timpana-
ro, op. cit., s. 20).  

18 Tak Ojciec Talpa z Oratorium, w G. Finotti, San Filippo Neri il 
Profeta della gioia cristiana. Edizioni Oratoriane, Bologna 1994, s. 20. Dzięki 
listom pisanym do jego synów duchowych ujawnia się, jak Ojciec Filip postę-
puje interesującą drogą, jaką przedstawia tym, którzy powierzają się jego 
staraniom o wzrost duchowy.  
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właśnie za nich wymierzał sobie ostre dyscypliny, uznając za 
własne ich występki, z powodu których tak bardzo płakał”19. 
 
 Niniejszy opis nie zamierza wyczerpać tematu chary-
zmatycznego kierownictwa św. Filipa, które na pewno zasługi-
wałoby na bardziej wyspecjalizowane i pogłębione studium. 
W wyborze materiału miałem na uwadze tylko niektóre aspekty 
lub momenty „charyzmatycznego kierownictwa Ojca Filipa, ka-
płana”, te które wydawały mi się najbardziej oryginalne i intere-
sujące. Świadomie nie przytaczam faktów dotyczących życia lub 
cudów; jeszcze dzisiaj istnieją wspaniałe biografie, które spełnia-
ją to zadanie w wyczerpujący sposób. Co dotyczy instytucji Ora-
torium ograniczam się do kilku wzmianek niezbędnych dla 
wprowadzenia tematu kierownictwa duchowego, natomiast nie 
mówię nic o założeniu Kongregacji Oratorium; odnośnie tego 
odsyłam do monumentalnego dzieła Ojca Antonio Cistelliniego 
z Oratorium we Florencji20. 
 
 Tę moją pracę podzieliłem na trzy paragrafy. W pierw-
szym, odwołując się do początków kapłańskiej posługi Filipa 
Neri, uwydatniam jego zasadniczy wybór zaangażowania dusz-
pasterskiego. Wychodząc od spowiedzi, z całkowicie jego i zu-
pełnie nowym stylem, Filip Neri przedstawia się jako kierownik 
duchowny obdarzony szczególnym charyzmatem. To jego dzieło 
staje się niezastąpioną pracą w procesie odnowy Kościoła 
w drażliwym okresie Reformy. 
 
                                                 

19 J. H. Newman, La missione di san Filippo Neri, Edizioni Oratoria-
ne, Bologna, 1994, ss. 60-61. 

20 A. Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione. Sto-
ria e Spiritualità. Prefazione del Card. Carlo M. Martini. Morcelliana, Brescia 
1989, 3 tomy. Dzieło odtwarza życie św. Filipa Neri umiejscowione w jego 
epoce i nakreśla jego fascynującą osobowość i duchowość. W wielkiej części 
przedstawiona jest historia instytucji filipińskich: Oratorium i Kongregacji 
Oratorium. 
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 W drugim paragrafie przedstawiam jeden z wielu aspek-
tów, które charakteryzują postać Filipa Neri kapłana i kierownika 
dusz. Określany przez wszystkich jako „Sokrates chrześcijański”, 
w spotkaniu z człowiekiem okazuje się prawdziwym mistrzem 
dialogu, powołując w ten sposób do życia nową szkołę chrześci-
jańskiej mądrości. W trzecim paragrafie Ojciec Filip wyróżnia 
się jako lekarz, który obdarowany szczególną łaską, niestrudze-
nie pracuje dla leczenia wszystkich chorób, także tych ciele-
snych. W tej jego działalności zauważa się całą oryginalność 
jego wyborów i jego pracy, kiedy zachęca wszystkich do podej-
mowania drogi doskonałości. 
 
 Ekumeniczny Sobór Watykański II potwierdził trady-
cyjną naukę dotyczącą ważności i znaczenia kierownictwa du-
chowego szczególnie w formacji kandydatów do kapłaństwa: 
 
 „Formacja duchowa niech się wiąże ściśle z intelektual-
ną i duszpasterską, przy czym szczególnie z pomocą kierownika 
duchownego powinna być tak prowadzona, aby alumni nauczyli 
się żyć w zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna 
Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym”21. 
 
 Ponowne rozważanie doświadczenia i świadectwa Filipa 
Neri w tym aspekcie jego wielostronnego charyzmatu oznacza 
także poszukiwanie klucza do nowego odczytania, które pozwoli 
nam rozumieć i dostosować dzisiaj to, co zostało w przeszłości 
wypróbowane z niezawodnym sukcesem22. 
 

                                                 
21 DFK 8; DZ 14 i DK 11, 18. 
22 Por. G. Timpanaro, op. cit., Roma 1947. Maszynopis, Biblioteka 

„Virgo Liber Verbi”, Oasi Madre del Divino Amore, Zafferana Etnea, s. 20. 
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I. Charyzmatyczne kierownictwo Ojca Filipa, kapłana 
 
 Natychmiast po święceniach kapłańskich (1551) ojciec 
Filip przeniósł się do San Girolamo della Carità, siedziby histo-
rycznej Konfraterni23, gdzie żyło kilku kapłanów, którzy pełnili 
posługę także w pobliskich kościołach24. 
 
 „Kościół San Girolamo był bardzo uczęszczany. Filip 
zasiadał w konfesjonale, miejscu, w którym łowca dusz rozciągał 
swoje sieci. Jego gorliwość w spowiadaniu, z której nigdy się nie 
wycofa, w tych pierwszych czasach była nadzwyczajna. W ko-
ściele spędzał całe przedpołudnia, czytając, modląc się, będąc do 
dyspozycji penitentów, jacy się nadarzali. I raz się u niego wy-
spowiadawszy, wszyscy powracali, ponieważ wywierał na nich, 
a specjalnie na młodych, szczególnie fascynujący wpływ”25. 
 
 Z tego jego pierwszego doświadczenia26 kapłańskiego 
rodzi się Oratorium27. Po południu przyjmuje pierwszą grupę 

                                                 
23 Arcicofraternita della Carità. 
24 „Lecz kapłani z San Girolamo nie zajmowali się tym rzeczami. Ich 

zadanie ograniczało się do kościoła. Bractwo służyło zadość czynieniu obo-
wiązkom kultu i duchowej posługi, którym Obserwanci je obciążyli. Dlatego 
otrzymywali oni od nich, oprócz mieszkania, małą zapłatę półtora skuda na 
miesiąc. Niektórzy zadowalali się skromnym mieszkaniem, i ci nie mieli ani 
zapłaty, ani ściśle określonych zajęć. Tworzyli niższą kategorię i nie uważali 
się za należących do bractwa. Stosownie do okoliczności świadczyli drobne 
posługi, celebrowali i spowiadali w kościele” Por. L. Ponnelle – L. Bordet, op. 
cit., ss 117-118.    

25 Tamże, s. 119. 
26 To środowisko, w którym Filip miał zbierać pierwociny swojego 

nowego życia kapłańskiego. Jego miejscem był sprzyjający cień i uspokajają-
ca ciemność konfesjonału. Z głową nieco pochyloną, z wyrazem powagi na 
twarzy, ale zarazem pogodny, od świtu do południa był do dyspozycji wszyst-
kich penitentów, którzy się tam nadarzali. Spokojnym wzrokiem, który zda-
wał się przenikać wieczność, spoglądał na wszystkich, obserwował wszyst-
kich, niejako nie widząc ich, i poznawał ich do głębi bez potrzeby wielu słów 
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penitentów w swoim pokoju i kieruje do nich wzruszające napo-
mnienie. Dialog na duchowy temat jest kontynuowany wystąpie-
niami kilku przybyłych. Następnie, odczytanie budującej stronicy 
ustanowi temat spotkania. Po rozmowie miały miejsce odwiedzi-
ny – spacer do jednego ze wspaniałych kościołów rzymskich28. 
Często wieczorem, po powrocie z oryginalnej pielgrzymki, mo-
dlono się razem, i  

„kiedy pokój Filipa stał się zbyt ciasny, zajmowano także 
pokój sąsiedni, ale także ten stawał się szybko niewystarczają-
cym, wtedy zebrania przeniesiono do obszerniejszego pomiesz-
czenia, znajdującego się tam niedaleko, na strychu kościoła... To 
nowe pomieszczenie przyjęło nazwę Oratorium”29. 
 Około 1565 roku Oratorium przybiera swój ostateczny 
kształt30. Rozmowa, moralna przestroga, historia Kościoła i ży-
ciorysy świętych 
 „Szczegółowo ułożone według ustalonego porządku, 
będą teraz tworzyły sedno codziennych zebrań oraz kolejne 
punkty stałego programu”31. 
 Te momenty formacji ludzkiej i chrześcijańskiej są 
wspierane przez konkretne świadectwo miłości z odwiedzaniem 
szpitali, aby „chorym zanosić słodycze, pomarańcze, obwarzanki 
                                                                                                           
lub półśrodków” Por. G. Dal-Gal, Il Consolatore di Roma, S. Filippo Neri, 
Editrice Alzani, Pinerolo 1938, s. 33.   

27 Por. A. Cistellini, op. cit., tom I, s. 68. 
28 Por. La spettacolarità del „Gaudium” A. Lazzariniego i La visita 

filippina delle Sette Chiese Ojca Oratorianina C. Gasbarriego. Przebadane w 
dużej części na podstawie niepublikowanych źródeł odnalezionych w Archi-
wum Ojców Oratorium Santa Maria in Vallicella w Rzymie i z dołączeniem 
dwóch dodatków o trasie i biesiadzie ofiarowanej w Villa Mattei oraz z obja-
śnieniem bardzo rzadkich Dwunastu Odbitek i jednego obrazu z XVII wieku. 
U Frateelli Palombi Editori, in Roma w roku 1947.  

29 L. Ponnelle – L. Bordet, op. cit., s. 121. 
30 Por. G. Timparano, op. cit., s. 20. 
31 L. Ponnelle – L. Bordet, op. cit., 209. 
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i marmolady. Potem udawali się słuchać jakiegoś słynnego ka-
znodziei i podczas nabożeństw kwestowali na rzecz ich chorych, 
z torbą w ręce, z odkrytą głową, rzecz wtedy uważana za upoka-
rzającą; ale Filipowi leżało na sercu, aby dzieła miłosierdzia były 
potwierdzeniem pobożnych praktyk i dobrych pragnień”32. 
 
 Duszpasterskie zaangażowanie Filipa Neri kapłana, ojca 
ducha33, obejmuje wielką rozmaitość programów i perspektyw. 
W całości tej pracy spowiedź i kierownictwo duchowe jest dla 
Ojca Filipa konkretnym i głównym obowiązkiem, jest on prze-
konany, że spotka się w nich z charyzmatem udzielonym Kościo-
łowi. 
 
 „Niezrównany wychowawca sumień i bardzo roztropny 
badacz duchów, nigdy nie posługiwał się nieopanowaną surowo-
ścią, nie występował – ostro i z oburzeniem – przeciwko frywol-
nym próżnością swoich czasów, ale łagodny i cierpliwy, masko-
wał się najlepiej, jak potrafił, udawał, że nie widzi, znosił 
z tolerancyjną ufnością, rzucał jakąś lekką aluzję, jakieś żarto-
bliwe słowo skrzące się błyszczącą ironią i niejako niezauważe-
nie, bez wysiłku, prowadził do poprawy i do dobra”34. 
 
 Filip Neri rozpoczyna więc od sakramentu spowiedzi. 
Ma ogromne pragnienie zdobywania dusz dla Pana metodą cał-
kowicie osobistą i staje się apostołem sakramentu spowiedzi. 
 
 „Wbrew całemu frywolnemu zeświecczeniu, Spowiedź 
jako nawrócenie jednostki zdawała się odpowiadać pewnemu 
rysowi tamtych czasów. Człowiek renesansu bowiem uświado-
mił sobie swoją indywidualność. Odkrył własne ja, zainteresował 
się samym sobą. Ignacy swoimi Ćwiczeniami, a Filip swoim 

                                                 
32 Tamże, s. 122. 
33 Por. A. Cistellini, op. cit., ss. 47-50. 
34 G. Dal-Gal, op. cit., s. 34. 
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apostolstwem konfesjonału, na swój własny sposób odpowiadali 
na poszukiwania współczesnych sobie ludzi”35. 
 
 Zasadnicza dobroć Filipa przyciągała do konfesjonału 
licznych ludzi, którzy wyznawali mu najbardziej wstrętne wy-
kroczenia i grzechy. Postawa Filipa jest dla tamtych czasów no-
wa i dlatego narażona jest także na krytyki i prześladowania ze 
strony tradycjonalistycznego i surowego kleru. Filip kieruje się 
cierpliwością i delikatnością w obcowaniu z najbardziej zatwar-
działymi grzesznikami. 
 
 „Dla Filipa Spowiedź była przede wszystkim spotka-
niem z Chrystusem, z miłością Chrystusa. Wiedział, że ta miłość 
i miłosierdzie Pana przemienia ludzi. Nie przywiązywał wielkiej 
wagi do zmiany tego, co zewnętrzne, do zmiany zewnętrznych 
okoliczności. Jemu zależało na tym, co istotne: na sercu. W tym 
jego etyka była całkowicie biblijna. Podczas gdy faryzeusze sta-
rali się kierować człowiekiem z zewnątrz, tzn. za pomocą praw, 
przepisów, zwyczajów, Jezus patrzył na serce człowieka, na to co 
stanowi centrum osoby. Filip postępował podobnie”36. 
 
 Innym środkiem, którym Filip się posługuje, jest powa-
żanie i szacunek dla wszystkich osób, które się do niego zbliżają. 
 Nie narzuca zakazów, nie podnosi głosu, a jednak udaje 
mu się przybliżyć do Boga także tych najbardziej lekkomyśl-
nych, jak zostało to poświadczone przez jednego z jego współ-
czesnych: 
 „W karceniu i napominaniu za niedoskonałości był zaw-
sze miły i był dla wszystkich w miły sposób wyrozumiały, 
z wielką skromnością, bez oburzania się na daną wadę. Był bar-

                                                 
35 P. Türks, Filip Neri, czyli ogień radości, tłum. Ks. M. Stebart COr, 

Wrocław 1993, s. 44. 
36 Tamże, s. 45. 
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dzo dyskretny i wszystkim współczuł... oraz miał wielki szacu-
nek dla temperamentu i natury osób”37. 
 
 Rozważny i znawca dusz, działa z ogromnym umiarem 
oraz wielką równowagą i nie entuzjazmuje się łatwo duchowym 
uniesieniem nowo nawróconego. Kieruje swoją wspólnotą za 
pomocą bardzo oryginalnej metodologii, którą naprawdę warto 
ponownie odkryć. Miał zwyczaj przypominać:  
 „Częsta spowiedź z grzechów jest przyczyną wielkiego 
dobra dla naszej duszy, ponieważ ją oczyszcza, ją uzdrawia i ją 
utwierdza w służbie Bożej... W spowiedzi człowiek najpierw 
oskarża się z grzechów najcięższych i z tych, których się najbar-
dziej wstydzi: ponieważ w ten sposób dochodzi się do większego 
speszenia demona i wydobycia największego pożytku ze spo-
wiedzi... Przed wybraniem dla siebie spowiednika trzeba się głę-
boko nad tym zastanowić i modlić się, ponieważ posiadanie do-
brego przewodnika na trudnej drodze jest wielką korzyścią: ale 
potem, gdy się już wybrało jednego, nie należy go zmieniać, 
chyba że z bardzo naglących przyczyn”38. 
 
 Wszyscy autorzy licznych biografii świętego są zgodni 
co do ustalenia spowiedzi jako punktu wyjścia całego jego apo-
stolskiego dzieła: 
 „Filip, nazywany drugim apostołem Rzym, przemienił 
to miasto apostolatem Spowiedzi. Jest to o tyle zdumiewające, że 
w Spowiedzi chodzi przecież o spotkania jednostkowe, indywi-
dualne... Jego droga duchowa nie zmierzała do jednorazowej, 
ostatecznej decyzji, lecz wychodziła od stopniowego postępowa-
nia naprzód, jakie dokonuje się codziennie”39. 
 

                                                 
37 Il primo processo per San Filippo Neri, edito e annotato da G. In-

cisa della Rocchetta e N. Vian con la collaborazione del P. C. Gasbarri d. O., 4 
tomy, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1957, tom II, s. 111. 

38 Lo spirito di Filippo Neri..., op. cit., s. 39. 
39 P. Türks, op. cit., s. 47. 
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 Studiując ten aspekt duchowości św. Filipa Neri spoty-
kamy ten, który stanowi jeden z punktów odniesienia jego wy-
miaru: wiara w łasce40. Filip Neri uzupełnia swoje zadanie kie-
rownictwem duchowym, które słusznie jest określane u niego 
„sztuką”41, w którym przewaga jest dawana umartwieniom we-
wnętrznym jako metodzie całkowicie nowej w kontekście epoki. 
Bardzo wielkie znaczenie zostaje przyznane także pokorze. 
W liście do jednej z swoich córek duchowych przypomina:  
 „Tak bardzo mocno ta skóra miłości własnej przyklejo-
na jest do naszego serca, i tak bardzo dręczy i boli, gdy się ją 
zdziera: im bardziej dotykamy jej na żywo, tym bardziej jest 
wrażliwa i trudna... Skóra jest tą rzeczą, którą widzi się na ze-
wnątrz substancji naszego ciała, która okrywa cienką powłoką 
nasze ciało i kości...”42. 
 
 Nie zadowala się obietnicami, jakie spontanicznie wy-
powiadają wszyscy, którzy powierzyli się jego kierownictwu i  
 „wchodzi z wielkim zaangażowaniem w głębię psychiki 
penitenta i nakazuje sobie i innym postępowanie w sposób 

                                                 
40 „Miłość Boga, której się doświadczyło – w spotkaniu z Filipem, w 

życiu Świętych, zwłaszcza jednak w Sakramentach, a szczególnie w przeba-
czeniu grzechów w Sakramencie Pokuty – jest doświadczeniem, które stoi u 
początku życia religijnego. Nie jest ono dopiero uwieńczeniem mozolnego. 
ascetycznego wspinania się na wyżyny. Spotykamy się tutaj z ważną zasadą 
duchowości Filipa: Ma zaufanie do tego, co pozytywne, do Łaski. Co należy 
przez to rozumieć, ujawnia się w jego sposobie traktowania niektórych złych 
obyczajów epoki. Tak więc nie odrzuca niedorzecznej mody, przesadnego 
bogactwa. Nie potępia wybujałych przerostów ówczesnej kultury. On ufa 
miłości Boga, która będzie działać w ludziach sama z siebie jak ogień lub 
nasionko – na początku niepozorne i ukryte, ale przecież już kiełkujące”. Por. 
Tamże, s. 143.  

41 G. Papasogli, Un secolo – Un uomo, Filippo Neri, Paoline, Cinisel-
lo B. 1989, s. 113. 

42 San Filippo Neri, op. cit., s. 68. 
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ośmieszający siebie, lub niemile widziany w oczach osób trze-
cich, albo przynajmniej pomniejszający w czyjejś opinii”43. 
 
 Żartowanie z swojego ja jest jedną z głównych cech 
umartwień sugerowanych przez Filipa: „Mocne lekarstwo, nada-
jące się dla mocnych dusz”, dzisiaj chyba niełatwe do zrozumie-
nia44. 
 
 Inną znamienną cechą jest niewątpliwie delikatność 
Filipa. Wszystkim, którzy do niego się zwracali, okazywał wiel-
kie zrozumienie i wszystkich przyjmował, świadomy ich ducho-
wych potrzeb. Wszyscy mogli doświadczyć spotkania z ojcem 
naprawdę serdecznym, gotowym obejmować także fizycznie 
tych najbardziej odpychających i w tym przypadku czynił to z 
większą siłą, a w ten sposób zdobywał dusze dla Pana.  
 
 Co się tego tyczy interesujące jest, co w procesie św. 
Filipa zostało poświadczone przez kapłana Domenico Migliacci, 
jego duchowego syna: 
 „Odnośnie prowadzenia dusz do Boga, miał bardzo 
zdumiewający sposób, i przystosowywał się do natury tych, któ-
rymi się zajmował i był przez wszystkich swoich synów ducho-
wych kochany i szanowany. Doświadczyłem tego na sobie. Nie-
kiedy, przy jakiejś okazji, uchylał mi kapelusza (nagana), innym 
razem mnie pogłaskał...”45. 
 

                                                 
43 G. Papasogli, op. cit., s 113. 
44 „Sprawy więc nie są takie proste: w tym filipińskim ćwiczeniu jest 

pewna wartość-granica, która bez wątpienia wystawia nasze ja na skrajną 
próbę: zniewaga byłaby mniej niemiła; okrutna krytyka również; odrzucenie; 
rozczarowanie pracą lub zawodem sprawiłoby nam cierpienie, ale nie wzbu-
rzałoby nas: to natomiast umartwienie wzburza nas, ponieważ w innych umar-
twieniach nasze ja jest urażone, jest zdradzone, jest niezrozumiane; w tym 
umartwieniu zostaje zniweczone”. Por. Tamże, s. 115.   

45 Il primo processo..., op. cit., tom III, s. 98. 
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 I w końcu, prostota i radość uzupełniają obraz człowie-
ka, jaki ludzie widzą w Filipie, „może to była jedna z przyczyn 
owej powszechnej i niemal niewytłumaczalnej fascynacji”46. 
 
 Wśród wspomnień o nim w szczególności jedno sugeru-
je, że trzeba być wesołymi, aby iść naprzód na drodze doskona-
łości: 
 „Chciał jeszcze, aby ludzie byli weseli, mówiąc, że nie 
podoba mu się, gdy są zamyśleni i melancholijni, ponieważ to 
przynosi szkodę duszy, i dlatego błogosławiony Ojciec, nawet 
podczas swoich bardzo ciężkich chorób, był na twarzy dobro-
duszny i bardzo pogodny, oraz mawiał, że było łatwiej prowa-
dzić na drodze ducha osoby radosne niż melancholijne”47. 
 
 Wesołość, której pragnął Filip, na pewno nie oznaczała 
płytkości lub lekkomyślności, jak można się o tym przekonać 
z różnych wspomnień lub maksym: 
 „Na ile bardzo podobała mu się wesołość, tak w naj-
wyższym stopniu sprawiała mu przykrość rozwiązłość. Mawiał, 
że trzeba być bardzo przezornym w wesołości, aby nie stać się 
rozwiązłym i wzbudzić w duchu błazna, ponieważ czyni czło-
wieka niezdolnym do życia duchowego i wypluwa to trochę, co z 
niego miał”48. 
 
 Śladem Apostoła Pawła, który stwierdza: „Wszyscy ci, 
których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14), 
 proponuje powierzonym mu duszom zaangażowanie z 
nową motywacją: zaufanie do mistycznego i ukrytego działania 
Ducha Świętego. Myślę, że trudno jest zawrzeć w jednym wyra-
żeniu bardzo szczególną nadprzyrodzoną więź Filipa z Duchem 

                                                 
46 G. Papasogli, op. cit., s. 116. 
47 San Filippo Neri, op. cit., s. 155. 
48 Tamże, s. 166. 
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Świętym, który chciał jego serce zdobyć nadzwyczajnym zna-
kiem49. 
 
 Filip Neri przez kierownictwo duchowe sprzyja znajo-
mości i rozwojowi darów, które każdy otrzymał, gdy pomaga 
tym, którzy pragną wzrastać w życiu duchowym, nie popadając 
w pokusę dominacji nad tymi, którym powinno się bezintere-
sownie pomagać i służyć w Panu50. Tę pracę podejmował 
z wszystkimi, ale w szczególny sposób lubił rozwijać ją z mło-
dymi, wobec których żywił większe nadzieje51. 
 
 Chociaż nie kieruje się żadnym dziełem o tematyce kie-
rownictwa duchowego, Filip Neri, ulegle słuchając impulsów 
                                                 

49 Por. świadectwo dla procesu lekarza Andrea Cesalpino: „...I bada-
jąc, skąd pochodzi ta palpitacja, odkrywszy mu pierś, znalazłem go bardzo 
wychudzonego z guzem u dołu żeber, uniesionych w tym miejscu, i w czasie 
palpitacji  podnosił się i obniżał na sposób miecha. I dyskutując z lekarzami 
skąd by to pochodziło, po różnych opiniach, sprawia się wyjaśniła po śmierci, 
ponieważ po otwarciu klatki piersiowej okazało się, że żebra były złamane, to 
znaczy chrząstka oderwana od kości: dlatego mogła się podnosić i obniżać i 
dawać przestrzeń dla palpitacji serca. Dlatego uważałem, razem z innymi, że 
jest to nadprzyrodzone i cudowne, ponieważ ta palpitacja powstawała wyłącz-
nie ze wznoszenia umysłu do rzeczy Bożych, i się obniżała, kiedy zwracał 
umysł gdzie indziej: i ten bardzo gwałtowny odruch poruszał kośćmi i ode-
rwał wyżej wspomniane chrząstki...” Il primo processo..., op. cit., tom I, s. 
235. 

50 Św. Filip Neri, op. cit., s. 126. 
51 „Amaba a los jóvenes y les hubiera querido salvar de estos riesgos, 

más dificiles de evitar cuando se llega a la edad adulta o se consolidan la in-
stalaciones en egoísmo. Por eso les decía: Bienaventurados vostros, los jóve-
nes porque, teneís tiempo para hacer el bien. Pero estad atentos, porque, sin 
perseverancia, el entusiasmo de los jóvenes es come fuego de paja que arde al 
primes impulso, pero se estingue en seguida. Conocía la natural impaciencia 
del corazón juvenil, propenso a exigir resultados inmediatos, que dispensan de 
trabajo y fatiga: No penséis que os haréis santos en cuatro días; la perfección 
se adquiere con ftiga y poco a poco”. Por. La predilección de san Felipe Neri 
por los jóvenes, w”Laus” 289 (1993), ss. 15-16. 



 93 

Ducha Świętego, w bezpośredni sposób czerpie ze źródeł teolo-
gii: z Pisma świętego, Ojców Kościoła, z Magisterium. Jego 
działalność duszpasterska w szczególny sposób charakteryzuje 
się wychowywaniem ludzi do praktykowania życia chrześcijań-
skiego52. 
 
 Jako ojciec, który kieruje innymi, jest w pełni świadomy 
tego, że nie zastępuje Boga, lecz z wielkim szacunkiem wchodzi 
na teren intymności kogoś drugiego i z pokorą udziela swojej 
pomocy, oraz jest przekonany, że głównym działającym jest sam 
Bóg.  
 „Tak wielka była pokora świętego Ojca, że mówił, iż 
dziwił się, że Bóg posłużył się nim, tak nędznym i słabym osob-
nikiem, do założenia Kongregacji Oratorium”53. 
 
 Czuje się w ten sposób narzędziem w rękach Pana, który 
chce się nim posłużyć dla wprowadzenie człowieka w dialog, 
jaki się nigdy nie skończy. 
 
 „Najlepszy Ojciec miał zwyczaj przez ojcowskie od-
działywanie kierować umysłem i wolą poszczególnych swoich 
synów, zgodnie z naturalnym przymiotami każdego, zadowalając 
się, gdy widział ich zapalonych pobożnością i coraz bardziej gor-
liwych w ewangelicznej pogardzie dla spraw doczesnych oraz w 
miłości do Chrystusa. Rozważnie, krok za krokiem uznawał 
i zatwierdzał jako z pewnością pochodzące od Ducha Bożego to, 
o czym na podstawie długotrwałego doświadczenia przekonał 
się, że z dnia na dzień pomaga im do osiągnięcia rzetelności 
i doskonałości oraz zasługi wobec Boga”54. 
 

                                                 
52 San Filippo Neri, op. cit., ss. 75 n. 
53 Tamże, s. 167. 
54 Konstytucje i Statutu Generalne Kongregacji Oratorium św. Filipa 

Neri, Federacja Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce, Gostyń-
Święta Góra 1992, s. 13.  
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 Św. Filip w swojej posłudze czuje się jak intruz w dzie-
le, które Pan posuwa naprzód, a które on stara się odkryć, poma-
gając uczniowi w realizowaniu planu Bożego. Nie narzuca z góry 
swoich orientacji i postępuje z wielką roztropnością, świadomy, 
że nie zna z góry planów Bożych.  
 W ten sposób prowadzi swoich synów duchowych do 
poznania i do samokontroli, do poczucia zależności i uległości 
Duchowi Bożemu. Lubił powtarzać: „Niech się stanie wola Bo-
ża, mnie powinno podobać się to wszystko, co się Jemu podo-
ba...”55. 
 
 Filip Neri, jako przewodnik duchowy, oświeca, rozpala, 
wychowuje do czystej miłości i wstrzymuje się tylko wtedy, gdy 
w jego uczniu następuje otwarcie się na kierowanie przez Boga, 
kiedy dochodzi on do umiejętności poznawania woli Bożej i po-
stępowania za nią. Oto co twierdzi jeden z jego uczniów podczas 
procesu: 
 „Tę roztropność miał w każdym rodzaju spraw, chociaż 
wydawało się, że mówi rzeczy przypadkowe, w każdym wypad-
ku jego rada była zawsze bardzo doskonała... tak że ludzie ucze-
ni, zajmujący się trudnymi problemami, nie potrafiąc ich rozwią-
zać, przychodzili do ojca, a ten w bardzo niewielu słowach, nieo-
czekiwanie, odpowiadał im na te tematy, przekonywał ich, czynił 
ich pojętnymi, jak gdyby w tym momencie to zagadnienie miał w 
rękach”56. 
 
 W tym swoim delikatnym zadaniu ma na względzie 
dwie podstawowe zasady życia duchowego: rozum oświecony 
wiarą oraz natchnienie Ducha Świętego. Ojciec Filip jest roz-
tropny i mądry gdy towarzyszy tym, którzy powierzają się jego 
przewodnictwu na duchowej drodze do celu ostatecznego, do 
osiągnięcia życia prawie niebiańskiego, do pełnego zjednoczenia 
                                                 

55 San Filippo Neri, op. cit., s. 83. 
56 Il primo processo... op. cit., tom II, s. 170. 
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z Bogiem, które jest ziemią, do której dążą podczas swojego du-
chowego exodusu. 
 
 „On wyzbywa się ascetyki przemyślanych formuł auto-
rów starożytnych niekiedy uciążliwych, a nawet posępnych... 
chwali Pana w radości i wesołości pogodnego życia poezją, mu-
zyką, śpiewem. I w ten sposób Filip reformował charakter, swo-
ich ziomków czynił dobrymi, dobrymi w odrębnym stanie każ-
dego, ponieważ do tej szkoły przybiegali młodzi i starzy, świec-
cy, prałaci i klerycy, światli i skromni, literaci i artyści, uczeni 
i pracujący zawodowo, wszyscy szli do niego, on wszystkich 
przyjmował”57 
 
 
II. Filip Neri mistrz dialogu 
 
 W drażliwym okresie Reformy  

„Filip od początku symbolizuje coś świadomego i uzna-
nego. Kto idzie za nim, wie dokąd on prowadzi. Wie, że go pro-
wadzi do szkoły chrześcijańskiej mądrości, jak szkoła starożytna 
była mądrością świecką; szkoła mieszcząca się w centrum Rzy-
mu, w słynnym domu; szkoła, w której nauczyciel mówi, oto-
czony bardzo pięknym wieńcem uczniów, ale tym niemniej ser-
deczny i bez ceremonii”58. 
 
 W Ojcu Filipie zauważa się ogromną serdeczność, która 
pozwala odczuwać go bardzo bliskim wobec ucznia, zaintereso-
wanym jego osobą, jego życiem duchowym i biorącym je rze-
czywiście do serca. Chodzi o ową świętą serdeczność, owoc Du-
cha Świętego i koronę chrześcijańskiej miłości, którą św. Paweł 
opisuje w Liście do Koryntian. Jeżeli jest chwila, w której te 
                                                 

57 G. Timpanaro, L’Oratorio Secolare di San Filippo Neri, Disserta-
zione storico-giuridica, Maszynopis, Biblioteca „Virgo Liber Verbi”, Oasi 
Madre del Divino Amore, Zafferana Etnea, s. 3. 

58 L. Ponnell – L. Bordet, op. cit., s. 191. 
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owoce miłości opisane przez św. Pawła znajdują swoje zastoso-
wanie, to jest nią bez wątpienia dialog. Serdeczność na pierw-
szym miejscu ujawnia się w pogodnym spotkaniu, ona ułatwia 
komunikowanie się i wzajemne zrozumienie oraz utrzymuje się 
w stałym i trwałym uczuciu.  
 
 „Jego postawa wobec wychowanka, młodego lub doro-
słego, mężczyzny lub kobiety, kim by nie byli, była przede 
wszystkim podyktowana zamiarem przemieniania pozytywnie 
całego człowieka: ciała zdrowiem, pocieszeniem, panowaniem; 
duszę chrześcijańską radością, życiem łaski i praktykowaniem 
cnót; umysł podnoszeniem, kulturą, sztuką, zapałem...”59. 
 
 Jak Natanael i bogaty młodzieniec zbliżali się do Jezusa, 
tak młodzi przychodzili do Ojca Filipa, który wzbudzał zaufanie 
do siebie dzięki dobroci, jaką w nim dostrzegali i, pociągani we-
wnętrzną predyspozycją, zbliżali się do niego przeczuwając, że 
znaleźli „Nauczyciela dobrego”. Serdeczne przyjęcie przez Filipa 
Neri, owoc Ducha Świętego i wzorowane na przyjęciu przez 
Chrystusa, pozwalało swobodnie odczuwać, szczególnie mło-
dym, że ich ufność znajdzie ujście w oceanie dobroci oraz daje 
im pewność, że znajdują się wobec osoby uważnej, otwartej 
i życzliwej. 
 
 „Po prostu wzniosła i uświęcająca pedagogia świętych 
i płodnych energii florenckiego Świętego! Neri gruntownie opa-
nował skuteczną i w najwyższym stopniu promienną tajemnicę: 
tajemnicę fascynowania i pozyskiwania dusz młodzieńczych 
dusz swoich uczniów, swoich chłopców, swoich dzieci”60. 
 

                                                 
59 G. Finotti, op. cit., s. 34.  
60 Dal-Gal, op. cit., s. 49. 
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 Serdeczność w nim jest zarazem głęboko naturalna i 
boska61, dlatego jest autentyczna. Jego uczniowie postrzegali 
przyjazną serdeczność, którą odczuwali jako natchnioną przez 
Boga i zaofiarowaną im przez samego Boga za pośrednictwem 
jego osoby. Ta serdeczność jest w pełni ludzka, wciąga całą oso-
bę, wciąż z tym samym człowieczeństwem i łaskawością, które 
objawił Jezus Chrystus i która potwierdza, że Filip Neri jest w 
pełni człowiekiem Bożym. Ta znamienna cecha objawia się w 
szczególny sposób w komunikatywnym aspekcie dialogu, który 
nigdy nie zamienia się w surowość, lub jeszcze gorzej, w prze-
moc:  

„Mówił jeszcze spowiednikom, aby nie byli surowi 
w spowiedziach i aby nie straszyli penitentów, ale aby im współ-
czuli i łagodnością oraz miłością starali się ich zjednywać”62. 
 
 Aspekt komunikatywny oznacza szybkość dyspozycyj-
ności ze strony Ojca Filipa, który rzeczywiście ofiarowuje swoją 
osobę, swój czas i swoje przymioty. 
 
 Ofiarę z samego siebie wyraża poprzez przyjęcie 
z uśmiechem, z autentycznym odruchem radości, którą wyraża 
cała osoba, tym gestem dająca siebie temu, kto się zbliża. Zna-
mienne jest spotkanie Ojca Filipa z słynnym heretykiem Paleolo-

                                                 
61 „Ludzkimi podstawami, z których Filip czerpał bodźce do prze-

mieniania lub do powodowania dojrzewania całego człowieka, były wzajemne 
poznanie i zaufanie, odkrywanie dobra u każdego, mianowicie strony pozy-
tywnej, zaszczepiając na niej strukturę rzetelnego dojrzewania ludzko-
chrześcijańskiego... Podstawami natomiast łaski, do której Filip często się 
odwoływał, było stałe korzystanie z sakramentów, zwłaszcza spowiedzi, 
z kierownictwa duchowego i przede wszystkim ciągłe zaangażowanie w zwal-
czanie próżności i ambicji miłością i praktyką pokory oraz porozumienia: dla 
Filipa człowiek pokorny jest prawdziwym człowiekiem przed Bogiem, dla 
siebie i dla bliźniego!” Por. G. Finotti, op. cit., s. 34.   

62 San Filippo Neri, op. cit., s. 164. 
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giem, gdy był prowadzony na miejsce stracenia, „objął go mocno 
i nie puszczał, podpowiadając mu słowa skruchy”63. 
 Filip ofiarowywał swój czas, swoją uwagę, swoją obec-
ność, to wszystko, co mógł ofiarować, a przede wszystkim rze-
czywiście słucha, słucha swoich synów duchowych z przyjemno-
ścią, z cierpliwością, z miłością, z zainteresowaniem64 i potrafi 
rozumieć także to, czego rozmówca nie ośmiela się powiedzieć 
w całości lub co pozwala rozumieć przelotnie. 
 
 Dialog trwa w przekazywaniu siebie z roztropnością 
dostosowując się do zdolności ucznia65. Z tej formy dialogu wy-
nika prawdziwa miłość: 
 „Filip ze swej strony był zawsze ogromnie wrażliwy na 
wdzięk młodych... on także młody, pełen życia, ujmujący, dow-
cipny, zyskuje wśród nich popularność, odróżniając się zaletami, 
które są powszechne także u nich. Podchodził do jednego czy 
drugiego, zatrzymywał się, aby porozmawiać, z innymi grał w 
piastrellę, wchodził do sklepów...”66. 
 
 Filip posiada charyzmat rozumienia innych. Ten dar 
oznacza czytanie w duszy i wzbudzanie ufności. Czytanie w du-
szy nie oznaczało tylko posiadania szczególnego daru poznawa-
nia sumień. Oznacza szybkość, z jaką ojciec Filip, za pośrednic-

                                                 
63 Il primo p[rocesso..., op. cit.tom I, ss. 187-189. 
64 Interesujące jest pod tym względem Podziękowanie kardynała Ce-

zarego Baroniusza Błogosławionemu Filipowi Neri, złożycielowi Oratorium, 
za Roczniki Kościelne (1598-99): „...Mnie jednakże, twojemu synowi, którego 
w życiu troskliwie strzegłeś pod twoją stałą opieką, którego prowadziłeś radą i 
znosiłeś z cierpliwością, udziel z nieba twojej obrony jeszcze bardziej sku-
tecznej, twojej miłości teraz doskonałej i pod każdym względem dokonanej...” 
Por. H. Jedin, Il Cardinale Cesare Baronio, Morcelliana, Brescia 1982, s. 78. 

65 Por. G. Finotti, op. cit., ss. 38-39. 
66 Tamże, ss. 38-39. 
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twem skromnych znaków, pojmuje to, co ktoś chce mu powie-
dzieć. Nie potrzebuje długich tłumaczeń i szczegółów. 
 Jego sztuka, o ile chodzi o obdarzanie ucznia zaufaniem, 
żeby jego sumienie mogło się ujawnić, polega na zdolności do 
takiego zachowania się, aby uczeń nie uważał go za osobę obcą. 
I ojciec Filip okazuje się życzliwy, wyrozumiały, zrównoważo-
ny, promienny, zdolny do wzbogacania. Jego tajemnicą jest ser-
deczna przychylność, pełny i autentyczny szacunek, który decy-
duje o duchowym i pogodnym wzajemnym przenikaniu się 
z uczniem. Oto przykład. Jeden z jego penitentów wyznaje:  

„...Kiedy spowiadałem się u rzeczonego o. Filipa, powie-
działem, że miałem żonę i że często bywałem zapraszany na we-
sela i na tańce. Prosiłem o. Filipa o pozwolenie, jeżeli zechce, 
abym mógł na nie uczęszczać. On zgadzał się na to. Niekiedy 
jednak nie prosiłem go o pozwolenie. I zaobserwowałem to..., że 
kiedy go prosiłem o pozwolenie, w tańcu, jak to się czyni, i w 
dotykaniu kobiet rękoma, nie czułem żadnej reakcji ciała ani 
żadnej udręki”67. 
 
 Jego sztuką było sugerowanie z prostotą i skuteczno-
ścią:  

„Mówił jeszcze, że kiedy człowiek popełnił jakiś błąd 
i został upomniany powinien uznać popełniony przez jego pychę 
błąd, i z całą pokorą oraz radością przyjąć upomnienie i nie być 
przygnębionym i niechętnym, ponieważ mówił, że gorsza jest ta 
niechęć niż popełniony błąd”68. 
 
 Dlatego nie narzuca się przekazywaniem duchowych 
zasad rozkazującym lub napominającym tonem, lecz raczej, 
ogólnie podaje je na sposób rady lub przypomnienia. Jego sztuką 
jest kierowanie z wielkodusznością i zaufaniem. Nie kapituluje 

                                                 
67 Il primo processo..., op. cit., tom II, s. 66. 
68 San Filippo Neri, op. cit., s. 150. 
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przed trudnościami i obstaje przy nakłanianiu i podtrzymywaniu 
zapału, który normalnie staje się przedmiotem dialogu.  
 Wszystko to, co określiliśmy jako dar lub charyzmat, 
pochodzi u Filipa z jego poufałości z Bogiem i z jego życia mo-
dlitwy69. 
 
 
III. Filip Neri, lekarz dusz  
 
 Dla Filipa Neri przejście od miłości Boga do miłości 
bliźniego jest krótkie i naturalne70. 

                                                 
69 „Miłość Filipa do Boga była miłością czystą, ponieważ bezintere-

sowną, i nie zmieszaną z żadnym motywem ziemskim. Kochał Boga czule, 
i pragnął miłować Go coraz bardziej bez żadnej odczuwalnej przyjemności... 
Miłość Filipa nie tylko była czystą, ale także intensywną. Jego serce było tak 
bardzo rozmiłowane w Bogu, że nie mogąc z powodu gwałtowności miłości 
pozostawać ścieśnione w ciasnych granicach jego klatki piersiowej, odczu-
walnie złamały się dwa żebra, aby w ten sposób poszerzyć ją. Co więcej, 
widziano wytryskujące z jego oczu i z jego twarzy jak gdyby mnóstwo ogni-
stych iskierek: efekty owego miłosnego płomienia, który płonął w jego ser-
cu... Miłość Filipa była nie tylko czysta i intensywna, ale także wywierająca 
wrażenie. Pragnąłby przelać całą swoją krew dla miłości Jezusa, udając się do 
Indii; ale nie otrzymał na to zezwolenia. Zawsze niestrudzony gorąco pragnął 
pracować coraz więcej, i zawsze wydawało mu się, że nic nie robi dla chwały 
Bożej, ponieważ zawsze chciałby czynić więcej, aby dać Bogu dowody swojej 
miłości” Por. Apparecchio di nove giorni alla festa di S. Filippo Neri, Cesena 
1776, ss. 23-25. 

70 Filip, zanim został kapłanem i po przyjęciu święceń kapłańskich, 
cały oddawał się trosce o zbawienie bliźniego przy pomocy różnych ćwiczeń 
pobożności. Grzeczny wobec wszystkich czynił siebie wszystkim dla wszyst-
kich, aby wszystkich pozyskać dla Boga. Chodził po placach, po sklepach, 
szkołach i po wszystkich miejscach Rzymu w celu sprowadzania na drogę 
zbawienia tych, którzy byli od nie z daleka; swoimi łagodnymi manierami 
udawało mu się pociągnąć do światła prawdy Żydów i heretyków, ale także 
nawrócić niezliczonych zatwardziałych grzeszników... Filip troszczył się nie 
tylko o duchowe zdrowie swoich bliźnich, ale także  wspierał w ich docze-
snych potrzebach... Filip nie tylko pomagał bliźniemu w sprawach duchowych 
i doczesnych, ale był także wobec wszystkich wesoły, miły, łagodny w sposo-
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 Śladami Jezusa, który w Ewangelii uzdrawia choroby 
cielesne71 i leczy także na liczne sposoby choroby duchowe, Filip 
Neri, uczestnik misji Chrystusa w Kościele, w charakterze narzę-
dzia i pod kierownictwem Ducha Świętego, staje się współpra-
cownikiem w leczeniu tego, co jest chore. Jest to jedna z funkcji, 
które są właściwe pasterzowi dusz72. 
 
 „Wśród przypisywanych Filipowi podczas procesu cu-
downych faktów, bardzo poczesne miejsce zajmują uzdrowienia. 
Ale wydaje się, że on nie wierzył tak często, jak wierzyli świad-
kowie, w interwencję Bożą. Różne osoby zostały uzdrowione 
przez niego metodami samej higieny. Pewną mistyczkę uzdrawia 
usuwając opaski, którymi owinęła sobie głowę. Niektórym prze-
pisuje zmianę powietrza, także przeciwko zdaniu lekarzy, jak 
również nalega, aby chorym dano jeść. Dieta stanowiła w tam-
tych czasach znaczną część lecznictwa, i umierało się prędzej 
z wycieńczenia niż na skutek choroby”73.  
 

                                                                                                           
bie bycia, dobroduszny w powierzchowności, spokojny w mówieniu. Wszyst-
kich darzył szacunkiem, wszystkich honorował, wszystkim wybaczał: w su-
mie miał tak miłe uroki, że obcowanie z nim jeden tylko raz wystarczało, aby 
się nim zachwycić”. Por. Apparecchio di nove giorni..., op. cit., ss. 27-29.  

71 „Filip spieszy na pomoc chorym z tym samym porywem współ-
czucia, z jakim trudni się leczeniem ran duszy i nędz moralnych. Przy łożach 
konających zdarzają mu się gwałtowne emocje i wstrząśnienia ducha, i wi-
dzimy go rzucającego się na szyję chorych jak czynił to także wobez zatwar-
działych grzeszników”. L. Ponnelle – L. Bordet, op. cit., s. 108. 

72 Św. Bazyli, Reguły dłuższe, odp. 30: „Kto oddaje posługę wielu 
zranionym, kto oczyszcza ich skażone rany i stosuje lekarstwo odpowiednie 
do rodzaju choroby, niech nie znajduje w tej posłudze powodu do wyniosło-
ści, ale zachętę do pokory, do przejęcia się i szybkiego działania. O ileż bar-
dziej będzie zatroskany i przejęty ten, komu powierzono zadanie leczenia 
chorób wspólnoty i który jest sługą wszystkich i musi zdać sprawę z posługi-
wania wszystkim”. Przekł. Ks. Józef Naumowicz, Tyniec Wyd. Benedykty-
nów, Kraków 1995, s 131.  

73 L. Ponnelle – L. Bordet, op. cit., ss. 102-103. 
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 Kiedy Ojciec Filip, podczas rozmowy w trakcie du-
chownego kierownictwa, upewnia się o obecności duchowej cho-
roby, poświęca jej całą swoją uwagę w zależności od jej charak-
teru i swoimi talentami oraz mocą Ducha Świętego proponuje 
kurację i odpowiednie lekarstwa. Pomny, co mówi Jezus w 
Ewangelii, „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle 
mają” i „Starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miło-
sierdzia niż ofiary” (Mt 9, 12-13), pierwszej pomocy udziela 
ciężko rannym (Łk 10, 30). 
 
 „Mawiał, że dla leczenia osoby, która upadła w jakiś 
grzech po długim czasie cnotliwego życia, jednym z najlepszych 
sposobów przyjścia takiej osobie z pomocą, jest nakazanie jej 
jakiegoś nadzwyczajnego umartwienia, to znaczy zachęcanie jej 
do ujawnienia tego jej upadku innym ludziom prowadzącym na-
leżyte życie, z którymi jest w bliskich, zażyłych kontaktach, aby 
Bóg przez tę pokorę pomógł jej łatwiej powrócić do jej pierwot-
nego stanu”74. 
 
 Sprawowanie tej funkcji opiera się na modlitwie Filipa 
Neri za siebie i za jego chorych, w niezachwianej ufności, że ta 
modlitwa jest wysłuchana i że jest możliwe leczenie licznych 
chorób i wad, z pokorą i rzetelnością współpracując z dziełem 
Boga. Kiedy decydował się na wykonanie zabiegu u chorego 
ucznia, wznosił oczy do Ojca, aby móc działać z serdeczną pod-
ległością, proszącą i ufną, z pomocą modlitwy. Tych, którzy 
przybywali do niego uznawani za nieuleczalnych, on leczył trak-
tując ich z cierpliwością pełną miłości, ufności, przekonany, że 
chory często nie znał swojej prawdziwej choroby. 
 
 Stopniowo pomaga swojemu pacjentowi rozumieć 
symptomy choroby, szukać w modlitwie światła, aby mógł ją 
pojąć i ufnie pragnąć zdrowia:  

                                                 
74 San Filippo Neri, op. cit., s. 170. 
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„I aby lepiej swoich synów duchowych wychowywać do 
stanu roztropności, mawiał, że nie trzeba dokonać wszystkiego 
w jednym dniu, i że świętym nie zostaje się w ciągu czterech dni, 
lecz po trochu, stopniowo”75. 
 
 W następstwie stosuje odpowiednie leczenie tak, jak 
gdyby było ono wybrane przez samego zainteresowanego, a nie 
po prostu narzucone mu przez kogoś innego. Filip Neri spełnia to 
wszystko w sprzyjającej chwili, aby nie wywołać skutku prze-
ciwnego. Specyficzne leczenie zaczyna od lżejszych środków, 
które wzbudzały w rozmówcy żywe pragnienie pozostawania 
pod opieką i przygotowywały go do wyleczenia. Kiedy miał do 
czynienia z trudniejszymi przypadkami, mawiał: 
 „tych pysznych ludzi nie trzeba przekonywać za pomocą 
głębokich pism i dysput, lecz prostymi rzeczami oraz święty-
mi”76. 
 
 Uważnie obserwuje swoich synów duchowych, odkrywa 
ich temperament, implikacje tego temperamentu, czas trwania 
choroby, wypróbowane środki i przede wszystkim jest w pełni 
świadomy, że nie istnieje środek uniwersalny oraz wie, że życie 
duchowe, jako takie, nie jest jedynym aspektem, który trzeba 
wyleczyć, ale że jest konieczne zajęcie się innymi aspektami 
psychologicznymi i organicznymi. Bierze pod uwagę całą osobę. 
 
 Wnikając w doświadczenie Ojca Filipa jako kierownika 
dusz, stwierdza się szczególną uwagę poświęcaną dręczonym 
skrupułami lub depresjami, które zakłócają życie duchowe77. 
                                                 

75 Tamże, s. 152. 
76 Il primo processo..., op. cit., s. 380. 

69 Na ten teamat por. G. Lando, op. cit., ss. 84-88.  

70 Odnośnie definicji „skrupułu”: „Pour se conformer à la definition 
des théologiens, on peut dire que le scrupule est la crainte non fondée d’avoir 
péché grièvement, en accomplissant un acte qui est en soi parfaitement légiti-
me et louable. Cette définition amène naturellement à distinguer entre la 
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 Choroby ducha grupują się w trzech kategoriach: choro-
by życia duchowego, oziębłość i mierność; choroby duchowe na 
bazie fizjologicznej; choroby życia duchowego z implikacją fi-
zjologiczną, zaburzenia widzenia duchowego, kryzys i niepew-
ność sumienia, skrupuły78. 
 
 Ogólnie się stwierdza, że  

„prawdziwy skrupuł jest chorobą uczuciowości, a nie 
umysłu. Zawiera w sobie pewien rodzaj rozdwojenia osobowo-
ści, które trzeba pacjentowi uświadomić”79. 
 
 Pierwszą reakcją Filipa na skrupuły było odrzucenie, ale 
to nie znaczy, że chciał uciec przed problemem lub obejść go bez 
stawienia mu czoła we właściwy sposób: 
 „Skrupuły nie podobały mu się jako rzeczy, które bar-
dzo niepokoją sumienie, dlatego wiele razy, gdy ktoś chciał o 
nich mówić w spowiedzi, nie chciał o nich słuchać”80. 
 
 Ojciec Filip pilnie zastanawia się nad pochodzeniem 
skrupułu, z jakim uczuciem był powiązany, kiedy się pojawia. Za 
pomocą zindywidualizowanego badania, i biorąc pod uwagę 
ogromną różnorodność skrupulatyzmu, stosuje lekarstwo, jakie 
jest odpowiednie dla każdego rodzaju. Dlatego 
 „mówił, że osoby cierpiące na skrupuły powinny je lek-
ceważyć, jeżeli chcą się od nich uwolnić, szczególnie dla tego 

                                                                                                           
conscience scrupuleuse et la conscience délicat”. Por. R. P. Patrick – J. Gea-
ron, Les âmes scrupuleuse consolées, P. Lethielleux éditeurs, Paris 1931, s. 
27.  

 
79 L. M. Mendizàbal, La direzione spirituale, teoria e pratica, EDB 

1990, s. 343. 
80 San Filippo Neri, op. cit., s. 155. 
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celu powinny we wszystkim i całkowicie powierzyć się ojcu du-
chownemu”81. 
 
 Odprowadza osobę ogarniętą skrupułami, niejako trzy-
mając ją za rękę, poza zamknięty krąg jego psychotycznej obse-
sji, odbudowując w nim wymiary przestrzeni i instynktu spo-
łecznego, zniszczone przez niepokojącą tragedię „ja”. Co się 
tyczy tego, znamienna jest jedna z jego najczęstszych rad odno-
szących się do leczenia dusz skrupulatnych: 
 „Zwykł jeszcze mówić, że to leczenie było bardzo trud-
ne, ponieważ skrupulaci, z powodu zbyt wielkiej wiary w sa-
mych siebie, w wielu wypadkach nie byli całkowicie wolni lub 
zawierali rozejm a nie pokój”82. 
 
Zakończenie 
 
 Nie jest łatwo dzisiaj interpretować słowa i świadectwa 
sprzed czterech wieków. Zjawiska historyczne tworzone i prze-
żywane przez Filipa Neri83 mogłyby wydawać się być utworzone 
przez późniejszą egzegezę, aby uwydatnić taką postać jak ta 
wielkiego świętego. W naszym przypadku byłby to błąd84. Wzo-
rowe życie, i liczne charyzmaty tych, którzy postępowali śladami 
Filipa Neri85 dowodzą, że to co zostało o nim powiedziane lub 
                                                 

81 Tamże, s. 170. 
82 Tamże. 
83 Por. La spettacolarità del „Gaudium”..., op. cit. 
84 Por. G. Timpanaro, La caratteristica forma..., op. cit., s. 20. 
85 G. Tesserin, Sulle orme di Filippo Neri, Edizione e cura 

dell’Oratorio Secolare San Filippo Neri, Chioggia 1994. Interesująca jest 
prezentacja o. Paolo Zanutela, ówczesnego Postulatora Generalnego Instytutu 
Oratorium: „...Tajemniczą nić przewodnią, która łączy ludzi tak bardzo róż-
nych ze względu na epokę i osobowość, odkrywa się przez urok, jaki orygi-
nalność postaci Filipa Neri nigdy nie przestawała przejawiać. Dowcipny 
umysł toskański bowiem, powściągliwość obyczajów, wzmacnianych inten-
sywnym życiem wewnętrznym, uczynią z Filipa Neri apostoła tego Rzymu, 
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napisane nigdy nie jest wystarczające dla oszacowania w pełni 
wszystkich aspektów jego świętości. A świadectwo tych, którzy 
uczestniczyli w Oratorium św. Filipa Neri, na wszystkich miej-
scach i we wszystkich czasach, dowodzi skuteczności duchowo-
ści, która wychowała całe pokolenia ludzi i chrześcijan86. 
 
 Interesująca jest synteza orędzia św. Filipa Neri, przed-
stawiona przez Ojca Fabera z Oratorium w Londynie: 
 „Doskonałość dla wszystkich klas, we wszystkich sta-
nach życia, w jakiejkolwiek możliwej odmienności sytuacji: oto 
wielkie orędzie, jakie on (Filip) miał do przekazania ludziom. 
Pozostańcie w swoim domu; pozostańcie, jakimi jesteście, 
troszczcie się o wasze sprawy, zakładajcie rodzinę, urządzajcie 
się, to były poufałe zwroty, pomimo, że tak bardzo kochał stan 
zakonny... Wszystko ma w nim niezatartą cechę nowoczesności. 
W tym posiadał taką pewność, że wskazywano go jako człowie-
ka pewnego swojego posłannictwa. Zwracano uwagę na jego 
otwartą postawę. Miał zwyczaj odbywać medytację siedząc na 
krześle, kręcąc się w lewo i w prawo, albo leżąc w łóżku. Miał 
zwyczaj słuchać spowiedzi siedząc na łóżku; chłopcom pozwalał 
bawić się w hollu w piłkę, podczas gdy czekali na spowiedź, i to 
wszystko nie działo się przypadkowo, lecz z dokładną, poważną 
intencją. Jest to może wizerunek średniowiecznego świętego?... 
Jakże mały udział w jego szkole ascetycznej miały rzeczy ze-
wnętrzne! Jakiż nowy dar w umiejętności prowadzenia ludzi na 
                                                                                                           
który on przemieni wyrazistą codzienną działalnością Oratorium, szkoły 
ćhrześcijańskiego życia i radosnej świętości. I tak w ciągu tych wieków duch 
Filipa żyje w dalszym ciągu dzięki ludziom, którzy  pokorną prostotą bardziej 
niż okazałością przedsięwzięć odzwierciedlali jego twórczy i radosny styl. 
Także dzisiaj, dla chorego na smutku świata, radość Filipa jest możliwą dro-
gą”. Por. s. 7. 

86 „Kongregacja Oratorium w Palermo wydała wielką liczbę męż-
czyzn odznaczających się pobożnością, nauką i miłością”. A. Palomes, La 
Congregazione dell’Oratorio a Palermo. W Per terzo Centenario della morte 
di San Filippo Neri, Tipografia Editrice „Tempo”, D. Vena, Palermo 1895. 
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wyżyny doskonałości, bez narzucania im żadnej widzialnej 
zmiany w codziennym życiu i w modzie rzymskich dam i szlach-
ciców! A nawet troszczył się o to, żeby jego penitenci nosili luk-
susowe ubrania odpowiednie dla ich stanu... Sugerowane lub 
zalecane przez niego surowości odpowiadają bardziej czasom 
nowoczesnym: wyrzeczenie się pociech i ciągła wytrwała prosto-
ta. Jego hasłem jest wytrwałość; stałość staje się u niego zasadą, 
środkiem i celem świętości. W kierownictwie duchowym zasto-
sował on nowy element: heroizm zdrowego rozsądku. A to nie 
jest wymysł, lecz prosta i mądra rzeczywistość”87. 
 
 Cała gorliwość Filipa zmierza do jednego celu: wezwa-
nie chrześcijanina „do zwrócenia serca do Boga, do umieszcze-
nia w Nim całej miłości, tak aby Boga mu nigdy nie zabrakło, 
oraz aby znikło to wszystko, co jest próżne. I stąd, uważnie śle-
dząc, poczynają przynosić owoce dzieła spowodowane przez 
pokutę. Jeżeli wartości zostają wywrócone do góry nogami, ko-
nieczne jest i logiczne, że powinny zostać zastosowane nowe 
wartości. Dla chrześcijanina powstaje z tego nowy stan duszy: 
gaudium z odzyskania dobra, prawdy. I w tym stanie duszy każ-
dy przedmiot, na którym spocznie duch, zostaje przez niego 
przemieniony. Nawet w jego fizycznej naturze, której nieupo-
rządkowane siły zmierzały do stania się prawem dla pogańskiej 
duszy, w oczach chrześcijanina przybiera wiosenne światło, jak 
gdyby został odzyskany – i częściowo jest nim – paradisus deli-
ciarum. Z tego powodu każda fizyczna potrzeba uduchowionego 
kosmosu, staje się owocem woli, a nawet dobrej woli; a najbar-
dziej zwierzęca i indywidualistyczna z fizycznych potrzeb – po-
trzeba jedzenia, utrzymania jednostki – przyjmuje całkiem nową 
szatę, ironiczną, właśnie radosną”88. 
 

                                                 
87 F. Faber, The Spirit and Genious of St Philip Neri, Londyn 1850, 

cxytowany przez C. Gasbarriego, op. cit., ss. 60-61. 
88 Por. La spettacolarità del „Gaudium”..., op. cit., s. 13. 
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 „Florentczyk, także zajmując się duszami, nigdy nie 
zapomina o ciałach, i zawsze pamięta, że ich miejsce jest w spo-
łeczeństwie, gdzie doprowadzają do przemiany, albo miłością 
lub też siłą, z nimi złączone dusze. Jako realista stawia i rozwią-
zuje problemy życia duchowego w rzeczywistej sytuacji. Tym, 
co on w sumie przygotowuje, nie wiedząc o tym, jest bardzo ob-
szerny port, który jest potrzebny tym wśród konwertytów Kontr-
reformacji, którzy szukają ukojenia w życiu wczorajszym i w 
nieludzkich surowościach. Zakłada on szkołę zmysłowych du-
chownych, aby nazwać ją ciekawym wyrażeniem księdza Piova-
no w liście do Filipa z 1570 roku: to znaczy, w dzisiejszym języ-
ku, że z nim to, co nadprzyrodzone nie zmienia bardziej niż to 
potrzebne, tego co naturalne”89. 
 
 Jan Paweł II stwierdza: 
 
 „Pełna uroku postać ‘radosnego świętego’ także dzisiaj 
zachowuje w stanie nienaruszonym ów nieodparty czar, jaki 
wywierał on na wszystkich, którzy się do niego zbliżali po to, 
aby nauczyć się poznawać i doświadczać na sobie autentycznych 
źródeł chrześcijańskiej radości”90. 
 
 

Tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr 
 
Artykuł zaczerpnięty został z tomu: Giorgio Finotti (a cura di), Il Mae-
stro del cuore, La direzione spirituale in san Filippo Neri, Morcelliana, 
Brescia 1997, ss. 45 – 70.  
 

 
                                                 

89 L. Ponnelle – L. Bordet, op. cit., s. 137.  
90 Giovanni Paolo II, Lettera Pontificia ai membri della Conferenza 

dell’Oratorio nella ricorrenza del IV Centenario della morte di san Filippo 
Neri, L”Osservatore Romano”, 19 października 1994, s. 6; tekst polski: „Ora-
toriana” nr 33, grudzień 1995, s. 5. 
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