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OD  REDAKCJI 

 
 
 Oddając do rąk Drogich Współbraci Czytelników kolejny 
44 numer „Oratoriany” pragniemy zwrócić szczególniejszą uwagę 
na opracowanie zbiorowe materiałów „Założenia formacji perma-
nentnej”, której ma być poświęcony przyszły Kongres Oratorium 
Św. Filipa Neri – Rzym 2006.  

Sama tematyka formacji stałej jest obecnie dość często przy-
pominana w opracowaniach i dokumentach Kongregacji ds. Insty-
tutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-
go, bowiem od niej zależy właściwy poziom duchowy i dynamika 
apostolska poszczególnych wspólnot podejmujących dzieło Nowej 
Ewangelizacji. Jest więc potrzebą i dla naszych filipińskich wspól-
not, aby nie tylko opracowały swoje ratio institutionis ale pogłębi-
ły swoje życie duchowe w myśl wskazań zawartych w Adhortacji 
Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”, który również i do nas 
kieruje wezwanie „duc in altum”.  
 Z wdzięcznością przyjmujemy tłumaczenia Ks. Mieczysława 
Stebarta COr zamieszczone w obecnym numerze „Oratoriany”. 
 Na szczególną uwagę zasługuje zamieszczony fragment książ-
ki Edoardo Aldo Cerrato: S. Filippo Neri. La sua opera e eredità, 
Biella 2002, której ciąg dalszy będzie zamieszczany w kolejnych 
numerach „Oratoriany”. 
 Niech lektura powyższych opracowań przyczyni się do pogłe-
bienia naszej znajomości życia filipińskiego i pomoże nam lepiej 
realizować charyzmat św. Filipa w nowym III tysiącleciu chrześci-
jaństwa.  
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Z  ŻYCIA  KONFEDERACJI 

 
 
Giorgio Finotti 
 
 
 
FILIP NERI:  
WIELKOŚĆ DOBREGO PASTERZA DUSZ1 
 
 Dnia 23 maja 2001 roku mija 450 lat od święceń kapłańskich 
św. Filipa Neri. Przypomnienie tego nie ma na celu nadto łatwych 
obchodów akademickich ku jego czci, ale ma na celu odkrycie 
w Filipie Nerim, kapłanie, piękna konsekracji, siły wiernego świa-
dectwa i wielkości dobrego pasterza dusz.  
 
1. Kapłan 
 
 Może naprawdę nam się wydawać dziwne, że Filip Neri przez 
tak długi czas nie chciał zostać kapłanem! Może z pokory, ponie-
waż znając tę najwyższą godność, z pewnością nie czuł się odpo-
wiednim do tego, aby być nim „na wieki”. 
 To prawda, że z miłości do Chrystusa zrezygnował z zaszczy-
tów szlacheckiego rodu ojca, z dóbr materialnych wuja Romola, 
a nawet z pociech świata, żyjąc w ubóstwie i z pracy: ale jak mógł 
zrzec się także kapłaństwa? Było ono przecież najwyższym za-
szczytem, najbardziej wzniosłym dobrem duchowym, najbardziej 
emocjonującą wewnętrzną pociechą. 
 Bał się może „stracić” ewentualną rodzinę, stanowisko w wła-
dzach miejskich, które z prawa należało mu się w ojczyźnie ze 
względu na klasę, do której należał, a była to klasa „beneficjen-
                                                           

1 „Osservatore Romano” z 23 maja 2001 roku.  



 4 

tów”? Ale czyż to nie właśnie Filip pytał owego ambitnego mło-
dzieńca, który gorąco pragnął bogactw i zaszczytów: „A co po-
tem?”, chcąc tym pytaniem sprowokować młodzieńca do zastano-
wienia się nad tym: „Co naprawdę ma w życiu wartość?” 
 Nie wiem, co wtedy rzeczywiście działo się w sercu Filipa; 
rzecz sprowadza się do tego, że on, czując się niegodnym, chciał 
pozostać w stanie świeckim.    
 Może mało pociągały go studia filozoficzne i teologiczne, któ-
re porzucił, aby poświęcić się tylko Chrystusowi, odkąd bezgra-
nicznie rozmiłował się w Nim, podczas gdy kontemplował Ukrzy-
żowanego w auli teologicznej w „Minerwie” dobrych Ojców Do-
minikanów? Lub może myślał, że pozostając w stanie świeckim, 
korzystałby z większej wolności od duchowych zobowiązań ka-
płańskich, które w jakiś sposób „ograniczałyby” go na wolnym 
polu wszelkiego rodzaju apostolatu wśród ruder, gett i przedmieść 
Rzymu?  
 Nie wiem tego, ale na tym etapie życia św. Filipa, liczącego 
niewiele ponad trzydzieści lat, interweniował spowiednik, Persia-
no Rosa, który uporczywymi i ciągłymi namowami popychał Fili-
pa do zostania kapłanem. 
 Młody człowiek wiele razy, w pięknym stylu, przeciwstawiał 
tym namowom swoją odmowę, popartą głęboką pokorą, lub może 
także dlatego, że z przerażeniem patrzał na sposób, w jaki wielu 
kapłanów, w tym strasznym wieku (XVI) i bez koniecznego przy-
gotowania przez seminaria (które zostaną ustanowione przez So-
bór Trydencki dopiero później), pełniło swoją misję w próżniac-
twie lub tylko po to, aby w jak najmniej męczący sposób zdoby-
wać środki do życia?   
 Wiemy wszyscy z historii jak godna pożałowania, kompromi-
tująca była sytuacja wielu kapłanów i Filip z pewnością nie chciał 
powiększać liczby tych, którzy w swoim stylu życia dalecy byli od 
wymaganej świętości. Nie do przezwyciężenia panika coraz bar-
dziej ogarniała serce Filipa. Mógł wstąpić do Towarzystwa Jezu-
sowego: Ignacy Loyola przyjąłby go z otwartymi ramionami. Albo 
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mógł wstąpić do kapucynów, którzy żyli w wierności dobremu 
duchowi Biedaczyny z Asyżu... 
 Persiano Rosa, widząc surowy sposób życia swojego ucznia, 
zastanawiał się, czy może chciałby on poświęcić się życiu pustel-
niczemu lub monastycznemu, biorąc pod uwagę jego uprzednie 
doświadczenia, kiedy z San Germano wspinał się na Monte Cassi-
no, aby przyłączać się do modlitwy świętych benedyktynów, lub 
kiedy, zaniedbując wuja sklep z tkaninami, chronił się na samotno-
ści między urwiskami Monte Spaccata w Gaecie, gdzie czerpał 
nieokreślony wewnętrzny pokój i zewnętrzną radość od Ukrzyżo-
wanego, który wisiał pod skałą zawieszoną w trzech czwartych 
w próżni... 
 Ale zostałby „zmarnowany” z wszystkimi jego talentami gor-
liwego apostoła pośród ludzi w Rzymie. „Byłby doskonałym 
i świętym kapłanem i pasterzem!” myślał mądry spowiednik. 
 Jednak Filip nie wypowiadał się, a nawet zdawał się uciekać 
od wszelkiej rozmowy na ten temat, dopóki spowiednik, z pewno-
ścią natchniony przez Boga i przekonany w głębi swojego sumie-
nia dobrego sługi przed Bogiem, odrzucając wszelkie zwlekanie, 
powrócił z energiczniejszą natarczywością do swojego żądania: 
„Ty, Filipie, zostaniesz kapłanem! Bóg tego chce!”. Tym razem 
Filip, bardzo subtelny, czując się zwyciężonym i zdruzgotanym, 
był posłusznym, a Chrystus, aby wynagrodzić jego pokorę i posłu-
szeństwo, dał mu pokój i radość, jakich młody człowiek nigdy 
przedtem nie doświadczał i dzięki tak wielkiemu nadmiarowi du-
chowej radości zrozumiał, że Bóg był z nim i naprawdę powoły-
wał go do kapłaństwa.  
 Sam Ojciec Rosa przedstawił go do przygotowania do kapłań-
stwa i sam stał się w pełni jego poręczycielem, przekonany o rze-
telnej cnocie swojego kandydata jak i o jego przydatności do po-
sługi duszpasterskiej, Filip bowiem już jako świecki miał ducha 
głęboko apostolskiego i przepełnionego gorliwością o wieczne 
zbawienie dusz. I raczej to ten właśnie powód skłaniał oświecone-
go spowiednika do obstawania przy jego żarliwym i świętym kan-
dydacie. 
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 Dlatego też Wikariusz Papieża, Filippo Archinto, biskup Sa-
luzzo, zdecydował, że Giovanni Lunel, biskup Sebaste, w możli-
wie najkrótszym czasie udzieli Filipowi wszystkich święceń. Pod-
czas miesiąca marca 1551 roku, prawie w 36 roku życia, Lunel 
udzielił mu świętej tonzury w kościele san Tommaso in Parione, 
następnie, w następującej po sobie kolejności, udzielił także czte-
rech „niższych święceń” (ostiariatu, lektoratu, egzorcystatu, akoli-
tatu) oraz subdiakonatu, podczas gdy diakonat został udzielony 
w Wielką Sobotę tegoż roku, 29 marca, w bazylice św. Jana na 
Lateranie, i wreszcie 23 maja tego roku, w san Tommaso in Pario-
ne, Filip został wyświęcony na kapłana, wśród radości jego spo-
wiednika, wielu przyjaciół ubogich, pielgrzymów i nawet chorych.  
 
2. Królewski kapłan 
 
 Nie wolno mi „wejść” do serca ojca Filipa, aby próbować zro-
zumieć, co wydarzyło się w głębi duszy nowego kapłana, ale zro-
zumiemy to później, kiedy przekonamy się o jego upajającym spo-
sobie odprawiania najświętszej ofiary ołtarza i zobaczymy żarli-
wość jego stałego pełnienia posługi konfesjonału, dniem i nocą. 
Niektórzy mówią, że Filip nie był kaznodzieją z ambony, jak to 
było w zwyczaju w jego czasach, ale na pewno miał dalece sku-
teczny sposób, chociaż bardzo familiarny, mówienia o Bogu do 
serc, który potrafił nakłaniać je, także ze łzami wzruszenia, do 
miłości Boga i bliźniego w sposób tak ogromnie fascynujący, że 
wszyscy zostawali pozyskiwani.  
 Ołtarz, konfesjonał, katedra były trzema „drewnami” usta-
wicznie wydeptywanymi w jego kapłańskiej posłudze, do tego 
stopnia, że stanowiły najbardziej uczęszczane i pożyteczne „miej-
sca” w jego długim życiu kapłańskim.  
 Zaledwie Filip został kapłanem, zapragnął żyć z innymi kapła-
nami i opuściwszy bardzo skromny pokoik w domu Del Caccia, 
gdzie mieszkał przez wiele lat, poszedł mieszkać razem z Persiano 
i z innymi świątobliwymi kapłanami w kapłańskim konwikcie.  
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 Był to wtedy starożytny klasztor niegdyś franciszkanów, poło-
żony w dzielnicy della Regola, w pobliżu Campo dei Fiori, 
a w dawniejszych czasach wydaje się, iż istniał tam dom owej 
szlachetnej matrony rzymskiej, która później została świętą Paulą, 
penitentki św. Hieronima, który doprowadził ją do życia w nie-
zrównanej pobożności. Istnieje przekonanie, że sam święty Doktor 
mieszkał tam przez jakiś czas, i na pewno na jego cześć wierni 
przemienili kościół w kolegiatę z przyległym domem, odstąpione 
razem pewnemu Bractwu poświęconemu właśnie „św. Hieroni-
mowi Miłosierdzia” (san Girolamo della Carità), z głównym zada-
niem pomagania ubogim hojnym miłosierdziem jego członków. 
Przybyli tutaj osiedlić się niektórzy kapłani i kapelani, którzy 
mieszkając w niewielu pokoikach, dbali o służbę liturgiczną 
i społeczno opiekuńczą, wspomagani przez kilku akolitów. 
 Jeżeli macie okazję udać się do Rzymu, odwiedźcie pokoik 
św. Filipa: będziecie podziwiać nie tylko prostotę, jaką jeszcze 
dzisiaj się zauważa, ale poczujecie tam tajemniczy zapach, który 
jako rezultat tak wielu modlitw św. Filipa, wzruszy was. Jakże 
piękna i uświęcona jest izba, w której żył święty! 
 W „san Girolamo della Carità” z Filipem, młodym kapłanem, 
mieszkali, poza spowiednikiem, inni współbracia, wśród nich 
Teseo Raspa, przyjaciel Filipa, a następnie sławny Bonsignore 
Cacciaguerra i Francesco Marsupini z Arezzo, Pietro Spadari oraz 
wielu innych. 
 Filip był ubogi i jeszcze teraz musiał żyć z swoich środków, 
ale z swojego miesięcznego zasiłku odejmował dużą część, aby 
dawać ją biednym. Zjadał dziennie dwie bułeczki z buteleczką 
białego wina i kilka liści sałaty lub jajko albo parę oliwek, jako 
dodatek do chleba na obiad i na kolację, jak zawsze, ale jeszcze 
częściej dzielił swój skąpy obiad z jakimś ubogim kapłanem, któ-
rego spotykał w ciągu dnia.  
 Każdego dnia, w południe, Filip odprawiał Mszę świętą i było 
to wydarzenie najbardziej oczekiwane, najbardziej upragnione 
a zarazem najbardziej „zrodzone z cierpienia”, ponieważ znajdo-
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wał się „twarzą w twarz” z swoim Panem: podczas gdy odprawiał 
drżał, bladł na twarzy, jęczał. 
 Pewnego dnia doznawał tak gwałtownej żarliwości, że, nie-
świadomie, zębami wycisnął znak na brzegu swojego kielicha, 
skromnego, ale pełnego Krwi Chrystusa, tak wielki był „ogień”, 
jaki piekł go w dyszących ustach. 
 Kiedy kapłan jest przy ołtarzu, jest to obraz raju. 
 Jaki jest kapłan widać z tego, jak celebruje.  
 Niekiedy Filip, przed rozpoczęciem, długo pozostawał wpra-
wiony do tego stopnia w ekstatyczne uniesienie, że trzeba było 
uciekać się do głośnego zawołania go, aby sprowadzić go na po-
wrót do rzeczywistości. Niejaki Marcello Benci, zaświadcza Bacci 
w swojej pięknej biografii poświęconej św. Filipowi, który często 
służył Świętemu do Mszy, mówił, że „wiele razy zauważył, iż wi-
działo się kielich pełen wina, a po konsekracji  widziało się pełen 
czystej krwi” (s. 89). 
 W chwilach największej żarliwości zdawał się unosić nad zie-
mię i często widziano go jak niepohamowanie płakał; a jednak 
kiedy celebrował publicznie, był raczej zwięzły, a nawet szybki, 
ale swoim zawsze głęboko pobożnym zachowaniem powodował 
płacz obecnych.  
 Pragnąłbym płakać uczestnicząc kiedyś w Mszy świętego ka-
płana! 
 W pierwszych czasach jego posługiwania, wierni byli bardzo 
zaskoczeni, aby nie powiedzieć skonsternowani, jego „dziwnym” 
sposobem celebrowania; później, zbliżając się do niego, natych-
miast zrozumieli, jakim był kapłanem i spowiednikiem. Jego Msza 
była najbardziej uczęszczana a przy jego konfesjonale mnóstwo 
penitentów, od momentu gdy tylko otwierane były drzwi kościoła. 
 Kto raz udał się do ojca Filipa, ten zawsze powracał. Niewąt-
pliwie ojciec Filip nie był przeciętnym spowiednikiem, a nawet 
poznawał grzech po fetorze, jaki wyczuwał pochodzący z serca 
penitentów. 
 Wszyscy jednak mogli zbliżać się do jego konfesjonału i tylko 
Pan wie, ile dobra Filip uczynił w konfesjonale!  
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 Schodził do kościoła o świcie i podczas gdy odmawiał Bre-
wiarz lub Różaniec, z gotowością oczekiwał penitentów i aby dać 
poznać swoją dyspozycyjność, siadał do konfesjonału i pozostawał 
w nim przez całe przedpołudnie.  
 Także gdy był chory, nigdy nie chciał zrezygnować z posługi 
ojcowskiego miłosierdzia: gdybyż także dzisiaj tacy kapłani byli 
w konfesjonale! 
 Święty mawiał: „Nawet samo siadanie do konfesjonału jest dla 
mnie największą przyjemnością. Dlaczego mówicie, że to jest 
trud! dla mnie to nie jest trudem, a nawet jest ulgą i wytchnieniem. 
Nie zniechęcajcie się więc przychodzeniem do mnie i nie myślcie, 
że jest was kiedykolwiek zbyt wielu”. 
 Jego sentencje są godne zapamiętania. 
 Ale bynajmniej nie zadowolony licznymi i pocieszającymi 
owocami jego gorliwości spowiednika, Filip zamierzył gromadzić 
w swoim pokoju, po południu, najbardziej potrzebujących jego 
duchowego kierownictwa, razem z najbardziej gorliwymi swoimi 
uczniami, jakimi byli ci młodzi, którzy później utworzyli z nim 
radosną kompanię. 
 Godziny popołudniowe i wieczorne były bez wątpienia, 
zwłaszcza w Rzymie, najbardziej niebezpieczne dla ludzi niedo-
świadczonych, jakimi byli tamci chłopcy i młodzieńcy. Całe dobro 
zebrane przed południem, było narażone na utracenie go. I wtedy, 
gromadząc ich później na strychu kościoła, ponieważ jego pokój 
stał się zbyt ciasny, mówił o Bogu, kazał im śpiewać, recytować 
fragmenty poezji, Pisma świętego, i opowiadał z wielkim upodo-
baniem życiorysy świętych, a następnie szedł z swoimi uczniami 
do publicznych szpitali, aby pielęgnować ubogich i przychodzić 
z pomocą pielgrzymom. On sam, jeszcze jako świecki, zapocząt-
kował, z pomocą Persiano Rosy, bractwo „Trójcy Świętej dla piel-
grzymów”, aby służyć, przygotowywać posiłki i noclegi, myć nogi 
tym wycieńczonym i ubogim braciom ... 
 Czytajcie, czytajcie jakąkolwiek biografię św. Filipa; znajdzie-
cie je bardzo piękne, poczynając od biografii Gallonia, naocznego 
świadka dzieł i cnót św. Filipa i jego zadziwiającego „Oratorium”, 
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niezależnej szkoły i palestry dzieł chrześcijańskiego życia, w fami-
liarnym i codziennym słuchaniu Słowa Bożego, w udzielaniu sa-
kramentów świętych, w odwiedzaniu chorych.  
 Jeżeli jest to dla was możliwe, szukajcie pięknej i fundamen-
talnej biografii Bacciego: znajdziecie kopalnię nauk, zdarzenia tak 
wzruszające, że są w stanie nawrócić nawet najbardziej zatwar-
działe serca. Od niedawna możecie znaleźć biografię napisaną 
przez nieodżałowanej pamięci ojca Paula Türksa z Oratorium 
w Aachen, lub jeżeli chcecie, szukajcie także ostatniej, w porządku 
czasu, pewnego ojca jezuity! 
 Nie brakowało udręk, które są codziennym „chlebem” auten-
tycznych sług Pana. Ale ojciec Filip, jako prawdziwy sługa Pana, 
potrafił cierpieć nawet z chrześcijańską radością i sam nie powo-
dował niczyjego cierpienia, oraz zawsze przebaczał z serca.  
 Cierpiał, ponieważ jego Oratorium gromadziło wielu ludzi, 
i wywołując diabelskie złośliwości, było podejrzewane, zakazy-
wane... 
 Cierpiał, ponieważ jego Kongregacja kapłanów Oratorium, 
mężczyzn zgromadzonych tylko przez braterską miłość i bez żad-
nej innej reguły, wywoływała zawiści i zazdrości! 
 Ale dlaczego nie cieszyć się z dobra czynionego przez innych? 
Zamiast żywić zazdrość lub zawiść, dlaczego ci ludzie nie biorą 
się do naśladowania dobrych dzieł, dokonując nawet większych? 
Zrozumiej serce ludzi! 
 Kiedy Filip umarł miał skończonych osiemdziesiąt lat (1515-
1595). Swoją ostatnią Mszę odprawił z nieopisaną gorliwością, 
wzruszając obecnych do łez. Wysłuchał spowiedzi kilku uczniów, 
zjadł swoją kolację, którą przyniósł do góry Germanico Fedeli. Po 
dwóch godzinach laską uderzał w podłogę i przybiegł wierny An-
tonio Gallonio, który zastał uwielbianego Ojca na nogach: „Pomóż 
mi, Antonio, odchodzę, odchodzę!”. 
 Uczeń zaprowadził go do łóżka i posadził. Oddychał z trudno-
ścią i jego serce mocno biło. Antonio pobiegł zawołać innych 
współbraci. Gdy przybył Cezary Baroniusz cały drżący, pytał 
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Świętego: „Ojcze, opuszczacie nas bez powiedzenia nam czegoś? 
Udzielcie nam przynajmniej waszego błogosławieństwa”.  
 Na te słowa Filip otworzył oczy, utkwił je w górze, potem opu-
ścił je z wielką miłością na swoich umiłowanych, jak gdyby dla 
pobłogosławienia ich; następnie głęboko odetchnął i głowa opadła 
w dół, w sen Pana. 
 Uśmiechał się: jak piękne jest oblicze kapłana, który potrafi 
uśmiechać się także w ostatniej chwili ziemskiego życia! 
 Po upływie pewnego czasu, Klemens VIII, kreśląc koronę wo-
kół głowy św. Filipa na jego obrazie, zawołał: „Oto król kapła-
nów!”. 
 Król, ponieważ kapłan wierny, kapłan pracowity, kapłan świę-
ty: trzy przymioty naprawdę królewskie.  
 
 
                                       Tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr 
 
 
O. Giorgio Finotti jest prepozytem Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri w Bolonii (Włochy). 
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Z  ŻYCIA  FEDERACJI 

 
W dniach 27 – 28 kwietnia br. odbył się na Świętej Górze kolejny dzień 
skupienia dla „Oratorium Świeckiego”. W skupieniu tym wzięli udział 
przedstawiciele  Oratorium  Świeckiego  z  Bytowa  z  ks.  Bolesławem  
Tycem, Tomaszowa Mazowieckiego i ze Studzianny z ks. Wacławem Woj-
tunikiem oraz przedstawiciele gostyńskiej wspólnoty Oratorium Świec-
kiego z ks. Leszkiem Woźnicą. Szkoda, że w powyższym spotkaniu nie 
brali udziału przedstawiciele z innych Kongregacji zwłaszcza z Radomia 
i Tarnowa. Całość spotkania przebiegała w atmosferze oratoryjnego 
braterstwa i radości o czym świadczy zamieszczone poniżej sprawozda-
nie Barbary Świtkowskiej z Tomaszowa Maz.  

 
„Owocem   świętości   radość” 

Program Dnia Skupienia Oratorium Świeckiego Federacji Polskiej 
 

Sobota 27 kwietnia: 
g. 12.00 – zjazd uczestników, rozlokowanie w pokojach 
g. 12.30 – obiad 
g. 14.00 – powitanie i nabożeństwo wstępne – ks. Z. Starczewski 
g. 15.00 – miejsce narodzin bł. Edmunda – Grabonóg - zwiedzanie 
g. 17.00 – konferencja – kaplica rek. – ks. L. Woźnica 
g. 18.00 – kolacja 
g. 19.00 – Msza św. koncelebrowana w Bazylice  
           – homilia ks. R. Klemens 
g. 20.15 – wieczór radości – ks. T. Nagel 

 – modlitwa wieczorna 
 

Niedziela 28 kwietnia: 
g.   7.30 – Godzinki – kaplica rek. 
g.   8.00 – śniadanie 
g.   9.00 – konferencja – ks. L. Woźnica 
g. 10.30 – Msza św. koncelebrowana w Bazylice 
g. 12.00 – obiad 
g. 13.00 – podsumowanie i rozesłanie  

– ks. Z. Starczewski, ks. L. Woźnica 
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Barbara Świtkowska 
Oratorium Świeckie – Tomaszów Maz.  
 
 
 Sobotni poranek, choć deszczowy, to pielgrzymi z Oratorium 
Świeckiego w Tomaszowie Maz. i Studziannie są weseli. Wyru-
szają na Świętą Górę, by pod opieką Matki Bożej Świętogórskiej 
i św. Filipa przeżyć piękne chwile na rozważaniach modlitewnych 
i nie tylko. Myślą przewodnią tych dni skupienia było: „owocem 
świętości – radość”. 
 Godz. 12.00 to zjazd i zakwaterowanie pielgrzymów, są już 
grupa z Bytowa, a z nimi Ks. Tyc i grupa z Gostynia. Wspólny 
obiad i krótki czas na zakup pamiątek, indywidualne rozważania 
modlitewne, spacer po dziedzińcu klasztornym. 
 Godz. 14.00 to czas wspólnej modlitwy, którą prowadził Pro-
kurator  Krajowy  Federacji Oratorium św. Filipa  Neri,  Ks. Zbi-
gniew Starczewski Przepełnieni cudowną mocą modlitwy, wpro-
wadzeni w atmosferę Świętogórskiego Sanktuarium, zostaliśmy 
serdecznie powitani przez Ojca Superiora, Ks. Zbigniewa Star-
czewskiego. W ciepłych słowach życzył zgromadzonym pielgrzy-
mom, by te dni skupienia dały wiele głębokich przeżyć, umocniły 
w wierze, przyniosły dobre wskazówki do życia wśród bliźnich 
i w pracy Oratorium Świeckim, nie zapominając o tym, że 
św. Filip – to Radosny Święty. 
 Miłą niespodzianką był wyjazd do Grabonogu – miejsca naro-
dzin Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Tam w niewiel-
kim dworku mieści się muzeum pamiątek z czasów Błogosławio-
nego Edmunda, który w swej działalności wzorował się na Św. 
Filipie Neri. 
 O godz. 17.00 konferencja w Kaplicy Rekolekcyjnej pod 
przewodnictwem Ks. Leszka Woźnicy. Tematem spotkania było: 
„Fundament świętości – pokora”. Na pierwszym miejscu stawiać 
należy Pana Boga – to najgłębszy wyraz pokory, a szatan nigdy 
nie będzie miał szans, nie zdoła osiągnąć swego celu. 
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 Podsumowaniem przeżyć całego dnia było uczestniczenie we 
Mszy św. o godz. 19.00 w bazylice, przed cudownym obrazem. 
Koncelebrę sprawowali Księża przybyli ze swoimi grupami, 
a przewodniczył Ks. Zbigniew Starczewski. Homilię wygłosił 
Ks. Robert Klemens, który przeniósł nas do Kany Galilejskiej, by 
jako weselnicy wspólnie przeżywać radość z uroczystości 
i zamiany wody w wino. Z wielką pokorą uczynili to słudzy słu-
chając słów Jezusa. 

A teraz sala kominkowa – wieczór radości. Ks. Tadeusz 
Nagel w opowiadaniu o swojej rodzinie i matce, która pierwsza 
uczyła miłości do Boga, wplatał wiersze pisane przez siebie i pio-
senki o matce i nie tylko.  

Wspólna wesołość i śpiew, np.: 
 
ref. „Ja niosę słonko w sercu mym 
        Rozniecam radość życiem swym 
        To najwspanialszy zawód mój 
        Dla niego stworzył mnie mój Bóg” itd... 
 

trwały do godz. 22.30. 
 
 Ostatnie światła pogasły ... , a ciszę nocną przerwał niedzielny 
poranek i o 7.30 w kaplicy rekolekcyjnej pod przewodnictwem 
Ks. Wacława Wojtunika rozległ się śpiew – „Godzinki do Matki 
Bożej”. 
 Po wspólnym śniadaniu, o godz. 9.00 kolejne przeżycia, któ-
rych dostarczył nam Ks. Leszek Woźnica. Tematem konferencji: 
„Owocem świętości – radość”. Radością było spotkanie świątyni 
pod wezwaniem „Uśmiech Jezusa”.  
Radość to także: 
- z nawrócenia syna marnotrawnego, 
- ze zmartwychwstania Syna Bożego, 
- ze św. Filipa w Duchu Świętym naśladującego Jezusa, który 

także w chorobie był zewnętrznie i wewnętrznie radosny 
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i uśmiechnięty. Miłość i pokora winny być naszym credo, na-
szą dewizą. 

 Ukoronowaniem dni skupienia była Msza św. w Bazylice 
Świętogórskiej o godz. 10.30 koncelebrowana, pod przewodnic-
twem Ks. Wacława Wojtunika, a homilię wygłosił Ks. Leon Pra-
czyk, jako niedzielę nadziei, która zawieść nie może. Fundamen-
tem tej nadziei musi być wiara w Boga, bowiem wiara i nadzieja 
idą w jednej parze. 
 W prostych słowach trudno jest wyrazić przeżycia, których 
dostarczył nam pobyt na Świętej Górze i pełne uczestnictwo we 
wszystkich wspólnych spotkaniach. 
 Choć chwile pożegnań nie należą do miłych, to serdeczne, go-
rące serce Ojca Superiora, pełne ciepła i miłości słowa, ukoiły 
smutek naszych serc. Życie wymaga czegoś więcej i temu służy 
tak radosne spotkanie, które winno być radością innych.  
 Zbliża się Międzynarodowy Kongres Oratorium Świeckich 
w Gostyniu w 2004 r. i tę radość przenieść chcemy na jej uczestni-
ków. Czeka nas trudne zadanie organizacyjne, techniczne i meto-
dyczne. Wsparcie i modlitwa będą nam bardzo potrzebne. 
 Jeszcze tylko poświęcenie pamiątek, ostatnia wspólna modli-
twa z Ojcem Superiorem i „Szczęść Boże” na drogę powrotną. 
 Ostatnie spojrzenie na Klasztor i Bazylikę Świętogórską, a głos 
silnika autokaru zaczął odmierzać uciekające kilometry. 
 Szkoda, że wśród nas nie było, jak za dawnych lat, grup Orato-
rium Świeckich z Tarnowa, Radomia, Poznania.  
 
 
           Barbara Świtkowska 

Oratorium Świeckie – Tomaszów Maz.  
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ZAŁOŻENIA FORMACJI PERMANENTNEJ  

W DOMACH POLSKIEJ FEDERACJI:  
GOSTYŃ, RADOM, TOMASZÓW 

 
 
Słowo prokuratora polskiej federacji 
 
 
 Zasadniczym tematem przyszłego Międzynarodowego Kongresu 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri – Rzym 2006 jest formacja 
stała. 
 Sobór Watykański II w Perfectae Caritatis nr 18 poucza, że od 
właściwej formacji zakonników zależy odnowa życia zakonnego 
i właściwy rozwój człowieka powołanego.  
 Dokumenty Stolicy Apostolskiej takie jak: „Potissimum Institu-
tioni”, „Życie braterskie we wspólnocie”, a nade wszystko adhortacja 
Ojca Świętego Jana Pawła II „Vita Consecrata” oraz inne opracowa-
nia i wskazania Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zwracają uwagę na konieczność 
formacji stałej w zakonach, zgromadzeniach i instytutach.  
 Celem formacji permanentnej ma być stałe formowanie wspólnot 
dojrzałych, ewangelicznych, braterskich. Nie chodzi tu tylko o ciągłą 
formację duchową czy intelektualną ile raczej całościową. W procesie 
tym powinno się mieć na uwadze najpierw to, by formować osoby do 
umiejętności wzajemnego dzielenia się tym kim się jest lub tym co 
się posiada, a także dzielenia się własnym doświadczeniem, przeży-
ciami, planami, projektami. Ważną rzeczą jest tu formacja ku odpo-
wiedzialności za dobro wspólnoty, dzieł prowadzonych przez wspól-
notę. Pamiętając o tym, że „wspólnota” jest miejscem i naturalnym 
środowiskiem rozwoju wszystkich, w którym każdy z jej członków 
staje się współodpowiedzialny za rozwój innych.  
 Przyjmując rzeczywisty obraz życia kongregacyjnego, życia po-
szczególnych domów Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri z jego 
blaskami, cieniami, z jego trudnościami i możliwościami szans wyda-
je się koniecznym, aby tak poszczególne domy w ramach federacji 
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czy konfederacji świata podjęły rzetelny trud konstruktywnego po-
chylenia się nad sobą, nad własnym organizmem, nieraz chorym 
i obolałym, aby go uzdrowić. Byłoby wielkim uproszczeniem uwa-
żać, że panaceum na te wszystkie słabości będzie opracowanie pro-
gramów formacyjnych i w miarę szybkie wdrażanie, względnie oży-
wienie formacji permanentnej w naszych filipińskich wspólnotach. 
Problem ten wydaje się być bardzo złożonym problemem nad którym 
jednak nie możemy jako filipini przejść do porządku dziennego, ale 
wspólnotowe spojrzenie i podjęcie pracy nad formacją stałą naszych 
domów, naszych wspólnot staje się wyzwaniem chwili i konieczno-
ścią. Międzynarodowy Kongres Filipiński odbywający się w Rzymie 
w dniach 3 – 7 października 1994 r. był poświęcony opracowaniu 
i zatwierdzeniu Dyrektorium Ascetycznego Kongregacji Oratorium 
zwanego dziś „Oratorium św. Filipa Neri – droga duchowa”. Pierw-
sze od ponad 400 lat istnienia Kongregacji tak systematyczne opra-
cowanie duchowości oratoriańskiej otrzymaliśmy w kontekście Jubi-
leuszu 400 – lecia śmierci św. Filipa Neri. Był to swoisty dar jubileu-
szowy, a może lepiej Testament Ojca Założyciela, z którego winni-
śmy w ramach formacji stałej czerpać mądrość serca do życia praw-
dziwie filipińskiego.  
 Z perspektywy czasu wydaje się, że bardziej właściwym tematem 
poprzedniego Kongresu Konfederacji Rzym 2000 byłby temat forma-
cji stałej aniżeli „Oratorium świeckie”. Jednakże w myśl zasady lepiej 
później niż wcale najbliższy Kongres będzie koncentrował swoje 
prace nad problematyką formacji stałej. Trudno czekać na wynik prac 
tego przyszłego Kongresu, gdy życie w naszych filipińskich wspólno-
tach wymaga ciągłej odnowy i dostosowania się do aktualnych po-
trzeb ewangelizacyjnych Kościoła.  

Na różny sposób problematykę formacji stałej realizują po-
szczególne wspólnoty filipińskie polskiej federacji.  

 
 

Ks. Zbigniew Starczewski COr 
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Kongregacja  gostyńska 
 
 
 Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu zgodnie 
z zaleceniami Konstytucji i Statutów, a także w myśl Adhortacji Apo-
stolskiej „Vita Consecrata” opracowała tzw. zwyczajnik domowy – Sta-
tuty Partykularne, w których zostało zawarte ratio institutionis.  
 Poniżej zamieszczamy opracowany przez wspólnotę świętogórską 
Statuty Partykularne, w których dość szczegółowo zawarty jest program 
formacji stałej obejmującej wszystkich współbraci począwszy od nowi-
cjuszy i kleryków, poprzez funkcyjnych, służących kongregacji na róż-
nych odcinkach jej życia, a także braci kongregacyjnych, którzy stano-
wią szczególną troskę do której zachęcał św. Filip. Wydaje się zasad-
nym, aby zamieścić całość Statutów Partykularnych kongregacji gostyń-
skiej, a nie tylko ich fragmenty dotyczące wprost problematyki formacji 
stałej. W szerokim kontekście niniejszego opracowania łatwiej dostrze-
gamy założenia – ideę jaka przyświecała przy tworzeniu poniższych 
Statutów dość szczegółowo ukazujących troskę kongregacji gostyńskiej 
nie tylko o prawidłowe funkcjonowanie wspólnoty, ale także o wysoką 
jakość jej życia duchowego i apostolskiego  

 
 

STATUTY PARTYKULARNE  
KONGREGACJI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ 

 
NORMY   OGÓLNE  

1. W myśl Konstytucji rdz.5, p.83 Kongregacja zachowuje trady-
cje i dostosowuje swoje życie do wymogów i potrzeby chwili, 
sprawy porządkowe, i organizacyjne określa w Statutach Par-
tykularnych.  

2. Kongregacja bardziej opiera się na duchu miłości niż na prawie 
- posiada jednak swój porządek prawny rdz. 3, p.24 Konstytucji. 
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3. Świętogórska Wspólnota jako najstarsza na polskiej ziemi wy-
pracowała swoje zwyczaje i formy życia, które choć nie za-
mknięte w systemie normatywno - prawnym stają się obowią-
zujące i zachowywane w stylu życia, a także przekazywane 
wchodzącym do wspólnoty. Są także przedmiotem formacyj-
nym alumnów.  

4. Kongregacja Świętogórska od samego początku swojego ist-
nienia miała świadomość misji - opieki nad Sanktuarium, którą 
traktuje jako zasadniczą i obowiązującą. Ponad to prowadzi 
Dom Rekolekcji Zamkniętych, a także podejmuje prace misyj-
no - rekolekcyjne i inne odpowiadając tym samym na potrzebę 
chwili akomodując swoje posłannictwo. W aktywność Domu 
Gostyńskiego włączona jest również działalność duszpaster-
stwa pielgrzymkowego, które organizuje pielgrzymki do sank-
tuariów i innych miejsc kultu w kraju i poza jego granicami. 
Daje ono możliwość szerokiego propagowania idei Oratorium 
Świeckiego.  

5. Każdy Współbrat Świętogórskiej Wspólnoty podejmując prace 
duszpasterską otrzymuje od Kongregacji mandat - misję 
i przed Kongregacją sumiennie rozlicza się z podjętych zadań 
mając na uwadze fakt godnego reprezentowania wspólnoty. 

6. Wskazania Kościoła do stałej formacji: ludzkiej, duchowej, 
pastoralnej, intelektualnej Kongregacja podejmuje jako we-
zwanie, dlatego troszczy się organizując regularnie miesięczne 
dni skupienia, spotkania pastoralne oraz rekolekcyjne dla Fe-
deracji filipińskiej organizowane w listopadzie w domu świę-
togórskim. Ponad to superior zachęca współbraci do uczestnic-
twa w Ogólnopolskich Sympozjów Specjalistycznych organi-
zowanych przez Komisje Episkopatu lub Konsultę Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich.  

7. Wspólnota Świętogórska mająca do spełnienia misję kustosza 
Sanktuarium tak organizuje zajęcia i prace aby w dni odpusto-
we, i inne uroczystości na Świętej Górze w miarę możliwości 
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byli obecni wszyscy Współbracia i gotowi do spełnienia wy-
znaczonych posług duszpastersko – organizacyjnych.  

8. Ponad to z uwagi na rodzinny charakter Świąt Bożego Naro-
dzenia, Zmartwychwstania Pańskiego i Uroczystości patronal-
nej Św. Filipa Neri (26 maja) wszyscy współbracia winni być 
obecni w domu świętogórskim .  

9. Troska o właściwe życie oratoryjne spoczywa na wszystkich 
Współbraciach, którzy świadomie inwestują swoimi uzdolnie-
niami, pracami w dom świętogórski dobra tak duchowe jak 
i materialne.  

10. Do właściwego funkcjonowania domu przyczyniają się wszy-
scy, jednakże na tzw. funkcyjnych spoczywa szczególny obo-
wiązek, troska o zakres zadań jakie mają wypełnić dla wspól-
nego dobra. 

11. Aktualne potrzeby właściwego wypełniania zadań Kongregacji 
Świętogórskiej spełniają wyznaczeni przez superiora i radę de-
putatów funkcyjni, których liczba w razie potrzeb może się 
zwiększać. 
 proboszcz i wikariusz parafii  
 dyrygent orkiestry  
 prefekt chóru 
 katecheci 
 prefekt klerykatu 
 ojciec duchowny klerykatu 
 prefekt Braci  
 kronikarz 
 minister spraw remontowo – budowlanych,  

konserwatorskich 
 minister spraw gospodarczych 
 minister – zaopatrzeniowiec,  
 minister - kasjer - administrator 
 intencjarz 
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 prefekt domu rekolekcyjnego 
 odpowiedzialny za salę oratorium – radiofonia, sprawy 
elektroniczne 
 kustosz archiwum i muzeum 
 bibliotekarz 
 redaktor „Róży Duchownej” 
 dekorator 

 
 

O RODZINNYM OBCOWANIU W KONGREGACJI: 
12. Życie rodzinne w Kongregacji wymaga wspólnej troski o za-

chowanie ładu i porządku, który ułatwi harmonijne współżycie. 
- każdy współbrat ma prawo do miesięcznych wakacji, usta-

lonych wcześniej z Superiorem (na początku roku kalenda-
rzowego),  

- na dni wolne - nieobecność (nocleg poza Kongregacją) wy-
magane jest wyraźne zezwolenie Superiora, który może wy-
razić zgodę na nieobecność do 7 dni, Kongregacja Deputa-
tów powyżej 7 dni.  

- nieobecność związana z posługą duszpasterską (np. rekolek-
cje, misje, zastępstwa, pomoc duszpasterska) wymaga po-
wiadomienia Superiora  

- wszyscy, którzy udają się na urlop pozostawiają Superioro-
wi lub jego zastępcy adres i telefon swojego pobytu 

- zobowiązuje się do przekazania informacji na furcie 
o miejscu pobytu i czasie powrotu podczas nieobecności 
w ciągu dnia 

13. Wszyscy Współbracia spotykają się razem na dwóch posiłkach 
w refektarzu - na obiedzie i kolacji. Zwolnieni są tylko ci, któ-
rzy w tym czasie pełnią obowiązki duszpasterskie, niezależnie 
od nich ustalone. Posiłek rozpoczyna i kończy modlitwa pro-
wadzona przez Superiora lub jego zastępcę.  
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14. Wspólne przeżywanie imienin Współbrata jest wyrazem jedno-
ści wspólnoty. Solenizant ma prawo do Mszy św. fundowanej 
przez Kongregację, która w ustalonym czasie  z Solenizantem 
organizuje wspólną rekreację imieninową.  

15. Współbracia kierują się życzliwością do siebie, dzielą z innymi 
radości i problemy, zachowując wobec siebie i na zewnątrz 
Kongregacji dobre imię o drugich i całej Wspólnocie.  

16. Warunki mieszkaniowe w domu kongregacyjnym nakazują 
wyznaczyć pewną część domu tylko dla samych członków 
Kongregacji (Konstytucje p.106). Aktualnie miejscem wyzna-
czonym w domu świętogórskim są mieszkania na I piętrze, na 
korytarzach: zachodnim, wschodnim i południowym oraz 
mieszkania na II piętrze przeznaczone dla kleryków. W wyjąt-
kowych wypadkach superior może wyrazić zgodę by współ-
bracia mogli przyjąć swoich najbliższych gości w własnych 
mieszkaniach. W czasie nieobecności kleryków w domu świę-
togórskim w ich mieszkaniach mogą tylko wyjątkowo za-
mieszkiwać w razie nagłej potrzeby rekolektanci jednakże 
zawsze zgodą superiora  

- stałe spotkania z grupami apostolskimi, formacyjnymi od-
bywają się w salach i miejscach wyznaczonych a nie 
w mieszkaniach  

- z zasady nikt spoza Kongregacji nie przebywa w mieszkaniu 
Współbrata po godz. 23.00 

- zachowanie ciszy, jako znaku ewangelicznego skupienia 
i szacunku dla innych obowiązuje po godz. 22.00 do godz. 
8.00. Delikatność zachowania porządku i ciszy cechuje 
współbraci zawsze, a nie tylko po godz. 22.00.  

17. Życie rodzinne wspólnoty zobowiązuje wszystkich, a nie tylko 
funkcyjnych do odpowiedzialności za porządek, bezpieczeń-
stwo i dobro materialne domu i całej posesji kongregacyjnej.  
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18. Przyjmowanie gości na wspólny posiłek lub nocleg powinno 
być uzgodnione z Superiorem i ekonomem domu, który po-
wiadamia kuchnię o obecności gości.  

19. Wszyscy Współbracia noszą strój kapłański (sutannę) w czasie 
wypełniania posługi duszpasterskiej (liturgii, katechezy, konfe-
rencji, pracy w kancelarii), wspólnej modlitwy i posiłków 
w dni uroczystości. W innych przypadkach obowiązuje styl 
kapłański ubioru - schludny i nie ekstrawagancki - obowiązuje 
na terenie domu i poza Kongregacją.  

20. Kongregacja świętogórska dbając o swoje dobre imię z całą 
determinacją podejmuje właściwe decyzje aby wobec współ-
brata, który „wydaje się burzyć ład Kongregacji” i narusza 
normy Konstytucji, Statutów Partykularnych i życia oratoryj-
nego stosuje się do Konstytucji nr 79 i uwzględnia ewange-
liczne zasady upomnień braterskich w „cztery oczy”, upo-
mnień przez superiora, przez radę deputatów a w ostateczności 
przez całą Kongregację na sesji generalnej.  

21. Wszyscy Współbracia sporządzają Testament, który jest prze-
chowywany u Przełożonego lub w  wiadomym dla niego miej-
scu. Jeśli któryś ze Współbraci nie napisał Testamentu to wte-
dy Kongregacja staje się prawnym właścicielem wszystkich 
dóbr materialnych po zmarłym, dysponując nimi zawsze za 
zgodą Kongregacji Generalnej. (Konstytucje p.104).  

22. Za zmarłego Współbrata Kongregacja odprawia Msze św. gre-
goriańskie, a poszczególni Księża po trzy Msze Święte.  

- za zmarłego Współbrata z Federacji Kongregacja odprawia 
trzy Msze Święte, a Księża po jednej Mszy Świętej,  

- za zmarłego Współbrata z Konfederacji Kongregacja od-
prawia jedną Mszę Świętą (Konstytucje p. 107).  
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ŻYCIE   MODLITWY 
1. W Konstytucjach naszego Instytutu czytamy, że Kongregacja 

Oratorium założona została przez św. Filipa Neri dla służby 
Oratorium świeckiemu, które ma być przepełnione modlitwą, 
duchem kontemplacji i umiłowania spraw Bożych. Dlatego też 
w każdej wspólnocie kapłanów i braci naczelne miejsce winno 
zajmować poufałe obcowanie ze Słowem Bożym, czyli roz-
mowa duchowa, dzięki której wciąż i nieustannie rozniecany 
będzie i podtrzymywany duch wiary i modlitwy, miłości 
i służby. 
Kongregacja na Świętej Górze w Gostyniu od początku swego 
istnienia służy nie tylko Oratorium ale i Sanktuarium Matki 
Bożej. Oznacza to, że w domu naszym modlitwa winna być 
jakby bardziej pielęgnowana, aby w ten sposób upodabniać się 
do Rozmodlonej w Duchu Świętym i by skutecznie pomagać 
wszystkim, którzy przychodzą po wsparcie i orędownictwo 
u Pana Boga do Mistrzyni życia duchowego. W związku z po-
wyższym Kongregacja Oratorium na Świętej górze chętnie 
trwa na modlitwie zachowując przy tym tradycje pochodzące 
od św. Filipa, a także poddając się Duchowi Kościoła, który 
nieustannie się odnawia i który zachęca nas nade wszystko do 
wspólnotowego celebrowania Liturgii Godzin. 

2. Modlitwa wspólna. 
A/ Miejscem zwyczajnym wspólnej modlitwy jest kaplica kongre-
gacyjna oraz bazylika, gdzie kapłani przychodzą w stroju duchow-
nym, zaś bracia w stroju godnym tych miejsc. 
B/ Modlitwa w dni powszednie: 

- 7.15 rano: modlitwy poranne według aktualnego modlitew-
nika Kongregacji oraz 20 minut rozmyślania 

- 12.15 – Modlitwy południowe według modlitewnika Kon-
gregacji 

- po obiedzie: wspólne nawiedzenie Najświętszego Sakramen-
tu i modlitwy przewidziane w modlitewniku Kongregacji 
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- wieczorem: modlitwa o tej porze połączona jest z Mszą św. 
oraz z uczestnictwem w zasłonięciu Cudownego Obrazu 
Matki Bożej. 

- Pod przewodnictwem Ojca Superiora lub jego zastępcy 
wspólnie modlimy się przed posiłkami i po posiłkach 
w klasztornym refektarzu. W południe po modlitwie przed 
posiłkiem lektor czyta jeden paragraf Konstytucji Zgroma-
dzenia, przy kolacji zaś w tym samym miejscu czytane jest 
Martyrologium Rzymskie oraz wspomnienie zmarłych 
członków i dobrodziejów Kongregacji. Po kolacji wspólnie 
odmawiamy Anioł Pański. 

C/ Obiektywna niemożność bycia na wspólnej modlitwie zobo-
wiązuje nas do oddania się jej w innym czasie czy na innym miej-
scu – zawsze z troską o duchowe dobro wspólnoty. 
D/ w niedziele i święta modlitwy ranne i południowe odprawiamy 
prywatnie 
E/ ”Ponieważ żadna wspólnota chrześcijańska nie może budować 
się bez korzeni i fundamentu jakim jest sprawowanie Najświętszej 
Eucharystii, dlatego współbracia w Kongregacji Oratorium uważają 
ja za ośrodek całego życia i jedności” /Konst. 86/. W związku z tym 
Mszę św. celebrujemy według porządku wyznaczonego przez Supe-
riora oraz w koncelebrze przy głównym ołtarzu bazyliki. 
F/ Również wspólnie uczestniczymy w nabożeństwa paralitur-
gicznych sprawowanych w bazylice: 

- w nowennach 
- w triduach 
- w procesjach 
- w nabożeństwach majowych i październikowych. 

G/ Miejscem gdzie przygotowujemy się do nabożeństw i gdzie 
Panu Bogu dzięki za nie czynimy jest zakrystia. W związku z tym 
zachowujemy w niej ducha modlitewnej ciszy i unikamy zbędnych 
rozmów. 
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3. Modlitwa prywatna. 
Każdy współbrat oprócz wspólnotowego trwania przed Panem na 
modlitwie i kontemplacji znajdzie czas do prywatnego jej przeży-
wania. Do prywatnych modlitw każdego dnia koniecznie trzeba 
zaliczyć: 

- nawiedzenie Najświętszego Sakramentu 
- cząstkę różańca 
- czytanie i rozważanie Biblii 
- lekturę duchową 

4. Dni skupienia i rekolekcje 
Wszyscy współbracia Kongregacji gostyńskiej obowiązkowo raz 
w miesiącu uczestniczą w dniu skupienia i jeden raz do roku we 
wspólnych rekolekcjach organizowanych dla filipinów.  
5. Modlitwa i kontemplacja naszego domu to najważniejszy 

zwyczajny środek drogi do osobistej świętości, a zarazem, jest 
to błogosławiony fundament budowania Kongregacji, która 
powołana jest do owocnego służenia Królestwu Bożemu na 
Świętej Górze i wszędzie tam, gdzie Opatrzność Boża nas po-
syła. Z takim przekonaniem ten punkt domowego zwyczajnika 
wspólnie tworzymy i całym sercem go akceptujemy oraz reali-
zujemy.  

 
 

BRACIA 
 Konstytucje Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w pkt 74 
stwierdzają: „Bracia zawsze byli szczególnie umiłowani przez 
Świętego Ojca Filipa. Cieszą się oni w Kongregacji zgodnie z my-
ślą Kościoła równa odpowiedzialnością i prawami jak kapłani 
z wyjątkiem tych spraw, które wynikają z samych święceń”. 
 
1. Bracia świętogórscy korzystają z tych samych praw i uczestni-

czą w dobrach duchowych i materialnych całej Kongregacji. 
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Mają prawo uczestniczyć w sposób odpowiedzialny w zarzą-
dzie Kongregacji przyjmując różne zlecone funkcje, a także 
uczestniczyć w sesjach generalnych stosując się do wymogów 
Prawa Konstytucyjnego nr 74. 

2. Wstępujący do Kongregacji w charakterze brata winni posia-
dać: 

- nieposzlakowaną opinię ze swojego środowiska, 
- świadectwo zdrowia fizycznego i psychicznego, 
- ukończoną przynajmniej szkołę zawodową 
- odznaczać się zdrową pobożnością i łatwością współżycia 

we wspólnocie 
- wiek nieprzekraczający 35 lat. 

3. Kongregacja świętogórska w zależności od uzdolnień kandyda-
ta a także własnych potrzeb podejmuje decyzję dotyczącą dal-
szej formacji intelektualnej przygotowującej do zawodu. 

4. Bracia – nowicjusze realizują specjalny program formacyjny, 
za który odpowiedzialny jest Superior lub wyznaczony magi-
ster nowicjatu braci. 

5. Bracia w ramach formacji permanentnej uczestniczą w spotka-
niach i konferencjach głoszonych przez opiekuna Braci lub 
Przełożonego. Uczestniczą także w miesięcznych skupieniach 
wspólnoty i w rocznych rekolekcjach Federacji. 

6. Program dnia Braci jest programem obowiązującym cała 
wspólnotę, a więc uczestniczą w porannych modlitwach, me-
dytacji, we Mszy Świętej, zobowiązani są do codziennej mo-
dlitwy różańcowej, zaleca się uczestnictwo w wieczornej Mszy 
świętej, a także w okresowych nabożeństwach odprawianych 
w Bazylice. Refektarz kongregacyjny jest miejscem wspólnego 
spotkania Braci na posiłkach /jeśli nie ma większych prze-
szkód wynikających z prac i zadań zleconych/. 

7. Każdy Brat świętogórski wspólnoty troszczy się o dobro Kon-
gregacji, swoją pracą przyczynia się do jego pomnożenia. Od-
powiedzialny jest za właściwe poszanowanie przedmiotów 
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wspólnego użytku /mieszkanie, warsztat i narzędzia pracy, 
a także stara się być oszczędnym w korzystaniu ze wspólnego 
dobra/. 

8. Każdy Brat ma prawo do miesięcznego urlopu, którego termin 
i miejsce uzgadnia z Superiorem lub Opiekunem Braci. Ma też 
prawo do jednego dania wolnego w tygodniu. Zwyczajnie jest 
to niedziela, jeżeli jednak stale obowiązki uniemożliwiają takie 
potraktowanie tego dnia, Przełożony lub Opiekun Braci ustali 
im dzień tygodnia.  

9. Dzień Imienin i Jubileuszu Brata jest szczególna okazją do 
modlitwy całej wspólnoty, a także uczestnictwa we Mszy 
Świętej sprawowanej w intencji Solenizanta lub Jubilata. 
Z okazji Imienin lub Jubileuszu Brata całą wspólnota spotyka 
się na rekreacji. 

10. Zgodnie z wymogami Prawa Cywilnego każdy Brat ma za-
pewnione ubezpieczenie opłacane przez Kongregację, a także 
otrzymuje miesięczną pensję, której wysokość ustalana jest 
przez sesję deputatów.  

11. Kongregacja troszczy się tak o zdrowie duchowe jak i fizyczne 
każdego Brata zapewniając w razie choroby fachową pomoc 
medyczną i opiekę.  

12. Brat informuje o swoich niedomogach zdrowotnych Superiora 
lub Opiekuna, podporządkowując się zaleceniom i wskaza-
niom lekarskim.  

13. Bracia świętogórscy dysponujący swoją własnością zobowią-
zani są do napisania Testamentu i złożenie Superiorowi dyspo-
nując swoim majątkiem według własnej woli.  

14. Kongregacja Świętogórska zapewnia pamięć modlitewną 
o zmarłym współbracie. Każdy kapłan zobowiązany jest od-
prawić trzy Msze święte za zmarłego współbrata, natomiast 
Bracia zobowiązani są do ofiarowania całego różańca świętego 
/trzy cząstki/ za zmarłego współbrata. W rocznicę śmierci zo-
staje odprawiona Msza św. w intencji zmarłego Brata.  
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KLERYKAT I FORMACJA 
1. Kongregacja Świętogórska przyjmuje nowych członków, 

kierując się normami określonymi przez Konstytucje nr 57 - 61. 
Jednocześnie postanawia się, że kandydaci (K 60), rozpoczynają 
przynajmniej miesięczny pobyt w naszym domu jako goście za 
zgodą Kongregacji Deputatów. Jeżeli inaczej Kongregacja 
Genaralna nie postanowiła inaczej, to czas ten, zwany 
postulatem, trwa od 1 do 30 sierpnia. 

 
A/ Statut Klerykatu Kongregacji w Poznaniu na Śródce 
 2. Kongregacja Oratorium św.Filipa Neri w Gostyniu, za zgodą 
Ks.Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, przygotowuje swoich 
alumnów do kapłaństwa poprzez formację: 
 a/ ascetyczno - pastoralną w Arcybiskupim Seminarium 
Duchwnym w Poznaniu (konferencje, dni skupienia, rekolekcje, 
ćwiczenia pastoralne i inne zajęcia a także indywidualne dyrekcje u 
ojców duchownych Arcybiskupiego Seminarium), 
 b/ intelektualną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując stopień magistra 
teologii, 
 c/ oratoryjno - filipińską w domu alumnatu w Poznaniu na 
Śródce przy ul.Filipińskiej 4. 
 3. Dom Alumnatu w Poznaniu na Śródce jest integralną częścią 
Kongregacji Gostyńskiej, pod jej całkowitym zarządem i na jej 
całkowitym utrzymaniu. 
 4. Przełożonym domu kleryckiego jest każdorazowy Superior 
Gostyński, w którego imieniu funkcję zarządcy spełnia Prefekt 
Alumnatu wybrany przez Superiora i Radę Deputatów Kongregacji 
Gostyńskiej. 
 5. Funkcję Prefekta Alumnatu można powieżyć również 
kapłanowi z innej Kongregacji za zgodą jego Wspólnoty 
Macierzystej. 
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 6. W domu alumnatu w Poznaniu na Śródce, za zgodą 
Kongregacji Gostyńskiej, mogą przygotowywać się do kapłaństwa 
również alumni innych Kongregacji. Kongregacja Gostyńska 
zastrzega sobie prawo wydalenia ze wspólnoty alumnatu 
poznańskiego kleryków innej Kongregacji, którzy nie spełnialiby 
wymagań i porządku ustalonego dla Alumnatu Poznańskiego. 
 7. Do zadań Przełożonego Domu Alumnatu należy troska 
o właściwą formację ascetyczno - pastoralną, intelektualną oraz 
oratoryjną kleryków Kongregacji Gostyńskiej. Do jego obowiązków 
należy również: 
a)  przedstawianie alumnów filipińskich Rektorowi Arcybiskupiego 

Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz Dziekanowi 
Wydziału Teologicznego w Poznaniu, 

b)  kierowanie pisemnej prośby o promowanie do poszczególnych 
posług kleryków filipińskich, 

c)  wystawianie zgodnie z Prawem Powszechnym i Konstytucjami 
"litterae dimisoriae" do święceń diakonatu i prezbiteratu dla 
kleryków Kongregacji Gostyńskiej, 

d)  przyjmowanie "Wyznania Wiary" i "Przysięgi" przed 
święceniami diakonatu i prezbiteratu, 

e)  uczestnictwo (w miarę możliwości czasowych) w obrzędach 
udzielania posług alumnom filipińskim oraz udział w 
uroczystościach święceń diakonatu i prezbiteratu, 

f)  przeprowadzanie indywidualnych rozmów - dyrekcji z 
klerykami (dwa razy w roku z alumnami I i VI kursu oraz 
przynajmniej raz w roku z alumnami innych kursów), 

g) załatwianie spraw prawno - administracyjnych z Władzą 
Duchowną. 

 8. Prefekt Alumatu Poznańskiego jest bezpośrednio 
odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie domu alumnatu 
w Poznaniu na Śródce, troszczy się o wierne zachowywanie 
porządku określonego programem dnia kleryckiego zatwierdzonego 
przez Radę Deputatów Kongregacji Gostyńskiej.  
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 9. Do obowiązków Prefekta Klerykatu należy sprawowanie 
Liturgii Eucharystycznej i innych nabożeństw dla kleryków oraz 
bezpośrednia troska o kaplicę, w której przechowywany jest 
Najświętszy Sakrament. 
 10. Sprawy administracyjno - finansowe domu klerykatu 
załatwia Prefekt Klerykatu, który w razie potrzeby i za zgodą 
Superiora Gostyńskiego jest wspierany pomocą administratora lub 
ministra Domu Gostyńskiego. 
 11. Aprowizacją domu zajmuje się Pani prowadząca kuchnię, 
a także wyznaczony przez Prefekta kleryk, który skrupulatnie 
rozlicza się przed Prefektem z poczynionych wydatków. 
 12. Prefekt Klerykatu na zaproszenie Rektora Seminarium 
uczestniczy w konferencjach wychowawczych razem 
z Moderatorami Seminarium, a także bierze udział we wszystkich 
uroczystościach tak w Seminarium jak i w Katedrze jako reprezen-
tant Kongregacji i wychowawca alumnów filipińskich. 
 13. Prefekt Klerykatu ma zapewnione mieszkanie i pełne 
utrzymanie tak w domu poznańskim jak i gostyńskim, oraz tytułem 
pełnionej funkcji otrzymuje pełne stypendia mszalne jako 
wynagrodzenie, natomiast ze wszystkich innych dochodów 
otrzymywanych tytułem posług, rozlicza się z Kongregacją 
Macierzystą tak jak każdy inny kapłan. 
 14. Prefekt Klerykatu może udzielić zwolnień klerykom na pobyt 
poza domem alumnatu, dla słusznej przyczyny, na okres trzech dni. 
 15. Klerykom I roku, jako nowicjuszom, zwolnień udzielić może 
po wcześniejszej konsultacji z Superiorem Kongregacji 
Macierzystej. 
 16. Prefekt klerykatu nie podejmuje wiążących decyzji, 
dotyczących poszczególnych kleryków, w czasie ich pobytu 
w Domu Macierzystym. 
 17. Formację duchowości oratoryjnej prowadzi Prefekt 
Klerykatu, wyznaczony do tej funkcji przez Sesję Deputatów 
Kongregacji Gostyńskiej, która może, w razie potrzeby, funkcję tę 
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powierzyć kapłanowi z innej Kongregacji za zgodą jego Wspólnoty 
Macierzystej. 
 18. Ponieważ podstawową formację ascetyczną klerycy otrzy-
mują przez regularny udział w konferencjach, dniach skupienia 
i rekolekcjach razem z klerykami diecezjalnymi w Arcybiskupim 
Seminarium Duchownym, a także korzystają z sakramentu pokuty 
u spowiedników seminaryjnych, dlatego funkcja Ojca Duchowne-
go wyznaczonego przez Kongregację, ogranicza się do spraw du-
chowości filipińskiej - oratoryjnej, rozmów i spotkań z klerykami, 
dla których przynajmniej raz na dwa tygodnie jest do dyspozycji. 
 19. Zapraszanie kogokolwiek z wykładami lub konferencjami 
odbywa się za wiedzą i zgodą Przełożonego Domu Kleryckiego. 
 20. Klerycy filipińscy zachowują przepisy regulaminu dotyczące 
sposobu bycia, stroju, form zewnętrznych tak jak klerycy diecezjalni. 
Nie wyróżniają się formami zewnętrznymi i razem z klerykami 
diecezjalnymi korzystają z imprez kulturalnych, pielgrzymek, 
wycieczek, zjazdów. 
 21. Troska o należyte utrzymanie porządku i czystości w domu 
alumnatu spoczywa na klerykach. 
 22. Przyjmowanie gości w domu klerykatu może być za zgodą 
Prefekta Alumnów i tylko w miejscu przez niego określonym. Nie 
przyjmuje się natomiast gości w pokojach kleryckich. 
 23. Udzielanie gościny tak świeckim jak duchownym w domu 
alumnatu, może być tylko za zgodą Prefekta, a jeśli trwa dłużej niż 
trzy dni, za zgodą Superiora Gostyńskiego. 
 24. Dzień imienin kleryka jest szczególnym dniem pamięci mo-
dlitewnej o współbracie, w którego intencji Prefekt w danym dniu 
odprawi Mszę świętą jako prezent od Kongregacji dla Solenizanta. 
 25. Klerycy wakacje, ferie świąteczne, przerwę semestralną i dni 
wolne od zajęć spędzają w domu macierzystym i są pod wyłączną 
jurysdykcją Superiora Domu, z którym ustalają swoje wyjazdy, 
wakacje i inne zajęcia. 



 33 

 26. Klerycy filipińscy posługi i święcenia otrzymują razem 
z alumnami diecezjalnymi a strój duchowny - sutannę - w tym 
samym czasie, jak i koledzy kursowi, z tym zastrzeżeniem, że ob-
rzęd obłóczyn może odbyć się w domu filipińskim. 
 27. W uroczystościach diecezjalnych, a także w procesji Bożego 
Ciała i innych okolicznościowych nabożeństwach, klerycy filipińscy 
uczestniczą razem z klerykami Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego. 
 28. Praktyki duszpasterskie - diakońskie, klerycy filipińscy 
odbywają w miejscu wyznaczonym każdorazowo przez Sesję 
Deputatów. 
 29. Do klerykatu filipińskiego nie może być przyjęty żaden 
kleryk wydalony przez inną Kongregację Filipińską, Seminarium 
Duchowne lub inne Zgromadzenie czy Zakon. 
 30. Wszyscy klerycy w alumnacie poznańskim mają te same 
prawa i obowiązki, i są wychowywani w duchu przywiązania 
i miłości do Wspólnoty Filipińskiej, a także z należytym szacunkiem 
i godnością odnoszą się do wszystkich Księży, Braci, Sióstr 
Zakonnych i innych współpracowników w domu swojej 
Kongregacji. 
 31. Utrzymanie kleryków 
a) Każdy kleryk ma zapewnione ze strony macierzystej 

Kongregacji: mieszkanie z podstawowym umeblowaniem, 
wyżywienie w prowadzonej przez Klerykat kuchni, środki 
czystości dla utrzymania porządku w Domu Studiów oraz 
pokrywane koszty przejazdów pomiędzy Kongregacją 
macierzystą a Domem Studiów. 

b) Inne materialne potrzeby kleryka Kongregacja może zaspokoić 
po każdorazowym uzgodnieniu tego z Superiorem. 

c) W przypadku przyznania przez UAM stypendiów studenckich 
(zarówno socjalnych jak i naukowych) w 1/3 pozostaną one do 
dyspozycji kleryka, natomiast 2/3 będą przekazywane do 
prowadzonej przez kleryków wspólnej kasy. Na zakończenie 
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każdego roku akademickiego, kleryk prowadzący kasę zda 
sprawozdanie ze swej działalności Prefektowi. 

 
B/ Nowicjat 
 32. Wspólnotą probacji i Domem nowicjatu (K 66) jest Dom 
Alumnatu w Poznaniu na Śródce, przy czym pobyt nowicjuszy w 
Domu Kongregacji na Świętej Górze (zgonie z kan. 647 § 3 
i Stat.K.K. 2) traktowany jest na tych samych prawach. 
 33. Nowicjusze są powierzeni specjalnej opiece Prefekta 
Klerykatu (K 63), który spełnia wobec nich rolę Mistrza Nowicjatu 
(kan. 650). 
 34. Formację ascetyczno - pastoralną i intelektualną nowicjusze 
odbywają zgodnie z programem przyjętym dla I roku studiów 
w ASD i na PWT w Poznaniu. Jako uzupełnienie formacji 
ascetycznej nowicjusze winni traktować pełne zaangażowania 
włączanie się w konferencje i praktyki duchowe odbywane przez 
alumnów w domu klerykatu. 
 35. Formacja oratoryjno - filipińska odbywa się poprzez 
systematyczne spotkania z Mistrzem Nowicjatu, podczas których 
nowicjusze zapoznają się z głównymi zagadnieniami z zakresu: 
a)  historii życia i działalności św. Filipa Neri, 
b)  "Drogi duchowej" Oratorium św. Filipa Neri, 
c)  prawa Kongregacji (Konstytucje, Statuty Generalne i 

Partykularne). 
d)  historii Kongregacji Gostyńskiej. 
 Formacja nowicjuszy winna uwzględniać również "uzdolnienie 
ich do rodzinnego współżycia w Kongregacji i sprawić, aby umieli 
uczestniczyć w prawdziwej wspólnocie braterskiej" (K 64), dlate-
go Mistrz Nowicjatu zapozna nowicjuszy ze zwyczajami Domu 
Gostyńskiego i przypomni podstawowe zasady tzw. dobrego wy-
chowania. 
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C/ Druga i trzecia probacja 
 36. a/ Alumni odbywający drugą i trzecią probację w Domu 
Klerykatu w Poznaniu na Śródce mają te same prawa i obowiązki 
określone w Regulaminie Klerykatu z wyjątkiem tych, które 
wynikają z przyjętych posług i święceń.  
 b/ Klerycy odbywający trzecią probację (po zaliczeniu trzechlecia) 
prawa z tego wynikające (K 71, 72) mają zawieszone do czasu 
przyjęcia święceń kapłańskich. 
 c/ Na przyjęcie sutanny, lektoratu, akolitatu i kandydatury zgodę 
wyraża Kongregacja Generalna. Ceremonii obłóczyn przwodniczy 
Superior Gostyński lub wydelegowana przez niego osoba w miejscu 
przez niego wyznaczonym. Pozostałe posługi klerycy Kongregacji 
przyjmują wraz z kolegami z Seminarium Poznańskiego. 
 37. Formacja ascetyczno - pastoralna i intelektualna odbywa się 
zgodnie z programem przewidzianym dla poszczególnych kursów 
w ASD i na PWT w Poznaniu (K 65; Stat.K.K. 1, 18), chyba, że 
Przełożony postanowił coś innego. 
 38. Formacja filipińsko - oratoryjana odbywa się pod kierunkiem 
Prefekta Klerykatu i obejmuje: 
 a/ codwutygodniowe (na przemian z konferencjami Ojca 

Duchownego) spotkania na temat prawa Kongregacyjnego 
(Konstytucje, Statuty Generalne i Partykularne, Regulamin 
Klerykatu), 

 b/ cotygodniowe spotkania oratoryjne (Droga Duchowa, św. 
Filip, wybitni filipini, formy pracy oratoryjnej, historia federacji 
polskiej i niektórych kongregacji konfederacji). 

 c/ codzienne familiarne przepowiadanie Słowa Bożego podczas 
wspólnej Eucharystii i nabożeństw okresowych. 

 39. W celu umożliwienia rozeznaia powołania filipińskiego do 
naszej wspólnoty również na forum wewnętrznym, wyznaczony 
przez Sesję Deputatów Ojciec Duchowny jest do dyspozycji 
kleryków przynajmniej co dwa tygodnie (Stat.K.K. 18) - 
konferencja, rozmowy indywidualne. (por. p. 18) 
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 40. a/ Klerycy, w czasie wakacji letnich, mają prawo do mie-
sięcznego urlopu wypoczynkowego. Terminy urlopów winny 
uwzględniać konieczność podejmowania różnych zadań w Domu 
Świętogórskim oraz praktyk duszpasterskich przewidzianych 
w programie studiów PWT w Poznaniu, dlatego ważniejsze wyda-
rzenia z tym związane, zostaną uzgodnione i zatwierdzone przez 
Superiora Gostyńskiego w czasie Świąt Wielkanocnych (Stat. 
K.K. 25). W sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidywalnych liczy 
się na braterską dyspozycyjność oraz zrozumienie z obu stron. 
 b/ W czasie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych klerycy 
mogą odwiedzić rodzinę po wcześniejszym uzgodnieniu czasu 
i terminu z Superiorem Gostyńskim. 
 c/ Sposób organizacji wypoczynku kleryckiego w czasie przerwy 
semestralnej będzie każdorazowo ustalany z Superiorem Gostyńskim 
w czasie świąt Bożego Narodzenia. 
 41. Rok pastoralny klerycy odbywają w Poznaniu na Śródce, 
uczestnicząc w zajęciach przewidzianych dla studentów VI roku WT 
UAM (Stat.K.K. 28) oraz studium licencjackim lub innym, 
traktowanym przez prawo diecezjalne jako wymagana kontynuacja 
studiów teologicznych (K 65 d,e; KPK 279). 
 
D/ Dalsza formacja 
 42. a/ Po przyjęciu święceń kapłańskich, tylko ze względu na 
ważną przyczynę Kongregacja może polecić swojemu członkowi 
przerwanie studiów o których mowa w p.41.  
 b/ Jednocześnie stwierdza się, że kontynuowanie tych studiów, 
kapłan Kongregacji winien traktować jako swój obowiązek i bez 
poważnej przyczyny poddanej pod osąd Sesji Generalnej, nie 
powinien ich przerywać (K 65 d,e). 
 c/ Kongregacja popiera również podejmowanie innych studiów 
mogących przyczynić się do ubogacenia jej członków, a przez to 
całej Wspólnoty. O zasadności podjęcia takich studiów i warunkach 
ich odbywania w każdym przypadku zdecyduje Sesja Generalna. 
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(kan. 819) ("Na ile wymaga tego dobro....przełożeni pownni 
wysyłać.."). 

 
 

SPRAWY   GOSPODARCZE 
 
1. W załatwieniu spraw domowych i w zarządzaniu dobrami Kon-
gregacji należy sprawować staranny nadzór. Ten nadzór Kongre-
gacja zleca ekonomowi /Kan. 636, § 1; Konst. 36/. W Kongregacji 
Świętogórskiej dokonuje się wybór na sesji deputatów. 
A. Kongregacja wybiera następujących funkcyjnych: 

B. Minister - administrator domu - kasjer 
C. Minister domu  - administrator gospodarczy 
D. Minister – zaopatrzeniowiec 

E. Kompetencje poszczególnych funkcyjnych: 
Administrator domu: 
a) prowadzenie kasy 
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych (ubezpieczenie księży, 

braci, sióstr, pracowników), płacenie rachunków 
c) płacenie pensji pracownikom 
Administrator gospodarczy: 
a) troska o właściwe użytkowanie gruntów ornych, ogrodu, 

sadu, oranżerii oraz o obiekty gospodarcze (obora, sprzęt 
rolniczy) 

b) troska o czystość otoczenia obiektów świętogórskich. 
 
W stosunku do stanu posiadania. 
W nawiązaniu do Konst. 29 – administrator gospodarczy jest sa-
modzielny co do sposobu prowadzenia gospodarstwa i profilu pro-
dukcji z wyjątkiem podejmowania decyzji co do stanu posiadania 
nieruchomości. 
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Minister – zaopatrzeniowiec: 
a) bieżące zaopatrzenie kuchni po uprzednim ustaleniu z sio-

strami. 
b) Troska o wyposażenie kuchni zakup naczyń, urządzeń 
c) Troska o ubojnię – masarnię 
d) Troska o pralnię, zaopatrzenie w środki czystości 
e) Troska o kotłownię , zaopatrzenie w opał 
f) Nadzór nad stolarnia , ślusarnią 
g) Naprawy, usterki – bieżące 

W nawiązaniu do Konst. 36 administratorzy spotykają się 
regularnie z superiorem na początku każdego tygodnia w celu na-
radzenia się i zaciągnięcia jego zdania. Administratorzy na wspól-
nym spotkaniu z superiorem w miesiącu grudniu ustalą przewidy-
wany harmonogram inwestycji na rok następny w celu przedsta-
wienia go na Sesji Generalnej. 
Uwaga: 

Kapłani wyznaczeni przez Kongregację do sprawdzenia 
ksiąg rachunkowych Konst. 37 pod koniec roku otrzymają do 
wglądu również rachunki z prowadzenia gospodarstwa i domu od 
administratorów.  
 
 

UTRZYMANIE I FINANSE  
CZŁONKÓW KONGREGACJI 

 
 W duchu Konstytucji Oratorium Kongregacji Św. Filipa 
p. 101, 102 i 103 i w trosce o dobro wspólne domu świętogórskie-
go ustala się co następuje: 
- funkcyjni – wybierani są przez Sesję Generalną i Sesję i De-

putatów i za takich uznawani są: 
a)  superior – proboszcz 
b)  wikariusz 
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c)  minister – administrator domu 
d)  minister – administrator gospodarczy  
e)  prefekt kleryków 

i jako wynagrodzenie wyznacza się pełne intencje mszalne. 
- podejmujący prace zewnętrzne za zgodą Kongregacji /p.101/ 

czyli  
a)  rekolekcjoniści – średnia intencja za dzień i koszta podróży 

(1/5 ceny paliwa za kilometr) 
b) wykładowcy, kapelani – 1/3 pensji + koszta dojazdu jw. 
c)  kaznodzieje odpustowi itp., katecheci – 1/3 wynagrodzenia 

+ dojazd jw. 
- domownicy czyli 

d)  kapłani w ogólności, bracia – jako wynagrodzenie mie-
sięczne ½ intencji 

e)  rekolekcjoniści domowi – średnia intencja za dzień reko-
lekcji domowych 
 
 

Dodatek: 
Ofiary otrzymywane tytułem posługi: rekolekcyjnej, kazno-

dziejskiej, pomocy duszpasterskiej /zastępstw/, katechetycznej, 
kapelańskiej, za oprowadzenie czy z innych posług bezzwłocznie 
są przekazywane do kasy kongregacyjnej.  

Ofiary ze stypendiów mszalnych prowadzący intencjarz po 
miesięcznym rozliczeniu i dokonaniu wypłat pensji kapłańskich, 
nadwyżkę przekazuje co miesiąc do kasy kongregacyjnej.  

Ponad to stypendia mszalne oraz za msze św. gregoriańskie 
wcześniej przyjęte na późniejszy termin, intencjarz ma obowiązek 
zdeponować w banku na specjalne konto z dobrymi krótkimi loka-
tami. Upoważnionymi do prowadzenia operacji finansowych doty-
czących tego konta jest tylko kasjer kongregacyjny oraz intencjarz.  

Renciści, emeryci: 
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W przypadku rencistów i emerytów domniemywa się iż 
otrzymywane uposażenie przeznaczone jest przez nich na koszt 
leczenia, lekarstw oraz honorariów dla lekarzy czy służby zdrowia. 
Stąd też w całości zatrzymują te świadczenia dla swoich potrzeb. 
W przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego aktywną pracę 
kapłanów i braci – jeśli nie mają innych dochodów, ani renty - 
przysługuje im pensja od Kongregacji w wysokości ½ intencji 
mszalnej.  
 Wszyscy kapłani, bracia i klerycy Świętogórskiej Kongregacji 
mający zapewnienie godnego utrzymania, mieszkania, opłat ubez-
pieczeniowych i spraw socjalnych kwestie dotyczące finansów 
i dóbr materialnych wobec Kongregacji winni w duchu miłości, 
sprawiedliwości i uczciwości wobec własnego sumienia się rozli-
czać.  
 
 

BIBLIOTEKA 
1. Kongregacja Gostyńska ze szczególną pieczołowitością trosz-

czy się o właściwe funkcjonowanie biblioteki. 
2. Podstawowymi zadaniami biblioteki są: 

- zachowanie i konserwacja istniejącego księgozbioru 
- uzupełnianie istniejącego księgozbioru o dobre i użyteczne 

pozycje głownie z zakresu teologii 
- udostępnianie zbiorów członkom Kongregacji w celach na-

ukowych i duszpasterskich 
- prenumerata i udostępnianie czasopism wybranych przez 

Kongregację 
- w miarę możliwości udostępnianie skatalogowanych zbio-

rów czytelnikom spoza Kongregacji. 
3. Biblioteką kieruje współbrat Kongregacji przez nią wyznaczo-

ny. Może on dobrać sobie współpracowników jednakże za 
zgodą Superiora. 
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4. Biblioteka uzupełnia swe zbiory poprzez: 
- darowizny 
- zakupy 
- przejmowanie księgozbiorów zmarłych członkach Kongre-

gacji  
5. Uposażenie biblioteki stanowią: 

- comiesięczna „pensja” wynosząca połowę pensji kapłań-
skiej, przeznaczona na zakupy bieżące 

- kwoty przeznaczone na prenumeraty 
- uzgadnianie z radą deputatów kwoty przeznaczone na spe-

cjalne zakupy. 
6. Biblioteka składa się z dwu części: 

- czytelni, zawierającej zbiory słownikowe i czasopisma, do 
której wstęp mają członkowie Kongregacji po uprzednim 
wpisaniu się do książki czytelników 

- części magazynowej, do której wstęp mają tylko pracowni-
cy biblioteki istniejące zaś tam zbiory są udostępniane tylko 
za ich pośrednictwem. 

 
 

ARCHIWUM 
1. Kongregacja świętogórska poprzez wyznaczonego współbrata 

– kustosza archiwum gromadzi, porządkuje i zabezpiecza za-
soby dokumentów dotyczących Kongregacji jak i spraw perso-
nalnych poszczególnych współbraci.  

2. Aktualnie wśród zasobów archiwalnych jest zdeponowany 
dział numizmatyczny, który uzupełnia kustosz archiwum 
o nowe nominały monet lub medalionów i medali wydawa-
nych z okazji różnych okoliczności i przekazywanych dla 
Kongregacji.  

3. Kustosz archiwum na miarę możliwości finansowych troszczy 
się o mikrofilmowanie starożytnych dokumentów i kronik oraz 
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ksiąg protokółów sesji uwzględniając nowoczesne metody ich 
zapisów.  

4. Klucz od archiwum posiada tylko kustosz i superior Kongrega-
cji. Bez odpowiedniej zgody superiora nikt inny nie powinien 
być wpuszczany do pomieszczenia gromadzącego zasoby ar-
chiwalne. 

5. Udostępnienie zasobów archiwalnych do prac naukowych jest 
w gestii tylko kustosza i za zgodą superiora. Z archiwum nie 
wypożycza się żadnych dokumentów, a cenniejsze mogą być 
tylko udostępnione przy obecności kustosza lub wyznaczonego 
przez niego współbrata. 

 
 

MUZEUM 
1. Kongregacja świętogórska świadoma odpowiedzialności za 

gromadzenie dóbr kultury duchowej i materialnej ze szczegól-
ną troską uwzględniając obecne realia, zabezpiecza przedmioty 
dużej wartości artystycznej, historycznej, materialnej i deponu-
je je w odpowiednim miejscu zwanym muzeum. Docelowo jest 
przygotowywane większe miejsce muzealne do właściwej eks-
pozycji dla zwiedzających. 

2. Odpowiedzialnym za muzeum jest kustosz, który posiada klucz 
od pomieszczenia muzealnego i na nim spoczywa troska 
o właściwe zabezpieczenie gromadzonych dóbr.  

3. Niektóre paramenty liturgiczne odznaczające się szczególnie 
cenną wartością artystyczną i historyczną, a zdeponowane w 
zakrystii mogą być używane względnie dopuszczane do 
sprawowania liturgii – jednakże zawsze za zgodą superiora 
i kustosza.  

4. Kustosz na bieżąco zapoznaje się z dokumentami lub wskaza-
niami Ministerstwa Kultury i Sztuki, Konserwatora Generalne-
go i Konserwatora Wojewódzkiego, przekazywanymi admini-
stratorom i kustoszom obiektów muzealnych. Ponad to trosz-
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czy się o odpowiednie zabezpieczenie w myśl wskazań mini-
sterialnych i służb straży pożarnych.  
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Kongregacja radomska 
 
 
Ks. Mirosław Prasek COr 
 
 

STATUTY PARTYKULARNE 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu 

 
SPIS TREŚCI 
Wstęp [1-3] 
I Modlitwa i stała formacja[4-9] 
II Agregacja i prawa członka Kongregacji [10-17 
III Zarządzanie Kongregacją [18-28] 
IV Życie rodzinne [29-40] 
V Dzieła Kongregacyjne [41-47] 

1. Parafia i apostolstwo oratoryjne [41-47] 
2. KLO im. św. Filipa Neri [48-50] 
3.  Budowa kościoła [51-54] 

 
I MODLITWA I STAŁA FORMACJA 
 
1. Sercem życia duchowego wspólnoty jest Medytacja, na którą 

gromadzą się codziennie (oprócz niedziel i świąt) wszyscy 
współbracia o godz. 730 , natomiast o godz. 12.50 współbracia 
wspólnie odmawiają „Anioł Pański”. 

 
2. W każdą sobotę po pierwszym piątku miesiąca odbywa się 

dzień skupienia, na program którego składa się:  
- godzina oratoryjna /K 88A/, 
- godzina pokuty, 
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- godzina eucharystyczna. 
W okresie ferii zimowych i letnich od dni skupienia jest dyspensa. 
3. Corocznie członkowie Wspólnoty uczestniczą w rekolekcjach 

organizowanych przez Federację; ci, którzy pełnią w tym czasie 
dyżur duszpasterski odbywają rekolekcje prywatnie, poza Ad-
wentem i Wielkim Postem, w terminie ustalonym z Prepozytem 
/K 88B/. 

 
4. Dla podtrzymania stałej formacji biblijnej, teologicznej 

i duszpasterskiej, wszyscy kapłani oprócz prywatnego studium 
uczestniczą w diecezjalnych Dniach Formacji Kapłańskiej, na-
tomiast katecheci i duszpasterze parafialni także w sesjach deka-
nalnych. Zwolnieni są tylko dyżurny parafialny oraz kapłani stu-
diujący, a inni za zgodą Prepozyta /K 65C, 90; RKP 22/. 

 
5. Zezwolenia na studia dzienne udziela Kongregacja Generalna 

większością absolutną, natomiast studia zaoczne można podjąć 
po powiadomieniu Prepozyta, jeżeli kandydat jest w stanie po-
godzić studia ze stałymi obowiązkami wyznaczonymi przez 
Kongregację. 

 
6. Wszystkich księży obowiązuje diecezjalna formacja duszpa-

sterska: egzaminy wikariuszowskie i proboszczowskie; zwolnie-
ni są księża studiujący (egzaminy wikariuszowskie) i ci, którzy 
uzyskali przynajmniej licencjat z teologii lub prawa kanoniczne-
go (egzaminy proboszczowskie). 
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Kongregacja tomaszowska 
 
 
Ks. Wacław Wojtunik COr 
 

„Prawdziwa droga postępu w świętych cnotach  
polega na tym, by trwać w świętej wierze” 

św. Filip Neri 
 
 Formacja stała jest wymaganiem, które bierze początek 
i rozwija się od chwili przyjęcia sakramentu kapłaństwa i powinna 
trwać aż do końca życia. Ciągła praca nad sobą. 
 W praktyce formacja stała powinna być pełna czyli: ludzka, 
duchowa, intelektualna, duszpasterska, systematyczna i osobista. 
( III rozdział Dyr. „O posłudze i życiu kapłanów”).  
Formacja ludzka – z taką każdy z nas przychodzi do Seminarium, 
Kongregacji i już niewiele da się pozmieniać, tak jak krzywe 
drzewo naprostować, ale „wszystko jest możliwe w Tym, który 
mnie umacnia” – tzn., że przy pomocy łaski Bożej kapłan może 
wypracować w sobie postawę dobroci serca, cierpliwości i wiele 
innych cech ludzkich, które pomogą mi być kapłanem godnym 
szacunku wśród wiernych i współbraci. 
 O tym też powinniśmy wzajemnie o sobie pamiętać gdyż gro-
madzi nas jeden duch – jeden Ojciec św. Filip w jedną rodzinę, ale 
z różnych stron, rodzin i społecznych uwarunkowań – abyśmy byli 
jedno. Wzajemne poznanie formacji ludzkiej dopomoże nam 
w różnych trudnościach. 
 Formacje duchową także przynieśliśmy ze sobą na początku 
studiów, obecności w Kongregacji, ale już tutaj należy pogłębiać 
podstawowe aspekty życia kapłańskiego – oratoryjnego. Nasi Oj-
cowie duchowni, przełożeni, spowiednicy i inni, których spotkali-
śmy w drodze do kapłaństwa wskazywali nam dobrą drogę, Chry-
stusową drogę do świętości w życiu. 
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 Teraz gdy jestem już kapłanem powinienem wypracować czy 
też wciąż wypracowywać konkretny program życia duchowego, 
czyli taki kapłański regulamin nie napisany i wywieszony na 
drzwiach, ale raczej codziennie realizowany w miarę możliwości 
wciąż odnawiany.  
 My w Tomaszowie jesteśmy grupą szcześcio - osobową – 
można powiedzieć taką „w sam raz” do życia filipińskiego. Z róż-
nych stron Polski – swoistej duchowości, ale mamy taki swój 
wspólny regulamin – tworzony na żywo – 
 Codzienna wspólna medytacja – rozmyślanie w pięknej, za-
cisznej i niewielkiej kaplicy domowej już o godz. 6.30, potem 
przechodzimy wszyscy do zakrystii bo część celebruje (zawsze jest 
koncelebra rano i wieczorem), a inni służą w konfesjonale. 
 Po Mszy św. rannej jest wspólne śniadanie, a potem krótka 
rekreacja, wspólna kawa u księdza dyżurnego, także spotkanie 
wciąż w innym pokoju. 

Zdaję sobie sprawę, że ktoś z Was czytając te słowa uśmie-
cha się z tej „sielanki” tomaszowskiej – po prostu jest to styl wy-
pracowany przed laty przez znanego wszystkim Ojca Antoniego 
Jakubczyka w Kongregacji Studziańskiej i Tomaszowskiej, i na-
prawdę możliwy do wypełnienia, my czynimy to dobrowolnie, 
ochotnie i czasami jak to w życiu bywa coś się popsuje, wymknie 
z maszyny, ale w tak małej wspólnocie i tak zorganizowanej 
(choćby przez koncelebry) nie sposób być oddalonym, zamknię-
tym, bo wspólnota ta – jak rodzina zaraz reaguje. 
 Nie jest to uciążliwe, każdy jest sobą i może przebywać 
„u siebie”, ale w większości życia jest wspaniałe.  
 Przez to dokonuje się wciąż w nas formacja – formacja zarów-
no ludzka, jak duchowa, intelektualna i w dużym stopniu duszpa-
sterska. 
 Nie mamy gotowej formy, nie jesteśmy już tak uformowani, by 
nie dążyć z nową energią po coś nowego w Kościele Łódzkim, 
w parafii naszej i w Kongregacji. Czuje nieustannie wielką opiekę 
nad nami Ojca Św. Filipa i Św. Rodziny. W każdy wtorek pamię-
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tamy szczególnie o naszej polskiej rodzinie filipińskiej, a w środę 
o rodzinach naszej wspólnoty.  
 I na zakończenie cytat z Dyrektorium „O posłudze i życiu ka-
płanów”: 
„Każdy prezbiter ze swej strony powinien czuć się zachęcony sło-
wem i przykładem swojego Biskupa oraz współbraci w kapłań-
stwie, do podjęcia odpowiedzialności za własną formację, ponie-
waż to przede wszystkim on formuje siebie samego” (p.80). 
 Uczestniczymy we wszystkich spotkaniach, konferencjach 
związanych z prowadzeniem duszpasterstwa w Archidiecezji 
Łódzkiej. 
 Uczestniczymy również w rekolekcjach filipińskich w Gosty-
niu. 
 Mamy w dekanacie skupienia kapłańskie – którym przewodni-
czę jako ojciec duchowny – w ten sposób dokonuje się w nas for-
macja permanentna. 
 
          Ks. Wacław Wojtunik COr 
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OPRACOWANIA 

 
 
Edoardo Aldo Cerrato 
 
 
 
 
CHRONOLOGIA ŻYCIA ŚW. FILIPA NERI 

 
 

 W zamiarze przebycia, z pewną skromną refleksją, „drogi”, 
jaką Ojciec Filip wytyczył, poświęcamy ten rozdział Filipowi Neri 
florentczykowi, rzymskiemu kapłanowi, inicjatorowi tego ruchu, 
którego fascynująca propozycja dotarła nienaruszona do początku 
Trzeciego Tysiąclecia, z młodością, jakiej cztery i pół wieku życia 
bynajmniej nie zniszczyły.  
 „Duchowość Oratorium jest samą duchowością Filipa Neri, 
przekazywaną poprzez wieki, w jej prostych podstawowych zary-
sach, różnym Kongregacjom Oratorium, przystosowaną, na mocy 
jej giętkości, do zmian czasu i okoliczności, przy pomocy wyrazów 
i odpowiedzi zawsze nowych i, równocześnie, wiernych oraz spój-
nych wobec oryginalnej inspiracji. To przystosowywanie się przy 
równoczesnej ciągłości jest ułatwione przez sam sposób postępo-
wania św. Filipa, który pozostawił po sobie tylko kilka okazyjnych 
pism, ale żadnego traktatu o duchowości. Wszystkim swoim ucz-
niom i naśladowcom pozostawił przede wszystkim spuściznę nieza-
tartej pamięci o sobie samym, o swoich dowcipnych sentencjach, o 
swoim sposobie postępowania często symbolicznego i zawsze nie-
zmiernie zachwycającego”2. 
                                                           

2 Cittadini G., La spiritualità dell’Oratorio, w „Atti della giornata di 
studio in occasione del quarto centenario della morte do S. Filippo Neri, Ge-
nova, 15 novembre 1995”, Quaderni Franzoniani, X, (1997), 29-36.   
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 Właśnie tę „niezatartą pamięć” O. Filipa pragniemy przedsta-
wić na tych początkowych stronach: nie w formie biografii – tych 
rzeczywiście nie brakuje wśród starych i nowszych – ale za pomo-
cą kilku „asterysków”3, które odbijają jakiś promień jego świetla-
nego życia. 
 Poprzedza je zarys chronologiczny4 życia i dzieła O. Filipa, 
zaopatrzony także w przypisy o niektórych osobistościach uczest-
niczących w wydarzeniach, oraz informacje bibliograficzne wy-
brane przede wszystkim w zakresie literatury „oratoryjnej”.   
 
 1515-1521 
 Dnia 21 lipca 1515 roku urodził się Filip Neri we Florencji, 
w Oltrarno, na placu San Pietro Gattolini, i następnego został 
ochrzczony z imionami Filippo Romolo w „bel San Giovanni” 
przez ks. Giovanni Battista di Jacopo5. 
 Florencja przygotowywała się do przyjęcia wizyty florentczyka 
Leona X (1513-1521) powitalnymi ceremoniami godnymi splen-

                                                           
3 Wybraliśmy ten termin, ponieważ jego etymologia przypomina 

„gwiazdy”, które występują na tarczy herbowej Nerich, przyjęte jako herb Kon-
gregacji Oratorium, które często włączały do tego elementu heraldycznego – 
charakterystycznego dla zawodu notariusza – ogniste serce Filipa – aluzja do 
miłości jako „jedynej więzi” – oraz białe lilie anielskiej czystości świętego Za-
łożyciela.      

4 Odnośnie chronologii życia i dzieł św. Filipa, zaopatrzonej w teksty 
głównych źródeł, zobacz także Bonadonna Russo M. T., Vita e opere di san 
Filippo Neri. Cronologia, w  San Filippo Neri nella realtà romana del XVI 
secolo. Atti del Convegno di Studio in occasione del IV centenario della morte 
di San Filippo Neri, Roma, 11-13 maggio 1995, pod redkacją M. T.Bonadonna 
Russo i N. Del Re. Roma 2000, 188-209.  

5 Akt chrztu w Archivio dell’Arte dei Mercanti di Firenze. Tekst w: In-
cisa della Rocchetta G.-Vian N. (red.), Il primo processo canonico per San 
Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino 3798 e in altri esemplari dell’Oratorio 
di Roma, 4 tomy, Città del Vaticano, 1957-1963, dalej cytowane Processo; 
Processo, III, 398-399.   
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doru tego renesansowego papieża6. W Hiszpanii rok 1515 został 
naznaczony wydarzeniem o wiele bardziej ukrytym, ale bogatym 
w niezrównane owoce: w Avila urodziła się dnia 28 marca Teresa 
od Jezusa, która razem z św. Filipem w 1622 roku zostanie kano-
nizowana, a w 1970 roku otrzyma tytuł „Doktora Kościoła” jako 
nauczycielka modlitwy. 
 Filip był drugim z kolei dzieckiem Franciszka Neri (syna Fili-
pa z Castelfranco di Sopra7) i Lukrecji8 (córka Antoniego da 
Mosciano i Leny di Giovanni Soldi). Neriowie, którzy mieli herb 
z trzema złotymi gwiazdami na niebieskim tle oraz rodowy gro-
bowiec w S. Michele Bertelde, od czterech pokoleń przenieśli się 
do Florencji: pierwszy osiągnął szacowny stan notariusza; także 
Franciszek wykonywał ten zawód, ale tylko od 1524 roku, i to 
niechętnie, bardziej pociągany zainteresowaniem do alchemii.  
 Pierworodna Katarzyna (+ 1567) urodziła się w 1513 roku 
i wyszła za mąż za Barnabę Trevi, z którego miał córkę Lukrecję 
(siostra M. Anna, mniszka dominikańska w S. Pier Martire) i Dia-
norę (siostra M. Viktoria, mniszka dominikańska w S. Lucia in Via 
S.Gallo), z którymi O. Filip utrzymywał niezbyt obfitą korespon-
dencję listową9. Trzecie dziecko, Elżbieta (+ 1602), urodzona 1518 
roku, poślubiła Antoniego Cioni i była świadkiem we Florencji, 
11 i 12 maja 1596 roku, w procesie kanonicznym, przytaczając 

                                                           
6 Capecelatro A.,  La vita di S. Filippo Neri, Roma,1 1889, I, 36 nn. 

Dalej cytowany: Capecelatro; zobacz także Pastor (von), Storia dei Papi, Roma 
1921, IV, 1 nn. 

7 Cistellini, A., San Filippo Neri e la sua patria, w „Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia” XXIII (1969), 54-119; Gigli N.-Ristori G. B.; I Neri di 
Castelfranco di Sopra, w „Memorie Oratoriane”, 17 (1995), 67-84. 

8 Pochodząca ze szlacheckiego rodu, który wydał chorążych sprawie-
dliwości, ale teraz będącego już na skromnym poziomie majątkowym. 

9 San Filippo Neri, Gli scritti e le massime, wydał A. Cistellini, Bre-
scia, 1994, 41-47; 67-80; 99-100; 102-103. Dalej cytowane: S. Filippo Neri, Gli 
scritti e le massime. 



 52 

cenne wspomnienia10 z dzieciństwa i młodości Filipa. W 1520 
roku urodził się Antoni, który wkrótce potem zmarł. 
 W roku 1520-1521 rodzina, która przeniosła się już do Costa 
San Giorgio, straciła matkę i Franciszek ożenił się z Aleksandrą di 
Michele Lensi, która pokochała Filipa czułą miłością, i ogromnie 
cierpiała z powodu odejścia Filipa z Florencji. 
 
 1522-1530 
 W roku 1523 urodziła się św. Katarzyna de’Ricci11, z którą 
św. Filip pozostawał w duchowej więzi; św. Antoni M. Zaccaria12 
założył w 1530 roku barnabitów, którzy mieli silne związki z Fili-
pem i pierwszymi oratorianami. Filip swoje pierwsze nauki skoń-
czył u niejakiego nauczyciela Clemente, i uczęszczał do konwentu 
św. Marka13, gdzie, od czasów św. Antonina i Savonaroli14, spe-
cjalne bractwo troszczyło się o religijną i duchową formację dzieci 
i młodzieży. Niezatarte pozostanie w Filipie wspomnienie tego 
                                                           

10 Processo, III, 400-404. 
11 Św. Katarzyna de’Ricci (1523-1590). Processo I, 184; Processo I, 

190, n. 207 przytacza niedatowany list siostry Katarzyny do O. Filipa, prawdo-
podobnie napisany podczas choroby Ojca, ponieważ mniszka dominikańska 
oznajmia, że modli się do Boga, aby „przywrócił mu zdrowie i zachowywał 
zdrowym, ponieważ Kościołowi jest bardzo potrzebny”. Processo, IV, 269; Bo-
nadonna Russo M. T., L’amicizia spirituale tra S. Caterina de’Ricci e S. Filippo 
Neri, w „Studi Medievali”, XXXVI (1995), 2, 957-974.    

12 Św. Antoni M. Zaccaria (1502-1539). Premolio O., Storia dei Bar-
nabiti nel Cinquecento, Roma 1913. Rozważano także projekt unii lub wręcz 
połączenia się z barnabitami. Sidereus Nuntius (A. Cistellini), I Barnabiti e San 
Filippo Neri, w „Memorie Oratoriane”, 18 (1997), 87-95.  

13 Spiazzi R., San Filippo e i Domenicani, w „Oratorium. Archivum 
Historicum Oratorii S. Philippi Nerii. Semestrale commentarium de rebus orato-
rianis, a Congregatione de Urbe editum”, VII (1976) I, 20-36. Dalej cytowane 
„Oratorium”.  

14 „Tutto del venerando fra Girolamo” był jego ojcem, jak również po-
krewieństwem. Cistellini A., San Filippo Neri e Girolamo Savonarola, w „Me-
morie Oratoriane”, 19 (1999), 5-16. 
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doświadczenia, i powie o nim wiele lat później: „wszystko, co od 
początku otrzymałem dobrego, otrzymałem od waszych ojców 
z San Marco we Florencji”15. 
 
 1531-1532 
 Filip opuszcza Florencję16, powaloną wydarzeniami tamtych 
lat: Sacco di Roma w 1527 roku, zaznaczając upadek świeckiej 
polityki medycejskiego papieża Klemensa VII (1523-1534), spo-
wodowało także we Florencji upadek potęgi Medyceuszy. Przez 
trzy lata miasto było drugą republiką, w duchu Savonaroli. Poro-
zumienie między Klemensem VII i cesarzem spowodowało przy-
wrócenie panowania Medyceuszy, narzuconego trwającym szesna-
ście miesięcy oblężeniem, aż do kapitulacji miasta w dniu 
12 sierpnia 1530 roku. Nastąpiły okrutne represje; brak żywności 
dodawał boleść do boleści. Taka jest sytuacja, kiedy Filip udaje się 
do San Germano17 (Cassino), jako gość krewnego Romola, które-
go kupiecka działalność dawała dobre widoki na ekonomiczną 
przyszłość18. 
 1533-1534 
 Na Katedrze św. Piotra, po Klemensie VII następuje Paweł III 
Farnese (1534-1549).   
 Filip przybywa do Rzymu, w ubraniu pielgrzyma, i znajduje 
gościnę w domu Galeotta del Caccia, kierownika „Urzędu Celnego 
                                                           

15 Processo, III, 177-178. 
16 Vian N., Filippo di Ser Francesco Neri nell „anno trentuno”, 

w „Memorie Oratoriane”, 6 (1977), 3-5; Processo, III, 42: „Opuścił Florencję 
w wieku 18 lat”; ale I, 173: „Opuścił Florencję mając siedemnaście lat” (Gallo-
nio). 

17 Lentini A., Memorie di San Filippo Neri a Cassino e a Montecassi-
no, w „Memorie Oratoriane”, 3-4 (1981), 16-24. 

18 Na temat długości tego pobytu oraz sytuacji ekonomicznej Romola, 
zobacz Cistellini A., San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoria-
na. Storia e spiritualità. Firenze, 1989, I, 20, przypis 9. Dalej cytowane: Cistel-
lini, S. Filippo Neri. 
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Ziemskiego” w Sant’Eustachio, gdzie spędza około trzech lat jako 
wychowawca jego synów, w zamian za mieszkanie i skromny 
wikt19. 
 
 1535-1537 
 Papież Paweł III trafnymi nominacjami kardynalskimi, usta-
nowieniem „Consilium de emendanda Ecclesia” oraz zapowiedzią 
Soboru, wywołuje w Kościele prawdziwe tchnienie odnowy.   
 Filip uczęszcza na wykłady z filozofii i teologii u augustianów 
i w Sapienzy20, ale pod koniec 1537 roku sprzedaje swoje książki, 
i zysk z nich ofiarowuje młodemu kalabryjczykowi Wilhelmowi 
Sirleto21. Przybywszy do Rzymu w poszukiwaniu sukcesu, Filip 
oddaje się życiu „pustelniczemu”22, poświęconemu poważnym 
ćwiczeniom ascetycznym i modlitwie. Równocześnie bywa 
z Bractwem Miłości Bożej23 w szpitalu S. Giacomo degli Incurabi-
li (Św. Jakuba Nieuleczalnych)24; Philippo Neri da Santo Ludovico 
                                                           

19 Bordini G. B., Philippi Nerii religiossimi presbyteri vitae compen-
dium, (1596), wydane przez Incisa della Rocchetta G., w „Oratorium”, VIII 
(1977), 1, 3-23; Cistellini, San Filippo Neri, I, 23-24. 

20 Processo, III, 41; Cistellini, S. Filippo Neri, I, 22-23. 
21 Zostawszy kardynałem, nie zapomniał tego gestu i przez całe życie 

był przywiązany do Filipa, dokładając się także do wydatków związanych 
z budową Chiesa Nuova. 

22 „Vitam cmplures annos eremiticam propemodum duxit” stwierdza 
Gallonio (Vita B. Philippi, 13). Zob. Cistellini, S. Filippo Neri, I, 21-22; Vian 
N., Solitudine e mondo di san Filippo, w „Oratorium” VI (1975) 1-2, 118-132. 

23 Cistellini, S. Filippo Neri I, 27-30. Bonadonna Russo M. T., Il 
conversionismo devoto do S. Filippo Neri, tra eredità savonaroliane e rigori 
inquisitoriali, w „Ricerche per la Storia religiosa di Roma”, Roma, 1998, 10, 
75-90.  

24 Vanti M., S. Giacomo degli Incurabili di Roma nel Cinquecento, 
Roma, 1938; Bonadonna Russo M. T., Problemi e istituzioni dell’assistenza 
romana nel Cinque e Seicento, w „Studi romani”, 34 (1986), 230-252; Black C. 
F., Le Confraternite italiane del Cinquecento. Filantropia, carità, volontariato 
nell’età della Riforma e della Controriforma, Milano, 1992. 
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[S. Luigi dei Francesi] fiorentino” widnieje w matrykule członków 
bractwa, które prowadzi szpital; będzie zawsze przechowywał ży-
wą pamięć o swojej posłudze u św. Jakuba, gdzie spotkał św. Ka-
mila de Lellis, i gdzie  będzie często powracał z swoim oratoria-
nami, posyłając także ofiary. 
 Przed kilku miesiącami przybył do Rzymu św. Ignacy Loyola 
z pierwszymi członkami Towarzystwa Jezusowego, wśród nich 
św. Franciszek Ksawery25. Filip i Ignacy bardzo prawdopodobnie 
spotkali się podczas straszliwej głodowej zimy 1538-39, kiedy 
pierwsi jezuici gromadzili chorych i ubogich w domu Frangipa-
nich i tam przydzielali do szpitali. Mógł słuchać kazania Ignacego 
w kościele S. Maria di Monserrato; słuchał z przyjemnością kazań 
towarzyszy Ignacego, Laineza i Salmerona26, w „małym kościele 
Jezusa”, S. Maria della Strada.  

                                                           
25 Św. Ignacy Loyola (1491-1556); św. Franciszek Ksawery (1506-

1552). Monumenta historica Societatis Jesu, Madrid, 1894-1925; Roma, 1932 
nn.; Tacchi Venturi P., Storia della Compagnia di Gesù in Italia, Roma, 1950-
51; Rahner H., Ignazio di Loyola e Filippo Neri, w „Quaderni dell’Oratorio”, 
staraniem Oratorium w Rzymie, 3.    

26 Processo, III, 253. 
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 1543 
 Otwarcie Soboru Trydenckiego27 
 
 1544 
 W mistycznym doświadczeniu, którego najgłębszą tajemnicę 
zachował dla siebie, dwudziestodziewięcioletni Filip, prosząc Bo-
ga o „posiadanie ducha”, otrzymał nadzwyczajne wylanie Ducha 
Świętego, który całkowicie owładnął jego sercem, rozszerzając je 
i rozpalając miłością28. Według tradycji miało się to zdarzyć 
w bliskości Zielonych Świąt i w katakumbach św. Sebastiana, je-
dynych wtedy dostępnych: Filip często odwiedzał to miejsce29 
i zatrzymywał się tam długo na modlitwie, spędzając tam, jak się 
zdaje, także kilka nocy: „to tajemnicze i odosobnione miejsce 
przywoływało mu wspaniałą historię: wydarzenia pierwszych po-
koleń chrześcijańskich, bohaterskie wyznawanie wiary, długi po-
chód męczenników, święty Rzym Piotra i Pawła, zaczerwieniony 
chrześcijańską krwią. Motyw ten pozostał na zawsze w nim żywy i, 
z kolei, inspirujący30  
 
                                                           

27 Jedin H., Storia del Concilio di Trento, II wyd., 4 woluminy w 5 to-
mach, Brescia 1973-1981; Tenże, Riforma Cattolica o Controriforma?, Brescia, 
1957; Borromeo A., Aspetti della riforma postridentina a Roma nell’età di San 
Filippo Neri, w San Filippo Neri nella realtà romana del XVI secolo..., cyt., 
Roma, 2000, 37-67. 

28 Processo, III, 424; w Processo IV, 299, zobacz n. zd..: „Palpitacja 
serca, wygięcie w łuk żeber, fizyczne ciepło”, Bacci-Ricci, Vita..., c. VI, 2; Ci-
stellini, San Filippo, I, 32-33, przypis 63; Innocenzo Brix (A. Cistellini), La 
Pentecoste filippina, w „Memorie Oratoriane”, 17 (1995), 85-91; Fiocchi Nico-
lai V., San Filippo Neri, le catacombe di S. Sebastiano e le origini 
dell’archeologia cristiana, w San Filippo nella realtà romana del XVI secolo..., 
Roma, 2000, 106-130; Pampalone A., La „Pentecoste” di san Filippo Neri. 
Iconografia e iconologia, tamże, 145-188. 

29 Processo, III, 178. 
30 Cistellini A., San Filippo Neri. Breve storia di una grande vita, Fi-

renze, 1998, 12.  
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 1548 
 W roku 1547 umarł w Neapolu św. Kajetan z Tieny31, założy-
ciel Kleryków Regularnych Teatynów, którzy odegrali znaczącą 
rolę w Reformie katolickiej, i którym Filip przyglądał się z zainte-
resowaniem. 
 Razem z Persiano Rosa32, jednym ze „spirituali” z San Girola-
mo della Carità, wybranym na spowiednika, Filip dał początek 
Bractwu Trójcy Świętej33, zasadniczo oddanemu kultowi Najśw. 
Eucharystii, adoracji Czterdziestogodzinnej34, do czego Filip za-
chęcał żarliwymi przemówieniami. Bractwo, na prośbę Wikariusza 
Rzymu Filipa Archinto, który wystawił i powierzył mu kościół 
S. Salvatore in Campo, stało się animatorem wielkich dzieł chary-
tatywnych, przede wszystkim w zakresie przyjmowania pielgrzy-
mów a następnie opieki nad biednymi zwolnionymi ze szpitali.  
 
 

                                                           
31 Św. Kajetan z Tieny (1480-1547). „Regnum Dei. Collectanea 

Theatina”, Roma 1945 nn. Chiminelli P., S. Gaetano Thiene, cuore della Rifor-
ma cattolica, Vicenza, 1948; Lompart G., Gaetano da Thiene. Estudios sobre un 
reformador religioso, Roma, 1969; Olivier A., Los Teatinos: su carisma, su 
historia, su fisionomia, Roma, 1991.   

32 Marangoni G., Vita di servo di Dio Buonsignore Cacciaguerra...; 
con l’aggiunta delle vite di alcuni suoi penitenti..., Roma, 1717, Appendice, 
s. 24; Persiano Rosa, w „L’Oratorio do San Filippo Neri” staraniem Oratorium 
w Rzymie, XVI (1959), 14.  

33 Cistellini, S. Filippo Neri, I, 30-32; Borzacchini M., Un tipo di assi-
stenza ai poveri nel ‘500: l”Arciconfraternita della Ss. Trinità dei pellegrini 
i dei convalescenti, w „Storia e Politica”, 21 (1982), 363-409. Głównym źró-
dłem dokumentacji o wydarzeniach, z których Bractwo wzięło początek, pozo-
staje Fanucci C., Trattato di tutte l’opere pie di Roma, Roma, 1602, 266-267. 
Dla udziału, jaki miał w nich Filip, zobacz Processo I, 171-172, 175, 324; II, 
324; III, 85, 142, 218. 

34 Processo, III, 156. Na temat początku Nabożeństwa Czterdziestogo-
dzinnego zobacz De Sanctis A., L’orazione delle Quarantore, Roma, 1919; 
Cargnoni C., Le Quarantore ieri e oggi, Roma, 1986. 
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 1550 
 Rodzi się św. Kamil  de Lellis35, który będzie penitentem 
O. Filipa i założy w roku 1584 Stowarzyszenie Sług Chorych. Za 
panowania nowego papieża Juliusza III (1550-1555), z trudem 
wybranego w najdłuższym w tym wieku konklawe, który wniósł 
światowy klimat, jaki zdawał się już być przezwyciężony, w Rzy-
mie odprawia się Rok Święty, który przyciąga wielką liczbę piel-
grzymów. Filip i Bractwo Trójcy Świętej każdego dnia pomagają 
do pięciuset z nich.  
 
 1551 
 W marcu, posłuszny opinii Ojca duchownego, Filip przyjmuje 
w S. Tommaso in Parione niższe święcenia oraz subdiakonat; 
święcenia diakonatu zostały mu dzielone w sobotę 29 marca 
w bazylice św. Jana na Lateranie, natomiast na kapłana został wy-
święcony36 w San Tommaso in Parione, dnia 23 maja przez wika-
riusza Rzymu, Giovanniego Lunel, biskupa tytularnego Sebaste. 
Przeprowadza się do S. Girolamo della Carità, „matki ducha” 
w Rzymie tamtego czasu37. 

                                                           
35 Św. Kamil de Lellis (1550-1614). Vanti M., Giacomi degli Incurabili 

di Roma nel Cinquecento, Roma, 1958; Tenże, San Camillo de Lellis e suoi 
Ministri degli Infermi, Roma, 1959. 

36 Cistellini, San Filippo Neri, I, 33-45. 
37 Wyrażenie pochodzi od oratorianina O. Giulio Savioli; św. Jan Leo-

nardi, który tam przebywał w duchowej zażyłości z O. Filipem, wspominał San 
Girolamo jako „źródło i początek ducha w Italii, i seminarium wielu ludzi wy-
bitnych w świętości i doskonałości życia”; Cesare Speciani, przedstawiciel Kard. 
Karola Borromeusza w Rzymie, wydał o tym następującą opinię: „{w San Giro-
lamo} odnowił się duch starożytnych Ojców z pustelni i pierwszych kapłanów 
Kościoła, którzy zakwitali w dobroci i świętości”; Masetti Zannini G., San Fi-
lippo a San Girolamo della Carità, w „Oratorium”, VI (1975), 1-2, 4-28; na 
temat kościoła San Girolamo, zobacz Ardizzon F., S. Girolamo della Carità. 
Storia, arte, spiritualità per una chiesa nel cuore di Roma, Città del Vaticano, 
1987. 
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 Ze starymi i nowymi przyjaciółmi, którzy wybierają go na 
spowiednika i ojca duchownego, Filip rozpoczyna, w intymności 
swojego pokoju, spotkania, które dadzą początek Oratorium38 
i zaczyna z nimi praktykować, razem z innymi ćwiczeniami po-
bożności i miłosierdzia, Odwiedziny Siedmiu Kościołów39, piel-
grzymkę medytacji i pokuty, przez niego już przeżywaną w latach 
jego samotnego życia. 
 
 1555 
 Po śmierci Juliusza III, po dwudziestu dniach pontyfikatu Mar-
celego II, 26 maja wstępuje na tron papieski Paweł IV Carafa 
(1555-1559), który narzuca klimat nadzwyczajnej surowości. 
 Do kręgu O. Filipa wstępują, uczęszczając do Oratorium, lu-
dzie, którzy będą pełnili podstawową rolę w rozwoju filipińskiego 

                                                           
38 Cistellini, San Filippo Neri, I, 47-116. 
39 Del Re N., San Filippo Neri, rianimatore della visita delle Sette 

Chiese, w San Filippo nella realtà romana del XVI secolo..., cyt., Roma, 2000, 
89-103; Gasbarri C., La  visita filippina alle Sette Chiese, Roma, 1947; Pani 
Ermini L., (red.), ‘La visita alle ‘Sette Chiese’, Roma, 2000. 
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dzieła: Francesco Maria Tarugi40, Costanzo Tassoni41, Alessandro 
Fedeli42. 
 
 1556-1557 
 W roku 1557 umiera św. Ignacy Loyola. 
 „Wiadomości z Indii Portugalskich”43, popularne w Rzymie, 
rozpalały ducha Filipa i jego młodych uczniów, żarliwie usposo-
bionych do udania się jako misjonarze między niewiernych i do 
poświęcenia życia dla głoszenia Ewangelii44. Filipowi, który roz-
budził ten entuzjazm, lub został w niego wciągnięty, wyjazd do 
                                                           

40 Francesco Maria Tarugi  (1525-1608). Zobacz krótką charakterysty-
kę w rozdz. V Bacci-Ricci, Vita di San Filippo... con notizia di alcuni compa-
gni, Roma, 1672; Cistellini A., Appunti per la vita del cardinale Francesco 
Maria Tarugi, w „Memorie Oratoriane”, 6 (1977), 6-12; Tenże, Il Card. F. M. 
Tarugi, arcivescovo di Siena, w „Bolletino Senense di Storia Patria”, 1943, II, 
88-109. Tarugi G., Francesco Maria Tarugi „Apostolicus Vir, omni laude prae-
stantior”, w „Oratorium”, VI (1975), 1-2, 65-84. 

41 Z Modeny, domownik Kard. Santafiora, był pierwszym z „nawróco-
nych”, który przyprowadził z sobą wielu innych; O. Filip cenił go bardzo wyso-
ko wśród pierwszych synów duchowych. Jedna z książek bardzo używanych na 
zebraniach oratoryjnych, Feo Belcari, Vita del B. Giovanni Colombini..., Roma, 
1588, była mu zadedykowana przez wydawcę Salvianiego. 

42 Z Ripatransone, poznał Filipa w Sapienzy; będzie jednym z najstar-
szych członków Kongregacji. Bacci-Ricci, Vita di San Filippo... con notizia di 
alcuni compagni, Roma, 1672. 

43 Monumenta Historica Societatis Jesu – Epistolae S. Francisci Xave-
rii, I, 17; II, 5711 nn. Relacje jezuickich misjonarzy należały do lektur Orato-
rium i znajdowały się w bibliotece św. Filipa, obecnie w Bibliotece Vallicelliań-
skiej. Pierwsze wydania rzymskie pochodzą z 1552, 1553 roku; Alba A., San 
Felipe Neri y las Indias. Algunas consideraciones historicas sobre la vocación 
de S. Felipe „ad gentes”, Cuadernos de espiritualidad, Historia y Legislación”, 
Alcala de H., 1998, 3.   

44 W Processo, III, 381-382, znajdujemy szczegółową relację Tarugie-
go, który był obecny, z dwudziestu osobami, w pokoju Filipa wieczorem, kiedy 
czytając listy misjonarzy, stawiano sobie pytanie, czy to nie mogłoby być ich 
powołaniem. 
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Indii wyperswadował florentczyk Agostino Ghettini, mnich z Tre 
Fontane. Wydarzenie to zwiastuje decydujący zwrot w życiu 
O. Filipa i może być uznane za początek uporządkowanego umoc-
nienia dzieła, które wzrastało. W tym okresie pojawiają się pierw-
sze przykrości związane z działalnością Filipa, podejrzewanego 
o gromadzenie ludzi w podejrzanych zamiarach. Inni nieprzeciętni 
ludzie zbliżają się do Filipa: Cesare Baronio45 i Antonio Gallo-
nio46, w jakiś czas później, Giovan Battista Bordini47. 

                                                           
45 Cesare Baronio (1538-1607). Zobacz krótką charakterystykę 

w rozdz. V Barnabei H., Vita Caesaris Baronii..., Roma 1651; Bacci-Ricci, Vita 
di San Filippo Neri...con la notizia di alcuni compagni..., Roma, 1672; Calenzio 
G., La  vita e le opere del card. Cesare Baronio, della Congregazione 
dell’Oratorio, Bibliotecario di S. Romana Chiesa, Roma, 1907; Cistellini A., 
I Cardinali Baronio e Tarugi nel ricordo e nel giudizio di un testimone coevo, 
w „L’Oratorio di S. Filippo Neri”, Roma, 22 (1965), 2,1-4; 4, 1-4; Bonadonna 
Russo M. T., Baronio oratoriano, w „Memorie Oratoriane”, 14 (1984), 23-41; 
Autorzy różni, A Cesare Baronio. Scritti vari, Sora, 1963; Borelli M., Le testi-
monianze baroniane dell’Oratorio di Napoli, Napoli, 1965; Tenże, Ricerche sul 
Baronio, w Studi Secenteschi, Firenze, 1967.   

46 Antonio Gallonio (1557-1605), rzymianin, prawdopodobnie znał Fi-
lipa od lat dziecięcych, jako dwudziestoletni poddał się jego kierownictwu, 
całkowicie poświęcając się opiekowaniu się nim w jego ostatnich latach. Kon-
gregacja, w celu przyspieszenia kanonizacji Założyciela, jemu powierzyła zada-
nie zredagowania pierwszej biografii. Napisał inne dzieła hagiograficzne, 
z których najwybitniejszymi okazują się dwa pierwsze, opublikowanie w 1591 
roku, o rzymskich Dziewicach i o narzędziach męczeństwa. Bacci-Ricci, Vita di 
San Filippo Neri... con la notizia di alcuni compagni..., Roma, 1672; Gallonio 
A., Vita del Beato P. Filippo Neri, fiorentino... scritta e ordinata per anni, Ro-
ma, 1601; wydanie krytyczne wydane przez M. T. Bonadonna Russo, Roma, 
1995, IX-XXII; Cistellini, San Filippo Neri, III, 1698-1700; Cuttano M., Il Pa-
dre Antonio Gallonio e l’agiografia cristiana nel Cinquecento, w „L’Oratorio di 
S. Filippo Neri”, 19 (1962), 11, 14-16; 12, 10-15. 

47 Giovan Battista Bordini (1536-1609), rzymianin, ze skromnej rodzi-
ny, ale subtelny w manierach i w postępowaniu; był doktorem prawa kiedy, jako 
dwudziestodwuletni, wszedł do kręgu O. Filipa, który skieruje go, wśród pierw-
szych, do kapłaństwa. Został biskupem w Cavaillon w 1592 roku, potem arcybi-
skupem Awinionu.  
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 1558 
 Umiera, powtarzając swoje zwyczajowe powiedzenie „Rado-
śnie, radośnie!”, O. Persiano Rosa, tak bardzo pokrewny Filipowi 
temperamentem i duchowością. Spotkania zostają przeniesione 
z pokoików Ojca do „spichlerza tych z Carità”, nad nawą kościoła, 
urządzonego jako miejsce modlitwy i rozmyślania48; jest to 
„pierwsze Oratorium” św. Filipa. 
 
 1559 
 W sierpniu umiera Paweł IV, a 25 grudnia na tron papieski 
wstępuje Pius IV Medici, wuj ze strony matki Karola Borromeusza. 
 W kwietniu, Filip Neri jest przesłuchiwany przez Kard. Wika-
riusza Virgilio Rosario49, „który zakazuje mu organizowania spo-
tkań grupowych”. Ale 22 maja, niespodziewana śmierć Kardynała 
kładzie kres podejrzeniom; Paweł IV lepiej poinformowany, posyła 
Filipowi dwie świece z święta Matki Bożej Gromnicznej na znak 
pojednania. Dnia 11 października we Florencji umiera ser Francesco 
Neri, a następnego roku Filip rezygnuje z ojcowskiej schedy na 
rzecz siostry Katarzyny; więź z swoją rodziną utrzymywał w ser-
decznym dystansie: taką samą, jaką Filip miał z Florencją. 
 1562 
 W listopadzie pierwsza poważna choroba50 skłoniła Filipa do 
napisania testamentu51 na korzyć Costanzo Tassoni.  
  
  
 
                                                           

48 Processo, III, 43-44; 143; 248. 
49 Del Re N., Il Cardinal Vicario Virgilio Rosari „nemico” di san Fi-

lippo Neri, w „Strenna dei Romanisti”, 52 (1991), 155-166.  
50 De Lorenzo F., Le patologie di san Filippo Neri. Esame clinico, 

w „Memorie oratoriane” 17 (1995), 92-109. 
51 Incisa della Rocchetta G., I testamenti di san Filippo, w „Orato-

rium”, IV (1973), 2, 3-11; V (1974), 1, 3-11; V (1974), 2, 75-74. 
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1563 
 Zakończenie, dnia 4 grudnia, Soboru Trydenckiego. W Neapo-
lu urodził się Francesco Caracciolo52, założyciel, razem z Agostino 
Adorno, Kleryków Regularnych Mniejszych, z którymi O. Filip 
utrzymywał więzi wzajemnego szacunku.  
 Podczas Odwiedzin Siedmiu Kościołów Filip poznał Kard. 
Karola Boromeusza53, który odtąd pozostanie przywiązany do Oj-
ca i będzie go miał za doradcę w sprawach największej wagi. Po-
mimo różnic charakteru i metod działania, Filip będzie zawsze 
darzył szacunkiem świętość Kardynała, odwzajemniającego się po 
synowsku54. 
 
 1564 
 W grudniu umiera papież Pius IV. 
 W posłuszeństwie na wyraźne wezwanie papieża, na skutek 
nacisków wspólnoty florenckiej w Rzymie, Filip przyjmuje pro-
wadzenie parafii S. Giovanni dei Fiorentini, wyznaczając do wy-
konywania pracy parafialnej swoich pierwszych uczniów, którzy 

                                                           
52 Św. Francesco Caracciolo (1563-1608), inicjator kultu eucharystycz-

nego i prekursor wiecznej adoracji; spotkał w Rzymie św. Filipa i z nim rozpa-
trywał odstąpienie kilku pokoi w San Girolamo w celu ustalenia pierwszej 
obecności Zakonu w Rzymie. Sykstus V zatwierdził w 1588 roku Zakon Carac-
ciolinów, który zdecydowanie współpracował, razem z innym Instytutami, nad 
umocnieniem i szerzeniem wiary katolickiej, zagrożonej przez Reformację pro-
testancką. Agostino Adorno (Genova 1551-Napoli 1591).  

53 Św. Karol Borromeusz (1538-1584). Bascape’ C., De vita et rebus 
gestis Caroli Card. S. Praxedis, arch. Mediolani, Ingolstadt, 1592; Giussano 
G. P., Vita do San Carlo Borromeo, Roma, 1610; Alberigo G. – Borromeo A. – 
Cattaneo E. – Ferro F. M. – Turoldo D. M., Il grande Borromeo tra storia e 
fede, Milano, 1984. 

54 Cistellini, S. Filippo Neri, I, ss. 132-136; Gasbarri C., San Filippo e 
San Carlo, w „L’Oratorio do S. Filippo Neri”, 25 (1968), 6, 101-107.  
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w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie. W San Giovanni55 
rozpoczyna się życie wspólnotowe56 z Cesare Baronio, wyświęco-
nym na kapłana 27 maja, Alessandro Fedeli i Giovan Francesco 
Bordini, wyświęceni 1 września. Na wyraźne życzenie Filipa, byli 
wyjątkowo goszczeni dwaj szesnastoletni, dobrze się zapowiadają-
cy, Germanico Fedeli57, bratanek Alessandra, i Ottavio Paravici-
no58, którego wychowawcą był Baroniusz. 
 
 1565 
 W styczniu został wybrany Pius V (1566-1572)59. 
 O. Filip powierza Tassoniego Kardynałowi Karolowi Borro-
meuszowi, który wyjeżdża do Mediolanu prosząc natarczywie 
o kapłanów Filipa dla wprowadzenia w diecezji reformy kleru.  
 
 
 
                                                           

55 Por. Cistellini, S. Filippo Neri, I, 116-174; Incisa della Rocchetta G., 
I discepoli di San Filippo a San Giovanni dei Fiorentini, w „Oratorium”, VI 
(1975), 1-2, 43-50. 

56 Cistellini A., Nascita della Congregazione oratoriana, w „Orato-
rium”, VI (1975), 1-2, 4-28. 

57 Germanico Fedeli (1548-1623), wyświęcona na kapłana 1572; będzie 
jednym z najserdeczniejszych uczniów Ojca, który będzie mu wyznaczał odpo-
wiedzialne zadania. Zabrany z Kongregacji w 1605 roku ze względu na powie-
rzone mu przez Papieża zadania, uzyska możliwość dokończenia swoich dni 
w Kongregacji. Bacci-Ricci, Vita di san Filippo Neri... con la notizia di alcuni 
compagni..., Roma, 1672.  

58 Ottavio Paravicino (1552-1611), rzymianin, z rodziny wywodzącej 
się z Como; Baroniusz przyprowadził go do O. Filipa. W roku 1584 został wy-
brany biskupem Alessandrii; konsekrowany w roku 1587 przez św. Karola Bor-
romeusza, został wysłany przez Sykstusa V jako nuncjusz do Szwajcarii; w roku 
1591 Papież Grzegorz XIV wyniósł go do godności kardynalskiej.  

59 Św. Pius V (1504-1572). Beatyfikowany w 1672, a kanonizowany w 
1712 roku. Catena, Vita del Papa Pio V, Roma, 1586; Gabuzio G. A., De vita et 
rebus gestis Pii V Pont. Max., Roma, 1605.   



 65 

 1566 
 W San Girolamo umiera Buonsignore Cacciaguerra60, mistyk 
i ogromnie oryginalny kapłan, który nauczył i nakłonił swoich 
uczniów i penitentów do praktykowania codziennego przystępo-
wania do Komunii świętej. 
 Do wspólnoty S. Giovanni przyłączyli się Angelo Velli61, wy-
święcony na kapłana w listopadzie, i Francesco M. Tarugi. 
 
 1567-1568 
 W S. Giovanni żyje już duża liczba uczniów Filipa. Wśród 
nich, od 1568 roku, Alessandro Borla62. Przede wszystkim z ini-

                                                           
60 Filip, chociaż szanował go, nie naśladował wielu aspektów jego dzia-

łalności duszpasterskiej, przeciwny przede wszystkim jego przesadom 
w umartwieniu i wielkiemu zaufaniu, jakim darzył wizje i zjawiska mistyczne. 
Wśród książek należących do O. Filipa znajdują się dwa teksty Cacciaguerry: 
Trattato della tribolazione, Roma, 1559; Trattato della comunione frequente, 
Venezia, 1566. Marangoni G., Vita del Servo di Dio il P. Bonsignore Cacciagu-
erra, Roma 1712; De Maior R., Bonsignore Cacciaguerra a Napoli. Azione ed 
influssi di un mistico senese del Cinquecento, w Studi di bibliografia e di storia, 
Verona, 1964; Vian N., Pietà romana del Cinquecento: il Cenacolo di Bonsi-
gnore Cacciaguerra, w „Memorie oratoriane” 13 (1983), 4-23).  

61 Angelo Velli (1540-1622), z Palestriny. Mając nieco ponad dwadzie-
ścia lat poddał się kierownictwu O. Filipa; będzie jego następcą po Baroniuszu. 
Bacci-Ricci, Vita di S. Filippo Neri... con la notizia di alcuni compagni..., Ro-
ma, 1672.  

62 Najpierw jako domownik Kard. Boromeusza, a następnie Kard. 
d’Aragona, zaczął uczęszczać do Oratorium wykazując się autentycznym du-
chem filipińskim w odwiedzaniu szpitali i więzień, kontynuowanym przez całe 
życie. Chociaż formalnie nie był członkiem Wspólnoty, O. Filip uważał go za 
swojego: Boromeusz prosił Filipa o „wypożyczenie” go do Mediolanu, i jeszcze 
prosił Filipa o niego bł. Paolo Burali z Arezzo – którego śmierć w 1578 roku 
była opłakiwana przez Filipa jako żałoba całego chrześcijaństwa – kiedy, zo-
stawszy biskupem Piacenzy, a następnie arcybiskupem Neapolu i kardynałem, 
chciał go mieć z sobą. Współpracował w Neapolu z św. Andrzejem Avellino 
w różnych inicjatywach charytatywnych. Pierwszego ziarna instytucji filipiń-
skiej w Neapolu należy dopatrywać się w obecności O. Borla.  
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cjatyw Tarugiego, ale z poparciem O. Filipa, który, chociaż żyjąc 
w San Girolamo, jest Ojcem Wspólnoty, rozpoczyna redagowanie 
pierwszych reguł życia wspólnotowego63. Kard. Carlo Borromeo 
zaczyna nalegać na Filipa, aby z swoimi przeniósł się do Mediola-
nu.  
 
 1569  
 Kolejna fala podejrzeń spada na O. Filipa, zadenuncjowanego 
przed Piusem V odnośnie ortodoksji kazań w Oratorium, „głoszo-
nych przez naiwne, mało wykształcone osoby”; Papież „zaleciwszy 
zdobycie potajemnych informacji... uspokoił się i był zbudowa-
ny”64; zresztą znał środowisko filipińskie przez Tarugiego, którego 
prosił, aby był majordomusem siostrzeńca Kard. Michele Bonelli 
(Alessandrino), oraz przez środowisko dominikańskie z Minerwy, 
w którym Filip często bywał, stając się tam do tego stopnia do-
mownikiem, że często powierzano mu nowicjuszy, dla których, 
niekiedy, był nawet zapraszany do celebrowania zakonnych obłó-
czyn.  
 W tej sytuacji podejrzenia, Filip zastanawia się nad przyjęciem 
propozycji Borromeusza65; z Mediolanu powrócił jednak Costanzo 
Tassoni, który zmarł w październiku.  
 Wstępuje do Wspólnoty Antonio Talpa66, który zostanie wy-
święcony na kapłana w 1571 roku; razem z dwoma innymi przy-

                                                           
63 Teksty w Collectanea vetustiorum ac fundamentalium documento-

rum Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii, A. Cistellini documenta collegit 
et illustravit, Brescia 1982, 77-99. Dalej cyt. jako Collectanea.  

64 Processo, III, 144. 
65 Cistellini, San Filippo Neri, I, 149-153. 
66 Antonio Talpa (1536-1624), z San Severino, przyjęty przez Filipa, 

mimo wielu wahań Tarugiego (por. Cistellini, San Filippo Neri, I, 155-158). 
Pierwszoplanowa osobistość w rozwoju oratoryjnej historii; z bratem Aresenio 
i z Bartolomeo Achilei, już doświadczonymi w praktyce wspólnotowej „du-
chownych” z San Severino, wywarł niemały wpływ na przyspieszenie przygo-
towania uporządkowania dla Wspólnoty. O bystrej inteligencji, ale o znikomym 



 67 

byszami z Marche, z których jeden, Camillo Severini67, pozostawił 
po sobie smutną pamięć.  
 
 1571 
 W czerwcu, Tarugi wyjeżdża z poselstwem Kard. Bonelli68 do 
Hiszpanii, Portugalii i Francji w celu zawarcia między państwami 
katolickim ligi antytureckiej. Dnia 7 października bitwa pod Le-
panto, wygrana przede wszystkim za pomocą modlitwy: Cesare 
Baronio tak bardzo poświęcił się czuwaniom i czynom pokutnym, 
że ciężko się rozchorował; zdrowie zostało mu cudownie przywró-
cone przez interwencję O. Filipa, który „domagał się” jego uzdro-
wienia69. 
 Wstępują do Wspólnoty Tomaso Bozzi70, uczeń Ojca od wielu 
lat, i Nicolo Gigli71. Już o kilka lat wcześniej wstąpił Francesco 
                                                                                                                                  
ludzkim cieple, o silnej woli i zdolny zmierzać także na skróty do osiągnięcia 
swoich celów, Talpa reprezentował typ bardzo odmienny od łagodnego O. Fili-
pa, ducha otwartego i ujmującego. W domu i na zewnątrz cieszył się wysokim 
poważaniem ze względu na jego bezsporne cnoty; był także szanowany przez 
wybitnych ludzi swojego czasu, św. Karola Borromeusza, św. Kamila de Lellis, 
św. Jana Leonardi. 

67 Od początku był jednym z zasłużonych osobników w uruchomieniu 
instytucji; później, ze względu na jego dziwne poglądy, został podany do Św. 
Oficjum, które go zasądziło i trzymało go w więzieniu przez pięć lat. O. Filip 
był nieugięty odnośnie ponownego przyjęcia Severiniego, pomimo interwencji 
Tarugiego, Baroniusza i innych na jego korzyść: uznawał bowiem, że  ma nieor-
todoksyjne skłonności odnośnie wiary.   

68 Cistellini A., San Filippo Neri, I, 152-153. 
69 Processo, I, 137; 261-262. 
70 Tommaso Bozzi (1548-1610); z Gubbio, należący do najbardziej 

wykształconych i reprezentatywnych ludzi pierwszej wspólnoty oratoriańskiej. 
Bacci-Ricci, Vita di S. Filippo Neri... con la notizia di alcuni compagni..., Ro-
ma, 1672; De Mattei R., Il primo antimacchiavellico d’Italia, w „L’Oratorio di 
S. Filippo Neri”, 18 (1961), 11, 1-3. 

71 Nicoló Gigli (1520-1591), Francuz; jedna z najbardziej wyjątkowych 
osobowości początków Kongregacji ze względu na czystość duszy i delikatność 
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Soto de Langa72, pierwszy sopran chóru papieskiego, który wniósł 
znaczący wkład dla utrwalenia się oratoryjnej tradycji muzycznej. 
W tym roku umiera Giovanni Animuccia73, którego rola była de-
cydująca dla muzyki i Laudów w Oratorium74. 
 W tym właśnie okresie została skierowana do O. Filipa prośba 
Generała Jezuitów, św. Franciszka Borgiasza75 o podjęcie się pro-
wadzenia formacji aspirantów; Ojciec musiał odmówić współpra-
cy z powodu braku wolnych członków Kongregacji: tym niemniej 

                                                                                                                                  
zachowania. Ojciec go bardzo cenił i obdarzał szacunkiem, często posługiwał 
się nim jako pisarzem. Bacci-Rici, Vita di S. Filippo Neri... con la notizia di 
alcuni compagni..., Roma, 1672.   

72 Francesco Soto de Langa (1540-1619), z Avila; przybył do Rzymu 
w 1562 roku a od 1568 mieszkał w San Girolamo w wiernej przyjaźni 
z O. Filipem. Człowiek o rzadkiej dobroci, został wyświęcony na kapłana 
z innymi z Kongregacji. Założył w Rzymie klasztor Św. Józefa Karmelitanek 
bosych, pierwszy w Rzymie reformy terezjańskiej. 

73 „mały prorok (profetino) Animuccia, który, gdy Oratorium trwa tro-
chę dłużej, cały się rozwesela” przypominał z Mediolanu O. Filipowi Cesare 
Speciani, w Processo, IV, 206-207. Florentczyk jak Ojciec, Animuccia poznał 
Filipa w 1540 roku a od 1555 aktywnie uczestniczył w Oratorium. Został w tym 
roku mianowany kapelmistrzem Capella Giulia, i miał w 1571 roku jako następ-
cę Palestrinę. Umarł w obecności O. Filipa. Gallonio A., Vita Beati Patris..., 
126; Processo, I, 16, n. 67. Animuccia G., Il secondo libro delle Laudi, Roma 
1570.  

74 Alaleona P., Storia dell’Oratorio musicale in Italia, Torino, 1925; 
Bertini A., La musica all’Oratorio dalle origini ad oggi, Quaderni dell’Oratorio, 
11; Monpellio F., San Filippo e la musica „pescatrice di anime”, w „L’Oratorio 
do S. Filippo Neri”, 18, (1961), 8, 1-5; Bonadonna Russo M. T., Musica e devo-
zione nell’Oratorio di S. Filippo Neri, w „Lunario Romano 1986”, 145-166. 

75 Św. Franciszek Borgiasz (1510-1571), podczas swojego generalatu 
nadał wielki impuls misjom w Ameryce. Jego więzi z O. Filipem, nacechowane 
wielkim szacunkiem, są także udokumentowane  w Processo, I, 87. W latach 
1565, 1568, 1573 jest udokumentowana na spotkaniach Oratorium także obec-
ność św. Piotra Kanizjusza (1521-1597), apostoła Niemiec, który zachowa 
i poświadczy w swoich listach miłe wspomnienie o O. Filipie, Baroniuszau 
i Tarugim, „wyróżniających się swoimi cnotami i swoją świętością”. 
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zaproszenie jest wymowne jeśli chodzi o więzi między środowi-
skiem filipińskim i środowiskiem Jezuitów. 
 
 1572-1573 
 W maju 1572 roku umiera Pius V i następuje po nim Grzegorz 
XIII (1572-1585)76. 
 Kard. Borromeo ponawia prośby, ale O. Filip, który mimo, że 
jeszcze całkowicie nie zdecydował się odrzucić je, zwleka z od-
powiedzią. 
 
 1574 
 Św. Jan Leonardi77 zakłada w Lukce Kleryków Regularnych 
Matki Bożej; do Rzymu przeniesie się w 1583 roku, podtrzymując 
z O. Filipem i oratorianami braterskie więzi. 
 Z inicjatywy Ojców, którzy mieszkają w San Giovanni, ćwi-
czenia Oratorium, dla których lokal w San Girolamo już nie wy-
starcza, zostają przeniesione do nowego Oratorium, zbudowanego 
przy kościele dei Fiorentini. 
 Wstępują do wspólnoty Fabrizio Mezzabarba78 i Pompeo Pateri79. 

                                                           
76 Pozyskany przez przykład wysokiej duchowości Karola Borromeu-

sza, swojego elektora, i świętością poprzednika, zaczął żywić sympatię dla krę-
gu O. Filipa, przede wszystkim za sprawą Pietra Vittrici, penitenta Ojca, 
i Monsignora Cesare Speciani, bardzo związanego ze środowiskiem filipińskim. 
Speciani C., Considerationi sopra la vita di Gregorio XIII, przytoczone w czę-
ści przez Pastora, IX, 906-908; Ciappi M., Compendio delle heroiche et glorose 
attioni et santa vita di Papa Gregorio XIII, Roma, 1596.  

77 Św. Jan Leonardi (1541-1614). Bongi S., Compendio cronologico 
della vita del B. Giovanni Leonardi, Monza, 1908; Pascucci V., Lettere del 
Baronio a S. Giovanni Leonardi, w „L’Oratorio di S. Filippo Neri”, 23 (1966), 
3, 54-58; 4, 73-76; 5, 92-95; 6, 109-111. Bulla Klemensa VIII, „Ex quo Divina 
maiestas”, którą zostało erygowana kongregacja Kleryków regularnych MAtki 
Bożej, będzię służyła jako wzór dla kanonicznego erygowania Kongregacji 
oratoriańskich ad instar Congregationis Oratorii de Urbe: zobacz Collectanea, 
26-29.  
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 1575 
 W Rzymie obchodzony jest Jubileusz80. 
 Wiosną zostali wysłani do Mediolanu O.O. Pateri, Mezzabarba 
i Alessandro Fedeli. Dnia 15 lipca, Papież Grzegorz XIII bullą 
„Copiosus in misericordia Dominus”81 eryguje Kongregację Ora-
torium82, powierzając jej mały kościół parafialny Santa Maria in 
Vallicella83, niedawno odnowiony, ale który O. Filip i Kongrega-
cja natychmiast zaczynają odbudowywać od fundamentów. Dnia 
27 września Arcybiskup Florencji Alessandro Medici (przyszły 

                                                                                                                                  
78 Fabrizio Mezzabarba (+ 1586), z Pavii, osoba nie w pełni zrównowa-

żona, według oceny samego O. Filipa; był pierwszym hojny dobrodziejem po-
wstającego stowarzyszenia filipińskiego, i ekonomicznie pomagał Barnabitom 
w rzymskiej fundacji: rodzina filipińska przyjęła tę „bardzo pobożną i błogo-
sławioną Kongregację” (Tarugi do Generała Barnabitów O. Paolo Omodei) 
i Ojcowie znaleźli wspaniałomyślną gościnność w San Girolamo, gdzie spotkali 
Alessandra Sauli, pilnie uczęszczającego do Oratorium, który następnie został 
Generałem Kongregacji w trzydziesty czwartym roku życia, potem biskupem 
Alerii i Pavii: zmarł w 1592 roku; beatyfikowany w 1742 i kanonizowany 
w 1904 roku. Boffito, Bibliotheca Barnabitica, III, Firenze, 1934, 412-440; 
Cistellini, San Filippo Neri, I, 178-179. 

79 Pompeo Pateri (1547-1624), z Piovery, diecezji Pavia. Do Kongrega-
cji wstąpił zaraz po przybyciu do Rzymu, i był jej znamiennym przedstawicie-
lem, poszukiwanym kierownikiem sumienia oraz wartościowym administrato-
rem, cennym także dla Papieży i Kardynałów Wikariuszy Rzymu, którzy także 
posługiwali się jego inteligentną pracowitością. Założył w Lanciano, w 1598 
roku, nowy Dom Oratoryjny dla kierowania Opactwem S. Giovanni in Venere, 
przyłączonego do Kongregacji od 1585 roku. Pozostawił  książeczkę Wspo-
mnień, wydaną pod redakcją M. T. Bonadonna Russo, w „Archivio della Soc. 
Romana di Storia Patria”, 1975, I-IV. 

80 Russo M. T., 1575: organizzazione di un giubileo, w „Strenna dei 
Romanisti”, 1975, 371-385. 

81 Collectanea, 10-16. 
82 Cistellini, S. Filippo Neri, I, 174-199. 
83 Bonadonna Russo M. T., Appunti sull’antica parrocchia vallicellia-

na, w „Studi offerti a G. Incisa della Rocchetta, Roma, 1973, 89-115. 
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papież Leon XI), bardzo serdeczny penitent O. Filipa, błogosławi 
pierwszy kamień „Nowego Kościoła” („Chiesa Nuova”)84, pod-
czas gdy podtrzymywana jest więź z Mediolanem, dokąd, w paź-
dzierniku udają się O.O. Gigli i Perracchione85. Francesco Bozzi86 
został przyjęty do Wspólnoty. 
 
 1576 
 W marcu powracają z Mediolanu Fedeli i Mezzabarba; Gigli 
został wezwany do Rzymu w czerwcu. 
 
 1577 
 Dnia 3 lutego Mons. Alessandro de’Medici celebruje pierwszą 
Mszę święta na Vallicelli. Dnia 15 marca Kongregacja odbywa 
pierwsze zebranie, z którego notatka znajduje się w Księdze De-
kretów; w maju O. Filip został wybrany Prepozytem. W kwietniu 
Oratorium przenosi się na Vallicellę, tymczasowo gości w staj-
niach Alfonsa Visconti87, podczas gdy po części kontynuuje swoje 

                                                           
84 Lefevre R., Il primo architetto della Chiesa Nuova: Matteo Bartolini 

da Città di Castello, w „Oratorium”, IV (1973), 1, 42-49; Bonadonna Russo M. 
T., Contributo alla storia della Chiesa Nuova, w „Studi Romani”, IX (1961), 4, 
419-427; Ta sama, I Cesi e la Congregazione dell’Oratorio, w „Archivio della 
Società Romana di Storia Patria, XCI (1970), XXII, fasc. I-IV, 102-154.   

85 Pietro Perracchione, piemontczyk, urodzony w Chivasso w 1538 ro-
ku; wyświęcony na kapłana w 1570 roku. Był gościem w S. Girolamo kiedy 
O. Filip użyczył go Bartolomeo Porzio, nuncjuszowi w Niemczech. Mons. Spe-
ciani pisze o nim do Kard. Karola Borromeusza, że w San Girolamo „był uwa-
żany za świętego”. 

86 Francesco Bozzi, brat O. Tommaso; będzie godnym przedstawicie-
lem pierwszego pokolenia vallicelliańskiego, podczas gdy ich brat Pietro nie 
wytrwa we Wspólnocie i miał wielkie zadania w administracji miasta Rzymu. 
Bacci-Ricci, Vita di S. Filippo Neri... con la notizia di alcuni compagni..., Ro-
ma, 1672. 

87 Alfonso Visconti (1552-1608), patrycjusz mediolański i krewny 
Kard. Sfondrati, przyszłego papieża Grzegorza XIV. W 1575 roku wstąpił jako 
członek Kongregacji, ale potem został skierowany do Prałatury. Klemens VIII 
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spotkania także w S. Giovanni. Do Kongregacji wstępują Pietro 
Perracchione, Antonio Gallonio e Agostino Manni88. 
 
 1578 
 W sierpniu Papież odwiedza Vallicellę i O.Tarugi z tej okazji 
sporządza notatkę o stanie Kongregacji, zawierającą spis człon-
ków89, podzielonych na „Kapłanów Kongregacji Oratorium ery-
gowanej przez Waszą Świątobliwość” (dwudziestu trzech, z czego 
dwóch nieobecnych) oraz na osoby „niższych stopni” (klerycy, 
laicy i domownicy, nie wszyscy dający się łatwo utożsamić). 
 Wstępują do Kongregacji Flaminio Ricci90, oraz bracia 
G. Giovenale91 i G. Matteo92 Ancina. 
                                                                                                                                  
wyniósł go do godności kardynalskiej w 1599 roku, na sugestię Kard. Baroniu-
sza.  

88 Antonio Manni (1548-1608). Urodzony w diecezji Gubbio, przybył 
do Rzymu po studiach prawa w Perugii i został przedstawiony Filipowi przez 
lekarza Angelo Vittori. Będzie jednym z najbardziej znamienitych przedstawi-
cieli pierwszego pokolenia filipińskiego, przede wszystkim jako kierownik 
duchowy, w szczególności młodzieży, autor licznych Laud Oratorium oraz autor 
dzieł komentujących duchowość oratoryjną. Bacci-Ricci, Vita di S. Filippo... 
con la notizia di alcuni compagni..., Roma, 1672; Lo spirito dell’Oratorio se-
condo P. Manni, w „L’Oratorio di S. Filippo Neri”, 21 (1964), 2, 10-14; 5, 13-
15. 

89 wydaną przez Pastora, cyt., IX, ss. 81-82; Cistellini, San Filippo Ne-
ri, I, 228-229. Nie są zarejestrowani według starszeństwa, jak natomiast będzie 
to zawsze dokonywane w przyszłości. 

90 Flaminio Ricci (1548-1610), z Fermo. Przybył do Rzymu mając 
trzydzieści lat; doktoryzował się w prawie, otrzymał święcenia i nawiązał 
pierwsze kontakty z O. Filipem. O temperamencie powściągliwym i bardzo 
pokorny, obdarzony jasną inteligencją i stanowczą wolą, miał być mianowany 
biskupem Teramo, po śmierci brata, tytularnego biskupa tej diecezji, ale Filip 
uzyskał u Papieża, że Ricci nie został mu zabrany. W 1592 roku został wysłany 
do Neapolu, po wyjeździe Tarugiego, mianowanego arcybiskupem Awinionu, 
i tam przebywał aż do śmierci Ojca, który, po wielokrotnym wzywaniu go, nie 
mógł mieć radości zobaczenia go znowu. Po śmierci O. Filipa stanie się postacią 
pierwszoplanową i jednym z najbardziej miarodajnych interpretatorów myśli 
O. Filipa w pracy na redagowaniem ostatecznych Konstytucji z 1612 roku, 
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 1579 
 Kard. Karol Borromeusz, przebywa przez pewien czas w Rzy-
mie, odwiedza Vallicellę93: jest to ostatnia próba otrzymania od 
św. Filipa ludzi, których mógłby zabrać do Mediolanu. Domy w 
San Severino i w Fermo proszą o agregację do Domu rzymskiego. 
 
 1580 
 W Kongregacji zostają dokonane pierwsze wybory, w których 
O. Tarugi zostaje wybrany rektorem Domu na Vallicelli, podczas 
gdy Prepozyt O. Filip rezyduje jeszcze w San Girolamo. Nowe 
niepokoje we Wspólnocie, chociaż krótkotrwałe, z powodu docho-
dzenia Kard. Wikariusza Giacomo Savelli odnośnie Ojców odda-
jących się głoszeniu kazań i słuchaniu spowiedzi; kończy się ono 

                                                                                                                                  
sprzeciwiając się na wszelkie sposoby, zwłaszcza podczas trwania jego przeło-
żeństwa (Prepozyt Generalny przez dwa trzechlecia, po Vellim: 1602-1608) 
poglądom O. Talpy i nurtu neapolitańskiego. Wyraźny obrońca niezależności 
Domów, przeszkodził, aby Kongregacja w Fermo – powstała także dzięki niemu 
– została agregowana do Rzymu na sposób Kongregacji w Neapolu i w San 
Severino, pomimo skłaniania się ku temu kilku Ojców z Vallicelli oraz samych 
Ojców z Fermo. Bacci-Ricci, Vita di S. Filippo...con la notizia di alcuni compa-
gni..., Roma 1672.     

91 Giovanni Giovenale Ancina (1545-1604). Zobacz krótką charaktery-
stykę w rozdz. V, Bacci P. G., Vita di P. Giovanni Giovenale Ancina, Roma, 
1671; Pellegrino M., Il Beato Giovenale Ancina, wyd. II przejrzane przez 
E. Dao, Saluzzo, 1968; Atti di processo canonico, Roma, 1855; Gigli N. (A. 
Cistellini), Francesco di Sales e Giovenale Ancina, w „Memorie Oratoriane”, 14 
(1984), 71-83; Tenże, Padre Giovenale Ancina, „Pellegrino errante”, w „Me-
morie Oratoriane”, 13 (1983), 48-63; Damilano P., Giovenale Ancina, musicista 
filippino, Firenze 1956: z listą dzieł i pism nie wydanych.  

92 Bacci-Ricci, Vita di S. Filippo Nero... con la notizia di alcuni com-
pagni..., Roma, 1672. 

93 Sala A., Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo, II, 
Milano, 1858, 170-171.  
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pełnym zatwierdzeniem i nawet danym Ojcom zleceniem pełnienia 
funkcji spowiedników dla uwięzionych przez Św. Oficjum94. 
 
 1581 
 Nowa niepokojąca choroba dotyka O. Filipa, który sporządza 
swój drugi testament, spisany 2 października. 
 
 1582 
 Kongregacja zakłada Kolegium Polskie95. Staraniem Tarugiego 
i Talpy powstaje pierwsza wersja Konstytucji96. 
 
 1583 
 Bordini otrzymał zlecenie zredagowania po łacinie tekstu Kon-
stytucji, który otrzymuje tytuł Compendium97, przejrzanego przez 
Ojca Filipa; przygotowywane jest także Breviatio lub Summa98. 
 Dnia 16 marca, w domu Massimo, Filip swoją modlitwą uzy-
skuje cud wskrzeszenia młodego księcia Paolo99, do którego jest 
bardzo przywiązany. W czerwcu O. Tarugi udaje się do Neapolu, 

                                                           
94 Cistellini, San Filippo Neri, I, 269-273. 
95 Borelli M., San Filippo ed il Collegio Polacco, w „L’Oratorio di 

S. Filippo Neri”, 20 (1963) 10, 3-6; Cistellini, San Filippo Neri, I, 303-305; 
Gigli N. (A. Cistellini), Il quarto centenario del Collegio polacco in Roma, 
w „Memorie Oratoriane”, IV (1983), 10-11-12, 3 nn..    

96 Collectanea, 109-119; Cistellini, San Filippo Neri, I, 299-303; 315-
334; Tenże, In quarto centenario delle prime Costituzioni oratoriane (1583-
1983), w „Memorie Oratoriane”, IV (1983), 13, 24-47. 

97 Collectanea, 120-145. 
98 Collectanea, 146-149; Cistellini, San Filippo Neri, I, 332-334. 
99 Processo, I, 202-203. Sławny lekarz Angelo Vittori (Medicae Con-

sultationes, Roma, 1640) stwierdził, że była to rzeczywista śmierć; Lais G., 
Terzio centenario del miracolo do S. Filippo Neri in palazzo Massimo, Roma, 
1883; Russo Bonadonna M. T., Quarto centenario del miracolo di Casa Massi-
mo, w „L’Urbe”, 1-2, 1983.  
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aby oszacować możliwość założenia Domu, o który proszą wybitni 
przedstawiciele miasta. Dnia 22 listopada O. Filip, na prośbę Pa-
pieża, opuszcza swój umiłowany pokój w San Girolamo i przenosi 
się na Vallicellę, aby mieszkać razem z Ojcami jego Kongrega-
cji100.   
 
 1584 
 W wielu czterdziestu sześciu lat, wyniszczony trudami apostol-
skimi i stylem życia surowo pokutnym, umiera św. Karol Borro-
meusz. 
 W maju O. Filip został jednomyślnie wybrany Prepozytem do 
końca życia. Na rektora domu Kongregacja wybiera O. Alessandro 
Fedeli. W następstwie informacji złożonych przez O. Tarugiego, 
postanawia się studiować projekt fundacji w Neapolu i O. Tarugi 
wyjeżdża z kilku Ojcami. Dnia 11 czerwca O. Filip sporządza no-
wy testament.  
 
 1585 
 W kwietniu umiera Grzegorz XIII i następuje po nim Sykstus 
V (1585-1590)101.  
 Dnia 16 stycznia, nowa ciężka choroba zmusza Filipa do pozo-
stawania długo w łóżku. W marcu, Dom w San Severino został 
włączony do Domu rzymskiego102. Bullą Papieże zostaje Kongre-
gacji powierzone Opactwo S. Giovanni in Venere103 z obowiąz-
kowym zadaniem prowadzenia duszpasterstwa na terytorium 
Opactwa; O. Talpa, jako pełnomocnik, objął je w posiadanie. 
                                                           

100 Cistellini, San Filippo Neri, I, 335-339. 
101 Bonadonna Russo M. T., Sisto V e gli Oratoriani, w „Sisto V: I. 

Roma e Lazio”, Atti del VI Corso Internazionale di Alta Cultura, Libreria dello 
Stato, Roma, 1973. O. Bordini poświęcił mu Liber carminum de rebus praecla-
ris gestis a Sixto V P. M., Romae, 1588. 

102 Cistellini, San Filippo Neri, I, 420-425. 
103 Gasbarri C., La Badia di S. Giovanni in Venere, w „L’Oratorio di 

S. Filippo Neri”, 18 (1961) 11, 8-12. 
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 Alesso Figliucci104 zajmuje się wydaniem książki Silvia Anto-
niano Tre libri dell’educazione christiana de’figliuoli105. 
 
 1586 
 Umiera O. Fabrizio Mezzabarba; nowa choroba O. Filipa potę-
guje niepokój Wspólnoty, pomniejszonej o tych, którzy wyjechali, 
aby zakładać Dom w Neapolu106. Kongregacja postanawia zakoń-

                                                           
104 Był w San Girolamo penitentem św. Filipa, który skierował go do 

dominikanów we Florencji. Cistellini A., Fra Alessio Figliucci e San Filippo 
Neri, w „Rassegna di ascetica e mistica”, I (1971). 

105 Dzieło, którego pisanie zostało ukończone w 1581 roku, gromadzi 
wielką część pedagogicznego doświadczenia O. Filipa; „Pogłębiona analiza 
rozdziałów pozwala z łatwością stwierdzić poglądy i kierunki zgodne z tymi, 
które rozpoznaje się w praktyce Oratorium: pesymistyczna koncepcja natury 
ludzkiej, mogącej być zbawioną przez łaskę (w czym wielką rolę odgrywa prak-
tyka sakramentalna) i stosowanie osobistej woli w ciągłym dziele wewnętrznego 
nawracania się. Jest to wyraźne nadanie ważności środowisku kształtujące-
mu...” (Pacini G. P., Filippo Neri prete: note sulla pastorale filippina, w „Atti 
della giornata di studio in occasione del quarto centenario della morte di 
S. Filippo Neri, Genova, 15 novembre 1995”, Quaderni Franzoniani, X (1997), 
37). Dzieło zostało zadedykowane „Reverendis Patribus Congregationis Orato-
rii” ponieważ, jak stwierdza autor w dedykacji, „quidquid est fructus ab eorum 
semente [wszystko jest wynikiem ich zasiewów]”. Badacze pedagogii Kontrre-
formacji uznali w nim najbardziej znaczące świadectwo odnowionego obowiąz-
ku wychowawczego pobudzonego przez Sobór Trydencki (Secco L., La peda-
gogia della Controriforma, Brescia, 1973). Silvio Antoniano (1540-1603), był 
duchowym synem św. Filipa Neri, uważanym nawet za członka powstającej 
wspólnoty filipińskiej: „huomo nostro, ma che non cohabita” mówi o nim Taru-
gi, wspominając, że „mówi [głosi kazanie w Oratorium] w każdy czwartek 
(Arch. Congr. Nap. VII. 2, 27). Prałat i osobisty szambelan Klemensa VIII, 
mający wspaniałe talenty literackie i bardzo subtelny humanista, to on, między 
innymi, sporządził bullę rozgrzeszającą Henryka IV, do czego tak bardzo przy-
czynili się O. Filip i Baroniusz; Pastor (Storia dei Papi, XI, 103) pisze o niej: 
„najważniejszy dokument, jaki kiedykolwiek wyszedł z papieskiej kancelarii”. 
Antoniano spoczywa w Chiesa Nuova, w kaplicy Bożego Narodzenia.  

106 Cistellini, San Filippo Neri, I, 353-409; 430-441; 504-527; Borelli 
M., Le Costituzioni dell’Oratorio Napoletano, Napoli 1968. 
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czyć eksperyment z Kolegium Polskim. Baroniusz coraz bardziej 
oddany studiom nad historią Kościoła, do których pobudził go 
O. Filip, publikuje Martyrologium107, napisane na polecenie Pa-
pieża. 
 
 1587 
 W Rzymie umiera skromny i dowcipny św. Feliks z Cantali-
ce108, przyjaciel, z którym O. Filip przeżył wiele chwil duchowego 
dobrego humoru. 
 W wyborach Kongregacji O. Angelo Velli zostaje rektorem 
Domu Rzymskiego. O. Giovan Francesco Bordini wyjeżdża do 
Polski w poselstwie z Kard. Ippolito Aldobrandinim. Federico 
Borromeo109, bliski O. Filipowi110, przed którym Ojciec otworzył 

                                                           
107 Saxer V., Baronio ed il Martirologio Romano, w Antichità paleocri-

stiane e altomediovali, Sora, 1985.   
108 Św. Feliks z Cantalice (1515-1587). Papież Sykstus V, któremu 

przepowiedział papiestwo zachęcając go, aby się zachowywał właściwie, na-
tychmiast otworzył proces kanoniczny. „Monumenta historica Ord. Fr. Min. 
Capuccinorum”, X, Roma, 1964; Incisa della Rocchetta G., San Filippo e San 
Felice da Cantalice, w „L’Oratorio di S. Filippo Neri”, 22 (1965), 1, 1-6. Zob. 
Processo, IV, w indeksie, pod hasłem Felice da Cantalice. 

109 Federico Borromeo (1564-1631), najbliższy kuzyn kardynała Karola 
– a nie bratanek, jak często uważano – przybył do Rzymu po ukończeniu stu-
diów w Pawii i w Bolonii; został mianowany kardynałem w 1587 roku, wyświę-
cona na kapłana w 1593 i wybrany arcybiskupem Mediolanu w kwietniu 
w 1595 roku. Cistellini A., Il Card. Federico Borromeo, S. Filippo e la Vallicel-
la, w „Atti della Accademia di S. Carlo”, a. IV, 1981, 91-133. 

110 Więzi Federica  z O. Filipem rozpoczynają się krótko po jego przy-
byciu do Rzymu. Jego pierwsza obecność na Vallicelli została zasygnalizowana 
17 października 1586 roku: „Wczoraj przybył Najdostojniejszy hrabia Federico 
Buorromeo w celu Oratorium. – pisze Bordini do Tarugiego następnego dnia – 
Jest młody o anielskim wyglądzie jak i obyczajach. Niech Pan Nasz go zachowu-
je”. Odtąd Borromeo będzie jednym z najbardziej przywiązanych do O. Filipa i 
do Domu. W liście, jaki napisze do Gallonia, dołączając go do swojego świa-
dectwa dla Procesu kanonicznego, stwierdza: „Ojciec wie, jak bardzo czciłem 
tego świętego, Ojciec zna moją miłość. Po śmierci jeszcze wzrosła, a nie 
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swoje serce w cennych poufnych wyznaniach, został mianowany 
kardynałem. 
 
 1588 
 Wychodzi z druku pierwszy tom Annales Ecclesiastici111 Ba-
roniusza, owoc trzydziestu lat studiów. Nie zostałyby opublikowa-
ne gdyby Kard. Antonio Caraffa, Bibliotekarz Św. Rz. Kościoła, 
nie zmusił O. Cezarego, oddając do dyspozycji założoną przez 
siebie drukarnię Watykańską. Dla korekty i dla redagowania in-
deksów otrzymał Baroniusz pomoc któregoś współbrata z Kon-
gregacji, i pierwszy tom między czerwcem a lipcem został przed-
stawiony Papieżowi Sykstusowi V, zdobywając natychmiastowy 
i wielki sukces. O. Ricci opowiada, za każdy nowy tom Annales 
O. Filip wyznaczał Baroniuszowi w nagrodę służenie do trzydzie-
stu Mszy; kiedy indziej, każąc mu siedzieć na niskim miejscu, 
rozkazywał komuś wygłaszać krytyki o nim, o jego rodzinnym 

                                                                                                                                  
umniejszyła się. Gdyby to było korzystne, chciałbym wylać krew dla jego pamię-
ci” (Processo, III, 419-420).  

111 Baronio C., Annales Ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, 
12 tomów, Roma, 1588-1607. Dzieło, powstałe z przemówień na temat historii 
Kościoła, o które O. Filip prosił Baroniusza, okazuje się, ponad intencjami Au-
tora, odpowiedzią na Ecclesiastica historia, opublikowaną w trzynastu tomach 
przez grupę uczonych protestanckich pod kierownictwem Mattiasa Vlacica 
(Flacio Illirico), między 1559 a 1574 rokiem. Materiał, podzielony według wie-
ków – „Centuriae”, od czego jego autorzy zostali nazwani „Centuriatorami 
z Magdeburga” – charakteryzował się wyraźnym zamiarem polemicznym anty-
katolickim i ulegał bardzo silnej stronniczości, także cytując obficie źródła. 
Baroniusz posługiwał się tą samą metodą, okazując jednak większą sumienność 
w posługiwaniu się dokumentami. Annales osiągnęły ogromny sukces, po-
świadczony przez dwadzieścia wydań i przez dziesiątki wydań częściowych, 
streszczeń i przekładów. Opinia Prof. Pincherle o dziele Baroniusza 
w „L’Oratorio di S. Filippo Neri”, 22 (1965), 12, 18-19; Jedin H., Il Cardinale 
Cesare Baronio, Brescia, 1982; Cistellini A., Attualità di Cesare Baronio, 
w „Memorie Oratoriane”, 14, (1984), 42-54; Bonadonna Russo M. T., La cultu-
ra storica nella Congregazione dell’Oratorio, w San Filippo Neri nella realtà 
romana del XVI secolo..., Roma, 2000, 69-88. 
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mieście i o jego rzeczach. Baroniusz zawsze pokornie przyjmował 
nagrody, jakie były mu wyznaczane. 
 Dnia 3 października O. Filip dołącza dodatek do testamentu. 
Kongregacja kończy redagowanie nowego tekstu Konstytucji112, 
którego kopia zostaje wysłana do Neapolu. 
 
 1589 
 Zbliżają się do zakończenia prace przy półczaszy apsydy ko-
ścioła Chiesa Nuova, który jest zdecydowanie na dobrej drodze 
tego, aby mógł w pełni służyć nabożeństwom.  
 
 1590 
 Dnia 27 sierpnia umiera Papież Sykstus V, po którym następuję, 
po bardzo krótkim pontyfikacie Urbana VII, Grzegorz XIV (1590-
1591), bardzo życzliwy dla O. Filipa i mający zamiar odznaczenia 
go purpurą w swoich pierwszych nominacjach kardynalskich113. 
 Dnia 11 lutego, przeniesienie na Vallicellę ciał świętych Mę-
czenników Papiasza i Maura z kościoła św. Adriana al Foro roma-
no, było momentem niepohamowanej radości dla O. Filipa, rozmi-
łowanego, od młodości, w świadectwie męczenników i pobożnego 
czciciela świętych relikwii114. Podczas wyborów odbytych 
w miesiącu czerwcu O. Tomaso Bozzi został wybrany rektorem. 
Ojciec nalega, aby została przyjęta jego rezygnacja z funkcji spo-
wiednika Wspólnoty; Alessandro Fedeli, najstarszy we Wspólno-
cie, został wybrany jako jego następca. Do Kongregacji wstąpił 

                                                           
112 Collectanea, 155-163; Cistellini, S. Filippo Neri, I, 605-622. 
113 Processo, III, 269. Tarugi, z okazji jego wyboru, gratuluje kard. Fe-

derico Boromeuszowi, albowiem nowy Papież błyszczy „żywą wiarą, gorącą 
miłością, czystością, łagodnością i sprawiedliwością oraz wszystkimi innymi 
cnotami razem z doktryną katolicką” (C. Marcora [pod redakcją], Corrispon-
denza del Card. Tarugi al card. Federico Borromeo, w „Memorie storiche della 
diocesi di Milano”, XI (1964), 130-132.   

114 Cistellini, San Filippo Neri, I, 671-674. 
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O. Pietro Consolini115, jeden z ostatnich, ale najbardziej umiłowa-
nych uczniów, który cieszył się głęboką zażyłością z Ojcem. 
 
 1591 
 W październiku umiera Grzegorz XIV, a po nim następuje, na 
dwa miesiące pontyfikatu, Papież Innocenty IX. 
 Nowa choroba osłabia stan zdrowia O. Filipa, już od lat do-
świadczanego wielu problemami zdrowotnymi, podczas gdy 
straszliwy głód połączony z epidemiami dziesiątkuje ludność 
Rzymu, który w przeciągu jednego roku traci połowę z swoich 
około stu dwudziestu tysięcy mieszkańców, i zbiera ofiary także 
w Kongregacji Oratorium: zmniejsza się, niemal aż do wygaśnię-
cia, Wspólnota w San Severino; w czerwcu umiera w Rzymie 
O. Niccoló Gigli, bardzo subtelny syn Filipa, miłowany przez Ojca 
z ogromną tkliwością116; Po tygodniu, umiera w Rzymie, dotknięty 
epidemią i wyczerpany trudem opieki nad najbardziej ubogimi 
chorymi, młody kleryk jezuicki św. Alojzy Gonzaga117. Podczas 
lata tego roku Kard. Agostino Valier pisze dialog „Philippus, sive 
de christiana laetitia”118. 
                                                           

115 Pietro Consolini (+ 1643). Bacci-Ricci, Vita di san Filippo Neri... co 
notizia di alcuni compagni..., Roma, 1672; Alcune azzioni, detti et ammaestra-
menti del Nostro glorioso Padre S. Filippo Neri..., riferiti dall s. mem., del P. 
Pietro Consolini, kod. Bibl. Naz. Roma, Fondo S. Francesca Romana, 13, nn.. 
19-20. 

116 O. Gigli był pierwszym kapłanem, który został pochowany w Chie-
sa Nuova. Po śmierci Ojca, jego serce, razem z wnętrznościami, zostanie złożo-
ne przez brata laika Giovan Battistę Guerra obok zwłok Gigliego; serce, pod-
czas ekshumacji, nie zostało znalezione, podczas gdy cała reszta była zachowa-
na w dobrym stanie. Processo, I, 49-52.   

117 Św. Alojzy Gonzaga (1568-1591). Cepari V., Vita del B. Luigi Gon-
zaga della Compagnia di Gesù, Roma, 1606; Scaduto M., L’azione di un misti-
co, w „La Civiltà Cattolica”, grudz. 1968, ss. 544-45; Paganella M., S. Luigi 
Gonzaga. Un ritratto in piedi, Milano 1991.   

118 Valier card. A., Il dialogo della gioia cristiana, Tekst łaciński, tłu-
maczenie i wprowadzenie staraniem A. Cistellini, Brescia, 1975. 
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 1592 
 Do Rzymu przybywa św. Józef Kalasanty119, założyciel Szkół 
Pobożnych, który umrze, jak Filip, w 1595 roku, podczas gdy jego 
dzieło będzie miało w Baroniuszu szczerego obrońcę. 
 W styczniu Kard. Aldobrandini, oddany uczeń O. Filipa, został 
wybrane Papieżem i przyjął imię Klemensa VIII (1591-1605): „Fi-
lip wstąpił na tron Piotra”.  
 Przyjaźń O. Filipa do Papieża wyrażała się, podczas tych nie-
wielu lat życia, jakie Świętemu pozostawały, w gestach serdecznej 
poufałości120 i w misjach dużej wagi, jak pojednanie Henryka IV 
z Francji (1595) – wydarzenie o ogromnej doniosłości, jeden z 
najważniejszych rozdziałów życia Kościoła pod koniec XVI wieku 
– do którego Papież bardzo mocno został ukierunkowany przez 
decyzję O. Filipa, który działał za pośrednictwem Baroniusza.  
 Nowy Papież, znając wartość ludzi Ojca Filipa, nie waha się, 
dla dobra Kościoła, zadać mu bólu zabierając najbardziej znaczą-
cych: w lutym O. Giovan Francesco Bordini zostaje mianowany 
biskupem w Cavaillon, a w październiku M. Tarugi zostaje mia-
nowany arcybiskupem Awinionu. W listopadzie, ponownie ciężka 
choroba O. Filipa.  
 
 1593-1594 
 Mons. Tarugi wyjeżdża do swojej siedziby. Zarządzanie Opac-
twem, obecnie zbyt uciążliwe dla Kongregacji Rzymskiej, zostało 
powierzone Domowi w Neapolu. W czerwcu O. Filip rezygnuje ze 
stanowiska Prepozyta i proponuje Cezarego Baroniusza jako swo-
jego następcę, który zostanie prawidłowo wybrany w lipcu. Do 
                                                           

119 S. Giuseppe Calasanzio (1557-1648). Giordano F., Il Calasanzio e 
l’origine della scuola popolare, Genova, 1960; Vilà Palà C., Calasanz y san 
Felipe Neri, w „Memorie Oratoriane”, 3-4 (1981), 25-34.  

120 Por. list O. Filipa do Jego Świątobliwości i odpowiedź Papieża 
w S. Filippo Neri, Gli scritti e le massime, 110-114. Silvio Antoniano, mistrz 
kamery, zanosił Papieżowi i O. Filipowi odnośne liściki. Zob. Processo, IV, 
303-304: pod hasłem „relazione con i Papi”.   
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Neapolu zostaje wysłana kopia Konstytucji poprawionych dołą-
czeniem Dekretów generalnych121. Postanowiono odbyć wizytację 
we wszystkich Domach, która zostanie dokonana przez O. Pateri w 
1594 roku122. W październiku, na krótko przed zachorowaniem, O. 
Filip został przyjęty przez Papieża, który powtórzył mu swoją wo-
lę mianowania go Kardynałem, „a Ojciec podniósł biret, spoglą-
dając w niebo, powiedział: Paradiso, paradiso”123. 
 
 1595 
 W kwietniu O. Filip został „zaatakowany ogromnym bólem 
serca, z gorączką”; jeszcze raz powrócił do sił, ale teraz jest już 
u schyłku. Za sugestią Baroniusza, Papież mianuje Kard. Federico 
Borromeo arcybiskupem Mediolanu, pomimo podejmowanych 
przez niego usiłowań, także włączając w nie O. Filipa, dla unik-
nięcia tej nominacji. Nowa choroba zmusza Ojca do zrewidowa-
nia, 13 maja, jego testamentu. Dnia 22, Federico Borromeo, który 
był obecny, udzielił mu Wiatyku: „Kiedy udzielałem mu Komunii 
– zaświadcza Kardynał – krótko przedtem powiedział: ‘Nie zrobi-
łem niczego dobrego, niczego, niczego...’. Na te słowa, które ja 
wymawiałem, podając mu Komunię: ‘Domine, non sum dignus...’ 
on odpowiedział głośno: ‘Nigdy, nigdy nie byłem jej godny’; i to 
wszystko z mocą ducha, w biednym umierającym ciele, niewiary-
godne”. Fabrizio Massimo, który był obecny, poświadcza, że po 
otrzymaniu sakramentów, Ojciec powiedział: „Vanitas vanitatutm: 
kto szuka czegoś innego niż Chrystusa, nie wie, czego chce; kto 
szuka czegoś innego niż Chrystusa, nie wie o co prosi”124. Ostatnie 
cudowne ożywienie: O. Filip może odprawiać Mszę 23 maja, 
i także następnego dnia, w uroczystość Bożego Ciała: była to jego 

                                                           
121 Cistellini, San Filippo Neri, II, 884-888. 
122 Cistellini, San Filippo Neri, II, 917-935. 
123 Processo, I, 287.  
124 Processo, II, 328. 
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ostatnia Msza, odprawiana ”radośnie, jak gdyby śpiewając”125. 
Wieczorem przyjmuje jeszcze w celu wysłuchania spowiedzi 
Kard. Agostino Cusani i innych prałatów, z którym odmawia Bre-
wiarz, potem w nocy z 25 na 26 maja, około trzeciej nad ranem, 
łagodnie zasypia w Panu, po udzieleniu swojej Kongregacji błogo-
sławieństwa, w obecności Baroniusza i całej Wspólnoty. Przed 
zwłokami Ojca, Cesare Baronio, otwierając Brewiarz dla wyszu-
kania najbardziej stosownych słów, czyta werset Psalmu 79, który 
wpada mu w oczy: „respice de caelo et vide et visita vineam istam 
et protege quam plantavit dextera tua”126. Dnia 2 sierpnia otwarto 
kanonizacyjny proces kanoniczny. W listopadzie Baroniusz zostaje 
mianowany Protonotariuszem Papieskim i Spowiednikiem Papie-
ża. W grudniu Kongregacja postanawia nie agregować innych 
Domów. 
 
 1596 
 Pokój Ojca zostaje zamieniony na kaplicę. Dnia 25 maja 
O. Baroniusz zostaje ponownie wybrany Prepozytem, ale 4 czerw-
ca zostaje mianowany kardynałem, razem z Mons. Tarugim, który 
powraca do Rzymu. Dnia 7 czerwca Prepozytem zostaje wybrany 
O. Angeli Velli. 
 
 
 1597 
 W kwietniu Kongregacja uchwala regulamin Oratorium 
Świeckiego. We wrześniu kard. Tarugi zostaje przeniesiony do na 
stolicę w Sienie. Brewe papieskie erygują Kongregacje w Fermo, 
w Palermo oraz Kongregację w Lanciano dla Opactwa S. Giovanni 
in Venere. W następnym roku zostaje przemieniona w Kongrega-
cję Oratorium Wspólnota O.O. della Pace w Brescii. 
 
                                                           

125 Processo, I, 66. 
126 Cistellini, San Filippo Neri, II, 961-971. 
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 1599 
 W czwartą rocznicę śmierci O. Filipa, którego została dokona-
na rekognicja zwłok, Kard. Alessandro de Medici konsekruje 
Chiesa Nuova. O. Velli zostaje ponownie wybrany Prepozytem. 
We wrześniu zostaje erygowana Kongregacja w Thonon Brewem 
Papieskim, które mianuje Prepozytem Franciszka Salezego127. 
 
 1600 
 Dnia 6 czerwca Kard. Tarugi kładzie pierwszy kamień kaplicy, 
budowanej przez Nero del Nero, dla przyjęcia nie zniszczonych 
zwłok O. Filipa. Wychodzi Vita Beati Patris Philippi Nerii floren-
tini, autorstwa A. Gallonia, która następnego roku będzie opubli-
kowana po włosku.        
 
 1601 
 W lutym Kongregacja wydaje dekret o zniesieniu Domu w San 
Severino, który zostaje przekazany Barnabitom. 
 
 1602 
 Dnia 24 maja z daniną nieporównywalnej miłości, zwłoki Ojca 
są uroczyście przenoszone do nowej kaplicy128. O. Flaminio Ricci 
zostaje wybrany Prepozytem. 
 
 1604 
 Umiera w Saluzzo Mons. Giovanni Giovenale Ancina, miano-
wany biskupem diecezji piemonckiej na konsystorzu 26 sierpnia 
                                                           

127 Pedrini A., Filippo Neri e Francesco di Sales, w „Palestra del Cle-
ro”, 67 (1967), 21, ss. 1321-1336. Zobacz Św. Franciszek Salezy w rozdz. V, 
także dla bibliografii. 

128 Incisa della Rocchetta G., La cappella di san Filippo alla Chiesa 
Nuova, w „Oratorium” III (1972), I, 46-52; Tenże, L’anticamera el Santo e la 
cappelletta privata di san Filippo. La „sala rossa” e la cappelletta interna di 
san Filippo, w „Oratorium” III (1972), 2, 74-101; Tenże, Il Santuario Filippino 
della Vallicella, „Quaderni dell’Oratroio, 2. 
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1602 roku i konsekrowany w Chiesa Nuova 1 września następnego 
roku. 
 
 1605 
 Dnia 5 marca umiera Klemens VIII; następuje po nim, na kilka 
tygodni, pod imieniem Leona XI, Kard. Alessandro de Medici129, 
któremu Ojciec Filip przepowiedział bardzo krótki pontyfikat. 
W maju został wybrany Papież Paweł V Borghese (1605-1621). 
 Ricci ponownie jest wybrany Prepozytem.  
 
 1607 
 Została erygowana Kongregacja w Aquila. Dnia 30 czerwca, 
na Vallicelli, gdzie w ostatnich czasach mógł powrócić, aby cie-
szyć się „przyjemnym gniazdem”, od którego klucz zawsze trzy-
mał „w kieszeni”, umiera Czcigodny Cesare Baronio, i został po-
chowany pod prezbiterium w Chiesa Nuova130. 
 
 1608 
 Czcigodny Francesco Maria Tarugi, w odstępie jednego roku, 
11 czerwca, odchodzi za swoim serdecznym przyjacielem do nie-
bieskiej ojczyzny i on także spoczywa w prostym grobowcu Oj-
ców, pod prezbiterium Vallicelli, obok Baroniusza. O. Angelo 
Velli został wybrany Prepozytem. 
 
 1611 
 O. Pietro Consolini został wybrany Prepozytem. W tym roku 
gromadzi się pierwszych siedmiu kapłanów, którzy będą stanowili 

                                                           
129 Św. Filip ma jeszcze na palcu serdecznym prawej ręki pierścień Bi-

skupi, który nałożył mu Kard. Alessandro, na znak niezrównanej miłości, kiedy 
oddawał cześć zwłokom. Piękna maska ze srebra, która okrywa twarz Świętego, 
cyzelowana w 1603 roku, jest dziełem Tomasza Cortine.  

130 La sepoltura di Baronio, w „L’Oratorio di San Filippo Neri”, XVII 
(1960), 10-11.  
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Oratorium Bérulle’a131, kanonicznie uznane przez Pawła V w 1613 
roku.  
 
 1612 
 Dnia 24 lutego Brevem „Christifidelium” Paweł V zatwierdza 
„Instituta Congregationis Oratorii de Urbe”132. Breve z 3 marca 
zakazuje zakładania innych Kongregacji oratoriańskich inaczej niż 
pod ścisłymi warunkami; zostanie ono uzupełnione przez Motu 
proprio z 26 czerwca133. Kongregacja postanawia rozdzielenie 
Domów Rzymskiego i Neapolitańskiego. 
 
 1615 
 Dnia 25 maja Paweł V wpisuje do wykazu Błogosławionych134 
O. Filipa, który cieszył się już kultem całego Rzymu. 
 Dom w Neapolu przyjmuje Konstytucje rzymskie i połączenie 
jest w dalszym ciągu utrzymywane. 
 
 1622 
 Dnia 12 marca Grzegorz XV (1621-1623), który jako Prałat, 
był bratem a także Rektorem Oratorium Świeckiego w Rzymie 
i który jako Kardynał ciągle bywał na Vallicelli, kanonizuje Filipa 

                                                           
131 „O. Bérulle, generał Towarzystwa Oratorium Jezusa Chrystusa, nie 

potrafił oderwać się od naszego kościoła, i powiedział, iż ma zamiar dostosować 
się do Instytutu św. Filipa, na ile wytrzymają umysły Francji, które, mówi, nie 
trwają zbytnio w przedsięwzięciach (Giustiniani do Binago, 26. 6. 1627). Prze-
bywał w Rzymie w sierpniu 1624, i przy tej okazji ustanowił ściślejsze więzi z 
Vallicellą. Breve z 1625 roku udzieliło Oratorium Francuskiemu tych samych 
duchowych przywilejów, jakie ma Oratorium na Vallicelli. Lettera del Bérulle 
do O.O. w Rzymie, „L’Oratorio di S. Filippo Neri”, 19 (1962), 7, 15-16. Opera 
omnia O. De Bérulle, Oeuvres complètes, Cerf, Paris, 1995 i nn.    

132 Collectanea, 209-253. 
133 Collectanea, 64-65; 66-67. 
134 Cistellini, San Filippo Neri, III, 2051-2053.  
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Neri135, razem z Ignacym Loyolą, Franciszkiem Ksawerym, Teresą 
z Avila i Izydorem Oraczem. Rzym rozradowany pospiesza do 
Św. Piotra, mówiąc żartobliwie, że Papież „kanonizował czterech 
Hiszpanów i jednego Świętego”. 
 W hołdzie Filipowi, „Apostołowi Rzymu” z świętymi Piotrem 
i Pawłem, rozpoczęto, od 1609 roku, tradycję ofiarowywania każ-
dego roku kielicha dla Chiesa Nuova przez zarząd miasta Rzy-
mu136. 
 Breve „Ex iniuncto” z dnia 8 lipca ustanawia niezależność 
Domów. Ukazuje się nowa biografia św. Filipa, napisana przez 
O. Pier Giacomo Bacci137; do Kongregacji został przyjęty Paolo 
Aringhi, któremu zawdzięcza się „Vite e detti de’Padri e Fratelli 
della Congregazione dell’Oratorio”138.     
  
 (Fragment książki Edoardo Aldo Cerrato: S. Filippo Neri. La 
sua opera e eredità, Biella 2002, ss. 11-45). 
 
         Ciąg dalszy nastąpi! 
 
                                    Tłumaczenie: Ks. Mieczysław Stebart COr 
                                                           

135 Bulla Urbana VIII, Rationi congruit, z 6 sierpnia 1623, w Bullarium 
Romanum, Editio Taurinensis, 1858, XIII, 11-23; także w „Quaderni di Orato-
rium. Spiritualità e Storia filippina”, IV Centenario della morte di S. Filippo 
Neri, 1995, 2, 10-26, przekład włoski staraniem A. Venturoli, 27-44; Zazzara F., 
Diario delle onoranze a S. Filippo dalla morte alla canonizzazione, pod redak-
cją Incisa della Rocchetta G., w Quaderni dell’Oratorio, 6 (1962), 1-28; Incisa 
della Rocchetta G., A 250 anni dalla canonizzazione di san Filippo. La Chiesa 
Nuova nel marzo 1622, w „Oratorium”, III (1972), 1, 33-40. 

136 Russo Bonadonna M. T., L’offerta di un calice a San Filippo, 
w L’Oratorio di S. Filippo Neri”, 20 (1963), 5, 10-12. 

137 Pier Giacomo Bacci (1576-1656), wstąpił do Kongregacji w 1604 
roku. Jego dzieło pozostaje podstawowym w bibliografii filipińskiej. Vian N., 
Bacci e la sua opera agiografica, w „L’Oratorio do S. Filippo Neri”, 22, (1965), 
12, 1-2. 

138 Biblioteca Vallicelliana, O.58, O.59, O.60.  
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John Henry Newman 
 
 

MOJA CHOROBA NA SYCYLII 
 
 
UWAGA TŁUMACZA.  
Prezentowany tekst Newmana, stanowiący zapis jego bolesnych przeżyć 
podczas podróży na Sycylii, uznawanych przez niego jako szczególne 
zrządzenie Bożej Opatrzności, jest świadectwem kolejnego etapu na dro-
dze jego rozwoju religijnego. Jak sam wyznaje, etapy jego religijnego 
rozwoju były wyznaczane przez doświadczane ciężkie choroby, począw-
szy od pierwszej w wieku 15 lat, o której pisze: „...ona uczyniła właści-
wie ze mnie chrześcijanina – z doświadczeniami wcześniejszymi i póź-
niejszymi, straszna i znana tylko Bogu”, drugim etapem była choroba, 
na którą zapadł w 1827 roku na skutek przepracowania. Ona uchroniła 
go od popadnięcia w religijny liberalizm. Trzecim etapem była choroba 
na Sycylii. Chociaż nachodziły go myśli o śmierci, był przekonany, że nie 
umrze, gdyż Bóg wyznacza mu jakieś dzieło do wykonania w Anglii. Po 
rekonwalescencji, w drodze powrotnej do ojczyzny, napisał słynny wiersz 
„Prowadź mnie, Światło” („Lead, kindly Light”). Dziełem wyznaczonym 
mu w Anglii był Ruch Oksfordzki (Traktariański), którego celem było 
reformowanie Kościoła anglikańskiego, a który ostatecznie doprowadził 
Newmana do Kościoła rzymskiego oraz do założenia Oratorium św. Fi-
lipa w Anglii.  
 Tekst relacji Newmana został poprzedzony uzupełniającym wprowa-
dzeniem napisanym przez Henry Tristrama, kapłana z Oratorium św. 
Filipa Neri w Birmingham.    
 

        Henry Tristram  
(Oratorium Birmingham) 
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WPROWADZENIE 
 
 Dnia 17 marca 1885 roku Neville139 otrzymał od Newmana 
polecenie doręczenia Annie Mozley dokumentu pod tytułem „Mo-
ja choroba na Sycylii”, który, zgodnie z jego życzeniem, miał być 
włączony do jej dzieła jako dodatek do pamiętnika. 
 Zdarzenie, jakim się ten dokument zajmuje, musi być postrze-
gane w ramach jego biografii, jeżeli w ogóle ma być w pełni zro-
zumiane znaczenie, jakie miało ono osobiście dla Newmana; rów-
nocześnie należałoby rozważyć, że Kościół Anglii, dokładnie 
w tym czasie, w którym to zdarzenie miało miejsce, przechodził 
bardzo poważny polityczny kryzys, w którym widziano zagrożenie 
jego istnienia. Ponieważ w tym czasie on z swoimi współ fello-
wami Froudem i Wilberforcem został zwolniony z obowiązków 
tutora w Oriel College – w następstwie różnicy zdań między nimi 
a rektorem na temat zakresu obowiązków tutora – tak więc New-
man czuł się wolnym na tyle, aby przyjąć zaproszenie Froude’a do 
towarzyszenia mu w podróży śródziemnomorskiej, podróży, którą 
Froude ze względów zdrowotnych zamierzał podjąć z swoim oj-
cem, arcydiakonem Froudem. Podróżni wyjechali z Falmouth 
8 grudnia 1832 roku na pokładzie statku pocztowego Hermes. Po-
dróż okazała się zupełnie bez wydarzeń, i Newman „nie doświad-
czył niczego z owej szerokości i rozwinięcia ducha”, które zwykło 
być dobrodziejstwem zagranicznej podróży. Jego myśli pozosta-
wały w Anglii i przy rozwoju tamtejszych wydarzeń, ale „wiado-
mości z Anglii przybywały rzadko i niekompletne”. Po przybiciu 
statku do Cadiz, Gibraltaru i Algieru, 24 grudnia dotarli do Malty 
i Boże Narodzenie spędzili w kwarantannie. Dnia 26 grudnia opu-
ścili Maltę kierując się do Korfu, zatrzymali się w Zante i w Pa-
tras, najdalszym celu podróży i 30 grudnia dotarli do właściwego 
celu podróży. Na Korfu spędzili jeden tydzień i potem powrócili 
                                                           

139 F. William Neville, ur. 1824, kapłan Oratorium, był jego przyjacie-
lem w starości, do niego też odnosiły się ostatnie słowa Newmana na łożu 
śmierci.  
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na Maltę, gdzie przebywali przez cały miesiąc, od 10 stycznia do 
7 lutego, częściowo w kwarantannie. Dnia 7 lutego, po odpłynię-
ciu Hermesa z powrotem do Anglii, wsiedli na inny parowiec, któ-
ry przez Mesynę i Palermo płynął do Neapolu, jednakże zatrzy-
mywali się jeden lub dwa dni w tych portach. Dnia 14 lutego do-
tarli do Neapolu i pozostali tam do końca miesiąca. Potem poje-
chali do Rzymu, przybyli tam 2 marca. Rzym miał być kulmina-
cyjnym punktem ich podróży. Ale „dla zaspokojenia uprzedniego 
urojenia, idei ulubionego wyobrażenia, ze szczególnej miłości do 
Sycylii, która go przynaglała do obejrzenia jej miast i gór”, New-
man zdecydował się z własnej inicjatywy i wbrew radom jego 
przyjaciół, podczas rzymskiego pobytu, i nie było możliwości, aby 
odwieść go od jego decyzji, powrócić na wyspę jego marzeń 
i stamtąd, po podróży naukowej w głąb wyspy, przez Palermo 
udać się w powrotną podróż do domu. Tak więc 9 kwietnia rozstał 
się z Froude’ami140; oni w Civita Vecchia wsiedli na statek i przez 
Francję udali się do domu, podczas gdy on jechał do Neapolu, ma-
jąc za cel podróży Sycylię. Tam przygotowywał się do swojej wę-
drówki. Jego ekwipunek składał się z „sprzętu kuchennego 
i serwisu do herbaty – przypraw w proszku, przypraw, pieprzu, 
soli, cukru, herbaty i szynki, zimnej śmietany, słomianego kapelu-
sza i mapy Sycylii”. Przyjął także służącego jako konwojenta, 
o imieniu Gennaro, „męża zaufania”, weterana wojny hiszpańskiej, 
który przez 16 lat był na służbie u pewnej angielskiej rodziny; 
oprócz tego wynajął lub kupił trzy muły jako tragarzy bagażu. Po 
oczekiwaniu przez dziewięć dni zapewnił sobie przeprawę na ża-
glowcu, Serapisie z Yarmouth, i tak opuścił Neapol 19 kwietnia. 
Wiał „silny wiatr” i w następstwie tego stał się ofiarą gwałtowne-
go ataku choroby morskiej. W sobotę, następnego dnia, statek zna-
lazł się w wietrznej ciszy, dotarł jednak do Mesyny w niedzielę, 21 
                                                           

140 Pierwotnie Newman miał zamiar zabrać z sobą na Sycylię młodego 
studenta, mr. Neala, syna osiadłego w Rzymie angielskiego małżeństwa. Młody 
człowiek cofnął jednak swoją zgodę, i tak Newman musiał, wbrew swojej woli, 
udać się w podróż samotnie.  
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kwietnia, między godziną 6 a 7 rano. Po zatrzymaniu się w „Leon 
d’Oro”, usiłował nawiązać kontakt z Morrisonem, który prawdo-
podobnie był angielskim wikarym, aby dowiedzieć się o czasie 
anglikańskiego nabożeństwa; ale nie udało mu się. Wbrew swojej 
woli musiał tam zamieszkać, aby otrzymać paszport i potrzebne 
papiery i tak podróż wzdłuż wybrzeża rozpoczął dopiero 
w poniedziałek po południu, 22 kwietnia. Gdy odjeżdżał, „wyda-
wałem się sobie zabawny i prawie zawstydzony, z powodu wraże-
nia, jakie robiłem”. „Byłem”, pisze do swojej siostry Harriette, 
„przywódcą orszaku, który składał się z jednego służącego, dwóch 
mułów (co się stało z trzecim?) i z kilku poganiaczy mułów (cho-
ciaż ich liczba bardzo szybko spadła do jednego, który miał wy-
trwać z nami), a gdy moje spojrzenie padło akurat na mój cień, 
myśl o moim osobistym ekwipunku, przynajmniej co do mojego 
kapelusza i płaszcza, jeszcze bardziej wprawiła mnie w zdumienie. 
Mój krawat był jedyną czarną rzeczą na mnie – w każdym razie 
czarny nie będący klerykalnym. Także nie irytowałem się tym 
nadmiarem nastroju, który ochronił mnie przed śmiesznością mo-
jej powierzchowności. Udałem się na wyprawę, która więcej rado-
ści miała sprawiać we wspomnieniu o niej, niż podczas jej prze-
biegu”. Wydaje się, że drogę dwudziestu mil przez Ali do miej-
scowości, która prawdopodobnie nazywała się San Paolo, pomimo 
posiadanego muła, przeszedł pieszo, nie wsiadając na niego, i na 
noc znalazł w pewnej gospodzie pokój z łóżkiem, wprawdzie 
z robactwem, jednak lepszy niż się spodziewał. Następny dzień, 
wtorek 23 kwietnia, opisuje jako „wielki sukces”. Między 5 a 6 
rano wyruszył w drogę, mając przed sobą trasę liczącą 12 mil, do 
Taorminy, dwie mile przed miejscem przeznaczenia opuścił głów-
ną drogę, i „stromą ścieżką” wchodził do Taorminium, aby za-
chwycać się „wspaniałym widokiem” z teatru, „najwspanialszym, 
jaki kiedykolwiek mógł widzieć”. Potem droga prowadziła do 
Giarre, gdzie spędził noc, po przejściu około 22 mil w ciągu dnia. 
Następnego rana, w środę, 24 kwietnia, wyruszył wcześnie w dro-
gę i wspinał się do „Kasztanowców”, bez wątpienia obok Treca-
stagne, ale sprawiły zawód, gdyż były one „tylko korzeniami, ścię-
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tymi aż do ziemi”; śniadanie zjadł w pewnym domu, w którym 
leżał ktoś chory – zły znak – i kontynuował podchodzenie do Ni-
colosi przez pola lawy. Znalazł dach nad głową w „jakimś tak 
zwanym zajeździe... w najbardziej opuszczonej miejscowości, do 
jakiej kiedykolwiek przybyłem”, głodny, wyczerpany i „całkowi-
cie niedysponowany”; ale rano obudził się po dobrym nocnym 
spoczynku znowu „całkiem wzmocniony”. Jednak zdecydował się 
nie dokonywać żadnej próby wspinania się na Etnę. Zamiast tego 
kontynuował swoją drogę do Katanii i pokonywanie 12 mil od-
czuwał jako radosne przeżycie. Spędził tam dzień i noc w Corona 
d’Oro oraz zawarł znajomość z signor C. Gemellaro, przyjacielem 
Froude’a. Następnego rana, w piątek, 26 kwietnia, wyruszył do 
Syrakuz, w odległości czterdziestu mil, mianowicie na speronara, 
przestronnym statku o długości 35 stóp, z pokładem na rufie wy-
sokim na 4 stopy, podczas gdy wszystko inne było otwarte. Tej 
nocy spał z trzynastu innymi pasażerami na statku i między 3 a 4 
godziną rano dotarł do celu – w sobotę, 27 kwietnia. Następnie 
spędzał swój czas na lekturze Tucydydesa, aby odświeżyć swoją 
pamięć, oraz na zwiedzaniu miejsc o historycznym znaczeniu. 
Później tego dnia spożywał swój posiłek z trzema angielskimi ofi-
cerami, którzy drogą lądową wracali z Indii do domu; wieczorem 
przyłączył się do uroczystości weselnej, jaka miała miejsce między 
synem sędziego i córką rosyjskiego konsula – w swoim „tury-
stycznym ubraniu, mniemając – gęś, jaką byłem – że pozostanie 
incognito i będzie tylko widzem”; ale ku swojemu wielkiemu 
zdumieniu musiał znosić traktowanie przez jakiegoś „lwa”. 
W niedzielę, 28 kwietnia, po krótkim zwiedzaniu amfiteatru, po-
nownie wsiadł na speronara, aby powrócić do Katanii; jednak stało 
się to niepomyślnym przeżyciem, wiatr się obrócił, i byli zmuszeni 
wrócić się. W nocy znaleźli schronienie w małej zatoce, 5 mil na 
północ od Syrakuz, a kiedy nastał dzień, kierowali się do Agosto. 
Tam wysiadł on na ląd i resztę drogi do Katanii odbywał na swoim 
mule i po „uciążliwej podróży” dotarł do celu około 11 godziny 
w nocy. Po tym, jak wytrząsł się na swoim mule przebywając trasę 
wynoszącą 32 mile, z chwilową szybkością 5 lub 6 mil na godzinę, 
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gdy przybył, był „bardziej martwy niż żywy”. Tymczasem miał 
„nadzwyczajnie dobrą noc”. Ale następnego dnia, we wtorek, 
30 kwietnia, ogarnęła go pewnego „rodzaju febra”, dlatego pozo-
stał tam przez dzień, aby zwiedzić teatr i inne miejsca, i również 
przez następną noc.       
 Po przyjściu do siebie po tej krótkiej przerwie w podróży i po 
otrzymaniu od signora Gemellaro zapewnienia, że nie ma już 
przed sobą żadnych tak złych dróg, jak dotąd, zdecydował się zro-
bić wypad do części środkowej wyspy oraz wybrać się w drogę do 
Girgenti na wybrzeżu południowym, do celu, jaki w swoim opty-
mizmie uważał za możliwy do osiągnięcia w ciągu 4 dni. Poranek 
środy, 1 maja, okazał się bardzo mokry, ale pomimo tej zniechęca-
jącej okoliczności posuwał się naprzód w kierunku północno za-
chodnim i 20 mil do Aderno przebył spokojnie, tylko raz musiał 
położyć się dla wypoczynku. Następnego dnia, 2 maja, przebijał 
się z pomocą drugiego muła z Regalbuto do Leonforte, „bardzo 
słaby i chory” i tutaj pozostał „niezdolny do dalszego podróżowa-
nia”, do następnego poniedziałku, 6 maja. Jak poważne było jego 
położenie, przynajmniej w ujęciu zainteresowanego obserwatora, 
można ocenić z notatki, która znajduje się na wewnętrznej stronie 
zachowanej jeszcze okładki zeszytu: 
   Do Wiel. R. H. Froude 
        Oriel College 
        Oxford 
        Anglia 
 Wiel. J. H. Newman 
  
 Gdy trzy dni w Leonforte leżałem chory i mój służący myślał, 
że umrę, napisałem mu powyższą instrukcję, w której życzyłem 
sobie, aby Froude zechciał (wiadomość o) mojej śmierci przekazać 
mojej matce i moim siostrom. 

J.H.N. 22 września 1850 r. 
 
 Jednak nie umarł, zamiast tego zaczerpnął w sobotę wieczorem 
„na grzbiecie muła trochę świeżego powietrza” i w niedzielę wie-
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czorem wybrał się na krótki spacer, tak że czuł się dostatecznie 
silnym, aby w poniedziałek, 6 maja, swoją podróż podjąć na nowo. 
Wkrótce jednak uznał, że przecenił swoje siły. Kiedy o świcie wy-
jechał na grzbiecie swojego muła, w odległości około siedmiu mil 
od Leonforte całkowicie załamał się i przez swojego służącego 
został umieszczony na krótki odpoczynek w chacie przy drodze. 
Było szczęściem dla niego, że w sąsiedztwie przebywał akurat 
godny zaufania lekarz, który mógł mu w pierwszej potrzebie przy-
nieść pewną ulgę. Po leżeniu przez kilka godzin, posadzono go 
znowu na grzbiet muła, i tak dotarł wreszcie do Castro Giovanni, 
gdzie znaleziono dla niego schronienie i położono go do łóżka. 
 Dzięki łaskawej Opatrzności, dostał się on, jak odkrył to przez 
doświadczenie, w dobre ręce. Goszczący go gospodarz, nazwi-
skiem Luigi Vestivo, oraz jego otoczenie czynili wszystko dla ich 
gościa, którego przypadek powierzył ich opiece. Zanim, kilka ty-
godni później, Newman odjechał do Palermo, Vestivo prosił go 
o krótką wypowiedź na temat swojego niedobrowolnego pobytu 
u nich, i Newman następującą notatkę w książce lub na kartce pa-
pieru: „Joannes Henricus Newman, Anglus, in his aedibus libentis-
sime hospitio exceptus est, curatus, sanatus. Mens. Maii 24, 1833”.  
 Po powrocie do Anglii, posłał mu, jako odpowiedź na jego 
prośbę Biblię, prawdopodobnie w autoryzowanym przekładzie141, 
z dołączonym listem, który musiał jego odbiorcę zadziwić: 
Aloisio Vestivo Ennensi – Haud tui sum immemor, Vir Benevo-
lentissime, et beneficiorum tuorum, cum ex difficultatibus meis 
tandem, Deo opitulante, tutus evaserim; haud tui profecto imme-
mor, chari capitis, in dulcissima hac nostra sede, et domicilio 
omnium bonarum artium et praeclararum religionum, Universitate 
Oxoniensi. 
Vellem equidem, sicut me recordatio tui, ita Ecclesias nostras, Si-
ciliensem et Anglicanam, mutua charitatis officia tenerent! nec vos 
ea lege Romam diligeretis, ut nos suspicaremini. Enimvero ego 

                                                           
141 Oficjalne anglikańskie wydanie Biblii. 
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Romama veneror, ut matrem nostram; et libenter obedirem, ni da-
ret praecepta eiusmodi, quae S. Scriptura non patitur. 
Tu vero, Vir optime, preces po me offeras, quoties sanctissimam 
Missam audias; a me autem accipias vicissim, quam possum dare, 
Presbyteri benedictionem. 
Mitto ad te etc. 
Vale, Vir Benevolentissime, Fortis sis, et abundes in fide, in veri-
tate, in bonis operibus – et credas etc. 
Tym co na Newmanie, pomijając ich uprzejmość, wywarło głębo-
kie wrażenie, była absolutna uczciwość gospodarzy i tych wszyst-
kich, którzy się o niego troszczyli. Pamiątką tego jest następująca 
notatka: 
(Ten kawałek papieru wędrował przez kuriera lub kogoś takiego 
do Palermo [sądzę, od Castro Giovanni oddalonego o 150 mil] 
i powrócił z pieniędzmi w dolarach. I moje pieniądze i mój zega-
rek znajdowały się w rękach innych ludzi. I niczego nie straciłem). 
                              Moi Panowie! 
                              Proszę, aby Panowie uznali mój list kredytowy 
                              20 funtami 
                              Wasz John Henry Newman 
                              Należy wręczyć okazicielowi. 
  
 Newman, podczas swojej podróży po Włoszech, pochwycił 
trochę okruchów języka włoskiego; ale z wystąpieniem choroby, 
opowiada, jego skromna znajomość języka całkowicie znikła 
z jego pamięci. Ale ponieważ leczący go doktor nie władał naj-
mniejszą nawet odrobiną języka angielskiego, tak więc zaistniał 
problem, w jaki sposób mogliby nawiązać z sobą kontakt. Znaleźli 
drogę wyjścia z tarapatów, gdy uczepili się łaciny, której Newman 
nie zapomniał, a lekarz coś jeszcze z niej pamiętał z dawniejszych 
czasów; jednak jako sposobu porozumiewania się nie używali 
słowa mówionego, lecz pisane. Kartkę, na której pisali swoje py-
tania i odpowiedzi, Newman zabrał z sobą do Anglii i przechowy-
wał ją, aż do końca życia. Tak więc dla pewnej grupy czytelników 
może być interesujące znaleźć tutaj jej odtworzenie: 
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Kartka ta zawiera moją kilkudniową wymianę z moim lekarzem 
w Castro Giovanni, kiedy leżałem na febrę i miałem wielką nie-
chęć do mojego służącego, ponieważ zmieniał on zarządzenia le-
karza itd. J H N. 22 września 1850 r. 
N. Te, Doctor, enixe rogo, ut non me linquas domestico meo, qui 
mutet tua praecepta circa me impudentissimo modo. Scribe tua 
praecepta Lingua Latina, ut ego sim judex. 
D. Praecepta mea sunt, quum vos abetis unam febbrem gastricam 
cum dolore puntorio pectoralis, ut sic medela sunt omnia refrige-
rantia, et sicut odie prendeste unum purgantem salis anglais, et 
nullum effectum abuistis, ideo cras eget replicetur salis anglais, 
adeo ut possunt abere excreata faecis. Odie eget refrige corpus 
idem acide limoneum et aqua, dosis unum buccalem ipsum istan-
tem, et alter in altra ora, et nihil per cibum solius pasta in aqua 
cocta, o ovum solutum in aqua calida, et nihil aliud. Cras facit ma-
gis resolutio.  
N. Multas grates: Hoc addas beneficio tuo. Mitte mihi immediate 
aliquam fidelem mulierem quae me protegat juxta tua praecepta. 
Ne recusas! 
D. Dicite mihi se vouisti mulierem de hoc loco, quod ego omnia 
facio, et ullum timorem abere debetis.  
N. Ego ero sine timore? 
N. Fac illam mulierem scire, quod meus domesticus se subjiciet 
illi.  
D. Dicite mihi, se caput dolet. 
Ego przescripsi brodum cum macheron ipsa sera. 
Odie dic replicetur salis anglais, solutum in aqua. 
N. Hoc ipso tempore non – sed timeo. 
D. Nullum timorem abetis. 
N. Quando rursus venies? Nam tu es mea sola lux. 
D. Ego veniam odie, protracta ora. Nullum remedium oportet face-
re odie. 
N. Quando equitor, infima pars Recti (quod vocant) solet irritari et 
inflammari – quod nunc malo casu evenit. Hinc tarditas, quae 
invenies, operationis Medicinae. Ego soleo vincere hanc per minu-
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tissimas portiones sulphuris et lactis conjunctim. Habeo illam in 
hac ipsa Camera: aut si lac sit fortior, cur non, vice lactis, mixtura 
aquae et ovi? Meus egregius domesticus se hodie cohonestavit 
novis erroribus! Ut res se habent, patior sub pressione urinae mele-
sto dolore! 
D. Cras dabo te sulphure; Opportet suppressioni urinae quatuor 
sanguis sughe, quod difficile est invenire in hoc loco. Vos habetis 
meteborismum in abdomine, opportet facere chlisterem cum de-
coctum malve et olio olivae. Facite chlisterem usque veriphicetur 
excreatum faecis, et oportet multiplicare.  
D. Opportet refrigere corpus cum decoctum radicis graminea et 
salsa pariglia conjunctis minutissimas partes sulphure et lactis. 
N. Precor, substituas in servitio meo illum probrum hominem, qui 
nuper camera excessit, pro domestico meo, quem timeo. 
N. Nonne est officium nutricis meae pernoctare mecum aut saltem 
dividere noctem cum Gennaro? 
 Newman informuje, że lekarz uznał jego łacinę za „brednie”; 
ale każdy, kto porównuje każdorazowe wkłady do powyższych 
pytań i odpowiedzi, przyzna bez wahania, że jego łacina była 
„bardzo dobra” – szczególnie jeżeli się rozważy jego rozpaczliwy 
stan zdrowia, oraz że lekarz ze swej strony nie był żadnym „głę-
bokim znawcą łaciny”. 
 Jego uczeń Frederic Rogers (niekiedy Lord Blachford), który 
przedtem dwukrotnie wyszedł z egzaminu jako „pierwszy”, zgłosił 
się na Wielkanoc 1833 roku na miejsce fellowa w Oriel College 
i został wybrany. Dnia 12 kwietnia wysłał on do Newmana wia-
domość o swoim sukcesie, jednak list dotarł do rąk Newmana wie-
le później. Tak więc nie wiedział on nic o tym, zanim w Palermo 
nie przeczytał ogłoszenia w „Galignani’s Messenger” z 4 czerwca. 
Następnego dnia posłał mu gratulacje, do których dołączył długą 
relację o swojej chorobie. Była to pierwsza relacja, jaką w ogóle 
napisał, i stąd służy ona teraz, razem z nieco późniejszym listem 
do Henryego Wilberforce’a, jako wprowadzenie i uzupełnienie do 
jego własnego sprawozdania. Adresat uznał ją za „szczególnie 
interesującą”. Należy jednak czytelnikowi zwrócić uwagę na to, że 
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oryginał nie znajduje się wśród notatek Newmana, ani jego odpis, i 
że następujący odpis pochodzi z „Letters and Correspondence Mo-
zley (1 tom, s. 404-408)142. 
 Palermo, 5 czerwca 1833 r. 
 A teraz może będziesz się dziwił, co ja robię w Palermo; także 
moi przyjaciele w Oksfordzie zapewne się zdziwili, chyba że 
uspokoili się prostszym wnioskiem, iż utknąłem tutaj z powodu 
braku statku. Mam tylko nadzieję, że moi ludzie w Rose Hill143 nie 
niepokoją się. Nie zatrzymała mnie pogoda ani brak statku, ani nie 
zostałem wzięty do niewoli przez piratów lub aresztowany jako 
propagandysta liberalizmu. Nie, zmartwi Cię, gdy usłyszysz, że 
już trzy tygodnie jestem zatrzymany w sercu Sycylii przez niebez-
pieczną febrę. Pragnę dać Ci z tego sprawozdanie, jeżeli ręka 
i głowa będą z sobą współdziałały. Ale nie mów o tym, dopóki nie 
usłyszysz, że jestem w Anglii, co prawdopodobnie nastąpi za dwa 
lub trzy tygodnie. Jeżeli Bóg zechce, w następną sobotę, to jest 8, 
będę odpływał na statku udającym się w kierunku Marsylii 
i stamtąd wyśle Ci ten list.   
 Jak Froude, powinien on już wrócić, z pewnością Ci powie-
dział, o tej porze roku było w tym kraju zadziwiająco dużo desz-
czu. Dr Gemellaro powiedział mi, że w Katanii w mokrych mie-
siącach niekiedy spada tylko 7 cali deszczu, ale że w tym roku 
spadło go 34 cale. Tak więc wskutek tego krążyła dokuczliwa fe-
bra, pewnego rodzaju szkarlatyna, której nie znałem i o której 
chyba nigdy nie myślałem, że się z nią zapoznam. Bezpośrednią 
przyczyną mojego zachorowania wydaje się być moja wyprawa 
z Katanii do Syrakuz; ale bez wątpienia byłem podatny na to, aby 
wskutek każdego złego stanu pogody doznać szkody z powodu 
bezsennych nocy i w głodzie przeżytych dni (wprawdzie niewie-
                                                           

142 Z właściwą mu zdolnością wczuwania się w kłopoty swoich przyja-
ciół, śledził Newmana z daleka w duchu każdy krok swojego ucznia na egzami-
nie, a niepewność co do wyniku prześladowała go nawet w snach. Por. M. 
Ward, o. c., s. 216. 

143 Rose Hill było domem matki i sióstr Newmana w Littlemore. C.S.D. 
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lu), jakie poprzedzały. Sycylijskie łoża są obficie wypełnione naj-
bardziej zawziętymi wrogami spania, a mój prowiant – w restaura-
cjach niczego nie można dostać – był wbrew oczekiwaniu zepsuty 
przez pogodę lub sam w sobie zły. (Zakupiłem go w Neapolu). 
Wokół Etny przejścia od gorąca do zimna są bardzo szybkie 
i ostre, tego samego dnia byłem prawie rozłupany na dwie części, 
do tego wycieńczony upałem i kurzem lawy, chociaż, sądzę, wła-
ściwie nie byłem przeziębiony. W wielu miejscowościach brakuje 
szyb w oknach, okiennice nie są należycie umocowane, co w nocy 
jest dokuczliwe. Zapewne zapytasz, dlaczego ja jako jedyny spo-
śród podróżujących po Sycylii miałbym przez to cierpieć? Dlacze-
go, aby powiedzieć prawdę, dla uchronienia się od tego, nie nale-
żałoby zatrudnić normalnego sycylijskiego przewodnika i inten-
denta prowiantu, który mógłby uniknąć wszystkich trudności. To 
jednak dla pojedynczej osoby jest bardzo drogie, łatwiejsze dla 
większej liczby osób. Miałem służącego z Neapolu, dobrego ku-
charza (moje zapasy kupiłem, zanim go zatrudniłem, i one wyda-
wały się być dobre), jednak o Sycylii nie wiedział niczego. O Sy-
cylii wiele dowiedziałem się od innych, każdy dawał mi reguły 
zachowania się, jakich sam nie wypróbował. Z powodu jednej 
z tych propozycji ucierpiałem. Naturalnie wszystko, co w tej po-
łowie napisałem, brzmi tak bezradnie, że proszę Cię, abyś zatrzy-
mał to dla siebie; jest to bowiem z mojej strony dobrowolne kom-
promitowanie się i zajmuje tylko miejsce w moim liście, jak zoba-
czysz to z tego, co następuje.  
 Wszyscy polecali mi przebycie drogi z Katanii do Syrakuz na 
speronaro (drogę wodną). Odległość na lądzie i na wodzie wynosi 
40 mil, droga lądowa jest nieopisanie zła, szczególnie po okresie 
deszczów – z drugiej strony odległość jest zbyt wielka dla muła, 
aby mógł ją pokonać w ciągu jednego dnia; przy tym przy drodze 
nie ma żadnej gospody. Czas drogi morskiej został mi przez różne 
osoby zgodnie określony na siedem godzin – ludzie ze statku po-
wiedzieli, że podróż potrwa pięć godzin. Dr Gemellaro potwierdził 
to oświadczenie tak zdecydowanie, że byłem w możności umówić 
się z nim na południe, kiedy miałem wyruszyć z Syrakuz w drogę 
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powrotną. Wyruszyłem do Syrakuz między 7 a 8 rano. Gdy potem 
byliśmy w połowie drogi, zerwało się sciroccco i stopniowo stawa-
ło się zupełnie jasne, że tej nocy do Syrakuz nie dotrzemy. Pod-
płynęliśmy do Thapsus i spaliśmy na statku na wysokości półwy-
spu. W mojej drodze powrotnej, którą z powodu zapewne trwania 
scirocca i zapewne z powodu przypuszczalnego stanu drogi, od-
bywałem na morzu, prześladował mnie ten sam zły los. Wiatr ob-
rócił się i spałem na statku. Następnego rana zmierzaliśmy do 
Agosta (jedyne, co mogliśmy zrobić), dawnej Hybla. (Megara-
Hyblaea – stamtąd miód). Do Agosty przybyliśmy około 8 godzi-
ny rano. Zwlekanie z powodu zatwierdzania paszportu, zezwolenia 
na transport itd. itd. zatrzymały nas tam do 3 godziny po południu; 
potem wyruszyliśmy na mułach do Katanii, w przeświadczeniu, że 
odległość wynosi 22 mile. Przebyliśmy 14 mil, gdy się ściemniło, i 
schodziliśmy ku wybrzeżu; tam dowiedzieliśmy się, ku naszemu 
rozczarowaniu, że mamy jeszcze przed sobą 18 mil, trzy rzeki do 
przekroczenia, pieszo lub promem, w połowie drogi musimy prze-
chodzić przez głęboki piasek oraz jesteśmy narażeni na niebezpie-
czeństwo, iż zostaniemy obrabowani. Aby uwieńczyć całość, nasz 
przewodnik zgubił kierunek, kiedy doszliśmy do najbardziej nie-
pewnego odcinka drogi. Jednak odnalazł go znowu – strachy zaś 
są niczym, gdy już minęły, ale pół godziny było dotkliwą stratą. 
Do Katanii dotarliśmy między 11 a 12 w nocy. Za dnia słońce było 
nieznośnie gorące – noc była wilgotna. Muszę dodać, że w ciągu 
dwudziestu czterech godzin, kiedy byłem na speronaro, niczego 
nie jadłem – gdyż oczywiście nie zabrałem z sobą żadnego pro-
wiantu – że w Syrakuzach zjadłem tylko śniadanie. Z trzech nocy 
spałem tylko podczas jednej, i to niewiele. Wstydzę się z powodu 
tych drobnostek, z którymi Ci to piszę – ale jeszcze nie całkiem 
jestem panem mojej głowy.  
 Od mojego powrotu do Katanii niedomagałem. Kiedy po raz 
pierwszy przyszła mi myśl o zachorowaniu, nie wiem, ale 1 maja 
musiałem się na jakiś czas położyć, a miałem dopiero pół dnia 
drogi za sobą; także następnego rana nie byłem do niczego zdatny. 
Było to w Leonforte, oddalonym 100 mil od Palermo. Pozostałem 



 102 

tam przez trzy dni w zajeździe, przy wzrastającej gorączce i bez 
lekarskiej pomocy. W nocy trzeciego dnia miałem szczególne (ale 
opatrznościowe) uczucie, jak gdybym był znowu zupełnie zdrowy. 
Dlatego następnego rana zamówiłem muła i odjechałem do Gir-
genti, mojego celu. Nie ujechałem jeszcze daleko, gdy ogarnęło 
mnie dręczące uczucie duszenia się (zwężenia) w piersi i w gardle, 
i po siedmiu milach wyczerpany położyłem się w jakiejś chacie 
przy drodze. Tutaj poczułem, leżąc na ziemi, po pewnym czasie 
rękę na moim pulsie; był to lekarz, który przypadkowo był osią-
galny. Leczył mnie i dał mi możność, pod wieczór, dostania się do 
Castro Giovanni (dawnego Enna). Najpierw trudno było znaleźć 
jakieś schronienie – gdyby wiedziano, że mam febrę, sądzę, że 
byłoby to niemożliwe, gdyż wielu ludzi już na nią umarło, tam 
w Girgenti i prawdopodobnie gdzie indziej. Ale w końcu znala-
złem całkiem wygodne schronienie. Wtedy, sądzę, nie wiedziałem, 
co się ze mną działo, ale w Leonforte uważałem się za tak bardzo 
chorego, że mojemu służącemu dałem wskazówkę, jak ma przeka-
zać do Anglii wiadomość o mojej (ewentualnej) śmierci, w tym 
samym jednak czasie wyraziłem wobec niego wyraźne i ufne 
przekonanie, że ja nie umrę. Powód, który przytaczałem, był ten, 
że „ja wierzę, iż Bóg ma jeszcze dla mnie jakieś dzieło do wyko-
nania”. Kiedy się nad tym zastanawiam, nie sądzę, aby w tym 
znajdował się jakiś fałsz. 
 W Castro Giovanni puszczono mi natychmiast krew – istotna 
pomoc – ale z wyjątkiem tego, natura zdawała się sama z tego ra-
tować – rozumie się nie przed jedenastym dniem; gdyż podczas 
tego czasu gorączka się podnosiła i moje otoczenie nie wierzyło, 
że ją przetrwam. Odtąd w najbardziej zadziwiający sposób przy-
bierałem na sile. Moja siła tak podupadła, że sam nie mogłem 
podnieść się na łóżku ani samodzielnie pożywiać się. Ósmego dnia 
po kryzysie zacząłem (z pomocą) przechadzać się. Dwunastego 
dnia podjąłem trzydniową podróż do Palermo i w ciągu jednego 
dnia pokonałem 62 mile; tutaj, gdzie spędziłem tych dziesięć dni, 
każdy dziwił się mojemu postępowi (chociaż jeszcze nie mogę 
chodzić; pogoda bardzo osłabia). Kiedy tu przybyłem, nie potrafi-
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łem ani czytać ani pisać, ani mówić ani myśleć. Nie miałem już 
pamięci i bardzo mało siły do myślenia. Podczas pierwszego okre-
su choroby moja głowa była (przynajmniej niekiedy) całkiem ja-
sna i przez cały okres febry rozmawiałem z lekarzem w (rzeczywi-
ście dobrej) łacinie. Ale dostarczono mi list z domu, który zawierał 
listy od pięciu różnych nadawców, i wypatrywałem sobie oczy, 
aby znaleźć wiadomość o Twoim wyborze, niegodziwy chłopcze, 
ale nie było jej w nich. To podniosło mi krew do głowy, którą 
jeszcze nie w pełni odzyskałem.  
 Ale teraz pewnie powiesz, że moja wyprawa na Sycylię się nie 
udała. Bynajmniej. Czy żałuję, że się tam udałem? Oczywiście, nie 
pojechałbym tam, gdybym wiedział, że moje życie będzie wysta-
wione na niebezpieczeństwo. Gdy tutaj przybyłem, miałem przed 
oczyma podwójny cel – zwiedzić stare miejsca i poznać kraj. To 
pierwsze okazało się niepowodzeniem. Girgenti i Selinunti nie 
poznałem i musiałem obejść się bez szeregu pachnących ogrodów, 
przez które prowadzi ścieżka mułów koło Selinunti. Ale widziałem 
Taormini i okolice z Aderno do Palermo, i mogę tylko to jedno 
powiedzieć, że nigdy przedtem nie wiedziałem, jak piękną może 
być przyroda. To jest krajobraz. Niewiarygodnie piękny. Jest on 
jak ogród Edenu, i chociaż znajdował się w kierunku moich ocze-
kiwań, daleko je przewyższał. 
 Stale mówię sobie: En umquam, i bardzo tęsknię za domem. 
 17 czerwca. – Wreszcie nasz statek zmierza do Marsylii. Mam 
nadzieję, że na znak mojego przybycia będę mógł posłać Ci gazetę 
z Londynu lub z Oksfordu. 
 W nagłówku rękopisu Newmana znajduje się notatka napisana 
własnoręcznie przez niego dnia 27 lutego 1876 roku, która powo-
łuje się na list, który napisał on 4 sierpnia 1833 roku do H. 
W. Wilberforce’a. Zbiór korespondencji, do którego ten list  nale-
ży, a który w zbiorze Anny Mozley nie został uwzględniony, był 
w 1876 roku przez panią Wilberforce, po śmierci jej męża, wypo-
życzony Newmanowi – Newman osobiście zrobił z niego odpis, 
ale opuszczając drobne powszednie sprawy. Ponieważ ten szcze-
gólny list, pomijając dopiero co wspomniany list do Rogersa, jest 
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jedynym, który przynosi współczesną relację o chorobie, dlatego 
powinien być tutaj w całości, według tego odpisu, odtworzony – 
równocześnie z wcześniejszym, który ma stanowić pewnego ro-
dzaju wprowadzenie do niego. Należy zwrócić uwagę, że Wilber-
force, gdy dowiedział się pośrednio, że „on w samym sercu barba-
rzyńskiego kraju niebezpiecznie zachorował”, 13 czerwca napisał 
do niego, aby wyrazić swoją radość z jego szczęśliwego powrotu 
do domu, i że w ten sposób spowodował obydwa listy. 
16 lipca 1833 r. Byłem zmęczony po podróży, ponieważ z siedmiu 
ostatnich nocy sześć nie spałem. Opadły mnie na Sycylii wszystkie 
możliwe choroby. Febra, na którą wokół wielu umarło, była tylko 
jedną z wielu dolegliwości, chociaż największą, która, przedtem 
mi nie znana, w związku z nią nagle na mnie spadły. Przez tydzień 
i dłużej moje pielęgniarki nie wierzyły już, że ja znowu wyzdro-
wieję. Nie otrzymywałem żadnych lekarstw. Puszczali mi krew, 
ale brali tak mało krwi, że Mr Babington i dr Ogle oświadczyli, że 
to mi się na nic nie przydało. W rzeczywistości gorączka miała 
swój bieg, i kiedy przyszedł kryzys, pozostałem przy życiu. Tak 
opadłem z sił, że nie mogłem podnieść ręki do ust, aby coś zjeść. 
Jednak po dziesięciu dniach mogłem przedsięwziąć podróż do Pa-
lermo, przebyłem nawet 62 mile podczas jednego dnia po wyboi-
stej ziemi. Gdy czułem się lepiej, doznałem napływu krwi do gło-
wy. 
 4 sierpnia 1833 r. Jedynym, co teraz pozostało po mojej choro-
bie, jest wypadnie włosów i lekki kaszel. Po raz pierwszy zacho-
rowałem w Katanii po tym, jak (przymusowo) musiałem spędzić 
dwie noce pod gołym niebem. Ale gdy zrobiłem wypad do Leon-
forte w centrum kraju, doznałem załamania. Trzy dni przeleżałem 
bez jakiejkolwiek pomocy lekarskiej. Rano czwartego dnia ogar-
nęła mnie myśl, że moja choroba jest jedynie urojeniem, i tak na 
grzbiecie muła wyruszyłem w drogę. Po siedmiu milach znalazłem 
się w wielkim kłopocie wskutek uczucia duszenia się i widziałem 
się zmuszonym do skorzystania z chaty na skraju drogi, w której 
leżałem przez większą część dnia. Nagle poczułem palec na moim 
pulsie: w domu sąsiadów był przypadkowo lekarz i dlatego we-
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zwano go do mnie. Jeszcze tego samego wieczora dotarłem do 
Castro Giovanni, starożytnego Enna, gdzie chory przeleżałem trzy 
tygodnie.  
 Dopiero gdy przybyłem do domu, doszedłem do przekonania, 
że to nie był żaden sen: tak bardzo wszystko wydawało mi się 
osobliwe.  
 Mam nadzieję, że nie było to zuchwalstwo, ale od początku 
choroby miałem w sobie pewne uczucie, że wyzdrowieję, że moje 
starania w związku z śmiercią (mianowicie, że mojemu służącemu 
dałem wskazówki itd.) były tylko oczywistym wypełnieniem obo-
wiązku. Miałem gorące pragnienie powiedzenia: „Muszę tak robić, 
jak gdybym musiał umrzeć, ale wierzę, że Bóg ma jeszcze dla 
mnie jakieś dzieło do spełnienia”. Tak więc nie mogę odpowie-
dzieć na Twoje pytanie, gdyż nigdy rzeczywiście nie doświadczy-
łem wtargnięcia wieczności w moje życie. Natomiast wiele po-
ważnie się nad tym zastanawiałem. W Leonforte przebywałem 
w wielkiej samotności, zajazd był lichy. Nie jestem pewny, czy 
mój umysł zawsze był całkiem jasny, aby być świadomym mojego 
opuszczenia. Ale jednego razu, kiedy czułem się bardzo samotny, 
niewątpliwie doświadczyłem pewnego rodzaju objawienia Miłości 
Boga do Jego wybranych i miałem odczucie, że jestem jednym 
z nich. Naturalnie wspominam o tym nie dlatego, jakobym przy-
wiązywał do tego wielką wagę, lecz dlatego, że było to dowodem 
dobroci Boga wobec mnie; brakuje mi też słów do opisania tego 
uczucia. Następnego dnia doznałem nadto wielkiej ulgi, gdyż by-
łem w stanie odkryć w moim postępowaniu grzechy, które, jak 
sądzę, pobudziły Boga do prowadzenia tej walki przeciwko mnie. 
Prowadził tę walkę, odkąd opuściłem Rzym, i niekiedy stawałem 
się niecierpliwym wobec trudności, jakie stawia na mojej drodze 
oraz (żeby tak powiedzieć) zadał mi pytanie, dlaczego On to uczy-
nił. Teraz jednak powoli przychodziła mi myśl, że w mojej podró-
ży na Sycylię zostało zastosowane coś takiego jak samowola 
w sposobie, w jakim to uczyniłem; i chociaż nikt mnie przed tym 
nie ostrzegł, to jednak musiałbym – pomyślałem – odkryć, że inni 
uważali to za coś więcej niż tylko za ekstrawaganckie przedsię-
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wzięcie. I potem odczuwałem bardziej niż dotąd arbitralność mo-
jego charakteru w ogóle, i przypomniałem sobie, że leżałem tutaj 
dokładnie w tym dniu, w którym przed trzema laty przesłałem mo-
ją rezygnację z funkcji tutora (lub coś tego rodzaju); i chociaż nie 
potrafiłem żałować mojego sposobu postępowania (i też nie żału-
ję), to jednak zacząłem rozumieć, że sposób mojego postąpienia 
był zbyt pochopny i niecierpliwy. Potem przypomniałem sobie, że 
dokładnie w tym dniu, zanim opuściłem Oksford, wygłosiłem 
(uniwersyteckie) kazanie przeciwko samowoli, tak że jawnie prze-
powiedziałem mój własny wyrok. A następnie postawiłem sobie 
pytanie, czy nie żywiłem niechęci do przełożonego, i czy nie na 
mnie sprawdził się tekst 1 Kor 11, 29-32 (w co jeszcze dzisiaj wie-
rzę). Tak więc ostatecznie pociechą dla mnie była myśl, że nie 
przez nieposłuszeństwo wobec dobrej rady wmanewrowałem się 
w obecną sytuację; i tak mówiłem sobie: „nie zgrzeszyłem prze-
ciwko światłu” i często to powtarzałem. Następnie myślałem, że 
powinienem starać się wypełniać wolę Bożą tak dobrze, jak to 
możliwe, i sennie zagmatwaną myślą, którą (prawdopodobnie) 
wytworzyła gorączka, sądziłem, że wyruszeniem z Leonforte 
czwartego dnia, jak długo było można, wędrowałem drogą przy-
kazań Bożych, i że sam postawiłem siebie na drodze Jego litości, 
jak gdyby On musiał mnie spotkać (Iz 26, 8). I zaiste uczynił to, 
gdy leżałem w chacie. I chociaż o całości nie mam już dokładnego 
wspomnienia, wydaje mi się to jednak być jak gdyby instynktem, 
jaki On mi dał i pobudził mnie do posłuszeństwa mu, abym udał 
się do Castro Giovanni, gdzie miałem przyjemny pokój oraz nad-
zwyczaj gościnną i miłą uprzejmość. 
 Dnia 20 lub 21 maja mógł po raz pierwszy opuścić łóżko; 
i podczas kilku dni, zanim wyjechał z Castro Giovanni, codziennie 
odbywał spacery na świeżym powietrzu. Wreszcie 25 pojechał 
wozem do Palermo i po odbyciu około 25 mil drogi spał w pewnej 
wsi, której nazwy już nie pamiętał. Następnego dnia, według rela-
cji w dzienniku, podróżował 60 mil do innej miejscowości, która 
nazywa się albo Villalunga albo Vilafrati, jest prawie pewne, że 
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była to ta ostatnia, gdzie spędził noc. A trzeciego dnia, 27 maja, po 
przejechaniu 25 mil, osiągnął przed południem swój cel.  
 W Palermo, wbrew swojej woli, był zmuszony pozostawać na 
miejscu do 13 czerwca. Godziny i dnie ciążyły mu. Szybki powrót 
do sił, naglące poczucie, że w Anglii musi wypełnić pewną misję, 
czyniły jego pobyt prawie nie do zniesienia. Wewnętrzne napięcie, 
z powodu którego cierpiał, dawało o sobie znać jeszcze po 30 la-
tach przy wspominaniu w nerwowo urywanych zdaniach, jakimi 
uciążliwe noce i dnie opisuje w Apologii: 
 „Tęskniłem za powrotem do domu, ale z powodu braku statku 
zatrzymałem się w Palermo przez trzy tygodnie. Zacząłem odwie-
dzać kościoły i one uspokoiły moją niecierpliwość, choć nie 
uczęszczałem na żadne nabożeństwa144. Nic nie wiedziałem 
o obecności tam Najświętszego Sakramentu. Wreszcie wyruszy-
łem na pomarańczowym statku (na „Conte Ruggiero”), udającym 
się do Marsylii. Wtedy to napisałem wiersze: „Prowadź, łaskawe 
światło”, które odtąd stały się dobrze znane. Cisza morska zatrzy-
mała nas na cały tydzień w cieśninie św. Bonifacego. Przez cały 
czas tej podróży pisałem wiersze. W końcu przyjechałem do Mar-
sylii i wyruszyłem do Anglii. Zmęczenie podróżą było za wielkie 
dla mnie i musiałem leżeć przez wiele dni w Lyonie. W końcu 
wyjechałem znowu i nie zatrzymywałem się ani w dzień ani 
w nocy (z wyjątkiem przymusowego opóźnienia w Paryżu), aż 
dotarłem do Anglii i do domu mojej matki. Brat mój przyjechał 
z Persji zaledwie kilka godzin wcześniej. Był to wtorek. Najbliż-
szej niedzieli, 14 lipca, pan Keble wygłosił kazanie w zgromadze-
niu z kazalnicy uniwersyteckiej. Zostało ono ogłoszone pod tytu-
łem: „Apostazja narodowa”. Uważałem ten dzień zawsze za po-

                                                           
144 W dniach choroby natomiast bliskość kościoła w małym mieście 

przygnębiała go, zwłaszcza głos dzwonów. Znamienne jest pewne miejsce 
w jego liście do siostry Jemimy, pisanym podczas podróży z Rzymu na Sycylię, 
że wydawało mu się, jak gdyby w Rzymie spotykało się Kościół jako pokutnika 
w worze i popiele, który błagając, mówi do przechodniów „czy istnieje boleść 
podobna do jego boleści” (Ward s. 215). 
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czątek ruchu religijnego z 1833 roku i utkwił mi w pamięci jako 
taki właśnie”145.  
 Tak więc Newman, bez żadnej myśli o sobie samym, przekazał 
chwałę komuś innemu. Przez innych co prawda inna data, 
22 stycznia 1832, była uznana za narodziny Ruchu, dzień, 
w którym on sam, jako wybrany kaznodzieja, wygłosił kazanie: 
„Wpływ osobisty jako środek do szerzenia prawdy”146. Te dwa 
poglądy bynajmniej nie są ze sobą niezgodne. Kazanie Newmana 
było wezwaniem dla ochotników w duchowej walce; kazanie Ke-
ble’a było wezwaniem do działania w politycznym kryzysie, który 
zdawał się zagrażać Kościołowi angielskiemu. Rozumie się, jak 
uważa Newman, Ruch dopiero wtedy zaczął zyskiwać na wadze 
i znaczeniu, gdy liberalny rząd przez swoje rozporządzenie znie-
sienia irlandzkich stolic biskupich, dał to tego sposobność. 
 W swojej notatce w dzienniku z 25 czerwca 1869 roku, New-
man, dla zilustrowania zrządzenia Bożej Opatrzności w całym jego 
życiu, napisał co następuje: Przyszła mi jeszcze inna myśl, mia-
nowicie o tym, że w moim życiu miałem trzy ciężkie choroby – 
i jak obróciły się one na dobro! Pierwszą gwałtowną i straszną 
chorobę przeżyłem jako piętnastoletni chłopiec: uczyniła ona ze 
mnie chrześcijanina – z poprzedzającymi i następującymi do-
świadczeniami, nakazującymi głęboką cześć i znanymi tylko Bo-
gu. Drugą moją chorobą, wprawdzie nie pełną boleści, ale obez-
władniającą i nękającą, była ta z 1827 roku, gdy byłem jednym 
z egzaminatorów, także ona uwolniła mnie od zaczynającego się 
liberalizmu i wyznaczyła mój religijny kierunek. Trzecią była cho-
roba z 1833 roku, gdy przebywałem na Sycylii, przed początkiem 
Ruchu Oksfordzkiego.  
 Chociaż nie wypowiada tego w wielu słowach, daje jednak 
wyraźnie do zrozumienia, że trzecią chorobę uważał jako początek 
                                                           

145 Zob. „Apologia pro vita sua”, z angielskiego przełożył i wstępem 
opatrzył Dr Stanisław Gąsiorowski, Prof. Un. Jag., Kraków 1948, s. 60. 

146 Tytuł angielski: „Personal Influence, the Means of Propagating the 
Truth”. 
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trzeciego stadium swojego religijnego rozwoju; uznawał ją jako 
okres próby, jako pewnego rodzaju nałożone rekolekcje, które Bóg 
zaplanował dla niego jako przygotowanie do roli, jaką miał od-
grywać w rozpoczynającym się teraz Ruchu. Gdy w grudniu 1832 
roku opuszczał Anglię, był całkowicie niepewny co do swojego 
przyszłego rozwoju; kiedy powrócił w lipcu 1833 roku, zjawił się 
w Oksfordzie jako ktoś, kto ma do spełnienia misję – misję rato-
wania Kościoła Anglii z osaczających go niebezpieczeństw. Jego 
pierwsze rozważania o drogach Opatrzności znajdują się w listach 
do H. W. Wilberforce’a, które powyżej zostały przytoczone. Ale 
łatwo jest odkryć przyczyny, które z czasem i w miarę wzmacnia-
nia się Ruchu, zmuszały go do napisania relacji o jego sycylijskiej 
przygodzie jako o wydarzeniu decydującym o jego życiu. 
 Jak ukazują daty, które dołączał do każdorazowego odcinka, 
rozpoczął tę relację 31 sierpnia 1834 roku, kontynuował w odstę-
pach: 28 grudnia 1834, 1 marca 1835, 6 września 1835, 8 marca 
1840 i ukończył 25 marca 1840 roku. Z później dodawanych uwag 
wynika, że wciąż do niej powracał i w całości lub częściowo prze-
glądał w 1842, 1855, 1874 oraz w 1876 roku. Relacja ta napisana 
jest na kartkach, które są dzisiaj luźne i znajdują się w elastycznej, 
kolorowej okładce, która na zewnętrznej stronie nosi datę 1821. 
Służyła ona kiedyś dla „Zbioru miejsc Pisma świętego”, bez wąt-
pienia dla „Relacji przebiegu ewangelickiego nawrócenia na pod-
stawie szeregu miejsc Pisma świętego według Ewangelii”, na którą 
powołuje się w swoim pamiętniku. Jednak tę relację wyrwał 
i zniszczył, zatrzymał jednak relację o swojej chorobie, która 
prawdopodobnie została napisana na nie użytych kartkach tego 
samego zeszytu. Z niewiadomego powodu brak jest pierwszej 
strony autografu, jednak przeniósł ją, zanim nim dysponował, na 
wewnętrzną stronę okładki 24 lipca 1874 roku. Na przyklejonej na 
zewnątrz etykietce widnieje napis: „Pierwotny Dziennik odnośnie 
mojej choroby z 1833 roku. Osobiste i ściśle prywatne. (napisane 
1834-1840). 
 Jak Newman zaznaczył na pierwszej stronie, Neville przepisał 
oryginał w marcu 1885 roku; i to był ten odpis, który 17 marca 
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wręczył Annie Mozley. Naradzała się ona z swoim przyjacielem, 
niemal na pewno był nim Dean Church, nad stosownością opubli-
kowania go. Ten dał odpowiedź twierdzącą. „On stale tak bardzo 
jawnie rozpatrywał wszystkie szczegóły febry”, pisał on, „jako 
kryzys swojego życia, który częściowo był potępieniem jego wcze-
śniejszej samowoli, częściowo znakiem szczególnego wybrania 
oraz cudownego kierowania, że szczególna uwaga, jaka przypada 
tutaj w udziale obrazowi choroby, jest w pełni usprawiedliwiona 
w oczach tych, którzy go znali, oraz jest wyjaśnieniem tego, dla-
czego wszystkie te osobliwe szczegóły febry zostały wspomnia-
ne”. Utwierdzona tą aprobatą, przekazała tę relację publiczności. 
Ale na własną odpowiedzialność pominęła pewną liczbę odcin-
ków, które uznawała za „zbyt prywatne dla druku i dla krytyczne-
go spojrzenia obcych oczu”. W obecnym zapisie teksty te zostały 
ponownie włączone do całości, i to dokładnie w tych miejscach, 
gdzie Newman sam zezwolił na ich opublikowanie; i jak wydaw-
cy, kimkolwiek by on był, wyraźnie udzielił zezwolenia, aby po-
stąpił według własnej roztropności.  
 
 
John Henry Newman 
 
 

MOJA CHOROBA NA SYCYLII 
31 sierpnia 1834 

 
 (Niniejsza stronica jest odpisem oryginału z 31 sierpnia 1834 
roku. Następne stronice są oryginałem.) 
 «Przez pewien czas pragnąłem zapisać w tej książce relację 
o mojej chorobie na Sycylii (w maju 1833 roku); wspomnienie to 
bowiem jest przyjemne i pożyteczne. Ponieważ nie będę w stanie 
uprzytomnić sobie wszystkiego po kolei – dlatego moja relacja 
pewnie będzie trochę chaotyczna i pozbawiona planu.  
 Myślę, że dostrzegałem w tym jakąś szczególną opatrzność 
i rzeczywiście ją widziałem. Byłem wtedy pod silnym wrażeniem 
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uczucia, że była ona karnym sądem z powodu znieważenia Wie-
czerzy Pańskiej; żywiłem przecież pewną niechęć do rektora, po-
nieważ usunął mnie ze stanowiska tutora; teraz wrażenie to natu-
ralnie znikło. Potem odczuwałem ją jako karę za moją samowolę, 
że samotnie udałem się na Sycylię. Na co tutaj należy zwrócić 
uwagę, jest jej szczególne znaczenie dla dziejów mojego życia, 
żeby to tak nazwać. Zostałem zwolniony z prowadzenia wykładów 
i napisałem książkę147, która według mojego odczucia najzupełniej 
zasługiwała na opublikowanie. Nagle jednak daję się namówić na 
wyjazd za granicę, podczas gdy dzieło jest jeszcze w rękopisie. 
Będąc już na obczyźnie, nie mogłem mieć żadnego innego odczu-
cia, jak to, że czeka na mnie pewnego rodzaju służba, która musi 
zostać spełniona. Przypominam sobie, że napisałem do (Johna F.) 
Christie w tym sensie, jeżeli Bóg wyznacza mi życie w odosobnie-
niu, wtedy byłoby to bądź co bądź lepiej dla mnie; i rzeczywiście, 
o mój Boże, tak myślę i tak czuję: jeżeli Ty chcesz mi dać odosob-
nienie, dasz mi to, co ja przyjmę z radością, nawet z upodobaniem 
– tylko że będę przeżywał udrękę, musząc widzieć, że nikt inny nie 
dokonuje tego, czego ja mniej więcej mógłbym dokonać. A więc, 
w nieprzewidziany sposób przybywam na Sycylię i diabeł uważa, 
że nadszedł jego czas. (To i wszystko co następuje, jest orygina-
łem autografu. J.H.N. notatka z 24 lipca 1874 roku). Zostałem wy-
dany jego ręce. Od tego czasu wszystko działo się źle; potrafię 
sobie prawie wyobrazić, że tego dnia ściągnąłem na siebie moją 
gorączkę. Jest pewne, że od tego czasu byłem słaby i przygnębio-
ny oraz musiałem znosić tak wiele małych dolegliwości, że niemal 
stale stawiałem sobie z niecierpliwością pytanie, dlaczego Bóg tak 
bardzo walczy przeciwko mnie. Pod koniec następnego dnia byłem 
całkowicie rozbity i położyłem się w Nicolosi do łóżka z uczu-
ciem, że w końcu i mój rozum mógłby przestać działać. Potem 
nastąpiła moja podróż z Katanii do Syrakuz i z powrotem, a nadto 
do Aderno, gdzie insekty po raz pierwszy przestały mi dokuczać. 
Dzień przedtem zauważyłem na sobie symptomy febry (na przy-
                                                           

147 Książka o arianach z IV wieku.  
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kład w Katanii 30 kwietnia nie mogłem nic jeść) i owej nocy 
o mało się nie udusiłem z powodu ataku, który wtedy przypisałem 
tej okoliczności, że na kolację wziąłem trochę imbiru. Ale, wpa-
dłem tutaj w to opowiadanie, wcale tego nie chcąc. Tym, o czym 
przede wszystkim chciałem mówić, jest zrządzenie Opatrzności 
i jego osobliwe znaczenie. Byłem prawie skłonny myśleć, że dia-
beł zobaczył, iż miałem być bezużytecznym narzędziem, i starał 
się mnie zniszczyć. Febra była w najwyższym stopniu niebez-
pieczna; przez tydzień moje otoczenie opuściło mnie i wokół lu-
dzie na nią umierali; jednak przez cały ten czas miałem pełne uf-
ności uczucie, że wyzdrowieję. Powiedziałem to mojemu służące-
mu i podałem jako przyczynę (nawet w pół obłędzie i gdy przeka-
zywałem mu domowe adresy moich przyjaciół i w ten sposób ze-
wnętrznie przygotowywałem się do mojej śmierci), że „wierzyłem, 
iż Bóg zachowuje dla mnie jeszcze pewne dzieło do spełnienia”. 
To były, sądzę, dokładnie moje słowa. I gdy po przetrwaniu febry 
byłem w drodze do Palermo, tak słaby, że nie potrafiłem sam cho-
dzić, siedziałem rano 26 lub 27 maja na moim łóżku, rozpływając 
się we łzach, byłem tylko zdolny powiedzieć, że nie potrafię ina-
czej, jak tylko wierzyć, że Bóg ma jeszcze dla mnie coś do zrobie-
nia w domu. Powtarzałem to wciąż na nowo mojemu służącemu, 
dla którego te słowa oczywiście były niezrozumiałe. Otóż na pew-
no godne jest uwagi to, że w tej samej chwili, kiedy powróciłem, 
otworzyło się przede mną nowe i szerokie pole działalności. Moja 
książka („Arianie”) została wprawdzie opublikowana dopiero kil-
ka miesięcy później; jednak już na długo przedtem byłem aktyw-
ny. Bezpośrednio po moim powrocie usłyszałem, że Keble zamie-
rzał wygłosić kazanie z okazji otwarcia terminu rozpraw sądowych 
o okolicznościach czasu, i odbyło się ono zaraz w pierwszą nie-
dzielę po moim powrocie; następnie zaś zostało wydrukowane. 
Zaraz potem, przypuszczam, że w ciągu pierwszych czternastu dni 
po moim powrocie, zaproponowałem Palmerowi, Keble’owi 
i Froude’owi utworzenie towarzystwa dla pisania i publikowania 
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traktatów. W sierpniu napisałem i wydrukowałem ich cztery – po-
tem nastąpił adres do Arcybiskupa148, który obok Traktatów cał-
kowicie wypełnił mi jesienny trymestr; podczas niego zostało 
opublikowane (5 listopada) moje dzieło149. Potem nastąpiły moje 
kazania, które w lutym (lub marcu) tego (bieżącego) roku zostały 
(opublikowane). Następnie, podczas semestru wielkanocnego, 
walka o prawo przyjmowania na uniwersytet wolnomyślnie uspo-
sobionych, w której brałem zdecydowany udział. Na koniec doszło 
jeszcze to wzburzenie (Jubber) z powodu ślubu150 (a niedawno 
wygłosiłem kazanie z okazji święta Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny). Oprócz tego, od mojego powrotu byłem zaangażo-
wany w gorliwej współpracy (to znaczy byłem współpracowni-
kiem) w British Magazin – i w ogóle moje nazwisko, które przed 
moją zagraniczną podróżą nie było poza kręgiem Oksfordu znane, 
dzisiaj jest znane prawie wszędzie. Moje kazania miały dobry 
zbyt. W tym wszystkim znajduje się jawnie coś zadziwiającego 
i opatrznościowego. Mój Boże, strzeż mnie stale przed tym, abym 
nie stał się igraszką i ofiarą szatana. Przez Twoją łaskę w Świętej 
Uczcie Twojego Syna, w której dzisiaj uczestniczyłem, bądź moim 
Zbawicielem.  
 Teraz szczegóły mojej choroby. W czwartek, 2 maja, wyruszy-
łem z Aderno – krajobraz był cudowny, wszędzie rozrzucone 
wzgórza pokryte zielonym zbożem, we wszystkich możliwych 
odcieniach, zmieniane przez jasne skały pagórków (chropowate 
czerwonobrunatne). Przez cały dzień krajobraz był tak prawdziwie 
wyszukany, jak ogród Eden, aczkolwiek przeplatając się z głębo-
                                                           

148 Za zgodą londyńskich przyjaciół Ruchu został wysłany 8 listopada 
1833 roku Adres kleru do Arcybiskupa Canterbury, „przeciwko istotnym zmia-
nom w nauce i w formacji (Kościoła) i przeciw poza kościelnym (tzn. państwo-
wym) wpływom na niego” (List Newmana z 8 października 1833 roku, w Ward, 
The Life of John Henry Cardinal Newmana, London 1912, s. 241)  

149 Wspomniane już dzieło o Arianach. 
150 Newman wzbraniał się przed udzieleniem ślubu pewnej Miss Juber, 

która nie należała do Kościoła i nie była ochrzczona. Charles Stephen Dessain. 
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kimi dolinami z boku i wielu drzewami, wysokimi pagórkami 
z miastami na szczycie jak S. Filippo d’Argyro – z Etną za nami 
i Castro Juan (Giovanni) w dali przed nami. W całości przebyłem 
w owym dniu na moim mule przypuszczalnie czterdzieści dwie 
mile – wprawdzie z wielkimi dolegliwościami. Wyruszyłem pie-
szo, podczas gdy muły szły za nami – i byłem zalany łzami, gdyż 
myślałem o ukochanej Mary151, podczas gdy oglądałem piękne 
widoki. Gdy przybyłem do Reganbuto152, musiałem się na około 
godziny położyć. Nie potrafię powiedzieć, czy uważałem się za 
chorego lub nie. W bardzo nędznym stanie szedłem dalej, wypiłem 
trochę wina w S. Filippo i, sądzę jeszcze gdzieś indziej (przypo-
minam sobie, że mozolnie zsiadłem i, podpierany przez mojego 
służącego, wlokłem się do jakiejś winiarni i siedziałem na kamie-
niu), aż wieczorem przyszedłem do Leonforte. W ciągu dnia za-
stanawiałem się, czy mam zboczyć do Castro G., które leżało od-
dalone w bok o cztery mile. Zamiast na mule, pod koniec dnia od-
byłem mały odcinek drogi pieszo. Kiedy przybyłem do Leonforte, 
zajazd, który jest porządny, okazał się zajęty przez jakiegoś sycy-
lijskiego księcia (starego mężczyznę, którego spotkałem w Regan-
buto, i który był oprowadzany przez wysokich, pyszałkowatych 
służących), tak że widziałem się zmuszonym pójść na poszukiwa-
nie jakiegoś noclegu. Otrzymałem nocleg w jakimś nędznym miej-
scu, chociaż akurat nie tak złym (sądzę) jak niejedno inne, w któ-
rych już spałem. Był to pokój w podrzędnym zajeździe, przechod-
ni do drugiego pokoju, gdzie leżał ktoś chory. Jego choroba, jak 
sądzę, była skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Jednak nie był to 
pierwszy oddział chorych, w którym mieszkałem – jak wtedy, gdy 
moje śniadanie jadłem przy kasztanowcach – ale to także nie była 
choroba zaraźliwa, jak mój służący zapewniał mnie przedtem 
i potem – jednak później wydawało mi się to dziwne. Tutaj 
(w Leonforte) leżałem, sądzę, bezsennie – i następnego rana, kiedy 

                                                           
151 Jego siostra, która 5 stycznia 1828 roku nagle zmarła. 
152 Regalbuto. C.S.D. 
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usiłowałem wstać, upadłem z powrotem, byłem bowiem zbyt cho-
ry. (Tyle wiem z mojej pamięci). 
 
 28 grudnia 1834 
 
 Sądzę, że poprzedniego dnia w mojej podróży musiałem chyba 
być (nie wprost zamącony, ale) ledwie przy zmysłach – inaczej 
bowiem przy częstym zatrzymywaniu się i odpoczywaniu zwrócił-
bym na moją niedyspozycję uwagę. Mam wrażenie, że miałem 
tylko jedno życzenie, posuwać się dalej – że moje trudności 
w Syrakuzach całkowicie odebrały mi aktualną radość z tego, na 
co patrzyłem, i że uważałem wszystko tylko za przedmiot przy-
szłej, płynącej ze spoglądania wstecz, przyjemności, co rzeczywi-
ście było celem mojej tutaj podróży. A więc, kiedy ta wysoka oso-
bistość w jakiś czas później opuściła ten drugi zajazd, udało mi się 
ubrać i udać się tam, gdzie następnie poszedłem do łóżka w ucho-
dzącym za wytworny i rzeczywiście także wygodnym i wesoło 
ozdobionym pokoju. Było to w piątek, 3 maja. Gdy szedłem do 
łóżka, albo przedtem (nie przypominam już sobie dokładnie, tylko 
że przy pójściu do łóżka nastąpiła pewna zmiana – sądzę, że na 
lepsze – myślę, iż miałem wyobrażenie, że ciepło dobrze mi robi-
ło). – (Ale przypominam sobie także, że koce na moim łóżku zda-
wały się mnie przygniatać). Odczuwałem ból, nie pamiętam gdzie 
– myślę jednak, że w jelitach – w każdym razie jakoś przychodzi 
mi na myśl wyobrażenie, że bolały mnie nogi i stopy – przypusz-
czam jednak, że to rzeczywiście jest tylko wyobrażenie. Myślę, że 
to było w tym (nie w następnym) dniu, że zacząłem się zastana-
wiać nad tym, co mogłoby mi przynieść ulgę. Miałem z sobą ra-
barbar i pastylki imbirowe i wziąłem połowę jednej (to znaczy, 
wiem, że jedną przełamałem na dwie części), potem zastanawia-
łem się i zastanawiałem, aż przyszło mi do głowy, że pomógłby mi 
rumianek (ponieważ jest on środkiem wzmacniającym i lekar-
stwem na żołądek. 8 marca 1840). Widziałem na Korfu jakiś ro-
snący dziko, a ponieważ sobie o nim przypomniałem, kazałem 
służącemu pytać o niego. Jednak na miejscu nie było żadnych 
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sklepów, nie mówiąc w ogóle o aptece; ale tak się złożyło, że ru-
mianek był domowym lekarstwem u zwyczajnych ludzi i wobec 
tego znajdował się on w każdym domu; tak więc otrzymał go tro-
chę. Najpierw zrobił mi herbatę z liści, która była bardzo cierpka, 
i miałem wtedy, myślę, jakieś dla niej porównanie, ale nie pamię-
tam, jakie. Potem zrobił mi herbatę z kwiatów, którą uznawałem 
za wyborną, w każdym razie była ona orzeźwiająca. Według mo-
jego przekonania tej herbacie zawdzięczam (pod wpływem 
Opatrzności), że byłem w stanie moją podróż wreszcie kontynuo-
wać. Przypominam sobie jeszcze, jak w końcu wierzyłem, że do-
myśliłem się, co się ze mną działo, mianowicie wzdęcie153. Całą 
noc spędziłem w ten dręczący sposób (ból w żołądku), co w domu 
zdarzało mi się częściej, zanim wyjechałem za granicę. Powiedzia-
łem to mojemu służącemu i kazałem mu zbadać mój puls. Odrzekł 
mi, że to jest febra. Odpowiedziałem: „O nie – ja znałbym siebie 
lepiej”. Gdy pierwszego dnia leżałem w łóżku, nachodziły mnie 
liczne myśli. Czułem, że Bóg walczył ze mną i ostatecznie uświa-
domiłem sobie, iż wiem dlaczego – mianowicie z powodu mojej 
samowoli. Czułem, iż byłem bardzo samowolny – mimo, że Frou-
de’owie byli przeciw mojej podróży tutaj, tak samo ( w Neapolu) 
Wilberforce’owie, może także Neale’owie i Andersonowie -. Mó-
wiłem do siebie: „Dlaczego nikt tego nie powiedział? choćby tylko 
pół słowa? Dlaczego mnie pozostawiono odgadnięcie ich zda-
nia?”. Potem starałem się wyobrazić sobie, gdzie teraz byli Frou-
de’owie i jak byłbym z nimi szczęśliwy we Francji lub może już w 
Anglii. Jednak czułem i ustawicznie powtarzałem sobie: „Nie 
zgrzeszyłem przeciwko światłu”. I kiedyś miałem niezwykle po-
cieszającą, porywającą myśl o łaskawym wyborze miłości Boga i 
wierzyłem, iż odczuwam, że jestem Jego. Ale sądzę, że wszystkie 
moje uczucia, bolesne lub radosne, były wzmagane przez pewnego 
rodzaju delirium, chociaż pomimo to przychodziły one na drodze 
Opatrzności od Boga. Następnego dnia stawiane sobie zarzuty 
                                                           

153 To słowo zostało później skreślone, i słowa w nawiasie w następnej 
linijce zdają się być rozumiane jako zastępstwo dla niego. C.S.D. 
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wzmogły się. Coraz bardziej wierzyłem, że poznaję moją skrajną 
czczość. Zacząłem myśleć o wszystkich moich zdecydowanych154 
zasadach i odczuwałem, że były one jedynie intelektualnymi de-
dukcjami z jednej lub dwóch uznanych prawd. Porównywałem 
siebie z Keblem i uważałem, że rozwijałem nie moje lecz jego 
przekonania. Wiem, że miałem wtedy bardzo wyraźne myśli 
o tym; i sądzę, że w gruncie rzeczy prawdziwe. W rzeczywistości 
jest to obraz, w którym widziałem siebie samego: bardzo podobny 
(na ile dopuszcza porównanie) do szklanej szyby, która przepusz-
cza żar, a sama pozostaje zimna. Mam bystry dar pojmowania od-
nośnie konsekwencji pewnych ogólnych zasad, posiadam znaczną 
intelektualną zdolność do ich rozwijania, mam wystarczającą kul-
turę do ich podziwiania oraz pewną krasomówczą i aktorską siłę 
do ich przedstawiania; a ponieważ nie mam wielkiej (to znaczy 
żywej) miłości do świata, ani do bogactw, do zaszczytów czy do 
innych rzeczy oraz posiadam pewną stałość i naturalną godność 
charakteru, podejmuję się głosić je tak, jak mógłbym śpiewać ja-
kąś melodię, która mi się podoba – tak kocham prawdę, nie posia-
dając jej – gdyż sądzę o sobie w głębi duszy, że jestem niemal pu-
sty – to znaczy mam mało miłości, mało samozaparcia. Mniemam, 
iż mam trochę wiary, to wszystko – a co dotyczy moich grzechów, 
potrzebuję niemałego stopnia wiary, aby przeciwko nim wystąpić 
i uzyskać ich przebaczenie. Zaznaczając nawiasem, stwierdzenie 
to wyjaśni, jak mogę głosić prawdę, nie mając wielkiego mniema-
nia o sobie. Arnold, w swoim liście, jaki napisał o mnie do Granta, 
obwinia mnie między innymi o to, że ja doskonałość stawiam na 
równi z właściwościami mojej osoby – to znaczy, że głoszę same-
go siebie. Ale do rzeczy. Ogarnęły mnie jeszcze poważniejsze my-
śli. Myślałem, że byłem bardzo uparty w sprawie stanowiska tuto-
ra, i teraz moje całe postępowanie przedstawiło mi się jako imper-
tynencja. Wywierało na mnie silne wrażenie to, że bliski był 
5 maja, pamiętny dla mnie dzień, w którym zostało wysłane (jak je 
nazywaliśmy) ultimatum do przełożonego. Teraz, w trzecią rocz-
                                                           

154 Newman pierwotnie napisał „pozornych”. C.S.D.  
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nicę musiałem leżeć na łożu boleści w obcym kraju. Potem czyni-
łem sobie gorzkie wyrzuty, że byłem wobec mojego przełożonego 
bez szacunku i obraźliwy. I odczuwałem to tak intensywnie, że 
(żeby tak powiedzieć) sam podyktowałem sobie list, który chcia-
łem wysłać po moim powrocie do Anglii (mianowicie zdecydowa-
łem się) do Jamesa (dawnego fellowa), który mój osobisty wyrzut 
wypowiedział w ostrych słowach; także przez jakiś czas nie wolno 
mi było głosić kazań ani w St. Mary ani gdziekolwiek indziej – jak 
pokutnikowi, który nie jest tego godny, aby publicznie występo-
wać. Przypomniałem sobie także, że moją ostatnią czynnością, 
zanim opuściłem Oksford, było uniwersyteckie kazanie 
o charakterze Saula przeciwko samowoli. Mimo to mówiłem do 
siebie: „Nie zgrzeszyłem przeciwko światłu”. (Wtedy lub w Pa-
lermo poważnie myślałem i trzymałem się tej myśli, że moja cho-
roba spadła na mnie dlatego, że przyjąłem Sakrament w złości 
i w gniewie). Nie potrafię opisać całego mojego nieszczęścia w tę 
sobotę, 4 maja. Moje drzwi można było zamknąć tylko na klucz 
(to znaczy nie dawały się po prostu zahaczyć) – mój służący był 
dość długo nieobecny i dlatego mnie zamknął. Moje uczucia były 
gwałtowne i w wysokim stopniu rozdrażnione. Całą siłą zmusza-
łem się do strzeżenia mojego umysłu przed myśleniem o sobie 
i przed wytworzeniem owego złego fizycznego stanu, jaki w ta-
kich wypadkach, także w moim przypadku155, następuje. Aby się 
czymś zająć, uporczywie liczyłem ilość gwiazd i kwiatów itd. we 
wzorze tapety na ścianach. Właśnie w tym czasie (przedtem lub 
potem) rozległo się przed moimi drzwiami żałosne jęczenie sycy-
lijskich żebraków, schody bowiem prowadziły na ulicę. Któż po-
trafi opisać żałosność tego cichego, słabego, monotonnego płaczu, 
który trwał (nie potrafię powiedzieć jak długo), aż mój służący (ja 
sam nie byłem zdolny cokolwiek uczynić) po pewnym czasie mnie 
od niego uwolnił. Teraz w mojej najgłębszej nędzy doznałem 
pierwszej ulgi dzięki muzyce kilku wędrownych muzykantów, 
którzy przechodzili obok będąc w drodze (jak sądzę) do Palermo. 
                                                           

155 Te trzy słowa „in my case” zostały później dodane. C.S.D. 
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(N. B. Ku mojemu zaskoczeniu, między Katanią a Paterno widzia-
łem kobzę). Muzyka była wykonywana, jak myślę, na czymś ta-
kim jak harfa i klarnet – i sądzę, że to było powodem, iż mój słu-
żący zaproponował spacer. Mówił on wiele o pewnej ładnej studni 
na końcu miasta, ja jednak, tak dzisiaj myślę, odroczyłem zwie-
dzanie – i poszliśmy w kierunku ulicy S. Filippo, skręciliśmy po-
tem na południe (tzn. po lewej stronie), w górę pewnej uliczki. 
Tam usiadłem na ławce (pod?) drzewem figowym – liście, myślę, 
już się ukazały – i dziwiłem się, jak to się dokonało, że ja tutaj 
siedzę; był wieczór. Zapomniałem, o czym poza tym myślałem 
i co jeszcze widziałem. (Sądzę, że ten spacer odbył się tego dnia, 
jednak jakoś mam czasem wyobrażenie, że jazda na mule, o której 
natychmiast wspomnę, odbyła się tego dnia). Mój służący (myślę) 
chciał dorobić się, ze zrozumiałych powodów – (6 lutego 1843). 
Planowaliśmy kazać zrobić lektykę, w której mógłbym być niesio-
ny do Palermo. – Uznawał mnie on za umierającego i opowiadał 
mi historię pewnego chorego oficera, którym opiekował się w 
Hiszpanii, który przekazał mu w spadku cały swój bagaż a potem 
wyzdrowiał. Nie spostrzegałem wtedy, na czym się ta historia 
kończyła. Dałem mu adres, na który powinien napisać, gdybym 
umarł (Froude’owie), powiedziałem jednak: „Nie wierzę w to, że 
umrę” – „Nie zgrzeszyłem przeciwko światłu” lub „Bóg ma dla 
mnie jeszcze jakieś dzieło do wykonania”. – „Myślę, że ostatnie”. 
 Niedziela, 1 marca 1835 roku (ciąg dalszy). W piątek, 3 maja 
i w sobotę, 4 maja, nie zjadłem nic albo bardzo mało. Nie mogłem 
połykać. W niedzielę, 5 maja, jadłem, co pół godziny, przez cały 
dzień. W sobotę i w niedzielę w nocy ogarnęło mnie wyobrażenie, 
że jestem całkiem zdrowy i tylko potrzebuję pożywienia; i w nocy 
wprost śmiałem się sam do siebie, z nowiny, którą opowiadałbym 
w Anglii, jakim byłoby wstydem, i jak bym się ośmieszył, gdybym 
z takiego zaniedbania pominął zwiedzenie Girgenti. W jednej 
z tych nocy, sobotniej (sądzę), nie spałem przez całą noc – (mój 
służący spał w tym samym pokoju. Nie wiem już od kiedy) – 
przypominam sobie, że zapytałem go, czy się modli – on powie-
dział, że tak. – Miałem plan czytać mu w niedziele – i miałem na-
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dzieję, że będę miał na to czas w niedzielę, w którą prawdopodob-
nie będę w Grigenti. Przypominam sobie, jakie miałem wrażenie, 
jak gdyby we śnie (w sobotę), pokoju z nędzną lampą. Marzyłem o 
budynkach w Katanii. A więc, w niedzielę jadłem cały dzień bez 
przerwy. Myślę, że nie wiedziałem, iż to była niedziela. Jednak 
wieczorem (jeżeli nie już w sobotę) przedsięwzięliśmy na naszych 
mułach przejażdżkę w kierunku Palermo – był to bardzo piękny 
krajobraz. Gdy powracaliśmy, przybyła pewna sycylijska rodzina 
z wyższych sfer ze służącymi itd., która wałęsała się poza mia-
stem, blisko stromego przedpiersia ostrej skały. Przypominam so-
bie, że postawiłem kilka pytań o nich i tak mocno powiązałem ich 
z wyobrażeniem, że jest niedziela, iż na pewno myślałem, że jest 
niedziela, niezależnie od tego, czy tak było czy też nie. Tego wie-
czoru postanowiłem pojechać następnego rana do Palermo. Mia-
łem w sobie osobliwe uczucie, że Bóg tych spotyka, którzy na Je-
go drodze kroczą naprzód, którzy na Jego drodze pamiętają o Nim, 
na ścieżkach Pana; że muszę się stawić na Jego ścieżce, na Jego 
drodze, i muszę robić swoje, i że On tych spotyka, którzy cieszą 
się ze sprawiedliwości i praktykowali ją oraz o Nim na Jego dro-
gach myśleli – kilka tego rodzaju spraw prześladowało mnie, 
i postanowiłem wyruszyć z nastaniem dnia.  
 Zanim (w poniedziałek, 6) wyruszyłem w drogę, zjadłem tro-
chę tostu, który służący mi przygotował i napiłem się wody. Wy-
ruszyliśmy już niemal przed wschodem słońca. – Przebyliśmy za-
ledwie pół mili, gdy poczułem się bardzo słaby (myślę) i powie-
działem, że muszę mieć coś do zjedzenia. Mówiłem, że muszę 
mieć nieco kurzego mięsa (którym żywiłem się w poprzednich 
dniach. Mój służący podnosił sprzeciwy – rzeczy zostały dopiero 
co spakowane). Upierałem się jednak przy mojej woli, dlatego 
musiał on bagaż otworzyć i je wyjąć. Nie wiem już, co miałem na 
myśli. Gdy kontynuowałem podróż, ogarnęło mnie wielkie pra-
gnienie. Zacząłem wysysać parę wyśmienitych pomarańczy, które 
były na poboczu drogi – bardzo wielkie i piękne. Ustawicznie my-
ślałem o tym, co mógłbym powiedzieć mojej matce i moim sio-
strom o jakości tych pomarańczy – nie słodkich i nie kwaśnych, 
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lecz o delikatnej, aromatycznej goryczy. (Myślę, że były one rze-
czywiście piękne. Mój służący stwierdził także: były rzeczywiście 
bardzo wielkie). To nie było pragnienie, co odczuwałem, lecz kur-
czowe uczucie duszenia się prawie do gardła – bardzo męczące – 
w końcu zacząłem, w dalszej drodze, jeść liście z drzew. Mówi-
łem, że muszę mieć wodę. tłumaczyłem to tostem z wodą, który 
z pewnością musiał być zły. Chleb był już od pewnego czasu 
twardy (?) i mówiłem jeszcze, że był to bardzo prosty chleb. To, 
sądzę, było wyobrażenie, które obudziło we mnie owo uczucie 
w moim gardle. Przebyliśmy kilka mil, i wciąż żadnej wody, żad-
nego domu. Wreszcie jakaś chata po prawej stronie – ale żadnej 
możliwości otrzymania czegokolwiek. Jechaliśmy przez równinę 
(sądzę, że leżącą wysoko) z Castro Giovanni przed nami. Przypo-
minam sobie, że (wtedy, sądzę) mówiłem o tym, iż opłaca się zbo-
czyć tam – leżał on cztery mile od drogi. Widzieliśmy kontury 
budowli – i świątynię lub zamek. Mojemu służącemu powiedział 
poganiacz mułów (?), że jest to rzymskie dzieło, jak sądzę. Mało 
było drzew i nie bardzo piękny krajobraz bezpośrednio przy dro-
dze. Caltacibetta po drugiej stronie (na prawo). (Nie pamiętam, 
czy widziałem to teraz, czy po południu w dalszej drodze). W koń-
cu zaprowadzono mnie trochę na prawo do jakiejś chaty, gdzie 
otrzymałem wodę i wypocząłem.  
 Było to siedem mil przed Leonforte. Mogło być między 6 a 7 
godziną? Wyruszyłem o 5 rano i w ciągu godziny przebyliśmy trzy 
albo cztery mile. Sądzę, że to był namiot. Nie było podłogi, tylko 
ziemia. Pod Etną, gdzieśmy pobłądzili, zauważyłem wysokie, 
czarne stożki, jak grupy chmielowych tyczek; myślę, że byli tam 
pasterze owiec; słyszeliśmy psy. Mogło to być coś tego rodzaju. 
Mój niebieski płaszcz podróżny leżał rozpostarty pode mną – a ja 
wyciągnąłem się na nim jak długi. Jak długo leżałem, prawdopo-
dobnie godziny, nie wiem. W ciągu dnia, przypominam sobie, do 
tych dobrych ludzi, którzy byli różnego wieku i płci, wszedł jakiś 
mężczyzna, i na ile zrozumiałem, prosił o pieniądze, aby wymo-
dlić dusze z czyśćca. Jak ja w moim ówczesnym stanie potrafiłem 
rozumieć jego sycylijski język, nie wiem. Pamiętam, że pytałem 
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mojego służącego, czy to nie wszedł jakiś zły człowiek; a on od-
powiedział, nie, bardzo dobry człowiek. Gdy tak leżałem, widzia-
łem, gdy otworzyłem oczy, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, 
jak z wielkim zainteresowaniem pochylali się nade mną, i jawnie 
bardzo byli uradowani, że znajdują mnie w nieco lepszym stanie. 
W końcu, gdy tam leżałem, poczułem palec na moim pulsie. 
 Niedziela, 6 września 1835 roku. 
 Było to lekarz, który w pobliżu odwiedzał ludzi chorych na 
febrę (sądzę) i ktoś mu powiedział, że w sąsiedztwie jest chory, 
cudzoziemiec, i dlatego przyszedł. Nie wiem już, co on mówił – 
byłem prawie zupełnie odurzony, lub jednak chwilowo, sądzę. 
Polecił dawać mi od czasu do czasu napój z rumianku z cytryną 
i cukrem oraz zawieźć mnie do Castro Giovanni. Było to nadzwy-
czaj orzeźwiające. Po pewnym czasie, nie wiem o jakiej porze 
dnia, ktoś powiedział, że przechodzi jakie angielskie towarzystwo. 
Okazało się, że był to pośpieszny dyliżans w drodze do Palermo. 
Przeszyła mnie myśl, że gdybym umarł, mógłbym przesłać moim 
przyjaciołom ostatnią wiadomość, i obstawałem przy tym, aby 
z nimi rozmawiać. Mój służący sprzeciwiał się. Spoważniałem – 
rozkazałem mu – mógłbym sobie niemal wyobrazić, że wstałem 
i otworzyłem mój worek podróżny lub kazałem mu go przynieść, 
albo coś w tym rodzaju. Wreszcie moja wola została spełniona 
i przyszedł ktoś z towarzystwa. To nie byli Anglicy, ale ten czło-
wiek, Niemiec, znał język angielski. Dałem mu list polecający, 
jaki miałem przy sobie dla pana Thomasa (?) w Palermo i prosiłem 
go, aby powiedział, już nie wiem co – i dziękowałem mu bardzo 
serdecznie oraz poczułem wielką ulgę – chociaż nie było to nic 
wielkiego, co ja uczyniłem lub co on obiecał uczynić. Po pewnym 
czasie, przypuszczałem, że pod wieczór, dokonałem tego, że zosta-
łem w poprzek posadzony na muła i podtrzymywany i tak wyru-
szyliśmy do Castro G. (Giovanni lub Juan). Pożegnanie z biedny-
mi ludźmi w namiocie było bardzo serdeczne. Pytałem ich 
o nazwisko i powiedziałem, że chcę wspomnieć o nich w Anglii. 
(Zapomniałem je). Mój służący rozpłakał się, chociaż nie uważa-
łem go za szczególnie czułego. Były (sądzę) cztery mile do Castro 
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G. i droga wznosiła się stromo w górę. Gdy tam przybyliśmy, nie 
mogliśmy otrzymać żadnego pokoju; nic nie wydawało się możli-
we, poza wilgotną i ciemną izbą, na którą mój służący nie chciał 
wyrazić zgody. Przechodziło kilku zakonników (w brunatnych 
habitach?) i poprosiłem mojego służącego, aby poprosił ich, żeby 
zechcieli mnie zaprowadzić do jakiegoś klasztoru. Ostatecznie 
otrzymałem dla siebie bardzo ładny, wygodny pokój w domu 
pewnego człowieka o niejakich możliwościach, który wynajmował 
pokoje.  
 
 
 
                    d 
   b 

                        c 
 
 
     a 
 
 
  

a) Łóżko, 
 b) Okno wychodzące na ulicę, 
 c) Drzwi, z których kamienne schody prowadzą w dół na ulicę, 
 d) (Podwójne) drzwi, które prowadzą do innego pokoju. 
 
Zostałem położony do łóżka – lekarz (który badał mój puls) i (zna-
czy to) był pierwszy na miejscu, nie był obecny i dlatego przypro-
wadzili innego, który uchodził za mniej dobrego, ale ja ceniłem go 
wysoko. Miał on wąsy i szorstki głos. 
 Nie wiem teraz, jak mam opowiedzieć to, co następuje. Tak 
bardzo nieregularnie przychodzi mi wszystko do głowy, okolicz-
ności medyczne i inne są bardzo z sobą pomieszane, i były także 
pewne sprawy, które niechętnie przenoszę na papier. Najpierw 
postanawiają puścić mi krew. Dałem raczej mój staw skokowy niż 
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ramię, z obawy, że byliby może niezręczni. Nakłuli raz i (sądzę) 
drugi raz, i krew się nie pojawiła. Myślałem, że musiałbym 
umrzeć. (Nie potrafię powiedzieć tego na pewno, czy przedsta-
wiam to upiększone czy nie, tak więc chcę powiedzieć raz na zaw-
sze, że wszystkim opisom moich uczuć musi towarzyszyć „ja są-
dzę” – gdyż mam tylko połowiczne wspomnienia, przebłyski, któ-
re znikają, gdy im się przenikliwie przypatruję). Mój służący był 
tak przerażony, że zemdlał. Wreszcie krew wypłynęła. Miałem 
trzy nacięcia. Było to jak stawianie baniek. Pobrali mi cztery un-
cje, dosyć mało. Mr. Babington, któremu później to opowiedzia-
łem, rzekł, że to nie mogło mi się na nic przydać; ale oni mówili, 
że bali się zrobić coś więcej, bo wydawałem się im zbyt słaby. Nie 
potrafię już powiedzieć, czy następnego rana byłem przytomny. 
Mam niewyraźne wspomnienie, że oni dali mi więcej niż raz „Sól 
Angielską” (Epsom). Drugiego dnia (?) dali mi ją równocześnie 
z zarządzeniem podania mi zimnej lemoniady. Mój służący był za 
ciepłą herbatą. Ja upierałem się przy lemoniadzie i formalnie po-
skarżyłem się lekarzowi, że on (Gennaro), zmienia instrukcje. 
(Przez jakiś czas nie chciałem go widzieć). Pertraktowałem z leka-
rzem po łacinie – mam jeszcze te kartki. On (przypuszczalnie) nie 
był żadnym wielkim łacinnikiem i twierdził, że moja łacina jest 
nonsensem; jednak jest ona bardzo dobra, zwłaszcza jeżeli się 
uwzględni, że byłem chory. W tych dniach mąciło mi się w głowie 
i zaledwie coś sobie jeszcze przypominam. Ani przez chwilę nie 
byłem spokojny, powiedział później mój służący, i byłem czerwo-
ny na twarzy. Nazywali to febrą gastryczną – wyrządziła ona tam 
wiele szkody. Codziennie umierali ludzie, także w Girgenti i Dre-
pani (?), jak się później dowiedziałem. Towarzyszyło jej coś, co 
oni nazywali cholerą, jednakże nie w moim przypadku. Niestety 
nie wiem, jak długo ona trwała156. Może od Katanii do Aderno 
                                                           

156 Newman pierwotnie pisał: „Towarzyszyła jej powszechnie biegunka, 
mniemam (a oni nazywali ją cholerą), jednak nie w moim przypadku. Ja miałem 
uporczywe zatwardzenie (ze stałymi bólami w jelitach, ale zapomniałem, do-
kładnie kiedy). Byłem bardzo wzdęty i miałem zatrzymanie moczu. Niestety, nie 
potrafię już powiedzieć, jak długo moje zatwardzenie trwało” C.S.D.  
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(1 lub 2 maja) do 11 maja? - Mam małe wyobrażenie, jak gdyby ta 
druga choroba157 trwała pięć dni. Miałem boleści. Lekarz pytał 
mnie, jakie lekarstwo przyjąłem w domu. Powiedziałem, że sulfat, 
i on dał mi trochę z mojego z worka podróżnego. Następnie 
otrzymywałem co dwie godziny olej rycynowy. (Mniemam, iż 
sądziłem, że przyjmuję Dover Powder, o który poprosiłem). Za-
niechali mnie przez tydzień – ale mój służący mówił, że wyzdro-
wieję ze względu na żarłoczność, z jaką zawsze przyjmowałem 
lekarstwo. Febra w ciągu siedmiu, dziewięciu lub jedenastu dni 
osiągała kryzys – moja (sądzę) w jedenastu dniach. Podaję w wąt-
pliwość, czy te wszystkie środki przyniosły mi uśmierzenie. Ucie-
kano się także do niektórych innych – i te faktycznie uwolniły 
mnie od zatrzymania moczu. Miałem parę marnych nocy – jakby 
we śnie niejasność majaczenia – siedziałem na schodach, pragną-
łem czegoś, miałem jakąś trudność – bardzo kiepski – i coś 
w związku z moją matką i moimi siostrami. – Jakże obawiałem się 
długich nocy, podczas których nie mogłem spać, jak się zdaje, do 
samego rana. Domagałem się kogoś, kto by czuwał przy mnie, ale 
bez rezultatu. Doprawdy trudności sprawiało już znalezienie dla 
mnie pielęgniarek. Moja główna pielęgniarka powiedziała do 
Gennaro (jak on mi później opowiedział – 23 lipca 1855) i on do 
niej: „Ba, teraz musimy to przetrwać; jeżeli opanujemy gorączkę, 
opanujemy to -”. Gennaro spał w moim pokoju. Pozyskałem poga-
niacza mułów, aby przy mnie czuwał. Także upał był straszny. 
Przypuszczam, że powinienem być utrzymywany w chłodzie. Po-
padłem w największą słabość, do tego stopnia, że nie byłem 
w stanie nawet ręki podnieść do głowy ani nie mogłem połykać. 
Otrzymałem makarony itd. – ale nic mi nie smakowało – biskwity 
– niektóre z nich odpowiadały mi. (Na początku, gdy tu przyby-
łem, na stole koło łóżka stało kilka kwiatów rumianku, które dzia-
łały bardzo orzeźwiająco, i prosiłem, aby ich nie usuwano). Ciągle 
popadałem w omdlenia, które bardzo mi dokuczały. Przypusz-
czam, że w dużej mierze zależało to od upału. Dla ulżenia mi sto-
                                                           

157 Pierwotnie: „zatrzymanie moczu”. C.S.D. 
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sowano tylko ocet, który poganiacz mułów w nocy, swoimi kuli-
stymi czubkami palców (tak je nazywałem, jak sobie przypomi-
nam, podczas gdy on się mną opiekował), trzymał mi pod nosem. 
Gdy mi się polepszyło, lubiłem  oczekiwać dnia, a gdy światło 
stawało się widoczne przez okiennice, gdyż nie było żadnej rolety 
ani zasłony, miałem zwyczaj w rozmowie z samym sobą mówić: 
„O słodkie światło! Najlepszy darze Boga itd.”. Nawiasem mó-
wiąc, poganiacza mułów odprawiłem po kilku dniach we wznieco-
nej przez Gennara sprzeczce między mną a nim (poszedł do władz) 
o wynagrodzenie, które zależało od dni pracy i od dni odpoczynku; 
przy czym, jak należało się spodziewać, źle na tym wyszedłem. – 
Moja ciągła słabość była za dnia poza tym przygnębiająca. Usta-
wiczne wchłanianie octu było tym jedynym, co nie podtrzymywa-
ło. Domagałem się zimnej wody dla mojej głowy, ale to było dużo 
później – doktor  i Gennaro nie chcieli na to zezwolić. Udało mi 
się Gennara przechytrzyć, gdy utrzymywałem, że chcę moje skro-
nie zwilżyć octem – i w taki sposób trzymałem na nich zimną 
chustkę. Miał on zwyczaj kąpać octem skronie, uszy, nos, twarz 
i kark (?). – Później odbywał się w Castro G. jarmark158 - 
i 8 marca 1840 (Littlemore). – Sądzę, że byłem bardzo zirytowany 
hałasem sprawianym przez ten jarmark – odbywał się on pod mo-
im oknem. Był to wielki targ, sądzę, i wskutek tego, jeżeli sobie 
dobrze przypominam, w sąsiednim pokoju (za drzwiami o dwóch 
skrzydłach) byli lokatorzy lub goście – trzech, jak mi się zdaje, 
którzy z sobą rozmawiali. Tym, co mi bardzo dokuczało, był co-
dzienne dzwonienie na Mszę (prawdopodobnie w pobliskim ko-
ściele). Miałem zwyczaj formalnie wić się i moją głowę wsadza-
łem pod kołdrę – pytałem Gennara, czy nie można by tego zatrzy-
mać. Odpowiedział mi pełnym zdumienia śmiechem, że to nie 
powinno mnie irytować, oraz z całą zachętą, jak gdyby niewiele 
przywiązywał do tego wagi. Później przyszła mi myśl, że mogą 
oni uważać, iż jest to cierpienie heretyka pod świętym dzwonem. 
Gennaro wykonywał pełną władzę nade mną. Ja byłem bardzo 
                                                           

158 Tutaj opis się urywa. 
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uległy a on władczy. Gospodarz był bardzo uprzejmy – słyszał, że 
lubię muzykę i kazał przyjść kilku muzykantom, aby zagrali mi 
w przedpokoju. To było bardzo piękne, ale dla mnie męczące. Ja-
kież osobliwe, bajeczne tony wspomnień budzi przecież ta próba 
opowiadania! Tak więc dano z muzyką spokój. Gdy wyzdrowia-
łem, przyszły na mnie różne rodzaje dolegliwości. Jedna, która 
przyszła, lub którą sobie wmówiłem, był napływ krwi do głowy. 
Miałem wyobrażenie, jak gdyby ona podnosiła się i podnosiła, tak 
że dochodziła aż na wysokość uszu itd. Miałem wyobrażenie, że to 
jest połączone ze snem, że nie wolno mi spać, i czyniłem wszyst-
ko, co było w mojej mocy, aby się przeciwko temu bronić. Przy-
szedł kaszel – męczący, nieustanny kaszel, codziennie przez kilka 
godzin wieczorem – wiele spluwałem – nie chcieli mnie już pozo-
stawić, ponieważ mówili, że to by mi zaszkodziło. Puścili mi 
krew, przez co, jak sądzę, kaszel zniknął. Jeszcze w Lyonie bywa-
łem nocą zlany zimnym potem. Wyobrażałem sobie, że dostałem 
zapalenia płuc, a ponieważ przypomniałem sobie, że dr Price 
w 1829 roku w Brighton powiedział, że nie chce opuścić mojej 
matki, dopóki nie będzie potrafiła głęboko oddychać bez bólu, 
brałem głęboki oddech i odczuwałem ból głęboko w dole klatki 
piersiowej159. Potrafiłem sobie prawie wyobrazić, że mój służący 
powiedział, iż są to zaburzenia trawienne. – Miałem także hemoro-
idy i musiałem kazać przystawiać sobie pijawki i stosować bardzo 
gorącą parę – następnie preparat ziołowy, który bardzo chłodził. 
Dano mi receptę, ale ją zgubiłem. Sądzę, że jednym ze składników 
była malwa160.  
 Kiedy doktor przychodził w pierwszym okresie mojej choroby, 
miał zwyczaj potrząsać głową, podczas gdy badał mój puls, i mó-
                                                           

159 Reszta tego odcinka została przez Newmana skreślona. C.S.D. 
160 14 marca 1885 roku, sobota. Kardynał dopiero o mi powiedział, że 

w podróży do Lionu jego stopy straszliwie spuchły, wskutek czego dwaj towa-
rzysze podróży podźwignęli go z dyliżansu i podpierając go pod ramiona, za-
prowadzili do zajazdu, który znajdował się niedaleko. (Notatka W. P. Nevil-
le’a). C.S.D.  
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wić: „A-ach, a-ach, debil, debil”. Zapisał mi syrop przeciwko mo-
jemu kaszlowi. Byłem kiepsko ułożony na moim boku, i dlatego 
podsunięto mi coś miękkiego, nie pamiętam co, pod biodro. Raz 
pojawiło się silne swędzenie. I odtąd myślałem, że jest to powrót 
insektów, aby się mną karmić. Zauważyłem, że w owej marnej 
nocy, jaką spędziłem w Aderno, nie naprzykrzały mi się; przy-
puszczam, że podczas całej przerwy, to znaczy w moim zachoro-
waniu, trzymały się ode mnie z daleka. Po kryzysie łuszczyły się 
moje wargi i (sądzę) moje ręce, które (mniemam) były całkiem 
żółte. I (myślę), ustawicznie szukałem czegoś dokoła mojego nosa, 
ale nie potrafię powiedzieć, czego. Gdy wróciłem do domu, wypa-
dły mi wszystkie włosy i musiałem nosić perukę – kiedy mi odro-
sły stały się ciemniejsze. Zaobserwowałem też osobliwy skutek na 
moich paznokciach – pojawiało się na nich ciemne zabarwienie, 
które stopniowo się zwiększało lub, że tak powiem, narastało coraz 
bardziej, aż ogarnęło cały paznokieć – jak gdyby stary paznokieć 
się obluzował lub w jakiś sposób został naruszony. 
 Kiedy poczułem się lepiej, spacerowałem po pokoju, aby odzy-
skać sprawność stóp – wspierałem się przy tym najpierw na moim 
służącym i na lasce – potem chodziłem sam z laską. Jednak, gdy 
przybyłem do Palermo, nie potrafiłem jeszcze sam wysiąść z po-
wozu i jakiś czas chodziłem z laską; robiłem jednak szybkie po-
stępy, tak że pewien służący w gospodzie powiedział, sądzę, że po 
angielsku: „Ej, Panie, tylko odwagi! Pan znowu stanie się całkiem 
młody”. Gdy codziennie chodziłem po pokoju, mój służący do-
prowadził do tego, że pospacerowałem trochę w sąsiednim pokoju 
przez skrzydłowe drzwi, częściowo aby się rozproszyć, był to bo-
wiem czas, kiedy mniemałem, że mam zapalenie płuc. Wreszcie 
z wielkim trudem sprowadził mnie schodami na dół (kamiennymi 
schodami) i wyprowadził na zewnątrz oraz posadził na krześle, 
sądzę, że pod moim oknem – skąd widać było, za pewnym placem, 
tak mi się wydaje, jakiś filar, który on określał jako rzymski. Gdy 
siedziałem na krześle, nie potrafiłem już panować nad sobą, lecz 
wylewałem strumienie łez, tak wzruszający był widok nieba. Paru 
ubogich ludzi zebrało się wokół mnie, aby mnie zobaczyć. Z ini-
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cjatywy mojego służącego podarowałem im już coś jako dzięk-
czynną ofiarę. Najwybitniejsza dobrodziejka miasta zmarła pod-
czas mojej choroby na febrę. Codziennie słuchałem o jej stanie 
zdrowia i w końcu o jej śmierci. W końcu dzwon dzwonił na jej 
pogrzeb. Pewnego dnia byłem w stanie, przy pomocy Gennara, 
dojść do katedry. Sądzę, że to nie mogło być daleko. Szedłem 
wzdłuż bocznej nawy. Była normańska, na ile sobie przypominam. 
Pamiętam tylko grube, ciężkie filary z kwadratowymi kapitelami. 
W dniu, przed wyruszeniem do Palermo, o co dopominałem się 
z wielką niecierpliwością, wyjechaliśmy na krótko w zamkniętym 
powozie.  
 Kiedy przychodziłem do siebie i rozmyślając leżałem w łóżku, 
w zwarty sposób pojawiały się przede mną wydarzenia mojego 
życia, jak sądzę – ale nie potrafię przypomnieć sobie stanu rzeczy. 
Na przykład nie potrafiłem powiedzieć, czy dr Nicholas jeszcze 
żyje lub nie. Miałem wszelkie możliwe plany, jak mógłbym zdo-
być pieniądze, abym mógł zapłacić nadzwyczajne wydatki zwią-
zane z moją chorobą. I wiele myślałem na temat mojej książki 
o Arianach i jak mogłaby zostać ulepszona a pewne części na no-
wo opracowane – i prawie wierzę, że kilka z tych natchnień w 
końcu sobie przyswoiłem. Sądzę, że było to jednego z tych wcze-
snych dni mojej choroby – nie, to musiało być raczej wtedy, gdy 
czułem się lepiej, gdyż jest to w moim wyobrażeniu związane z 
uderzeniem krwi do głowy, że poprosiłem o ołówek i papier i, że 
tak powiem, układałem wiersze (odtąd w L. A.)161, które rozpo-
czynają się słowami: „Mid Balaks magic fires itd...”. Kiedy przy-
byłem do Palermo (sądzę, że to było tam), ku mojemu zaskoczeniu 
uważałem, że napisałem je już w Messynie. Bezpośrednim powo-
dem uderzenia krwi do głowy było otrzymanie listu z domu – 
przyszedł on z Palermo – i sądzę, od pięciu korespondentów – od 
mojej matki i moich sióstr, (J. F.) Christie i od kogoś innego. Ślę-
                                                           

161 Pod tytułem „Lyra Apostolica” od 1833 roku Newman i jego przy-
jaciele publikowali w ich  czaspiśmie „British Critic” utwory poetyckie, którymi 
chcieli włączyć się w walkę Kościoła tamtego czasu.  
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czałem nad nim, było to drobne pismo, bez moich okularów, 
z wielką żądzą, w nadziei, że znajdę wiadomość o wyborach 
w Oriel – ale nie było jej w nim. Jedyną rzeczą w tym liście, którą 
sobie przypominam, było doniesienie o tym, że Christiemu zrabo-
wano jego walizkę, gdy udawał się do Cambridge, aby badać pa-
piery lub książki Ridleya. Wydawało mi się to osobliwym snem – 
nie wiedziałem, czy wierzyć w to, czy nie. Wydawało mi się jak 
gdyby snem, lub czymś osobliwym to, w jaki sposób kiedyś mia-
łem znowu dotrzeć do Anglii. Co dotyczy wyborów w Oriel Col-
lege, pierwszą o nich wiadomość widziałem w Galignani w Paler-
mo – i gdy zobaczyłem, że został wybrany Rogers, pocałowałem 
gazetę z szczerego zachwytu. 
 25 marca 1840 (Littlemore) 
 Sądzę, że zapomniałem wspomnieć, iż w pierwszym okresie 
mojej choroby miałem ustawiczne bóle niezwykłego u mnie dotąd 
rodzaju162. Powinienem także wspomnieć jeszcze o kilku dziwacz-
nych snach, jakie miałem, kiedy powracałem do zdrowia, o któ-
rych jednak sobie teraz ledwo przypominam. Jeden, że zostałem 
przedstawiony na rosyjskim dworze i zacząłem rozmawiać z cary-
cą. A potem rozważałem to w duchu: „Jakże nieuprzejmie! U wy-
soko postawionych osób nie powinno się mówić, lecz pozwolić 
najpierw zagadnąć siebie”. Inny sen: Armia z Reggio płynęła przez 
cieśninę morską do innej w Messynie i zdobyła wieżę twierdzy – 
ja znajdowałem się w jednej lub w drugiej, w francuskiej lub an-
gielskiej, jak sądzę. Jeszcze jeden: jakaś armia wspinała się na 
góry koło Castro Giovanni. Te sny o armiach były może częścio-
wo spowodowane wizytą trzech urzędników u nas, którzy mówili 
o zakwaterowaniu Anglików w Castro Giovanni. Powodem ich 
przyjścia był spór, jaki miałem z moim doktorem. Kiedy czułem 
się lepiej, byłem pod głębokim wrażeniem jego zręczności i byłem 
bardzo wdzięczny. Chciałem, oprócz jego zapłaty, dać mu coś 
                                                           

162 Newman napisał początkowo: „Bóle w moich wnętrznościach pod-
czas pierwszego okresu mojej choroby w niezwyczajny dla mnie sposób”. 
(C.S.D.). 
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w podarunku. Dałem jemu albo gospodarzowi kieszonkowy kom-
pas, termometr, Wergiliusza, prawdopodobnie jeszcze jakąś łaciń-
ską książkę i może jeszcze kilka innych rzeczy. Doktor zakochał 
się w czymś, co Gennaro uważał za zbyt cenne, aby to oddać, lub 
w czymś, co gospodarz chętnie chciałby mieć dla siebie, jak sobie 
to wyobraziłem na podstawie zakończenia. Mianowicie on to za-
brał i mój służący podał ten fakt do władzy, która w związku 
z tym, a częściowo chyba także z ciekawości, złożyła mi wizytę. 
Z tego, co mówili, nie rozumiałem żadnego słowa, chociaż Genna-
ro trochę mi przetłumaczył. Mówiąc nawiasem, gdy zachorowa-
łem, znikły wszystkie moje znajomości języka włoskiego, o ile 
istniały, podczas gdy pozostał mi język łaciński. Jeden z tych 
trzech był duchownym i, nie wiem dlaczego, w dziwny sposób 
wlepiałem w niego oczy, aż mój służący energicznie zabronił mi 
tego, ze strachu, że mogłoby mi to zaszkodzić. Odzyskałem moją 
własność i wtedy Gennaro życzył sobie, abym to dał Alojzemu, 
gospodarzowi, ale ja nie chciałem. Na początku mojej choroby 
odwiedził mnie pewien ksiądz i powiedziałem mojemu służącemu, 
na pół odurzony, jakim byłem, że chciałbym z nim dyskutować. 
Odwiedził mnie także brat mojego gospodarza, który prosił mnie 
o kawałek żółtej skórki do czyszczenia, jakiej używają do wycie-
rania talerzy, i otrzymał ją. Ktoś jeszcze był u mnie na początku 
mojej choroby, którego, wobec doktora, w mojej łacinie nazwałem 
homo probus; mógł to być mąż zastępczyni mojej pielęgniarki. 
 Teraz mniej więcej powiedziałem wszystko, o czym z mojej 
choroby potrafię sobie przypomnieć. Z Castro Giovanni wyruszy-
łem 25 maja, w przeddzień Zielonych Świąt. Nawiasem mówiąc, 
pomyliłem się i przeliczyłem o jeden tydzień, gdyż uroiłem sobie 
w Palermo w następną niedzielę, że są to Zielone Świątki, podczas 
gdy było to święto Trójcy Świętej. W poprzednią niedzielę czułem 
się wystarczająco dobrze, aby wiedzieć, że były to urodziny Jemi-
my i wyobrażałem sobie, że 17 znowu obudziłem się do życia; 
jednak kryzys musiał być wcześniej. Nawiasem mówiąc, musiałem 
uznać uczciwość całego mojego otoczenia. Gennaro miał w swojej 
pieczy ubrania, pieniądze i wszystko inne. Nic nie zginęło. Duża 
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suma pieniędzy w dolarach dotarła do mnie w dobrym stanie 
z Palermo. On nie płacił niczego, bez uproszenia mojego pozwole-
nia. I chociaż w wypadku mojej śmierci pragnął on całego mojego 
mienia, jednak pragnął nawet w tym wypadku, żeby zostało ono 
formalnie mu zapisane w spadku – i w rzeczywistości, gdy powró-
ciłem do Anglii, w ogóle straciłem tylko jedną zwyczajną (3/6) 
koszulę163 i coś jeszcze przy tym, może parę pończoch lub chus-
teczkę. Mój zegarek i w ogóle wszystko zostało bez zastrzeżeń 
pozostawione pewnym ludziom. Najbliższym możliwym do osią-
gnięcia angielskim konsulem był, sądzę, konsul w Girgenti. Idźmy 
jednak dalej: Wyruszyłem 25 i miałem wielkie wyrzuty sumienia, 
ponieważ wykorzystywałem niedzielę (następny dzień) na podróż, 
w końcu jednak je przezwyciężyłem. Podróżowałem przez wyjąt-
kowo piękny kraj, jednakże częściowo w nocy. Moja radość była 
chyba początkowo zbyt wielka dla mnie. Nigdy jeszcze nie wi-
działem takiego kraju. Wiosna w największej swojej bujności. 
Wszystkie gatunki nieznanych drzew – wzdłuż drogi mnóstwo 
aloesów – bardzo błyszczące kolory – wszystko w harmonii 
z moim ponownie budzącym się życiem. Miałem wielki apetyt 
i ustawicznie przymilałem się (żeby tak powiedzieć) Gennarowi, 
aby otrzymać ciastka. Tutaj powinienem ubocznie zapisać mój 
stan uczuciowy przy powrocie po chorobie apetytu. Kiedy w Ca-
stro G. poczułem się lepiej, miał on zwyczaj dawać mi na śniada-
nie jajko upieczone w drzewnym popiele, herbatę i ciasto. Jakże za 
tym tęskniłem! A gdy piłem herbatę, nie mogłem się powstrzymać 
od wykrzykiwania z zachwytu. Zwykłem mawiać: „To jest nowe 
życie umarłych”. Jeszcze nigdy nie miałem takich wrażeń. Podczas 
całej mojej choroby byłem tak zależny od Gennara, że nie mogłem 
znieść, gdy przez pięć minut nie było go w pokoju. Miałem zwy-
czaj głośno wykrzykiwać jednym ciągiem: „Gen-na-rooooo”. 
Karmiono mnie kurzym rosołem. Rosołu z mięsa wołowego lub 
bulionu nie brałem do ust, zanim przybyłem do Palermo – i to do-
starczyło mi coś z tych ekstatycznych uczuć, jakie przedtem 
                                                           

163 Newman wymienia jej cenę: trzy i pół szylinga. 
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wzbudziła we mnie herbata. Trzeciego dnia, 27 maja, dotarłem do 
Palermo, potem, jak 26 (sądzę) zatrzymałem się w pewnego rodza-
ju zajeździe na odpoczynek, gdzie oberżysta przyszedł i siedząc 
naprzeciwko mnie, przez jakiś czas przyglądał mi się, aż mnie 
ogarnął strach. Byłem bardzo słaby. Kiedy rano 26 lub 27 wsta-
łem, przez pewien czas siedziałem na brzegu łóżka i rzewnie pła-
kałem, wszystkim zaś, co potrafiłem powiedzieć, było to, że je-
stem pewny, iż Bóg ma dla mnie jakieś dzieło do wykonania w 
Anglii. W rzeczywistości powiedziałem to w Rzymie dr Wisema-
nowi – ale, mówiąc szczerze, słowa te nie zostały wypowiedziane 
tak bardzo zdecydowanie i dobitnie, lecz jedynie w odpowiedzi na 
pytanie, jak długo mamy zamiar tam pozostać, rzekłem, że mamy 
w domu coś do zrobienia. Pragnąłem móc zobaczyć mój list do 
Christie; muszę go o to poprosić. Ponieważ moje uczucia były 
silne i gwałtowne – mój służący oczywiście nie potrafił mnie 
w ogóle zrozumieć. Ale, aby z powrotem podjąć temat Palermo – 
mieszkałem w Page’s Hotel – właścicielka nazywała się Anna Pa-
ge, która, myślę, wyszła za Włocha lub Sycylijczyka. Bardzo gor-
liwie starała się być dla mnie uprzejmą i prosiła, abym jej hotel 
polecał u siebie w kraju. Miała macierzyńską naturę i gotowała dla 
mnie sago i tapiokę itd. Wołowina była niestrawna. Nie wykrwa-
wia się jej tam. Nie miałem baraniny, sądzę, że prawdopodobnie 
nie ma jej tam. Kupcy (handlarze wina) byli bardzo uprzejmi. Naj-
pierw myśleli, że muszę umrzeć. Byłem bardzo słaby i potrafiłem 
mówić tylko powoli. Codziennie zwykłem chodzić nad morze i to 
mnie podniosło. Z dnia na dzień cudownie odżywałem. Przebywa-
łem tam prawie trzy tygodnie, do 13 czerwca. Był to prawdziwy 
okres próbny; jednak przed tym czasem nie byłbym dostatecznie 
silny - aby iść własną drogą. Codziennie pisałem jedną Lirę, sądzę, 
że od tego dnia, gdy tam przybyłem. Akurat były sianokosy, gdy 
tam byłem. Wszedłem na Monte Pellegrino; zwiedziłem jaskinię 
Hydry – itd., jednak mało wykorzystywałem mój czas, gdyż pra-
wie codziennie czekałem na odjazd, chory z tęsknoty i bardzo roz-
czarowany z powodu opóźnienia. Chodziłem często do publicz-
nych ogrodów, które, sądzę, nazywały się Villa Reale, oraz wzdłuż 
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wybrzeża i siadałem na ławkach. Jednakże mówiono mi, że nie 
powinienem wychodzić w południe, nawet w cieniu. Czasami wiał 
scirocco, który dawał mi się we znaki; wiatr był jak piec hutniczy. 
Chmury były sine, żółtobrunatne góry wyglądały cudownie. Obiad 
jadłem poza domem u kupców, także u pana Thomasa, kupca, któ-
ry mieszkał w odległości dwóch albo trzech mil przy ulicy Mont-
reale – żonatego mężczyzny. W  dniu przed wyjazdem, spotkałem 
tam Mister Page’a z Ch. Ch.164. Odwiedziłem Niemca, który prze-
chodził i wstąpił do mnie, gdy leżałem w chacie przy drodze koło 
Castro Juan. Mój wóz, w którym przybyłem do Palermo, pocho-
dził z Palermo. Przez cały ten czas wiedziałem, że moi przyjaciele 
w Anglii martwili się o mnie, nie miałem jednak żadnej możliwo-
ści nawiązania z nimi kontaktu. Mój „Prywatny dziennik” z 1833 
roku zawiera wiele szczegółów z dnia powszedniego.  
 Kiedy to piszę, ustawicznie prześladuje mnie myśl, po co ja to 
piszę. Jeżeli o mnie chodzi, mogę w całym moim życiu raz lub 
dwa razy zaglądnąć, ale co to ma wspólnego z sympatią, jeżeli ja 
na to patrzę? Ale kogo mam, kogo mogę mieć, kto by się tym inte-
resował? Mogę powiedzieć, że znalazłem tylko jednego, który 
akurat żywi tego rodzaju życzliwe mną zainteresowanie, że znala-
złby upodobanie w takich szczegółach – a jest to H. Wilberforce, 
ale kiedy będę z nim razem! Takie zainteresowanie żywi właści-
wie tylko kobieta i jedynie ona – jest to  zainteresowanie kobiece – 
ale takiego zainteresowanie, niech tak będzie, chyba nikt nigdy nie 
będzie wobec mnie żywił. Nigdy, i niech tak będzie, nie będzie 
u mnie inaczej, niż jak Bóg mnie wymyślił. Wszystkie moje przy-
zwyczajenia od lat, moje skłonności, są skierowane na celibat. 
Nigdy nie potrafiłbym żywić owego zainteresowania dla tego 
świata, jakiego wymaga małżeństwo. Czuję wielką odrazę do tego 
świata – i ponadto, można to nazywać jak się chce, żywię awersję 
do zawierania przez duchownego małżeństwa. Nie twierdzę, że to 
jest niedozwolone – nie mogę przeczyć prawu do tego -, ale ja się 
                                                           

164 Christ Church w Oksfordzie (C. S. D.). Christ Church było najsław-
niejszym kolegium i równocześnie katedrą miasta. 
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tym gorszę, choćby było to tylko uprzedzenie lub nie. I dlatego 
dobrowolnie rezygnuję z zainteresowania tą skłonnością, która 
według mojego poczucia nie została mi dana, ani nie może być 
dana. Pomimo to naturalnie odczuwam, jak bardzo jej potrzebuję. 
Kto będzie przywiązywał wartość do tego, aby dowiedzieć się 
o szczegółach, które powyżej spisałem? Czy będę miał przypusz-
czalnie kiedyś w moim wieku duchowe dzieci, które będą się tym 
tak interesowały, jak to czyni kobieta? Jakże ten czas upływa! 
Zdaje mi się, że godzę się z myślą, iż jestem stary. Wydaje się, że 
to było dopiero wczoraj, gdy wigowie doszli do władzy – dalszy 
taki poranek i będę miał prawie pięćdziesiąt lat – starszy mężczy-
zna. Jakimże snem jest życie! Miałem zwyczaj żałować, że święta 
przemijały tak szybko. Przyszły i poszły; ale tak to jest, czas jest 
zasiewem dla wieczności. 
 Z Gennaro rozstałem się w Palermo; miał on powrócić do swo-
jej żony i rodziny do Neapolu. Później dowiedziałem się, że jest on 
u rodziny lorda Carringtona w Anglii. Po ludzku mówiąc, 
z pewnością on uratował mi życie. Nie potrafię sobie wyobrazić, 
co zrobiłbym bez niego. Pielęgnował mnie jak dziecko. Angielski 
służący nigdy by nie potrafił uczynić tego, co on uczynił. Jednego 
razy wyszedł z formy – łatwo przekraczał miarę, gdy pił. Kiedyś 
spotkałem go w tym stanie w Palermo, chociaż on temu zaprze-
czał. Raz lub dwa razy opuścił mnie na cały dzień lub na dość dłu-
go. Gdy się rozstawaliśmy, dałem mu 10 £ szterlingów więcej po-
nad jego zarobek oraz pisemne (?) świadectwo. Jeszcze zanim mu 
coś dałem, zaczął on do czegoś zmierzać; ale tym, co on sobie 
wymyślił był mój stary niebieski surdut, który miałem od 1823 
roku: drobiazg dla niego jako zapłata za jego usługi – ale równo-
cześnie wielka ofiara dla mnie, gdyż byłem do niego przywiązany. 
Dobrze służył mi podczas mojej choroby, stanowił nakrycie na 
moim łóżku, zarzucałem go na siebie, gdy wstawałem, aby pozwo-
lić posłać łóżko itd. Na Korfu omal go nie straciłem – został mi 
ukradziony przez jakiegoś żołnierza, ale znowu się odnalazł. Mam 
go jeszcze. Zabrałem go z sobą tutaj, do Littlemore i podczas kilku 
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zimnych nocy kładłem go na moim łóżku. Tak mało mam istot, 
które ze mną sympatyzują, że przerzucam się na płaszcze.  

           25 marca 1840 rok. 
 
(24 kwietnia 1874 rok. Dziwi mnie, że nie wspomniałem o tym, 
jak po prostu utraciłem pamięć odnośnie okoliczności, w jakich 
zachorowałem i jak się położyłem – oraz w jak cudowny sposób 
stopniowo najpierw powrócił jeden fakt, potem inne, aż w końcu 
mogłem sobie uprzytomnić moją podróż i moją chorobę od po-
czątku do końca). 
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