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Dekret Wizytatora Apostolskiego  
dotyczący przestępstw „de sexto”  

wobec nieletnich
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Punkty Konstytucji z 1612 r. i 1943 r., do których odwo-
łuje się powyższy dekret Delegata Stolicy Apostolskiej

Konstytucje Oratorium z 1612 roku. 
Decr.26.5.1583, I,29
Decr.26.5 1591, II,51. 
pkt 114.
„Ne sinat quis pueros ingredi cubiculum suum, nisi ducantur ab iliis  
qui testes intersint; reliquos admodum parce admittant, sed vocati, 
deorsum ad illos se conferant.”

Konstytucje Oratorium z 1943 roku.

Rozdział VIII, 

O szczególnych naszych praktykach. 

pkt. 142.

„Nikt też niechaj nie pozwoli chodzić chłopcom do swej sypialni chy-
ba, że przyszli oni w towarzystwie kogoś, kto byłby świadkiem. Kogo 
innego niech bardzo rzadko wpuszczają, a zawołani niechaj zaraz 
schodzą do nich na dół”.
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Dokument o apostolacie oratoryjnym 
z Kongresu Generalnego z 2012

A — Członkowie Kongregacji i ich działalność apostolska 
A1 — W pierwszej kolejności należy pamiętać, że oratorianin podej-

muje wszelkie działania apostolskie za zgodą, w uzgodnieniu i w łączności 
z własną Kongregacją. Oznacza to, że pozostaje on w jedności ze Wspólno-
tą, także w działaniach podejmowanych samodzielnie. Oratorianin nie jest 
nigdy podmiotem indywidualnym. W posłudze, jaką wykonuje, jest obecna 
jego Wspólnota.

A2 — Kongregacja jako całość, oraz każdy z jej członków osobiście, 
zobowiązana jest do bliskiej łączności ze współbratem zaangażowanym 
w działania apostolskie. Nie może on mieć poczucia odłączenia ze Wspól-
noty, lecz przeciwnie — powinien otrzymywać wsparcie współbraci, a w ra-
zie potrzeby — konkretną pomoc w sprawowanej posłudze.

A3 — Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z zapisami zawartymi 
w  Konstytucjach, podejmowanie różnorakich działań i funkcji wymaga 
zgody Kongregacji. Członek Kongregacji nie może podejmować w tym za-
kresie samodzielnych decyzji.

B — Główne aspekty działalności apostolskiej  
 Oratorium świętego Filipa 

B1 — Eucharystia i sprawowanie Sakramentów — Liturgia — Troska 
o życie duchowe

Idąc śladami świętego Filipa, jego umiłowania Eucharystii i Liturgii, 
opierając się na wielkiej tradycji oratoryjnej, przekazanej nam przez na-
szych ojców, Oratorium — to jest cała Wspólnota Oratoryjna, umieszcza 
w centrum swego życia celebrację eucharystyczną. Poświęcamy jej szcze-
gólną uwagę, z dbałością traktując zarówno jej wymiar zewnętrzny, jak i — 
przede wszystkim — wewnętrzny. Troszczymy się o życie duchowe, w jego 
prostych i szczerych formach, w szczególności takich jak: pobożność Ma-
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ryjna i modlitwa różańcowa. Również w tym aspekcie opieramy się na du-
chowości świętego Filipa i całej tradycji oratoryjnej.

B2 — Spowiedź i ojcostwo/kierownictwo duchowe 
Święty Filip poświęcał długie godziny na sprawowanie Sakramentu 

Pojednania i kierownictwo duchowe. Opierając się na jego przykładzie, 
oratorianie ze szczególną troską i miłością sprawują Spowiedź świętą. 
Z postawy tej bierze swe źródło praktyka ojcostwa, czy też „kierownictwa” 
duchowego, stale obecna w tradycji oratoryjnej. Posługa spowiednika i ojca 
duchownego doskonale odpowiada duchowości kapłana oratorianina.

B3 — Pismo Święte 
Oratorium św. Filipa, poczynając od swego Założyciela, zawsze po-

święcało szczególną uwagę lekturze Pisma Świętego. Lektura Słowa Bożego, 
studium Słowa, żywy związek z Tym, który mówi do nas poprzez Pismo 

— Jezusem Chrystusem, dążenie każdego wierzącego do stworzenia życio-
wej więzi z Pismem Świętym, to niewątpliwie jeden z charakterystycznych 
aspektów oratoryjnej działalności apostolskiej.

C — Główne obszary działalności apostolskiej Oratorium
C1 — Oratorium Świeckie
Oratorium Świeckie, powołane do istnienia razem z Kongregacją, 

to wspólnota świeckich — młodzieży i dorosłych, którzy podążają drogą 
wiary wspólnie z duchownymi Oratorium. Jest ona jak gdyby świecką duszą 
Kongregacji. Od początku stanowiła główne środowisko działalności apo-
stolskiej i troski duszpasterskiej kapłanów i innych członków Kongregacji. 
Oratorium Świeckie to z całą pewnością pierwsze pole ich posługi apostol-
skiej, jako że jest ono w pewien sposób częścią samej Kongregacji.

C2 — Młodzież, praca wychowawcza i szkoła
Szczególne miejsce w sercu św. Filipa zajmowała młodzież — uprzywi-

lejowane środowisko jego posługi kapłańskiej. Idąc jego śladami, oratorianie 
na przestrzeni wieków otaczali szczególną troską młodych ludzi, ich rozwój 
i dojrzewanie, zgodnie z wizją chrześcijańską. Ta działalność wychowawcza 
może z pewnością przybierać różne formy, w zależności od potrzeb, jakie 
niesie współczesność. Ważnym środowiskiem jest bez wątpienia szkoła — 
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poprzez swoją obecność i wykonywaną pracę, oratorianin może realizować 
w szkole ten szczególny aspekt swej działalności apostolskiej.

C3 — Ośrodki opieki zdrowotnej i społecznej, posługa duchowa dla 
chorych 

Nie możemy również zapominać, że Filip Neri w młodości założył 
„szpital pielgrzymów im. Trójcy Świętej”, a służba chorym odgrywała istotną 
rolę w rozwoju duchowym jego uczniów. Także współcześnie oratorianie 
mogą w różny sposób angażować się w działalność wielu instytucji i różno-
rakich domów opieki zdrowotnej i społecznej, obecnych w naszym społe-
czeństwie, lub w inny sposób służyć osobom chorym i potrzebującym. Ten 
rodzaj apostolatu zajmuje ważne miejsce w tradycji oratoryjnej.

C4 — Kultura, sztuka, środki komunikacji masowej
Znana jest miłość św. Filipa do sztuki, w szczególności — jego umi-

łowanie muzyki. Wiemy, że św. Filip był również miłośnikiem literatury, 
lektury, promotorem studiów i twórczości kulturalnej. Oratorium wzoruje 
się na jego przykładzie - utrzymuje żywy kontakt ze światem kultury i sztu-
ki, promuje muzykę, sztuki plastyczne, kulturę i stara się nadać im wyraz 
chrześcijański. Obecność i aktywność — na różne sposoby — w sferze arty-
stycznej i kulturalnej, to jeden z charakterystycznych aspektów apostolatu 
Oratorium. Dotyczy to również nowoczesnych postaci sztuki i kultury, ta-
kich jak środki masowego przekazu i inne formy oferowane przez współ-
czesne społeczeństwo. 

C5 — Parafia
W parafii oratorianin może zawsze, na różne sposoby, realizować 

w duchu Oratorium swą posługę apostolską — jako proboszcz, wikariusz, 
czy współpracownik parafii. Posługa ta przybiera różne formy, w zależności 
od tego, czy Parafia jest powierzona Wspólnocie jako całości — Wspólnota 
wyznacza wówczas jednego ze swych członków na proboszcza, świątynia 
Wspólnoty jest świątynią parafialną — czy też oratorianin osobiście otrzy-
muje misję w parafii poza siedzibą Kongregacji. Jednakże, w każdym przy-
padku, kapłan oratorianin — proboszcz parafii, powinien wypełniać swoją 
misję w harmonii ze Wspólnotą, w duchu Oratorium, priorytetowo traktu-
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jąc typowe dla Oratorium formy apostolatu, i równocześnie adaptując je do 
realiów społeczno-kulturalnych, w jakich realizuje się jego posługa.

Konkluzja
Należy wyraźnie podkreślić, że żadna działalność, jakiegokolwiek 

rodzaju i w jakiejkolwiek formie, nie może prowadzić do oddalenia orato-
rianina od Wspólnoty. Oratorianin powinien zawsze podtrzymywać żywy 
związek ze Wspólnotą. Praca apostolska nie powinna zakłócać harmonii 
życia Kongregacji, ani powodować zbyt częstych nieobecności w ważnych 
momentach codziennego życia Wspólnoty. Należy dokładać starań i trosz-
czyć się — zarówno każdy oratorianin osobiście jak i Wspólnota jako ca-
łość — o żywą komunikację i więzi interpersonalne pomiędzy współbraćmi. 
Należy starać się nie dopuścić do sytuacji, w której oratorianin „eliminuje 
się” z życia Wspólnoty. To właśnie Wspólnota jest dla każdego oratoriani-
na pierwszym podmiotem i pierwszym współpracownikiem we wszelkiej 
działalności.
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KONGREGACJA
DLA INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
ORAZ STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

 
Watykan, 17 lutego 2018

Przewielebny Ojcze,
obecny list jest odpowiedzią na Twoją prośbę z 15 grudnia 2017, w której 
w imieniu Deputacji Permanentnej Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri, 
pyta Kongregację o uchylenie artykułu 51.6 Statutów Generalnych, czy Jego 
Ekscelencja Biskup Mario A. Avilés, mianowany biskupem pomocniczym 
Diecezji Brownsville, mógłby kontynuować pełnienie funkcji Prokuratora 
Generalnego w wyżej wymienionej Konfederacji, do momentu najbliższego 
Kongresu Generalnego z powodu przedstawionych argumentów.

Niniejsza Kongregacja dla Instytutów życia konsekrowanego oraz 
Stowarzyszeń życia apostolskiego, oceniwszy wnikliwie i uważnie tę 
kwestię, wyjątkowo dopuszcza taką sytuację i akceptuje tę prośbę, pozosta-
wiając w mocy autentyczną interpretację z 29 kwietnia 1986 w AAS 1986  
(s.1322-24).

Korzystam z okazji, aby okazać wyrazy szacunku w Panu.
+ José Rodriguez Carballo OFM

Arcybiskup Sekretarz

O. Sebastiano Paciolla O. Cist.
Podsekretarz

Przew. O. Felix Selden C.O.
Delegat Stolicy Apostolskiej
dla Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri
via di Parione 33
00-186 Roma

Odpowiedź Stolicy Apostolskiej dotycząca 
kontynuowania funkcji Prokuratora  

Generalnego przez bpa Mario Avilésa
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Przygotowania  
do Kongresu Konfederacji 2018

Modus procedendi Kongresów Generalnych

Wprowadzenie
Kongres Generalny jest zgromadzeniem wszystkich Kongregacji 

Oratorium, (SG 38), jest najwyższą władzą i reprezentacją Konfederacji. 
Dlatego wymaga specjalnego traktowania, aby rozwój dynamiki kongreso-
wej przebiegał w sposób prawny i efektywny (SG. 5 i 38).

Na Kongres mogą być zaproszone osoby nie należące do Konfedera-
cji jeżeli uzna się to za stosowne, właściwe lub wymagane. Osoba zaproszo-
na będzie uczestniczyć w Kongresie wyłącznie w charakterze eksperta lub 
słuchacza. W każdym wypadku podczas głosowań nie będzie obecna w sali 
kongresowej.

Kongres Generalny w 2012 roku postanowił i poprosił Deputację 
Permanentną o wypracowanie norm, które pomogą w funkcjonowaniu 
Kongresu, ułatwią procedury i formy rozwiązywania sytuacji, które mogą 
zaistnieć (SG 43 *2, i 51 *1).
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Przygotowanie Kongresu
Zwołanie 
1. Kongres zostanie zwołany we właściwym czasie przynajmniej na 

rok przed rozpoczęciem listem (dokumentem) oficjalnym O. Prokuratora 
Generalnego z załączonymi stosownymi wskazówkami, które będą wzięte 
pod uwagę, szczególnie terminy prezentacji nazwisk uczestników kongre-
su, ostateczny termin do zmian nazwisk wcześniej wysłanych i także liczba 
uczestników.

Należy wziąć pod uwagę to roczne wyprzedzenie tak odnośnie spraw 
i tematów zwyczajnych, które będą podnoszone na Kongresie, jak i tez 
nadzwyczajnych albo szczególnie ważnych zwłaszcza jeżeli odnoszą się do 
spraw prawnych lub legislacyjnych. Kongregacje winny je znać przynaj-
mniej w czasie określonym przez Statuty Generalne (SG 41 *8, 42, i 43 *1).

2. Kongregacje które nie mogą uczestniczyć przez żadnego ze swoich 
członków mogą to uczynić przez delegacje. Uczestnik Kongresu delegowa-
ny przez inną Kongregację, jeżeli jest już członkiem (Kongresu) ze swojej 
Kongregacji nie może mieć podwójnego prawa głosu (SG 40).

3. Deputaci Permanentni są odpowiedzialni za swoje sektory lub Re-
giony językowe, aby ułatwić Prokuratorowi Generalnemu wszystko zwią-
zane z akredytowaniem członków Kongregacji, którzy będą uczestniczyć 
w Kongresie.

Regiony są zorganizowane przez następujące grupy Kongregacji:
Północne Włochy i Francja: GÉNOVA — BRESCIA — BOLONIA —

VICENZA — BIELLA — TURYN — MONDOVÍ — VERONA — CHIOG-
GIA — NANCY (Francja) — DIJÓN (Francja) — HYÉRES (Francja).

Południowe Włochy: ROMA — NEAPOL — PALERMO — GUAR-
DIA SANFRAMONDI — FLORENCJA — PERRUGIA — ACIREALE — 
CAVA DEI TIRRENI — ACICATENA — PRATO.

Hiszpania: BARCELONA — GRACIA (Barcelona) — VIC (Barcelo-
na) — TUDELA (Navarra) — ALCALÁ DE HENARES (Madryt) — GETA-
FE (Madryt) — ALBACETE — SEVILLA — SALTERAS (Sevilla) — PAL-
MA (Majorka) — PORRERAS (Majorka) — SÓLLER (Majorka).
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Anglia, Kanada, Południowa Afryka: BIRMINGHAM — LONDYN 
— OXFORD — TORONTO — OUDTSHOORN — PORT ELISABETH.

Niemcy, Austria, Szwajcaria, Litwa: LEIPZIG — MÜNCHEN — 
FRANKFURT AM MAIN — AACHEN — DRESDEN — HEIDELBERG 

— HANNOVER — WIEDEŃ — ZÜRICH — MAASTRICHT — WILNO- 
AUFHAUSSEN.

Polska: GOSTYŃ — TARNÓW — STUDZIANNA — BYTÓW 
— RADOM — TOMASZÓW MAZOWIECKI — POZNAŃ — CELLE 
(Niemcy).

Stany Zjednoczone: ROCK HILL — PITTSBURGH — MONTEREY 
— BROOKLYN — NEW BRUNSWICK— PHILADELPHIA — NEW YORK.

Ameryka Południowa I: PUEBLA (Meksyk) — LA PROFESA (Me-
ksyk) — SAN MIGUEL DE ALLENDE (Meksyk) — GUANAJUATO (Me-
ksyk) — LEÓN (Meksyk) — ORIZABA (Meksyk) — TLALNEPANTLA 
(Meksyk) — SAN PABLO (Meksyk) — PHARR (USA) — NTRA. SRA. DE 
LA PAZ (Meksyk) — MÉRIDA (Meksyk).

Ameryka Południowa II: SAN JUAN DE PASTO (Kolumbia) — IPI-
ALES (Kolumbia) — BOGOTÁ (Kolumbia) — SAN JOSÉ (Costa Rica) — 
VILLA ALEMANA (Chile) — SAO PAULO (Brazylia) — MERCEDES (Ar-
gentyna).

4. Zostanie utworzone biuro — sekretariat do spraw Kongresu, od-
powiedzialne za wszystko co związane jest z organizacją i właściwym funk-
cjonowaniem Kongresu.

Przyjęcie, identyfikacja i prezentacja 
5. Identyfikatory zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczę-

cia (przyjazdu). Należy przedstawić wymaganą dokumentację (akredytację) 
ze strony Kongregacji, w imieniu której się uczestniczy. Razem z identyfi-
katorem każdy kongresista otrzyma dokumentację, listę uczestników i inne 
materiały na Kongres. Lista uczestników powinna być wywieszona (upu-
bliczniona) w czasie Kongresu.
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6. W dniu przyjęcia (rozpoczęcia) każdy Deputat Permanentny 
przedstawi swój Region i akredytowanych uczestników Kongresu ze swo-
jego sektora.

Kongres
Otwarcie Kongresu
7. Skład Prezydium otwarcia Kongresu. Przewodniczy Sekretarz De-

putacji Permanentnej i uczestniczą wszyscy Deputaci Permanentni, którzy 
sprawują funkcje urzędników Kongresu w czasie jego trwania (od rozpo-
częcia aż do zakończenia), dla swojego regionu, będąc odpowiedzialnymi 
za koordynację swojego sektora językowego lub regionalnego i za przedsta-
wienie (po konsultacji) kandydatów na członków Deputacji Permanentnej 
na następne sześciolecie.

8. Najmłodszy uczestnik Kongresu zostanie wybrany jako Sekretarz 
tymczasowy aż do wyboru Sekretarza Kongresu. 

9. Na początku Przewodniczący Prezydium skieruje pozdrowienie 
do Zgromadzenia Kongresowego i poprowadzi modlitwę wstępną, prosząc 
o wsparcie Ducha Świętego.

Po modlitwie ogłosi oficjalne otwarcie i ukonstytuowanie się Kon-
gresu jeżeli będzie obecna większość bezwzględna Kongregacji; następnie 
będą odczytane otrzymane pozdrowienia skierowane do Kongresu; po od-
czytaniu pozdrowień zostanie przedstawione kalendarium, porządek ob-
rad i dynamika Kongresu.

Głosowania 
Wybór urzędników Kongresu i Konfederacji 
10. Zostaną dokonane na pierwszej sesji Kongresu. Należy określić 

wymagane kworum dla poszczególnych głosowań: Urzędnicy Kongresu, 
Urzędnicy Konfederacji i rożnych propozycji. We wszystkich głosowaniach, 
aby wybrać Urzędników Kongresu i Konfederacji będzie się postępować 
według określeń prawa kanonicznego i prawa własnego: głosowanie taj-
ne na każdy urząd i zostaje wybrany kto otrzymał wymaganą większość 
(SG. 45 *1, i 46 *2).



18 ORATORIANA nr 88 — kwiecień 2018

11. Zostaną wybrani w następującym porządku: 
A) Przewodniczący Kongresu, przez większość bezwzględną (Kan 119). 
B) Dwaj Skrutatorzy, zwykłą większością głosów (SG 45 *1). 
C) Sekretarz Kongresu, zwykłą większością głosów (SG 45 *1).

Mogą być przeprowadzone głosowania sondażowe na urzędy Prze-
wodniczącego i Sekretarza Kongresu jak również na urzędy Konfederacji, 
Delegata Stolicy Apostolskiej, Prokuratora Generalnego, Postulatora Gene-
ralnego i Deputatów.

W wyborach na Przewodniczącego Kongresu jeżeli nikt nie osią-
gnie większości bezwzględnej w pierwszym głosowaniu, przeprowadzi się 
drugie głosowanie, jeżeli będzie potrzebne trzecie, w tym będą kandyda-
tami tylko dwaj, którzy otrzymali najwięcej głosów w drugim głosowaniu. 
W przypadku równej ilości głosów będzie kandydatem lub zostanie wybra-
ny starszy w Konfederacji i później starszy wiekiem.

Skrutatorami w wyborach na Przewodniczącego będą dwaj najstarsi 
Deputaci z Sekretarzem Deputacji Permanentnej, który przewodniczy wy-
borom. Wybrany Przewodniczący poprowadzi pozostałe wybory. Przepro-
wadzone te wybory Przewodniczący skonsultuje i przedstawi Kongresowi 
potrzebę mianowania pomocników, współpracowników, audytorów lub do-
radców Przewodniczącego, których będzie mógł wybrać dowolnie, a  Kon-
gres ich autoryzuje przez głosowanie większością bezwzględną. Należy do 
Przewodniczącego przedstawić kandydatów do tych funkcji (SG 45 *2.)

Inne głosowania 
12. W głosowaniach, które nie odnoszą się do osób, wymaga się przy-

najmniej większości bezwzględnej, chyba że Kongres określi inne warunki 
stosownie do ważności sprawy. W każdym wypadku Przewodniczący ma 
potwierdzić podjęte postanowienie Na przedostatniej lub w  innym mo-
mencie kongresu podda się głosowaniu propozycje uczestników kongresu 
przedstawione podczas wystąpień. Propozycje nie zaaprobowanie nie będą 
brane pod uwagę w redakcji Dokumentu Końcowego Kongresu.
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Propozycje przedstawione, uargumentowane i przedyskutowane zo-
staną przedstawione Zgromadzeniu. Przewodniczący jest odpowiedzialny 
za przedstawienie ich do głosowania. 

W sesjach głosowania głos powinien być oddany osobiście w sposób 
bezwarunkowy i określony przez uprawnionego uczestnika kongresu.

Sprawozdania 
13. Podczas drugiej sesji Kongresu zostaną przedstawione sprawoz-

dania Urzędników Konfederacji i Delegata Stolicy Apostolskiej z kończące-
go się sześciolecia. Wystąpią w następującej kolejności:
1. Sekretarz Deputacji Permanentnej. 
2. Delegat Stolicy Apostolskiej.
3. Prokurator Generalny.
4. Postulator Generalny.
5. Archiwista Konfederacji.

Aby ułatwić dialog i dyskusje na temat przedstawionych sprawozdań, 
zostaną wcześniej przedstawione na piśmie i przetłumaczone, przynaj-
mniej na język ojczysty sprawozdawcy i na język włoski dla każdego uczest-
nika kongresu.

Liturgia i duchowość 
14. Momentami szczególnie znaczącymi i wymagającymi odpowied-

niego przygotowania powinny być: sprawowanie Eucharystii, modlitwa 
i medytacja poranna, oratorium wieczorne. Powinniśmy mieć na uwadze 
naszą tożsamość oratoryjną, która daje nam szczególne miejsce w kościele 
i której korzenie sięgają oratorium, miejsca przeznaczonego na modlitwę, 
gdzie nasz Ojciec Filip rozpoczął spuściznę, którą nam zostawił jako swoim 
synom. 

Wskazujemy następujące momenty modlitwy wspólnej.
— Laudesy i osobista medytacja: Przewodniczą ci którzy byli Deputatami 

w swoich grupach językowych lub regionach. 
— Eucharystie. Koncelebry będą przygotowane przez grupy językowe, 

do której należy główny celebrans.
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 Będą przewodniczyć:
•	 Msza	na	rozpoczęcie,	o	Duchu	Świętym:	O.	Sekretarz	Deputacji	Perma-

nentnej. 
•	 Msza	o	Matce	Bożej,	Matce	Oratorium:	Delegat	Stolicy	Apostolskiej.	
•	 Msza	za	zmarłych	z	Konfederacji:	O.	Prokurator	Generalny.
•	 Msza	niedzielna,	która	wypadnie	w	czasie	Kongresu:	O.	Przewodniczą-

cy Kongresu. 
•	 Msza	o	św.	Filipie	Neri:	J.	E.	Kardynał	Prefekt	CIVCSVA.	Lub	zaproszo-

ny biskup oratorianin. Celebrację przygotowuje jeden z regionów, który 
jeszcze tego nie czynił. 

•	 Msza	o	powołania:	wybrany	O.	Wizytator.	Przygotowuje	celebrację	 je-
den z sektorów lub regionów, który jeszcze nie czynił tego. 

•	 Msza	św.	Dziękczynna	na	zakończenie;	wybrany	O.	Prokurator	Generalny.
— Oratorium wieczorne. Będzie przygotowane przez sektor lub region 

odpowiedzialny za przygotowanie Eucharystii tego dnia. 
— Dzień skupienia. Byłoby dobrze poświęcić jeden dzień na skupienie, 

Adorację Eucharystyczną i duchowość filipińską.
Audiencja papieska
14. W kalendarzu Kongresu zarezerwuje się środę, aby uczestniczyć 

w audiencji papieskiej. Aby pozdrowić Ojca świętego i wyrazić mu posłu-
szeństwo i wierność rodziny oratoryjnej, w imieniu całego Kongresu podej-
mie się starania, aby mogli to zrobić: Przewodniczący Kongresu, Delegat 
Stolicy Apostolskiej, Prokurator Generalny, Sekretarz Deputacji Perma-
nentnej i Postulator Generalny.

Nawiedzenie grobu świętego Filipa w kościele Santa María in 
Vallicella

15. Również zarezerwuje się w kalendarzu Kongresu nawiedzenie 
pierwszej Kongregacji, która przechowuje ciało św. Filipa, gdzie zostanie 
odprawiona Msza św.

Akta Kongresu i Dokument Końcowy
16. Na ostatniej sesji dokona się czytania Akt Kongresu, aby je zatwier-

dzić, wskazówek praktycznych i Dokumentu Końcowego, który streszcza ob-
rady i daje wskazówki na zaczynające się sześciolecie (SG 41 *5). 
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Zakończenie Kongresu i modlitwa
17. Przewodniczący zakończy Kongres dziękczynnym TE DEUM za 

otrzymane owoce i prosząc o wypełnienie powziętych zobowiązań.
CZAS PO KONGRESIE

18. Deputacja Permanentna będzie odpowiedzialna, aby wysłać oso-
biście każdemu uczestnikowi Kongresu Generalnego wszystko to co zosta-
ło na kongresie zaaprobowane. 

Zakończenie. (Tutaj można umieścić odnośniki do kanonów, i numery 
Konstytucji i Statutów Generalnych, aby nie umieszczać ich w tekście).

LAUS DEO
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Modus procedendi  
dla urzędu Postulatora Generalnego

Deputacja Permanentna, mocą udzielonego jej prawa do ustanawia-
nia zasad funkcjonowania organów Konfederacji (SG 51 *2), zgodnie z obo-
wiązującymi prawami, w szczególności zgodnie z prawami szczegółowymi 
dotyczącymi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz obowiązującymi 
Statutami Generalnymi Konfederacji, odwołując się do syntetycznych, jed-
nakże precyzyjnych przepisów dotyczących zadań Postulatora Generalne-
go, zawartych w Statutach Generalnych z 1943 roku (numery: 83-86), ni-
niejszym ustanawia: 

A. Urząd Postulatora Generalnego
1. Postulator Generalny jest organem Konfederacji Oratorium Świę-

tego Filipa Neri, wybieranym co sześć lat przez Kongres Generalny. 
2. Tytuł Postulatora Generalnego zastrzeżony jest wyłącznie dla oso-

by wybranej do sprawowania tejże funkcji przez Kongres Generalny, tak-
że w sytuacji, gdy powołano inne osoby do pełnienia funkcji postulatorów 
w jednostkowych procesach, oraz gdy jeden postulator powołany przez jed-
ną lub więcej Kongregacji prowadzi więcej niż jeden proces. 

Delegat Stolicy Apostolskiej dla Oratorium czuwa, aby w powyż-
szych sytuacjach nie wystąpiły niejasności i nieporozumienia. 

3. Postulator Generalny jest wybierany przez Kongres Generalny 
(SG 63) w głosowaniu tajnym. Do wyboru Postulatora Generalnego stosuje 
się odpowiednio przepisy Statutów Generalnych (59), określające sposób 
wyboru Prokuratora Generalnego.

Zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w Statutach Generalnych, 
urząd Postulatora Generalnego może być łączony z innymi funkcjami na 
poziomie Konfederacji. 

4. Po dokonaniu wyboru, Prokurator Generalny wraz z ustępują-
cym Postulatorem występują o uzyskanie zatwierdzenia przez Kongregację 
Spraw Kanonizacyjnych.
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Wskazane jest, aby nowo mianowany Postulator wziął udział w szko-
leniu prowadzonym przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych oraz w in-
nych przedsięwzięciach formacyjnych. Koszty uczestnictwa w powyższych 
szkoleniach, podróży i pobytu, ponosi Konfederacja.

B. Relacje z organami Konfederacji 
5. Siedziba urzędu Postulatora Generalnego mieści się w Rzymie, 

przy Prokuraturze Generalnej. 
6. Postulator uczestniczy w zebraniach Deputacji Permanentnej na 

zaproszenie Sekretarza Deputacji, z głosem doradczym.
Raz do roku, na zebraniu Deputacji Permanentnej, Postulator składa 

sprawozdanie ze swej działalności, w aspektach moralnym i finansowym. 
(SG 51*3).

7. Postulator Generalny jest członkiem “ex officio” Kongresu Gene-
ralnego (SG 39 *3), na którym składa syntetyczne sprawozdanie z prac wy-
konanych podczas sprawowania urzędu (SG 41 *2).

8. Wobec dykasterii Stolicy Apostolskiej, Postulator Generalny wy-
stępuje zawsze w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym, z wyjątkiem 
spraw pozostających w wyłącznej kompetencji Postulatora w ramach Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wskazanie wspólnego stanowiska oraz 
rozstrzyganie ewentualnych sporów należy do kompetencji Deputacji Per-
manentnej. 

C. Zadania Postulatora Generalnego
9. Mocą sprawowanego urzędu, Postulator Generalny 

a. Otwiera i śledzi przebieg procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych 
Sług Bożych, zainicjowanych przez Konfederację Oratorium św. Filipa 
Neri. 

b. Promuje kult Świętych i Błogosławionych oratorian, propaguje ducho-
wość oratoryjną oraz życie i dokonania osób, które realizując ją, osią-
gnęły świętość. 

c. Nawiązuje kontakty z poszczególnymi Kongregacjami oraz innymi pod-
miotami, które zainicjowały procesy oratorian, udzielając im — na ich 



24 ORATORIANA nr 88 — kwiecień 2018

prośbę — pomocy. Jednakże, zgodnie z treścią punktu nr 10, Postulator 
Generalny nie posiada żadnej władzy w procesach, które nie zostały mu 
bezpośrednio powierzone i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

d. Współpracuje z Prokuratorem Generalnym w przygotowywaniu oficjal-
nych uroczystości, szczególnie uroczystości beatyfikacyjnych i kano-
nizacyjnych, doborze odpowiednich tekstów liturgicznych, zgodnie ze 
wskazaniami udzielanymi każdorazowo przez Deputację Permanentną.

10. Postulator Generalny może być również mianowany postulato-
rem w pojedynczych procesach oratorian, zainicjowanych przez poszcze-
gólne Kongregacje Oratorium. 

W szczególnych przypadkach może być postulatorem procesów za-
inicjowanych przez inne podmioty. 

11. Otwarcie nowego procesu w imieniu Konfederacji oraz podję-
cie procesu zainicjowanego zgodnie z przepisami punktu nr 10, wymaga 
uprzedniej zgody Deputacji Permanentnej. 

W przypadku procesów zainicjowanych nie przez poszczególne Kon-
gregacje Oratorium, lecz przez inne podmioty, zgoda udzielana będzie je-
dynie w uzasadnionych przypadkach. 

12. Postulator Generalny nie będzie co do zasady podejmował się 
osobistego prowadzenia innych procesów. Postulator Generalny może to 
uczynić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Deputacji Permanentnej. 
Zgoda taka może być udzielona wyłącznie z ważnych powodów.

Przyjmuje się więc, że Postulator Generalny obejmuje funkcję postu-
latora pojedynczego procesu w ramach sprawowanego przez siebie urzędu 
Postulatora Generalnego. Tak więc, w momencie składania urzędu, ustę-
pujący Postulator Generalny traci funkcję postulatora w poszczególnych 
procesach. Funkcję tę przejmuje nowo mianowany Postulator Generalny.

13. Postulator Generalny posiada swobodę w doborze działań, jakie 
podejmuje w celu zrealizowania powierzonych sobie zadań, w szczególno-
ści zadań, o których mowa w punkcie 9b (mogą to być np.: opracowywanie 
i  rozprowadzanie broszur, książek, materiałów multimedialnych, konferen-
cje, udział w sympozjach naukowych, promowanie modlitw i nabożeństw ...).
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Inicjatywy o charakterze nadzwyczajnym, szczególnie jeśli wiążą się 
one z nieprzewidzianymi uprzednio kosztami, wymagają zgody Deputacji. 
Należy również przekazać odnośną informację Prokuratorowi Generalnemu. 

14. Postulator Generalny odpowiada za archiwizację dokumentów Po-
stulacji. Archiwum Postulatora jest odrębne wobec archiwum Prokuratury. 

Postulator Generalny może zlecić archiwizację Głównemu Archiwiście 
Konfederacji.

D. Zarządzanie funduszami
15. We wszelkich sprawach dotyczących procesu, relikwii, funduszy 

poszczególnych procesów, Postulator Generalny posiada pełnię praw, które 
zgodnie z obowiązującym prawem oraz przyjętą praktyką przysługują postu-
latorowi pojedynczego procesu.

16. Fundusze Postulatu Generalnego są odrębne wobec funduszy Pro-
kuratury oraz wobec funduszy poszczególnych procesów.

Na podstawie kosztorysu przedstawianego przez Postulatora General-
nego, Deputacja Permanentna przeznacza corocznie fundusze na potrzeby 
związane z wykonywaniem zadań Postulatora Generalnego.

17. Postulator Generalny zarządza funduszami poszczególnych proce-
sów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
a. W szczególności sumy ofiarowane przez wiernych, na cele związane 

z  konkretnym procesem, stanowią fundusz odrębny od wszelkich in-
nych środków. Nadzór nad zagospodarowaniem tychże sum sprawuje 
Stolica Apostolska (lub Biskup diecezjalny na etapie diecezjalnym pro-
cesu) (porównaj: Zasady zarządzania funduszami w procesach kanoni-
zacyjnych 1983, II, 1,c)

b. Postulator Generalny składa Deputacji Permanentnej roczne rozliczenie 
z funduszy przekazanych do dyspozycji Konfederacji.

c. W przypadku procesów prowadzonych na zlecenie poszczególnych 
Kongregacji lub innych podmiotów, Postulator Generalny składa rozli-
czenie z funduszy podmiotowi zlecającemu.
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18. W przypadku procesów prowadzonych na zlecenie poszczególnych 
Kongregacji lub innych podmiotów (porównaj: wyżej p. 10-11), wszelkie 
koszty związane z procesem, w tym również koszty osobiste Postulatora Ge-
neralnego, ponosi podmiot zlecający, a nie Konfederacja Oratorium.

Także ewentualne koszty, mające na celu wsparcie procesów inicjowa-
nych przez Kongregacje lub inne podmioty, ponosi podmiot, zlecający Po-
stulatorowi Generalnemu podjęcie działań, chyba że Deputacja Permanentna 
postanowi inaczej. 
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Zwołanie XI Kongresu Generalnego Rzym 2018
Zgodnie z uregulowaniami naszych Statutów Generalnych: „Kongres 

Generalny odbywa się co sześć lat. Kongres odbywa się w Rzymie.” (nr 38); 
w związku z powyższym Deputacja Permanentna Konfederacji Orato-
rium świętego Filipa Neri postanowiła, że Kongres Generalny odbędzie się 
w dniach od 27 września do 4 października 2018 roku, w Rzymie. 

Niżej podpisany Prokurator Generalny, na mocy upoważnienia De-
putacji, niniejszym ogłasza powyższe postanowienie i równocześnie prosi 
Prepozytów, Delegatów Kongregacji oraz Ojców, wskazanych w punkcie 39 
Statutów Generalnych, o wykonanie czynności, o których mowa w punkcie 
41 tychże Statutów.

Kongres zajmie się w szczególności zmianami w Konstytucjach, 
przedstawionymi przez Kongregacje hiszpańskie. Ponadto odbędzie się 
głosowanie, dotyczące zmian w Statutach Generalnych — zmiany te zosta-
ły zatwierdzone ad experimentum przez Kongres Generalny w roku 2006, 
a następnie w roku 2012 — w sprawie uzyskania ich ostatecznego zatwier-
dzenia przez Stolicę Apostolską. Załączamy tekst dokumentu w języku ła-
cińskim i włoskim. W celu ułatwienia zapoznania się z tekstem, ojcowie 
Deputowani przekażą we właściwym terminie tłumaczenie na języki ojczy-
ste. Tekstem oficjalnym pozostaje jednakże wersja łacińska. 

Przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, Matki Oratorium 
i naszego Ojca — świętego Filipa, prośmy Ducha Świętego, aby wspomagał 
nas Swą łaską w przygotowaniach i towarzyszył podczas obrad Kongresu. 

Rzym, Prokura Generalna, dnia 26 maja 2017 roku, w piątym roku 
pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. 

Mario Alberto Aviles COr 
Prokurator Generalny

Załączniki:
Zmiany w Konstytucjach przedstawione przez Kongregacje hiszpańskie.
Zmiany w Statutach Generalnych zatwierdzone w roku 2012.
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XI CONGRESSUS GENERALIS 
CONFOEDERATIONIS ORATORII S.PHILIPPI NERII 

ROMAE
ANNO DOMINI MMXVIII
27 września - 4 października

1. TEMAT: 
„Paternità spirituale nello spirito di San Filippo Neri. Una propo-

sta sempre attuale.”
„Dziedzictwo duchowe w duchu św. Filipa Neri. Propozycja zawsze 

aktualna”.
2. DATA: 
czwartek 27 września — czwartek 4 października 2018
Przyjazd uczestników w czwartek po południu 27 września.
Wyjazd uczestników przed obiadem 4 października. 
3. MIEJSCE XI Kongresu Generalnego 2018.
  Pontificio Collegio Internazionale „Maria Mater Ecclesiae”
  Largo Girolamo Minervini angolo Via Pietro de Francisci, 3 
  00165, Roma
  Tel. +39-06-66.52.61
4. Kwota na jednego uczestnika: € 1.100
Zapisy i przelewy kwot:
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A) W czasie do 31 stycznia 2018 roku, każda Kongregacja powinna 
poinformować Deputata swojego regionu o zapisie na Kongres, wymie-
niając ilość delegatów (formularz I). Nie podając jeszcze nazwisk, lecz ko-
niecznie podać liczbę delegatów, aby móc zarezerwować pokoje. 

B) Zapis pociąga za sobą przelanie 50% całości kwoty, tj.: € 550 (od 
osoby)

(Dla lepszej kontroli Kongregacje są proszone zapisywać się wyłącz-
nie przez swojego Deputata)

Bez żadnego wyjątku, ci którzy nie będą zapisani do końca 31 stycz-
nia 2018 i nie wpłacą należnej kwoty, nie będą mieli rezerwacji. Prokuratura 
Generalna nie zobowiązuje się zmienić tego komunikatu w domu kongresu.

C) W czasie do 31 maja 2018 roku musi być uregulowane u swojego 
Deputata pozostałe 50% w kwocie € 550. Ponadto, powiadamiając prze-
kazuje formularz II z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, datą 
agregacji i datą święceń kapłańskich, mających prawo głosu, którzy są 
odpowiednio wybrani i podpisany przez Prepozyta i Sekretarza Kon-
gregacji 

5. Różne: Ojcowie delegaci są proszeni o zabranie ze sobą alby do 
koncelebry. Uczestników prosi się, aby stawili się na Audiencji Papieskiej 
w sutannie lub w prawidłowym klerczmenie. 
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Program XI Kongresu Generalnego Rzym 2018
27 września — czwartek

 — Przyjazd i rejestracja uczestników 

20:00 — kolacja
21:00 — Prezentacja obecnych uczestników kongregacji. Informacje różne

28 września — piątek
  8:00 — Msza św.
  9:30 — Wybór funkcyjnych Kongresu
13:00 — obiad
15:30 — Sprawozdania funkcyjnych Konfederacji 
17:30 — Debata nad sprawozdaniami — tłumaczenie symultaniczne
19:00 — Oratorium wieczorne (Meksyk)
20:00 — kolacja 

29 września — sobota
  8:00 — Msza św.
  9.30 — Konferencja (o. Witwer)
11.15 — Konferencja (o. Schnider) — tłumaczenie symultaniczne
13:00 — obiad 
15:30 — Konferencja (o. Ramello) — tłumaczenie symultaniczne
 — Spotkania w grupach językowych 
19:00 — Nieszpory (Genua)
20:00 — kolacja
21.30 — Spotkania w grupach — wybór kandydatów na funkcje

30 września — niedziela 
  9:00 — Jutrznia i medytacja (o. Calice)
10:00 — Adoracja eucharystyczna 
12:00 — Msza św. 
13:00 — obiad
 — wolne popołudnie
20:00 — kolacja
21:00 — Potwierdzenie nazwisk kandydatów
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1 października — poniedziałek
  9:00 — Głosowanie nad zmianami podjętymi przez Kongres 2006 i 2012
 — Wybory Wizytatora i Prokuratora — głosowanie elektroniczne
12:00 — Msza św.
13:00 — obiad
15.30 — Wybory Postulatora, Deputatów, Radców Wizytatora — głoso-

wanie elektroniczne
19:00 — Oratorium wieczorne (Anglia)
20:00 — kolacja
21.00 — Oratorium muzyczne (o. Pierre Paul)

2 października — wtorek
  9:00 — Spotkania w grupach — tematy pastoralne
12:00 — Msza św.
13:00 — obiad 
15:30 — Debata ogólna — tłumaczenie symultaniczne
19:00 — Oratorium muzyczne (o. Rocco)
20:00 — kolacja 

3 października — środa
8:00 — Audiencja papieska 
 — obiad dowolnie 
18:00 — Msza św. (Chiesa Nuova)
21.00 — kolacja 

4 października — czwartek
  8:00 — Msza św.
10.00 — Protokół finalny Kongresu 

 — Wyjazd
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28 września
— Msza św. wotywna Duchu Świętym — przewodniczy: Rafael Muñoz, 

Sekretarz Deputacji Permanentnej — grupa hiszpańsko-portugalska
29 września 

— Uroczystość Archaniołów — przewodniczy o. Felix Selden, Dele-
gat Stolicy Apostolskiej — grupa niemiecka

30 września 
— XXVI Niedziela zwykła — przewodniczy o. Mario Aviles, Prokura-

tor Generalny — grupa włoska
1 października 
— Msza za zmarłych — przewodniczy  Przewodniczący Kongresu — 

grupa francuska
2 października 

— Msza o powołania — przewodniczy kard. Prefekt Kongregacji Isty-
tutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego — grupa 
polska 

3 października 
— Vallicella; Msza wotywna o św. Filipie Neri — przewodniczy wy-

brany Wizytator — kongregacja rzymska 
4 października 

— Msza św. wspomnienie św. Franciszka — przewodniczy wybrany 
Prokurator — grupa angielska 

Porządek celebracji liturgicznych podczas  
XI Kongresu Generalnego 2018
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17. Si qui coetus novam Congregationem Oratorii formare desiderat, ade-
at Procuratorem Generalem, cuius est fundationem fovere et auxilium praestare. 
Praemissa investigatione de idoneitate oratorum deque necessariis indiciis voca-
tionis oratorianae, Procurator Generalis declaret an nihil obstet ex parte Confo-
ederationis, ut oratores ad Ordinarium Loci adeant, de cuius Iicentia, in scriptis 
data, coetus supradictus in communi vitam oratorianam imitare incipit. 

Procura Generalis habeat „Modum procedendi in praeparandis Congrega-
tionibus”, a Deputatione Permanente approbatum, iuxta quem Procurator Genera-
lis iter praeparandae Congregationis curet. 

17. Jeżeli jakiś zespół pragnie utworzyć nową Kongregację Orato-
rium, niech się zwróci do Prokuratora Generalnego, który ma obowiązek 
zatroszczyć się o fundację oraz udzielać pomocy. Po uprzednim zbadaniu 
zdolności proszących oraz koniecznych znamion powołania oratoryjnego, 
Prokurator Generalny oznajmia, czy nie ma przeszkód ze strony Konfede-
racji, aby proszący zwrócili się do Ordynariusza Miejsca, za którego zezwo-
leniem, udzielonym na piśmie, wspomniany zespół zaczyna we wspólnocie 
naśladować życie oratoryjne. 

Prokuratura Generalna powinna mieć „Sposób postępowania 
w przygotowywaniu nowych Kongregacji”, zatwierdzony przez Deputację 
Permanentną, według którego Prokurator Generalny troszczy się o sposób 
przygotowania mającej powstać Kongregacji.

41. In Congressibus Generalibus sequentia praecipue tractanda et expe-
dienda sunt: 

* Relatio Secretarii Deputationis Permanentis de statu et vita Confoedera-
tionis. 

41. Na Kongresach Generalnych mają być przede wszystkim omó-
wione i załatwione takie sprawy: 

* Sprawozdanie Sekretarza Deputacji Permanentnej na temat stanu 
i życia Konfederacji.

Zmiany zaaprobowane przez Kongres Generalny w 2006 
i 2012 roku i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską  
ad experimentum
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*5. Considerare diversos modos quibus vita oratoriana ducitur, i.e. prout 
circumstantire videntur postulare; examinare dubia seu difficultates qure in vi ta 
Congregationum vel Confeederationis exstant, et conc1usiones practicas deduce-
re, easque approbare. 

Normas circa organa Confoederationis eiusque bona et opera condere et 
de earum observantia vigilare. 

 *5. Rozważanie różnych sposobów życia oratoryjnego, tj. na ile wy-
dają się wymagać tego okoliczności; rozstrzyganie wątpliwości lub trudno-
ści zachodzących w życiu Kongregacji lub Konfederacji, wyciągnięcie prak-
tycznych wniosków i ich zatwierdzenie. 

Ustanawianie norm dotyczących organów Konfederacji oraz jej do-
bra i dzieła, a także czuwanie nad ich przestrzeganiem.

45 ...

*4. Omnia munera Confoederationis, aperto Congressu in vigore manent 
donec nova eligantur. Haec Delegati Sedis Apostolicae nihil refert, quia expirat 
eius munus cum ab Apostolica Sede alius Delegatus rite nominatur. 

45 ...
*4. Po otwarciu Kongresu wszystkie urzędy Konfederacji zachowują 

swoją władzę aż do nowych wyborów. Nie odnosi się to do Delegata Stolicy 
Apostolskiej, ponieważ jego urząd wygasa, gdy Stolica Apostolska w właści-
wy sposób mianuje innego Delegata. 

48. Congressus Generalis secreta suffragatione eligit, ad normam iuris, 
nonnu11os sodales, non minus quam octo, nec plus quam duodecim, qui varias 
linguas vel regiones repraesentant, qui Deputationem Permanentem, usque ad 
sequentem Congressum Generalem, constituunt. Ab ipsis et in ter ipsos eligitur 
qui Secretarii munere fungens, coadunationes parat et convocat, eiusque Vicarius. 
Praesentatio candidatorum Deputatorum ex parte fiat eorum qui varias linguas 
aut regiones repraesentant, ut Congressus procedere possit expedite ad electio-
nem eorumdem, iuxta hanc proportionem: Quattuor sunt candidati pro Italia et 
Gallia; duo pro Hispania; duo pro Germania, Confoederatione Helvetica, Austria 
et Nederlandia; duo pro Polonia; duo pro Anglia, Canada et Africa Meridionali; 
duo pro America Septentrionali; quattuor pro America Latina. lnter hos eliguntur: 
duo pro Italia et Gallia, unus pro Hispania, unus pro Germania et Confoederatione 
Helvetica, Austria et Nederlandia, unus pro Polonia, unus pro Anglia et Canada 
et Africa Meridionali; unus pro America Septentrionali (Statis Unitis); duo pro 
America Latina. Haec proportio mutare potest secundum numerum Deputatorum 
et Congregationum: quod Congressus decernere debet. 



35ORATORIANA nr 88 — kwiecień 2018

48. Kongres Generalny, zgodnie z prawem, wybiera w tajnym gloso-
waniu niektórych członków, nie mniej niż ośmiu i nie więcej niż dwuna-
stu, którzy reprezentują różne języki lub regiony. Oni stanowią Deputację 
Permanentną aż do następnego Kongresu Generalnego. Oni sami spośród 
siebie wybierają Sekretarza, który przygotowuje i zwołuje zebrania oraz 
Wikariusza. Przedstawienie kandydatów na Deputatów należy do tych, któ-
rzy reprezentują różne języki lub regiony, aby Kongres mógł sprawnie do-
konać ich wyboru według takiej proporcji: czterech kandydatów dla Włoch 
i Francji; dwóch dla Hiszpanii; dwóch dla Niemiec, Konfederacji Szwajcar-
skiej i Holandii; dwóch dla Polski; dwóch dla Anglii, Kanady i Afryki Połu-
dniowej; dwóch dla Ameryki Północnej; czterech dla Ameryki Łacińskiej. 
Spośród nich wybiera się: dwóch dla Włoch i Francji; jednego dla Hiszpanii, 
jednego dla Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej, Austrii i Holandii; jed-
nego dla Polski; jednego dla Anglii, Kanady i Afryki Południowej; jednego 
dla Ameryki Północnej (Stanów Zjednoczonych); dwóch dla Ameryki Ła-
cińskiej. Proporcja ta może się zmieniać w zależności od liczby Deputatów 
i Kongregacji: Kongres powinien o tym zadecydować. 

51. Munera Deputationis Permanentis sunt sequentia: 

51. Obowiązki Deputacji Permanentnej są następujące:
*2. Normas circa organa Confoederationis, a proximo Congressu confin-

nandas, statuere potest atque bono ordini atque observantiee Deputationis ac Pro-
curationis zedium, iuxta normas in Congressu Generali dandas, attendit. 

*2. Może ustanawiać normy dotyczące organów Konfederacji, jakie 
powinny zostać zatwierdzone przez najbliższy Kongres, a także troszczy się 
o porządek i o stan budynków Deputacji i Prokuratury, według norm, jakie 
wskaże Kongres. 

*4. Procuratori perpetuo adsistere et in gravioribus ipsum dirigere tenetur 
in i11is, praesertim, quae ad novas fundationes spectant. 

*4. Jest zobowiązana do nieustannego wspierania Prokuratora 
i w ważniejszych sprawach pokierowania nim, zwłaszcza w tych, które do-
tyczą nowych fundacji. 

52. Officia Deputati qui Secretarii munere fungitur haec sunt: 

52. Do obowiązków Deputata pełniącego funkcję Sekretarza należy: 
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*2 — lnvitare, ordinarie, Delegatum Sedis Apostolicae ad sessiones; qui vo-
cem consultivam habet 

*2 — Zapraszać zwyczajnie na sesje Delegata Stolicy Apostolskiej, 
który ma głos doradczy. 

 54.* 1. Procurator Generalis in omnibus Confoederationem repraesentat 
et ipsius gerit atque sustinet personam. 

*2. Congregationes eorumque sodales necnon Confoederationem Oratorii 
apud Sedem Apostolicam omniaque eius Dicasteria legitime, iuxta dicenda, repra-
esentat, ac horum omnium negotia pertractat. Huic generali Procuratorum Gene-
ralium muneri alia peculiaria adduntur. 

*3. Procurator Generalis Deputationis Permanentis sessionibus, ordinarie, 
participat, in quibus vocem consultivam habet. 

54* 1. Prokurator Generalny we wszystkich sprawach reprezentuje 
Konfederację oraz zastępuje i podtrzymuje jej osobowość. 

*2. Jak zostało powiedziane, prawnie reprezentuje Kongregacje i ich 
członków oraz Konfederację Oratorium przed Stolicą Apostolską i wszyst-
kimi jej Dykasteriami oraz zajmuje się ich wszystkimi interesami. 

*3. Prokurator Generalny zwyczajnie uczestniczy w sesjach Deputacji 
Permanentnej, podczas których posiada głos doradczy.

Insuper, delendum est n. 57 1*5 ut nunc est, quia in n. 54 integratum est 
ut supra.

Ponadto należy usunąć nr 57 1*5 jak jest teraz, ponieważ został włą-
czony w nr 54, jak wyżej. 

Addatur ultimo loco huius n. 57. I novum *5. 

Zostaje dodany na ostatnim miejscu nr 57.1 nowy *5. 
57 I * 5 Relationem sexennalem, una cum Secretario Deputationis Per-

manentis, praeparat et Sedi Apostolicae mittit, iuxta specimen ab eadem S. Sede 
propositum” . 

57 I *5. Razem z Sekretarzem Deputacji Permanentnej przygotowuje 
sześcioletnie sprawozdanie i posyła je do Stolicy Apostolskiej, według wzo-
ru ustanowionego przez Stolicę Świętą. 

77. Delegato adsunt Consiliarii, qui iure tantum voto consultivo fruuntur, 
ratione habita Delegationis a Sede Apostolica concessee. Ipsi eliguntur ad sex an-
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nos: unus ex Congregationibus Italiee ert Galliae, unus ex Congregationibus Hi-
spaniae atque Americae Latinae; unus ex 

Congregationibus Poloniae, Angliae, Germanize, Confa:derationis Helveti-
cee, Austriee, ederlandiae, Anglo-Americae et Africae Meridionalis. 

77. Przy Delegacie są Radcy, którzy ze względu na otrzymaną Dele-
gację od Stolicy Apostolskiej, mają tylko głos doradczy. Wybiera się ich na 
sześć lat: jeden z Kongregacji Włoch i Francji, jeden z Kongregacji Hisz-
panii i Ameryki Łacińskiej; jeden z Kongregacji Polski, Anglii, Niemiec, 
Konfederacji Szwajcarskiej, Austrii, Holandii, Anglo-Amerykanów i Afryki 
Południowej. 

Propozycje poprawek federacji hiszpańskiej  
do Konstytucji i Statutów Generalnych  
na Kongres Generalny 2018

Propozycje poprawek są wpisane kursywą 
Konstytucje
20. Kongregacja ponadto powinna posiadać własne, nie sprzeciwia-

jące się niniejszym Konstytucjom, Statuty Partykularne, w których jasno 
będą określone postanowienia Wspólnoty i należycie uporządkowane zwy-
czaje życia rodziny konsekrowanej. Kongregacja Generalna powinna Statu-
ty te, stosownie do wymogów czasów, odpowiednio zbadać i przystosować, 
co trzy lata. (Kan. 33, §1; 587, §4). 

37. Kongregacja jest osobą prawną i dlatego zdolna jest przyjmować, 
posiadać, administrować i alienować dobra materialne zgodnie z prawem 
powszechnym i własnym (Kan. 741, §1).

Na podstawie przepisów Prawa Kanonicznego i Cywilnego, Kon-
gregacja powinna posiadać księgi rachunkowe, aby każdego roku, w ozna-
czonym miesiącu, któryś z Deputatów i ktoś inny, nie Deputat, dokonali 
oddzielnie przeglądu ksiąg i na Kongregacji Generalnej zdali sprawozdanie, 
czy wydatki uczynione w poprzednim roku odpowiadają preliminowane-
mu budżetowi oraz czy zgodny jest stan kasy wspólnej i wszystkich dóbr 
Kongregacji (Kan. 636, §2).
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Kongregacja musi na bieżąco prowadzić spis dóbr i nieruchomości 
domu i kościoła.

A. Przyjęcie 
 Członkowie Kongregacji, postępując według myśli św. Filipa, pragną 

przyjmować do swego grona ludzi jedynie o nieposzlakowanym życiu, jak 
najbardziej odpowiednich i ze względu na rodzinny charakter, jakby uro-
dzonych do życia w Kongregacji (Kan. 597, §1; 642).

Szczególną uwagę należy zwrócić na opiekę duszpasterską powołań 
poprzez doświadczanie wyjątkowo oratoryjnego charakteru tych powołań.

Kandydaci, zanim zostaną przyjęci do Kongregacji, za zgodą Depu-
tatów lub stosownie do Statutów Partykularnych, za zgodą Kongregacji 
Generalnej, przynajmniej przez miesiąc niech przebywają w naszym domu 
jako goście, aby mogli poznać nasze życie i w sposób dojrzalszy podjąć 
decyzję; w tym czasie kandydaci powinni być doświadczani przez udział 
w praktykach życia wspólnotowego.

Statuty Partykularne muszą określać wystarczający i rozsądny czas 
przeznaczony do realizacji wzajemnych kontaktów przewidywanych w tym 
okresie, biorąc pod uwagę c. II, n. 7, f. Ratio Formationis.

118. Współpracy z tymi, którzy są na zewnątrz, służą odpowiednie 
współczesne metody. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić 
Oratorium świeckie, czyli tego rodzaju zrzeszenie wiernych, którego erek-
cja mieści się już w samym akcie fundacyjnym Kongregacji (Kan. 677, §2), 
a nawet dała początek samej Kongregacji (rozdz.1,1- 4).

Oratoria Świeckie i Kongregacje będą zachęcane przez Procurę Ge-
neralną do przykładania większej uwagi ochronie duchowego dziedzictwa 
i umacnianiu ich związków z Kongregacjami Oratorium.

Statuty Generalne
31. Szkoły apostolskie mogą być zakładane nie tylko przez poszcze-

gólne Kongregacje z odpowiednią opieką duszpasterską, lecz także przez 
kilka istniejących w danym regionie. To samo dotyczy studiów filozoficz-
nych i teologicznych.
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W tym wszystkim jednak należy zachować wskazania Kościoła (Ecc-
les. Sanctae 37; C.I.C. Księga II, Kształcenie duchowieństwa).

45.3
Współpracownicy i audytorzy mogą być imiennie zaproszeni tylko 

przez Deputację Permanentną lub przez Kongres.
Reprezentanci istniejących Federacji mają także być zaproszeni jako 

obserwatorzy, biorąc pod uwagę pracę którą podejmują w duchu Oratorium, 
pomiędzy jednym a drugim Kongresem.

48. Kongres Generalny, zgodnie z prawem, wybiera w tajnym głoso-
waniu ośmiu członków, którzy reprezentują różne języki lub regiony. Oni to 
stanowią Deputację Permanentną aż do następnego Kongresu Generalnego. 
Oni sami wybierają spośród siebie Sekretarza, który przygotowuje i zwołu-
je zebrania, i jego Wikariusza. Przedstawienie kandydatów na Deputatów 
należy do tych, którzy reprezentują różne języki lub regiony, aby Kongres 
mógł sprawnie dokonać ich wyboru według takiej proporcji: czterech kan-
dydatów dla Włoch i Francji, dwóch dla Hiszpanii, dwóch dla Niemiec oraz 
dla Konfederacji szwajcarskiej i austriackiej, dwóch dla Polski, dwóch dla 
Anglii i Kanady, dwóch dla Ameryki Północnej, czterech dla Ameryki Ła-
cińskiej. Spośród nich wybiera się: dwóch dla Włoch, jednego dla Hiszpanii, 
jednego dla Niemiec i Konfederacji szwajcarskiej i austriackiej, jednego dla 
Polski, jednego dla Anglii i Kanady, jednego dla Ameryki Północnej (dla 
Stanów Zjednoczonych) i dwóch dla Ameryki Łacińskiej. Proporcja ta może 
się zmieniać w zależności od liczby Kongregacji: Kongres winien o tym za-
decydować.

Jeśli Deputat umrze lub ustąpi z urzędu, w jego miejsce wchodzi dru-
gi kandydat z tego regionu, w przeciwnym razie Deputacja Permanentna 
winna wybrać innego.

Drugi kandydat wybrany przez Deputację Permanentną może brać 
udział w zwykłych posiedzeniach w sytuacjach, gdy pierwszy wybrany kan-
dydat nie ma możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu. 

57. II. 3. Sam lub przez kogoś (Kan. 123; 584; 1270) powinien starać 
się o zabezpieczenie i administrowanie dobrami Kongregacji prawnie ist-
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niejących (Kan. 120, §1 ), lecz nie mających odpowiedniej ilości członków 
oraz tych, które całkowicie wygasły (por. nr 12).

74. Zwyczajne obowiązki Delegata Stolicy Apostolskiej są następu-
jące:

3. Mocą udzielonej mu władzy co pięć lat powinien osobiście lub 
przez delegata dokonać wizytacji kanonicznej wszystkich Kongregacji, a je-
śli konieczność wymaga, odpowiednimi środkami zaradzić, aby dokładniej 
przestrzegano prawo powszechne i prawa własne Oratorium.

W czasie takiej wizytacji Kongregacje przedstawią Księgę Zapisów 
(Rejestr Spotkań), należycie podpisaną przez Prepozyta, Sekretarza; Księgi 
Rachunkowe, należycie poddane audytowi i sprawdzone; Statuty Partyku-
larne i Statystyki członków Kongregacji.

77. Delegat ze względu na otrzymaną Delegację od Stolicy Apostolskiej 
posiada Radców, którzy mają tylko głos doradczy. Wybiera się ich na sześć lat: 
jednego z Kongregacji włoskich, jednego z francuskich, trzeciego z Kongregacji 
hiszpańskich i Ameryki Łacińskiej, czwartego z Kongregacji Polski, Anglii, Nie-
miec, Konfederacji Szwajcarii, Austrii i Ameryki Północnej.
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Międzynarodowe spotkanie Oratorium  
św. Filipa Neri — Meksyk 2018

Program spotkania
23-27 lipca 2018 r.

poniedziałek 23 lipca 
16:00-18:00 — Przyjęcie uczestników
18:30 — Projekcja video: Rys historyczny spotkań międzynarodowych Ora-

torium.
19:00 — Oratorium
20:00 — Kolacja
21:00 — Przedstawienie uczestników według kontynentów i krajów.
22:00 — spoczynek

wtorek 24 lipca
  7:30 — Pobudka
  8:00 — Laudesy i Msza św. 
  9:00 — Śniadanie
10:00 — 1ª Konferencja z możliwością zadawania pytań (do potwierdze-

nia): Filip Neri, bijące serce reformy katolickiej XVI wieku — Konfe-
rencjonista: R.P. Luciano Giuseppe Bella C.O.

12:00 — Anioł Pański i wprowadzenie do pracy w grupach.
12:30 — Praca w grupach językowych: hiszpański, angielski, francuski, 

włoski, niemiecki, polski.
13:30 — Aperitif
14:00 — Obiad
17:00 — 2ª Konferencja z możliwością zadawania pytań (do potwierdze-

nia): Oratorium: ferment odnowy duchowej i społecznej wczoraj 
i dziś — bp Edoardo Aldo Cerrato C.O

19:00 — Nieszpory
20:00 — Kolacja
21:00 — Noc pre-hiszpańska 
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środa 25 lipca
  7:00 — pobudka
  7:30 — Laudesy
  8:00 — Śniadanie
  9:00 — Wyjazd do piramid Teotihuacán
10:00 — wycieczka po piramidach. Opcjonalnie przelot balonem 
13:00 — Obiad
16:00 — Wyjazd do miasta Meksyku
18:00 — Msza św. w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe 
19:30 — Powrót do domu Konferencji Episkopatu Meksyku
21:00 — Kolacja i spoczynek

czwartek 26 lipca
  7:30 — Pobudka 
  8:00 — Laudesy i Msza św. 
  9:00 — śniadanie
10:00 — 3ª Konferencja z możliwością zadawania pytań (do potwierdze-

nia): Codzienny bliski (rodzinny) kontakt ze słowem Bożym: źródło 
wymiaru prorockiego Oratorium w Kościele — R.P. Konrad Schaef-
fer O.S.B.

12:00 — Anioł Pański i wprowadzenie do pracy w grupach 
12:30 — Praca w grupach językowych
13:30 — Aperitif
14:00 — Obiad
17:00 — 4ª Konferencja z pytaniami (do potwierdzenia): Oratorianin Se-

bastian Valfrè: żywe świadectwo miłości — R.P. Ricardo Alvarez 
Pérez C.O.

19:00 — Adoracja Eucarystyczna
20:00 — Kolacja
21:00 — Noc meksykańska

Piątek 27 lipca
  8:00 — Pobudka
  8:30 — Laudesy



43ORATORIANA nr 88 — kwiecień 2018

  9:00 — Śniadanie
10:00 — Refleksja — zarys generalny
10:30 — Praca w grupach Federacji lub krajów 
11:30 — Zebranie Plenarne
12:45 — Podsumowanie spotkania
13:00 — Zakończenie. Słowa końcowe
13:30 — Msza św. 
14:30 — Obiad
15:30 — Wyjazd



Z ŻYCIA
FEDERACJI
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Protokół z Kongresu Federacji Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri w Polsce

Gostyń — Święta Góra — 27 czerwca 2017 roku

Uczestnicy:
Ks. Zbigniew Starczewski COr — Prokurator Federacji Kongregacji Ora-

torium Św. Filipa Neri w Polsce
Ks. Marek Dudek COr — Superior Kongregacji w Gostyniu
Ks. Leon Praczyk COr — Delegat Kongregacji w Gostyniu
Ks. Leszek Woźnica COr — Delegat Kongregacji w Gostyniu
Ks. Jerzy Cedrowski COr — Superior Kongregacji w Studziannie
Ks. Maciej Mitera COr — Superior Kongregacji w Tarnowie
Ks. Robert Piechnik COr — Delegat Kongregacji w Tarnowie
Ks. Michał Witek COr — Delegat Kongregacji w Tarnowie
Ks. Krzysztof Szary COr — Superior Kongregacji w Bytowie
Ks. Henryk Kaczmarczyk COr — Delegat Kongregacji w Bytowie
Ks. Mirosław Prasek COr — Superior Kongregacji w Radomiu
Ks. Adam Maj COr — Delegat Kongregacji w Radomiu
Ks. Piotr Karasek COr — Delegat Kongregacji w Radomiu
Ks. Wacław Wojtunik COr — Superior Kongregacji w Tomaszowie Mazo-

wieckim
Ks. Grzegorz Chirk COr — Delegat Kongregacji w Tomaszowie Mazo-

wieckim
Ks. Marian Kara COr — Superior Kongregacji w Poznaniu
Ks. Waldemar Partyka COr — Delegat Kongregacji w Poznaniu
Ks. Mirosław Kossak-Główczewski COr — Superior Kongregacji w Celle
Ks. Mieczysław Trzaskowski COr — Delegat Kongregacji w Celle

Godz. 9.00
Ks. Prokurator Zbigniew Starczewski rozpoczął Kongres spe-

cjalnie przygotowaną modlitwą, którą odmówili wszyscy zebrani.
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Po przywitaniu zebranych przez Prokuratora nastąpił wybór sekretarza 
Kongresu. Przez aklamację na ten urząd został wybrany ks. Michał Witek.

Następnie przystąpiono do wyboru dwóch skrutatorów. Propozy-
cję pełnienia tej funkcji przedstawiano kolejno najstarszym uczestnikom. 
Ks. Leon Praczyk przyjął funkcję. Ks. Marian Kara nie przyjął. Ks. Henryk 
Kaczmarczyk przyjął funkcję. Tym sposobem skrutatorami Kongresu zo-
stali ks. Leon Praczyk i ks. Henryk Kaczmarczyk.

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Przewodniczącego 
Kongresu poprzez tajne głosowanie. Wyniki głosowania przedstawiały się 
następująco:
Ks. A. Maj — 12 głosów
Ks. M. Mitera — 2 głosy
Ks. M. Prasek — 2 głosy
Ks. L. Praczyk — 1 głos
Ks. K. Szary — 1 głos
Ks. W. Wojtunik — 1 głos

W tajnym głosowaniu w pierwszej turze na ten urząd wybrano 
ks. Adama Maja, który wybór przyjął.

Ks. Prokurator Zbigniew Starczewski przekazał Przewodniczącemu 
Kongresu prowadzenie. Ks. Maj poprosił ks. Starczewskiego o dokonanie 
sprawozdania z upływającej 6-letniej kadencji Prokuratora Federacji.

Sprawozdanie ks. Starczewskiego
Ks. Prokurator podsumował pracę duszpasterską we wszystkich do-

mach federacji w ciągu ostatnich sześciu lat. Wymieniał zaangażowanie księ-
ży w duszpasterstwo przy parafii, zwracając szczególną uwagę na pracę przy 
sanktuariach, na głoszenie słowa Bożego, kaznodziejstwo, rekolekcje i misje 
święte. Ponadto poszczególne domy podejmowały pracę wychowawczą, pro-
wadząc i ucząc w szkołach, przedszkolach, organizacjach kulturalno-wycho-
wawczych. Ks. Prokurator zwrócił uwagę na wszelkiego rodzaju prowadzo-
ne prace modernizacyjno-adaptacyjne, szczególnie w domach w Tarnowie, 
Radomiu i Bytowie. Podkreślił prężne działanie Oratorium tomaszowskiego, 
gdzie zwiększyła się liczba współbraci, powstało przedszkole katolickie oraz 
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powstaje hospicjum. Zwrócił również uwagę na troskę o wystrój i funkcjo-
nalność domów w Poznaniu i Studziannie. Ks. Prokurator wspomniał o naj-
ważniejszych wydarzeniach, jakie przeżywała Polska Federacja Kongrega-
cji Oratorium w ciągu ostatnich sześciu lat, tj. Rok Życia Konsekrowanego, 
peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po domach filipińskich 
w  Polsce, nade wszystko zaś Wielki Jubileusz 500-lecia Urodzin św. Filipa 
Neri. Wspomniał o  uroczystościach jubileuszowych we wszystkich kościo-
łach filipińskich, którym przewodniczyli księża biskupi. Centralna uroczy-
stość odbyła się na Świętej Górze pod przewodnictwem abpa S. Gądeckiego, 
natomiast uroczystości kończącej jubileusz przewodniczył kard. Z. Grocho-
lewski. Z okazji jubileuszu zostały wykonane pamiątkowe medale i ordery. 
Odbyła się również peregrynacja figury św. Filipa Neri z jego relikwiami. 
Ks. Prokurator zwrócił uwagę na popularyzowanie postaci św. Filipa w me-
diach (dwa filmy o św. Filipie w serii „Ludzie Boga”). Powstał Mszał Federacji 
Kongregacji ze wspomnieniami świętych i błogosławionych Oratorium (wy-
siłkiem ks. Mieczysława Stebarta i ks. Mateusza Kiwiora). Ks. Prokurator po-
dziękował Kongregacji w Celle za sfinansowanie wydania dokumentów Kon-
gregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W ciągu upływającej 
kadencji rozwijało się pismo federacyjne „Oratoriana” (wydanych zostało 21 
numerów). Przy tej okazji szczególne podziękowania ks. Prokurator skiero-
wał dla wszystkich redaktorów, zwłaszcza dla ks. M. Stebarta i ks. M. Praska. 
Ks. Prokurator przypomniał o trwającym procesie beatyfikacyjnym filipiń-
skich męczenników: ks. Ferdynanda Machaya i ks. Jana Michałkowskiego. 
Wyraził podziękowanie dla Kongregacji tarnowskiej za sfinalizowanie prze-
niesienia doczesnych szczątków ks. F. Machaya z cmentarza salwatorskiego 
w Krakowie do kościoła Kongregacji w Tarnowie. Wyraził również wdzięcz-
ność Kongregacji Studzińskiej za jej zaangażowanie w procesie beatyfika-
cyjnym ks.   Michałkowskiego, szczególnie wymieniając tutaj ks. Chodóra. 
Wspomniał o filipinach wyniesionych w ostatnich latach na ołtarze. Wyjaśnił 
sprawę finansów Federacji — koszty realizowanych przez Federację działań 
dzielone są na poszczególne domy. Na koniec Ks. Prokurator wspomniał 
o utworzeniu archiwum Federacji i biura prokuratorskiego na Świętej Górze.

Godz. 9.55
Koniec sprawozdania Ks. Prokuratora
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Przewodniczący Kongresu podziękował raz jeszcze ks. Starczew-
skiemu za upływającą kadencję i za przedstawione sprawozdanie. Podzięko-
wał również funkcyjnym federacji — szczególnie ks. Wojtunikowi za dzia-
łania na rzecz Oratorium Świeckiego oraz ks. Stebartowi za pracę na rzecz 
budowania tożsamości filipińskiej poprzez różne wydawnictwa tłumaczo-
ne na język polski i umieszczane w „Oratorianie”. Ponadto podziękował za 
pracę nad innymi wydawnictwami, takimi jak Mszał ze wspomnieniami 
świętych i błogosławionych filipińskich, „Oratoriana”, Schematyzm Fede-
racji. Przewodniczący Kongresu podziękował Kongregacji świętogórskiej 
za gościnność podczas wszelkiego rodzaju spotkań i zaproponował, aby 
uczestnicy Kongresu na ręce Superiora świętogórskiego ks. Dudka zło-
żyli ofiarę. Ks. Dudek zachęcił, żeby księża czuli się jak w domu. Zapew-
nił, że ugoszczenie księży na Świętej Górze jest przywilejem i dlatego nie 
przyjmie żadnych opłat. Uczestnicy Kongresu podziękowali ks. Szaremu 
za dostarczone na Kongres ryby z Bytowa oraz Kongregacji gostyńskiej za 
zorganizowane dzień wcześniej spotkanie integracyjne.

Przewodniczący Kongresu zaproponował uzupełnienie programu 
Kongresu o refleksję nad Statutami Federacji. W odpowiedzi ks. Star-
czewski stwierdził, iż postawił tę sprawę na jubileuszu ks. Porczyńskiego 

— wówczas żadna z Kongregacji nie wniosła potrzeb zmian. Dlatego ewen-
tualne zmiany będą już zadaniem nowej kadencji.

Przewodniczący Kongresu poprosił ks. Wojtunika o sprawozdanie 
z działalności Oratorium Dorosłych. Ks. Wojtunik przedstawił sprawozda-
nie (załącznik nr 1). Przewodniczący Kongresu podziękował ks. Wojtu-
nikowi i podjął refleksję o potrzebie ulepszenia formy spotkań Oratorium 
Dorosłych oraz kontynuowania i rozwijania sprawdzonych rozwiązań.

Ks. Chirk zapytał o sprawozdanie referenta Oratorium Młodych, 
jednak takowego sprawozdania nie było. Stwierdził, iż na poprzednim 
Kongresie miano wybrać referenta Oratorium Młodych, jednak tego nie 
dokonano. Podkreślił wielkie duchowe owoce Ogólnopolskich Spotkań 
Oratorium Młodych (np. nowe powołania kapłańskie: ks. Krzysztof Haj-
kowski, ks. Sebastian Werra — zrodziły się one z międzykongregacyjnych 
wyjazdów oratoryjnych; umocnienie wspólnoty między młodzieżą z  róż-
nych domów filipińskich), ubolewa jednak nad ignorancją niektórych do-
mów, których przedstawiciele nie przyjeżdżają w ogóle lub też wycofują się 
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w ostatniej chwili, nie szanując pracy, jaką organizator wkłada w przygo-
towanie spotkania. Ks. Starczewski odpowiedział, że Kongregacje miały 
wyznaczyć swoich duszpasterzy młodzieży, a oni razem mieli się spotkać 
i wybrać przewodniczącego — co nie zostało zrealizowane.

Wywiązała się dyskusja nad tym, czy jest w ogóle potrzeba powoły-
wania osoby odpowiedzialnej za duszpasterstwo młodzieży, skoro za spo-
tkania młodzieży i tak odpowiada ksiądz, w którego kongregacji odbywa 
się spotkanie.

W kwestii uczestnictwa poszczególnych domów w inicjatywach dla 
młodzieży ks. Starczewski wyjaśnił, iż przesyłane są do kongregacji pro-
gramy różnych wydarzeń na Świętej Górze — dla ministrantów, młodzieży 
maturalnej. Ale odzew pozostałych domów jest marny.

Ks. Prasek zaproponował uzupełnienie programu Kongresu o wy-
bory radców Wizytatora Stolicy Apostolskiej, gdyż to przewidują statuty. 
Ks. Starczewski odpowiedział, iż proponował Wizytatorowi takich radców, 
ale on nie chciał. Ks. Prasek stwierdził, iż Delegat Stolicy Apostolskiej jest 
zobowiązany do skorzystania z rady radców. Do tej pory radcy byli ustalani 
doraźnie (np. Prokurator Federacji i Deputat Federacji). Kongres to dobra 
okazja, żeby wybrać takich radców.

Przewodniczący Kongresu podziękował zgromadzonym za tę część 
obrad.

Godz. 10.22 — przerwa do godz. 11.00
Godz. 11.00 — wznowienie obrad
Przewodniczący Kongresu przeszedł do wyboru Prokuratora Fe-

deracji.
WYBÓR PROKURATORA

I głosowanie — oddano 19 głosów:
Ks. Z. Starczewski — 6
Ks. M. Prasek — 5
Ks. M. Kiwior — 4
Ks. A. Maj — 3
Ks. J. Cedrowski — 1
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II głosowanie — oddano 19 głosów:
Ks. Z. Starczewski — 6
Ks. M. Prasek — 5
Ks. M. Kiwior — 5
Ks. A. Maj — 2
Ks. J. Cedrowski — 1

Wraz z ks. Starczewskim do III tury głosowania przeszedł ks. Prasek 
ze względu na starszeństwo.

III głosowanie — oddano 17 głosów:
Ks. M. Prasek — 8
Ks. Z. Starczewski — 7
+ 2 głosy puste

Ks. Prasek przyjął wybór na urząd Prokuratora Federacji.
Przewodniczący Kongresu jeszcze raz podziękował ks. Starczew-

skiemu za 24 lata pełnienia funkcji Prokuratora oraz złożył ks. Praskowi 
życzenia Bożego błogosławieństwa w pełnieniu nowego urzędu.

WYBÓR DUSZPASTERZA ORATORIUM ŚWIECKICH
I głosowanie — oddano 19 głosów:

Ks. R. Zieliński — 4
Ks. W. Wojtunik — 3
Ks. M. Kiwior — 3
Ks. A. Maj — 2
Ks. Z. Starczewski — 2
Ks. I. Gizan — 1
Ks. K. Szary — 1
Ks. D. Dąbrowski — 1
Ks. M. Mitera — 1
Ks. G. Chirk — 1
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II głosowanie — oddano 19 głosów:
Ks. R. Zieliński — 7
Ks. Z. Starczewski — 4
Ks. M. Kiwior — 4
Ks. W. Wojtunik — 2
Ks. K. Szary — 1
Ks. D. Dąbrowski — 1

Wraz z ks. Zielińskim do III tury głosowania przeszedł ks. Starczew-
ski ze względu na starszeństwo.

III głosowanie — oddano 18 głosów:
Ks. R. Zieliński — 10
Ks. Z. Starczewski — 7
+ 1 głos pusty

Ks. Mitera — jako delegat Przewodniczącego Kongresu — wykonał 
telefon do ks. Zielińskiego z pytaniem, czy przyjmuje wybór. Ks. Zieliński 
poprosił o chwilę na przemyślenie sprawy i zaraz oddzwoni.

W międzyczasie ks. Prasek przekazał informację Prokuratora Gene-
ralnego o. M. Avilesa o otwartych zapisach na IV Międzynarodowe Spotka-
nie Oratoryjne — Meksyk 2018. Można to zrobić za pośrednictwem strony 
internetowej: www.oratorio.mx. Koszt udziału w Spotkaniu to 1000 dola-
rów (pobyt tygodniowy). Ks. Prasek zaprezentował również logo Spotkania

Ks. Zieliński oddzwonił, telefon został przekazany Przewodniczące-
mu Kongresu, który poinformował, że ks. Zieliński przyjął wybór.
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WYBÓR DUSZPASTERZA ORATORIUM MŁODYCH
I głosowanie — oddano 19 głosów:

Ks. G. Chirk — 13
Ks. M. Kiwior — 2
Ks. M. Witek — 2
Ks. Z. Starczewski — 1
+ 1 głos nieważny

Ks. Chirk przyjął wybór.

WYBÓR DWÓCH RADCÓW FEDERACYJNYCH  
DELEGATA STOLICY APOSTOLSKIEJ

WYBÓR PIERWSZEGO RADCY
I głosowanie — oddano 19 głosów:

Ks. A. Maj — 6
Ks. Z. Starczewski — 4
Ks. M. Mitera — 3
Ks. M. Kiwior — 2
Ks. L. Praczyk — 1
Ks. K. Szary — 1
Ks. M. Kossak-Główczewski — 1
Ks. A. Adamski — 1

II głosowanie — oddano 19 głosów:
Ks. Z. Starczewski — 6
Ks. A. Maj — 5
Ks. M. Mitera — 4
Ks. M. Kiwior — 1
Ks. M. Kossak-Główczewski — 1
Ks. A. Adamski — 1
Ks. M. Kara — 1
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III głosowanie — oddano 17 głosów:
Ks. A. Maj — 10
Ks. Z. Starczewski — 7

Ks. Maj przyjął wybór.

WYBÓR DRUGIEGO RADCY
I głosowanie — oddano 19 głosów:

Ks. Z. Starczewski — 9
Ks. M. Mitera — 3
Ks. M. Kiwior — 2
Ks. W. Wojtunik — 1
Ks. M. Dudek — 1
Ks. L. Praczyk — 1
Ks. M. Kossak-Główczewski — 1
Ks. A. Adamski — 1

II głosowanie — oddano 19 głosów:
Ks. Z. Starczewski — 11
Ks. M. Mitera — 3
Ks. M. Kiwior — 2
Ks. M. Stebart — 1
Ks. M. Dudek — 1
Ks. L. Praczyk — 1

Ks. Starczewski przyjął wybór.
Ks. Starczewski przedstawił zawartość ostatniej „Oratoriany”. Prze-

wodniczący Kongresu podziękował ks. Starczewskiemu za pełnienie 
funkcji redaktora pisma i poprosił nowo wybranego Prokuratora o krótkie 
przedstawienie swojej wizji „Oratoriany”. Ks. Prasek planuje powołać kil-
kuosobową redakcję — z każdego domu ma być członek kolegium redak-
cyjnego. „Oratoriana” ma być periodykiem, który nadal będzie miał swój 
numer ISBN.
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Przewodniczący Kongresu zarządza czas na wolne wnioski.
Ks. Cedrowski ubolewa nad sytuacją domu Studzińskiego. 19 sierp-

nia 2018 roku sanktuarium będzie przeżywało 50. rocznicę koronacji cudow-
nego obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej — chcą się dobrze przygotować 
duchowo (misje święte itd.). Sytuacja personalna domu nie przedstawia się 
dobrze — jest dwóch emerytów (ks. Drewniak i ks. Szymański), ks. Mlecz-
ko z racji zdrowotnych jest wyłączony z duszpasterstwa, ks. Chodór zajmu-
je się wykończeniem kaplicy i katechizacją, ks. Superior Cedrowski również 
katechizuje w szkole. Ks. Jacek Cedrowski i ks. Krzysztof Kara mają dekret 
eksklaustracji. Ks. Cedrowski zdaje sobie sprawę z  autonomiczności do-
mów i że trudno jest prosić o pomoc — jednak prosi Federację o pomoc, 
przynajmniej czasową (do sierpnia przyszłego roku). Planuje napisać listy 
do poszczególnych Kongregacji w tej sprawie. Być może do pomocy w Stu-
dziannie przyjdzie też ksiądz zewnętrzny z Ukrainy — ks. Cedrowski ocze-
kuje na opinię księży Marianów.

Przewodniczący Kongresu udzielił głosu nowemu Prokuratorowi 
Federacji. Ks. Prasek podziękował za zaufanie. W swojej pracy chciałby 
nawiązać do Prokuratora o. Jaromina (1970-1982), który był zafascynowa-
ny św. Filipem, kładł nacisk na zachowanie tożsamości filipińskiej, propa-
gowanie ducha filipińskiego, poszanowanie autonomii domów. Ks. Prasek 
podziękował ks. Starczewskiemu za pełniony urząd. Ks. Starczewski prze-
kazał ks. Praskowi pieczątkę Federacji.

Ks. Prasek poinformował, iż na najbliższym posiedzeniu Rady Fede-
racji zostaną przedstawione propozycje aktualizacji Statutów Federacji oraz 
propozycja dotycząca wspólnego finansowania dzieł Federacji. Zapropono-
wał założenie konta federacji. Koszt — około 10 zł na miesiąc od członka, 
które to pieniądze po roku byłyby rozliczane w sprawozdaniu finansowym. 
Ks. Starczewski krytycznie wypowiedział się w kwestii powstania konta, 
powołując się na małe wpływy z Federacji, niewspółmierne z kosztami pro-
wadzenia konta. Ks. Prasek zaproponował głosowanie w tej sprawie, część 
obecnych podniosła rękę, jednak w toku dalszej dyskusji głosy nie zostały 
zliczone. Ks. Prasek zaproponował również utworzenie strony interneto-
wej Federacji. Pragnie, żeby każdy ksiądz miał hasło z dostępem do edy-
towania strony. Ze strony nowego Prokuratora padła również propozycja 
sesji plenarnej Federacji, żeby każdy ksiądz miał prawo się wypowiedzieć 
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oraz żeby wspomóc funkcyjnych. Ponadto Ojciec Jaromin napisał historię 
Federacji do 1968 roku — przydałoby się ją uzupełnić od tamtego czasu. 
Można by to zebrać na 350-lecie powstania Kongregacji macierzystej na 
Świętej Górze. Padła również propozycja utworzenia słownika wszystkich 
polskich filipinów.

Ks. Dudek wypowiedział się na temat nadchodzącego jubileuszu 
350-lecia powstania Kongregacji na Świętej Górze. Wspólnota przygoto-
wuje wydawnictwo na temat powstania Kongregacji świętogórskiej — hi-
storia Kongregacji i Sanktuarium z bogatymi ilustracjami. Będzie również 
skierowana prośba do poszczególnych wspólnot o notę ze zdjęciami na te-
mat danej Kongregacji (termin — za rok książka musi być gotowa, więc jest 
prośba o szybką odpowiedź).

Ks. Prasek dodał, że obowiązkiem prokuratora nie jest troska o kle-
ryków Federacji — ten zapis jest nieaktualny.

Ks. M. Kara poprosił o umieszczenie w internecie (brewiarz.pl) for-
mularzy o świętych i błogosławionych Oratorium. Ks. Prasek odpowie-
dział, iż zwróci się z prośbą do Konferencji Episkopatu Polski, aby przesłała 
informację na ten temat do brewiarz.pl.

Ks. Wojtunik podjął kwestię legitymacji kapłańskich dla neoprezbi-
terów. Ks. Mitera udzielił informacji, że sprawę załatwia się bezpośrednio 
u ekonoma Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Ks. Szary poprosił ustępującego Prokuratora, aby poinformować 
o sprawie Kongregacji w Kamiannej i Toniach — czy jest skończona, a jeśli 
tak, to z jakim skutkiem. Ks. Starczewski odpowiedział, że sprawa ta w ża-
den sposób nie jest obciążająca dla Federacji. Nie wchodzi w zakres funk-
cji Federacji, nie ma tam żadnej własności Federacji. Dom Św. Filipa Neri 
w Kamiannej jest własnością upadłej Kongregacji Kamiańskiej i aktualnie 
jest prawie że uwolniony od obciążeń. Tytuł Commissario pontificio Kon-
gregacji w Kamiannej — jaki przysługuje ks. Starczewskiemu — nie niesie 
ze sobą żadnych korzyści. Z tej racji ks. Starczewski uczestniczył w ostat-
nim Kongresie Konfederacji w Rzymie. Jeśli chodzi o Tonie — padła kiedyś 
propozycja, żeby sprzedać ziemię i dać kongregacjom podzielone pieniądze. 
Kongregacje nie miały jednak nic wspólnego z Toniami, nie miały żadnych 
obciążeń z tego wynikających, dlatego byłoby to nieuczciwe wobec Kościo-
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ła. Majątek został przekazany po ostatecznej agregacji ks. Urbańskiego do 
Archidiecezji Krakowskiej, z zapewnieniem Kard. Dziwisza, że on tego ma-
jątku tam nie zostawi — co nie zostało przez niego dopełnione. Tonie rów-
nież w żaden sposób nie obciążają Federacji. Ks. Urbański i ks. Sierotowicz 
zostali inkardynowani do diecezji, ziemię przejęła diecezja przy udziale 
bpa Szkodonia. Ks. Starczewski zapewnił, że odpowie na wszelkie pytania 
w tych kwestiach, jeśliby ktoś takowe miał.

Ks. Trzaskowski zaproponował, aby raz na jakiś czas urządzać 
wspólny wyjazd kapłański w ramach wspólnoty federacyjnej. Ks. Prasek 
odpowiedział, że dobrą okazją na taki wyjazd będzie przyszłoroczny Kon-
gres Duszpasterstw Oratoryjnych w Meksyku.

Przewodniczący Kongresu podziękował wszystkim za uczestnictwo, 
odmówił modlitwę na zakończenie Kongresu i udzielił błogosławieństwa.

Godz. 12.42
Zakończenie Kongresu

ks. Michał Witek COr
Sekretarz Kongresu

ks. Adam Maj COr
Przewodniczący Kongresu

Załącznik nr 1
Sprawozdanie referenta Duszpasterstw Oratorium Dorosłych 

Polskiej Federacji Oratorium Św. Filipa Neri za okres sześciu lat  
(2012-2017)

Spotkania Oratorium Dorosłych Polskiej Federacji Oratorium odby-
wały się każdego roku w Gostyniu na Świętej Górze pod koniec maja lub 
w czerwcu.

Takie spotkania trwały jedną dobę. Był czas na wspólną modlitwę, 
śpiew, konferencję zawsze o tematyce filipińskiej, a także radosne wieczorki 
w Sali Oratorium Świętogórskiego.



57ORATORIANA nr 88 — kwiecień 2018

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę centrum spotkania była Eucha-
rystia w Bazylice u tronu M.B. Świętogórskiej Róży Duchownej.

Za każdym razem Ojciec Prokurator dr Zbigniew Starczewski z ra-
dością wszystkich witał, uczestniczył w niektórych spotkaniach i błogosła-
wił na drogę zapewniając o swojej modlitwie u Matki Bożej Świętogórskiej, 
u św. Filipa Neri. Przez te ostatnie sześć lat frekwencja była mierna, a nawet 
zerowa niektórych kongregacji.

Natomiast dla tych wiernych, którzy przyjeżdżali prawie co roku 
wspaniałe przeżycia duchowe w kaplicy rekolekcyjnej, w Bazylice i na rado-
snych spotkaniach wieczornych. Nie zawsze byli obecni kapłani z kongre-
gacji — bywało, że wierni sami przybywali z ich błogosławieństwem. A oto 
dokładna lista obecności w poszczególnych latach z naszych siedmiu kon-
gregacji w Polsce:

ROK 2012 — 2-3 VI 2012
BYTÓW  — 0
GOSTYŃ  — 0
RADOM  — 0
STUDZIANNA  — 24
TARNÓW  — 4
TOMASZÓW  — 40
POZNAŃ  — 0

ROK 2013 — 7-9 VI 2013
BYTÓW  — 4
GOSTYŃ  — 30
RADOM  — 0
STUDZIANNA  — 4
TARNÓW  — 0
TOMASZÓW  — 47
POZNAŃ  — 0

ROK 2014
STUDZIANNA  — 14
TOMASZÓW  — 30
INNI  — 0
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ROK 2015 — 28 VI 2015
W Gostyniu na Świętej Górze Ogólnopolskie Uroczystości Jubile-

uszowe 500-lecia urodzin św. Filipa Neri. Ze wszystkich Kongregacji byli 
liczni przedstawiciele.

ROK 2016 — 25-26 VI 2016
BYTÓW  — 4
GOSTYŃ  — 0
RADOM  — 0
STUDZIANNA  — 8
TARNÓW  — 0
TOMASZÓW  — 21
POZNAŃ  — 0

ROK 2017 — 17-18 VI 2017
BYTÓW  — 4
GOSTYŃ  — 0
RADOM  — 0
STUDZIANNA  — 5
TARNÓW  — 5
TOMASZÓW  — 25
POZNAŃ  — 0

Termin spotkań oratoryjnych jest ustalany w listopadzie podczas re-
kolekcji, a potem w komunikatach Ojca Prokuratora przypominany.

Ks. Wacław Wojtunik COr
Referent Duszpasterstwa Oratorium Dorosłych
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Jubileusz 350-lecia Kongregacji  
Oratorium św. Filipa Neri na świętej Górze

Program obchodów

Sobota, 16 czerwca 2018r. / Ogrody klasztorne

XI EKOFESTYN „Radością ziemi Święta Góra Pana”
12.00 Msza Święta / bazylika 
Festyn oratoryjny w ogrodach klasztornych
Wystawy, koncerty, konkursy ekologiczne 

20.00 — KONCERT z okazji jubileuszu 350-lecia Kongregacji Orato-
rium św. Filipa Neri na Świętej Górze ORATORIUM O ŚWIĘTEJ GÓRZE

Autorskie ballady w wykonaniu Jacka Kowalskiego z Zespołem Mu-
zyki Dawnej / Poznań 

W czasie koncertu odbędzie się promocja nowego albumu o Świętej 
Górze oraz nowej płyty z muzyką zarejestrowaną podczas ubiegłorocznej 
edycji Festiwalu Musica Sacromontana. 

Niedziela, 17 czerwca 2018r., godz. 12.00 / bazylika 
Uroczysta Suma Jubileuszowa pod przewodnictwem JE Abp. Mar-

ka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego
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ks. Adam Adamski COr

Kalendarium świętogórskie — ludzie i wydarzenia

Wydarzenia poprzedzające powstanie Kongregacji
XI/XII w. — przybycie benedyktynów z opactwa św. Jakuba w Le-

odium (obecnie Liège w Belgii), założenie opactwa w Lubiniu i początek 
szerzenia kultu maryjnego w tej części Wielkopolski. 

1278 — lokacja miasta Gostynia na prawie magdeburskim.
XV w. — właściciel Gostynia Piotr Borek Gostyński wraz z miesz-

czanami buduje na Świętej Górze kaplicę. 
1468 — biskup Andrzej Bniński pozwala na odprawianie Mszy św. 

w tejże kaplicy. 
1495 — pierwszy poświadczony cud uzdrowienia Krzyżanowskie-

go, sparaliżowanego od trzech lat. Wotum dziękczynne — kula inwalidzka 
— jest umieszczone na filarze w przejściu do prezbiterium.

1512 — biskup Jan Lubrański na prośbę właściciela Macieja Borek 
Gostyńskiego (syn budowniczego kaplicy) i plebana ks. Stanisława Opo-
rowskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji biskupiej, stwierdza cudow-
ność miejsca i zatwierdza kult Matki Bożej, pozwalając na budowę kościoła. 

1513 — budowa z tzw. muru pruskiego kościoła pw. Nawiedzenia 
NMP i św. Franciszka z Asyżu. 

1525 — król Zygmunt I Stary ustanawia w Gostyniu jarmark. Na 
mocy królewskiego przywileju to ważne dla gospodarczego życia mia-
sta wydarzenie powiązano z odpustem w rocznicę poświęcenia kaplicy 
świętogórskiej (poniedziałek po trzeciej niedzieli wielkanocnej). 

1540 — data na cudownym obrazie Matki Bożej Świętogórskiej. 
Pewnych informacji o autorze i czasie powstania tego dzieła nie ma. Biorąc 
pod uwagę umieszczone na obrazie inicjały SB, niektórzy badacze wiążą 
to z osobą biskupa Sebastiana Branickiego, który objął biskupstwo po-
znańskie w 1540 r. i był jednym z prekursorów kontrreformacji w Polsce. 
Zgodnie z tą hipotezą data i inicjały nie tyle odnosiłyby się do autora, który 
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obraz namalował, ile do osoby, do której należała inicjatywa powstania iko-
ny i umieszczenia jej w sanktuarium w czasie podważania kultu maryjnego 
ze strony innowierców. 

1622 — ponowna konsekracja kościółka i dobudowanie w nim ka-
plicy św. Filipa Neri. Było to zwieńczenie wysiłków plebana gostyńskiego 
ks. Szymona Bartłomieja Hesperusa, który poszerzył świątynię o zakry-
stię, wzniósł nowy ołtarz główny i zbudował dom mieszkalny dla kapłana, 
który rezydując przy kościele, miał sprawować opiekę duszpasterską nad 
pielgrzymami. 

1631 — założenie przy kościele świętogórskim bractwa różańcowego, 
do którego na przestrzeni lat 1667-1869 miało należeć ponad 18 tys. osób. 

1639 — piesza pielgrzymka na Świętą Górę Urszuli z Pogorzelskich 
Konarzewskiej w intencji uproszenia łaski macierzyństwa. 

1640 — urodził się ADAM KONARZEWSKI (1640-1676). 
Matka Urszula Konarzewska podczas groźnego dla życia jej i dziec-

ka porodu ofiarowała się Matce Bożej Świętogórskiej. Później, gdy Adam 
w  dzieciństwie ciężko zachorował, ponownie został polecony Matce Bo-
żej na Świętej Górze. Wydarzenia te wpłynęły na jego bardzo osobisty 
i wdzięczny stosunek do tego miejsca i cześć dla Maryi. Dla potrzymania 
rodu zrezygnował z myśli o kapłaństwie i zawarł związek małżeński z Zo-
fią Opalińską, wojewodzianką poznańską, z którą miał pięcioro dzieci. 
Nie opuszczała go jednak myśl o Świętej Górze. Wiedział, że dla dalsze-
go rozwoju sanktuarium bardzo ważne jest powierzenie stałej opieki nad 
nim wspólnocie kapłanów. Ponieważ był wielkim czcicielem św. Filipa Neri, 
przetłumaczył i wydał drukiem jego życiorys oraz postanowił dołożyć sta-
rań, by na Świętej Górze powstała wspólnota na wzór wspólnoty rzymskiej 
św. Filipa. Urzeczywistnienie tego zamysłu stało się możliwe dzięki zawią-
zaniu przyjaźni z ks. Stanisławem Grudowiczem. 

KS. STANISŁAW GRUDOWICZ (1611-1684)  
Jego pochodzenie owiane jest tajemnicą. Sam napisał w testamencie, 

że utaił swoje prawdziwe nazwisko. Faktem jest, że studiował na słynnej 
Akademii Krakowskiej, był doktorem obojga praw i filozofii. W Akademii 
Lubrańskiego w Poznaniu był profesorem teologii moralnej, filozofii i ma-
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tematyki. Pełnił też obowiązki prefekta seminarium duchownego, otrzymał 
godność kanonika przy kolegiacie św. Mikołaja oraz beneficjum probosz-
cza parafii św. Małgorzaty na Śródce. Podczas podróży do Rzymu poznał 
członków Kongregacji Oratorium św. Filipa na Vallicelli i jako czciciel jej 
założyciela wrócił z zamysłem utworzenia podobnej wspólnoty w Pol-
sce. Zamysł mógł urzeczywistnić dzięki spotkaniu i zawiązaniu przyjaźni 
z  Adamem Konarzewskim, głównym fundatorem kapłańskiej wspólnoty 
przy sanktuarium świętogórskim. 

1668 — ERYGOWANIE NA ŚWIĘTEJ GÓRZE KONGREGACJI 
ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI

Stosowną bullę 21 stycznia 1668 r.wydał papież Klemens IX. 9 lipca 
1668 r. ks. Wojciech Dobrzelewski, komisarz biskupa Wierzbowskiego do 
spraw erygowania Kongregacji, wydał dekret erekcyjny; ks. Stanisław Gru-
dowicz przybył na Świętą Górę 16 sierpnia, a uroczysta introdukcja pierw-
szych filipinów w obecności kapituły poznańskiej, przedstawicieli zakonów, 
fundatorów oraz tłumu wiernych miała miejsce 4 października, w dniu 
jarmarku gostyńskiego. 10 grudnia 1670 r. następca Klemensa IX, papież 
Klemens X, wydał bullę stwierdzającą, że Kongregacja gostyńska została 
założona na wzór rzymskiej Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. 

KS. STANISŁAW GRUDOWICZ został promotorem Kongregacji 
i jej pierwszym przełożonym z nominacji na 3 lata. Następnie ponownie 
wybierany był na ten urząd, pełniąc go przez 16 lat, do śmierci 19 listopada 
1684 r. Wtedy Kongregacja liczyła już 12 kapłanów i 9 braci. 

1669 — rozpoczęcie budowy drewnianego klasztoru.
1675 — 8 września, położenie kamienia węgielnego pod budowę 

ufundowanego przez Adama Konarzewskiego nowego kościoła wzorowa-
nego na kościele Świętych Piotra i Pawła w Krakowie. 

1676 — 12 kwietnia, w następstwie komplikacji po złamaniu nogi 
podczas podróży do Krakowa na koronację króla Jana III Sobieskiego umie-
ra Adam Konarzewski. 

1676 — budowa w klasztornym majątku w Błażejewie drewnianego 
kościoła. 
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1677 — ZOFIA Z OPALIŃSKICH KONARZEWSKA, wdowa po 
Adamie, zgodnie z wolą zmarłego męża kontynuuje jego dzieło, ale po po-
dróży do Italii zmienia plany budowy na wzór weneckiego kościoła Santa 
Maria della Salute, dzieła Baltazara Longheny. Kościół na Świętej Górze 
budują dwaj architekci: Jerzy i Jan Catenacci. 

1698 — przykrycie kościoła prowizorycznym dachem (bez kopuły) 
i konsekracja przez biskupa poznańskiego Hieronima Wierzbowskiego. 
Świątynię dedykowano Niepokalanemu Poczęciu NMP i św. Filipowi Neri. 

1708-1711 — w czasie epidemii morowego powietrza zmarło 7 księ-
ży, 2 braci, cała służba świecka oraz ok. 900 z 1200 mieszkańców Gostynia.

1718-1731 — budowa kopuły zwieńczonej latarnią i hełmami wieżo-
wymi przez architekta Pompeo Ferrariego przy współpracy mistrza mu-
rarskiego Jana Adama Stiera. 

1726 — biskup, sufragan poznański Karol Poniński powołuje komisję 
do zbadania łask i cudów doświadczanych przez wiernych na Świętej Górze, 
a następnie wydaje dekret zatwierdzający dotychczasowy kult Matki Bożej 
Świętogórskiej i stwierdzający cudowność obrazu. 

1731 — w wyniku pożaru zniszczeniu ulega drewniany klasztor. 
1732-1748 — budowa nowego klasztoru murowanego według pro-

jektu Pompeo Ferrariego, ukończona przez mistrza Jana Adama Stiera. 
1736 — 26 kwietnia, podpisanie filadelfii z opactwem benedyk-

tyńskim w Lubiniu przez prepozyta Kongregacji ks. Jana Zembińskiego 
i przeora klasztoru lubińskiego o. Bonifacego Rydlewskiego. 

1755 — przełożonym zostaje ks. Józef Prażmowski, który pełnił ten 
urząd przez 27 lat, aż do śmierci w 1782 r. Wcześniej przez 19 lat był mar-
szałkiem dworu Macieja Mycielskiego w Szubinie. Po śmierci kasztelana 
w 1746 r. wstąpił do Kongregacji na Świętej Górze, gdzie w 1748 r. został 
ministrem domu, a następnie jego przełożonym. Z dochodów kongregacyj-
nych dbał o wystrój kościoła: ołtarzy, ławek, konfesjonałów, umeblowanie 
zakrystii, tabernakulum, pokrycie kościoła blachą miedzianą, budowę wież. 
Cieszył się szacunkiem i uznaniem biskupów oraz dworów magnackich 
polskich i litewskich. Wystarał się w Stolicy Apostolskiej o breve (8 maja 
1779) zezwalające na święcenia po 12 kapłanów dla Gostynia i Studzianny 
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i po 6 dla Poznania i Biechowa na tytuł misji i wspólnego stołu (kandydat 
do święceń, gdy nie miał własnego majątku, musiał mieć zapewnione utrzy-
manie). Postarał się też, by w wyjętym spod jurysdykcji parafialnej szpita-
lu kongregacyjnym schronienie mogli znaleźć ludzie pozbawieni rodziny 
i opieki, zwłaszcza z wiosek kongregacyjnych. Ten „starościniec” utrzymy-
wany był przez Kongregację i przetrwał do kasaty pruskiej. 

1761 — 15 września, bitwa prusko-rosyjska podczas wojny siedmio-
letniej, kiedy to wojska wrogich mocarstw stanęły naprzeciw siebie pod 
murami klasztoru. 

1800 — przełożonym wspólnoty zostaje ks. Kacper Szpetkowski, 
pełniący ten urząd nieprzerwanie przez 9 kadencji, czyli 27 lat. Przyczy-
nił się do umocnienia ducha kongregacyjnego i kładąc nacisk na właściwy 
poziom duszpasterstwa pielgrzymów, umacniał ducha religijnego i narodo-
wego w całej okolicy. Temu odziaływaniu Świętej Góry przypisuje się też 
liczny udział mieszkańców ziemi gostyńskiej w powstaniu listopadowym. 
Założył on też szkoły ludowe w wioskach kongregacyjnych Drzęczewie 
i  Błażejewie, a w klasztorze założył szkołę przygotowującą do wyższych 
klas gimnazjalnych. 

1827 — przełożonym zostaje ks. Kacper Dominikowski, ur. w Miej-
skiej Górce w 1781 r. Do Kongregacji wstąpił w 1804 r. i po studiach w semi-
narium poznańskim został wyświęcony na kapłana w 1806 r. Zasłużył się na 
polu muzycznym. W tym czasie Kongregacja miała własnych kompozyto-
rów i chór z kapelą. Dokonał też regulacji gruntów i uwłaszczenia włościan. 
Wybudował budynki gospodarcze w klasztornych wioskach. Uporządkował 
archiwum, bibliotekę, zebrał dokumenty, dokonał odpisów dokumentów 
znajdujących się poza domem gostyńskim i opracował historię Kongregacji 
do roku 1827 pt. „Zbiór wiadomości o  Świętej Górze pod Gostyniem 
osiadłej przez Kongregację Oratorium Świętego Filipa Neriusza”. 

1839 — przełożonym zostaje ks. Wawrzyniec KUŚNIAK, 
ur. w Czarnkowie. Będąc pisarzem gospodarskim w Mchach u pana Bień-
kowskiego, właściciela ziemskiego, zwrócił na siebie uwagę bywającego 
tam ks. Kacpra Szpetkowskiego. Do Kongregacji został przyjęty w 1811 r. 
Wykształcenie uzupełniał w kongregacji i seminarium duchownym w Po-
znaniu. Kapłanem został w 1816 r. Zanim został przełożonym, był promo-
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torem bractwa różańcowego, mistrzem nowicjatu, ministrem. Uchodził 
za wzór przełożonego, który był jak ojciec rodziny, gospodarz i jałmużnik. 
Był gorliwym spowiednikiem i duszpasterzem. Dbał o wystrój kościoła 
i  splendor nabożeństw. W wioskach kongregacyjnych budował domy dla 
pracowników, ulepszał sposoby gospodarowania. Pomagał materialnie sio-
strom miłosierdzia w Gostyniu i jezuitom w Śremie. Zmarł nagle 15 marca 
1866 r. Oprócz uroczystości pogrzebowych na Świętej Górze, z inicjatywy 
świętogórskiego wychowanka ks. Aleksego Prusinowskiego, odbyło się na-
bożeństwo żałobne w farze poznańskiej. Jest kandydatem na ołtarze. 

1869 — na przełożonego zostaje wybrany ks. Bernard Preibisz. 
Po dwustu latach istnienia Kongregacji był on pierwszym kapłanem, który 
poznał kongregacje zagraniczne, zwłaszcza włoskie i jako przełożony wpro-
wadził na nowo wiele poznanych tam praktyk, jak np. rozwiązywanie przy 
stole problemów moralnych czy też wygłaszanie w refektarzu co miesiąc 
egzort dla współbraci. W majątkach kongregacyjnych wprowadził bardziej 
racjonalną gospodarkę leśną. 

1870 — na prośbę arcybiskupa Ledóchowskiego z 21 listopada 1870 r. 
Kongregacja objęła prowadzenie domu księży demerytów w Osiecznej. 
W związku z nowym prawem pruskim, kontrolami komisarzy rządowych 
i niepewną sytuacją dom został zamknięty 1 lipca 1874 r. 

1876 — 7 lipca, władze zaborcze ogłosiły dekret kasacyjny. Filipi-
ni mieli opuścić Świętą Górę do 25 sierpnia 1876 r. Wówczas zamknięto 
kościół, a większość członków Kongregacji z przełożonym ks. Bernar-
dem Preibiszem na czele udała się do Krakowa, a następnie do Tarnowa. 
Wcześniej, w związku z wydaniem przez rząd pruski tzw. praw majowych 
z 31 maja 1875 r., które znosiły wszystkie zakony i kongregacje, przełożony 
odwiózł gotówkę do jezuitów w Krakowie, a cały majątek aktem notarial-
nym oddano hr. Ignacemu Mycielskiemu. Kosztowności rozwieziono po 
okolicznych dworach. Po opuszczeniu Świętej Góry ks. Preibisz uciekał do 
Starej Wsi, Paryża i Londynu przed władzami pruskimi, które przez policję 
austriacką ścigały go za przywłaszczenie sobie majątku kongregacyjnego. 
Do wspólnoty wrócił w sierpniu 1877 r. Po przeniesieniu się z Krakowa do 
Tarnowa w wybudowanym przez siebie kościele, klasztorze i oratorium fili-
pini kontynuowali życie wspólne i pracę duszpasterską z nadzieją powrotu 
jako Kongregacja Gostyńska z siedzibą w Tarnowie. Zasłynęli tam jako gor-
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liwi spowiednicy, jednak żadnemu z nich nie dane było dożyć dnia powrotu 
do Wielkopolski. 

1888 — dzięki staraniom m.in. rodziny Mycielskich władze pruskie 
pozwoliły na ponowne otwarcie kościoła, w którym do 1919 r. posługę 
sprawowali księża diecezjalni. 

1919 — w maju, za zgodą kardynała Edmunda Dalbora, filipini odzy-
skują klasztor i kościół na Świętej Górze. Do klasztoru przybywają z Tarno-
wa ks. Józef WITEK i br. Stanisław Rygielski, by reaktywować Kongrega-
cję zlikwidowaną decyzją pruskiego zaborcy w 1876 r. Ksiądz Józef Witek 
urodził się 12 lutego 1872 r. koło Tarnowa. Jako kapłan diecezji tarnowskiej 
wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie. Po kilku ty-
godniach z Tarnowa do Gostynia przyjechał też ks. Mateusz Muchowicz, 
przywożąc z sobą siostry służebniczki z Dębicy. Po formalnym odzyskaniu 
utraconych majątków w Drzęczewie, Bodzewku i Błażejewie przystąpiono 
do remontu zrujnowanego klasztoru. Dzięki temu już w 1920 r. otwarto 
internat dla chłopców. Na początku zgłosiło się ich 20, a później ich liczba 
średnio wynosiła 45. Wspólnota pozostała w Tarnowie w roku 1925 zosta-
ła erygowana jako autonomiczna Kongregacja. W 1928 r., po wznowieniu 
życia filipińskiego w Gostyniu, ks. Witek zostaje wyznaczony, by reaktywo-
wać Kongregację w Studziannie. Przez 20 lat pełni tam funkcję przełożo-
nego i w 1948 r. powraca na Świętą Górę, gdzie umiera w Niedzielę Męki 
Pańskiej, 4 kwietnia 1954 r. 

1928 — 24 czerwca, za zgodą papieża Piusa XI, kardynał August 
Hlond oraz nuncjusz papieski Francesco Marmaggi dokonali pierwszej 
w  dziejach Wielkopolski koronacji cudownego obrazu Matki Bożej koro-
nami papieskimi. 

1931 — Kongregacje w Gostyniu, Studziannie i Tarnowie podpisały 
unię. 2 lipca, na pierwszej kapitule generalnej w Gostyniu, na przełożonego 
generalnego wybrano ks. Franciszka Mroza. 

1933 — w ramach unii zorganizowano w Tarnowie wspólny klerykat. 
Kandydaci do kapłaństwa z wszystkich trzech kongregacji mieli mieszkać 
w klasztorze tarnowskim i studiować w pobliskim seminarium diecezjalnym. 
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1933 — 20 sierpnia, Kongregacja przejęła w administrację gostyńskie 
gimnazjum miejskie. 

1936 — po upływie pięcioletniego okresu próbnego polskiej unii 
domów filipińskich, wobec trwających prac kodyfikacyjnych, poproszono 
za pośrednictwem nuncjatury w Warszawie o przedłużenie tego okresu na 
dalsze pięć lat. Kongregacja dla Zakonów w Rzymie wyraziła zgodę. Ponie-
waż okres ten upłynął w czasie II wojny światowej, Stolica Apostolska prze-
dłużyła ważność polskich artykułów unijnych do czasu zakończenia wojny. 
Po wojnie zaczęły obowiązywać nowe Konstytucje i Statuty Generalne, któ-
re regulowały relacje miedzy poszczególnymi Kongregacjami, przywraca-
jąc ich całkowitą autonomię. 

1939 — z początkiem wojny kapłani zostali wypędzeni przez hitle-
rowców z Gostynia i schronili się w Studziannie i Tarnowie. 

1945 — 3 marca na pierwszej po wojnie sesji postanowiono odbu-
dować gimnazjum gostyńskie i zaangażować się w prace duszpasterskie 
w okolicznych parafiach. Po oczyszczeniu kościoła ze składowanych w nim 
przez okupanta archiwaliów otwarto go już 23 marca 1945 r.

1947 — na prośbę ks. E. Nowickiego, administratora diecezji go-
rzowskiej, ks. Stanisław Szczerbiński podejmuje się organizacji nowej 
placówki w Bytowie. Ostatecznie Kongregacja w Bytowie została erygowa-
na przez księdza prymasa Wyszyńskiego 11 listopada 1952 r. Tworzyli ją 
księża: Rychlicki, Szeliga, Zieliński, Machay i Wichłacz. 

1948 — 20 grudnia, Kongregacja postanowiła utworzyć w Bodzewku 
dom opieki dla osób starszych i potrzebujących opieki. Pierwszeństwo będą 
miały osoby z gminy Piaski. Koszty prowadzenia i utrzymania 25 osób będą 
pokrywane z majątku Bodzewko. W 1949 r. w nowo wyremontowanym 
domu zamieszkało już 6 osób, o które troszczyły się trzy siostry służebnicz-
ki z Dębicy.

1950 — 30 marca, przejęcie przez władze komunistyczne majątku 
filipinów. Ojciec superior Władysław Służałek oficjalnie na Sesji General-
nej poinformował Kongregację, że 13 marca 1950 r. o godz. 10.00 doręczo-
no mu pismo z Ministerstwa Rolnictwa o „zabezpieczeniu przez komisję 
wojewódzką” trzech majątków Kongregacji, które następnie zostały prze-



68 ORATORIANA nr 88 — kwiecień 2018

jęte przez państwo i przyłączone do Państwowego Gospodarstwa Rolnego: 
25 marca — Drzęczewo, 27 marca — Bodzewko, 30 marca — Błażejewo. 
Jedocześnie z przejęciem majątku w Drzęczewie 25 marca zabrano przy-
klasztorny ogród i całkowicie wstrzymano dostawę do klasztoru artykułów 
żywnościowych z tegoż majątku.

1951 — 27 marca, Kongregacja podjęła decyzję o utworzeniu w klasz-
torze świętogórskim na wniosek kurii arcybiskupiej niższego seminarium 
duchownego. 31 lipca 1951 r. ojciec superior Jan Rataj poinformował 
o podpisaniu rocznej umowy w tej sprawie z kurią arcybiskupią. Później 
umowę przedłużano do 1954 r. 

1954 — 25 lipca, władze państwowe przejmują klasztor i decydu-
ją o  internowaniu w nim sióstr elżbietanek z terenów Dolnego Śląska.  
24  listopada 1956 r. Sekretariat Episkopatu Polski poinformował biskupa 
Franciszka Jedwabskiego o porozumieniu z rządem w sprawie internowa-
nych sióstr, które odzyskują prawo powrotu do swoich klasztorów. 

1956 — początek października, rozpoczęcie budowy rusztowania 
wewnątrz kościoła w celu dokonania ekspertyzy i remontu kopuły, na któ-
rej pojawiły się pęknięcia. Dopiero 1 kwietnia 1963 r. rozpoczęto budowę 
rusztowania na zewnątrz kopuły kościoła. 

1956 — 11 grudnia, podjęcie starań o utworzenie w klasztorze domu 
rekolekcyjnego. Część wyposażenia otrzymano od stopniowo opuszczają-
cych Świętą Górę sióstr elżbietanek. 

1958 — 21 listopada, wybór na przełożonego Kongregacji  
ks. Józefa Jury, który pełnił ten urząd aż do roku 1982. Przy współpracy 
z ks. Leopoldem Rachwałem bardzo angażował się w rozwój domu reko-
lekcyjnego oraz podejmował liczne posługi w różnych parafiach i domach 
zakonnych. 

1959 — 7 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny jubileusz 50-lecia 
wiernej służby Matce Bożej obchodzi pan Marcin Zieliński. Jubilatowi, 
który pół wieku był kościelnym w świętogórskim sanktuarium, list gratu-
lacyjny i pasterskie błogosławieństwo przesłał arcybiskup Antoni Baraniak. 
Metropolita poznański wyraził też podziękowanie panu Marcinowi za wzo-
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rowe wychowanie dzieci, spośród których dwóch synów zostało kapłanami 
w Kongregacji Oratorium. 

1959 — 1-12 maja, klasztor świętogórski opuszczają ostatnie siostry 
elżbietanki z prowincji wrocławskiej, które zostały tutaj internowane przez 
władze komunistyczne w roku 1954. 

1959 — 15 maja, pomimo zakazu władz komunistycznych na prośbę 
arcybiskupa Antoniego Baraniaka na Świętej Górze odbyła się pielgrzym-
ka ministrantów. Na spotkanie z arcybiskupem do sanktuarium przybyło 
ok. 600 chłopców z dekanatów: gostyńskiego, rawickiego leszczyńskiego 
i śremskiego oraz 36 diakonów z Poznania. 

1959 — 17 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego arcy-
biskup Antoni Baraniak z okazji 30-lecia koronacji cudownego obra-
zu Świętogórskiej Róży Duchownej dokonał poświęcenia odnowionych 
organów. 

1963 — 7 stycznia, odnotowano przekazanie za pośrednictwem ar-
cybiskupa Antoniego Baraniaka daru Ojca Świętego Jana XXIII w postaci 
jego kolorowej fotografii z odręcznym pismem. 

1963 — 2 września, w związku z wyjazdem arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka na sesję Soboru Watykańskiego II Kongregacja podjęła decyzję, 
by rozpocząć starania o tytuł bazyliki dla naszego kościoła i osobny for-
mularz Mszy św. o Matce Bożej Świętogórskiej. Ksiądz arcybiskup pragnie, 
by uroczystości nadania tytułu bazyliki włączyć w ogólnopolskie obchody 
Milenium Chrztu Polski. Ostatecznie, ze względu na remont kościoła, ta-
kich uroczystości na Świętej Górze nie zorganizowano.

1964 — 20 października, uchwalono, że we wspomnienie Matki Bo-
żej Bolesnej (15 września) obchodzony będzie na Świętej Górze „Dzień 
Chorych”. 

1965 — 20 września, Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków z Po-
znania rozpoczyna prace konserwatorskie w kościele. 19 listopada Tade-
usza Zaręba z Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków w Toruniu rozpo-
czyna konserwację cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. W maju 
1966  r. przedsiębiorstwo Mostostal zakłada stalową konstrukcję wzmac-
niającą kopułę. Prace zabezpieczające kopułę trwały do 13 czerwca 1967 r. 
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Kierownikiem prac był inż. Włodzimierz Czosnowski. Prace murarskie 
i  malarskie kontynuowano jeszcze w 1968 r. Wykonanie okien i rozbiór-
ka rusztowania nastąpiły w 1969 r. Prace dekarskie (pokrycie kaplic blachą 
miedzianą) podjęto w 1970 r. Całość prac zakończono w 1971 r. poprzez 
odnowienie ławek i konfesjonałów. 

1965 — 3 sierpnia, Stolica Apostolska zatwierdza formularz mszalny 
i oficjum brewiarzowe o Matce Bożej Róży Duchownej i ustanawia Jej świę-
to 5 października. 

1966 — 14 stycznia, Święta Kongregacja Rytów na mocy upoważnień 
otrzymanych od Ojca Świętego Pawła VI przekazuje za pośrednictwem ar-
cybiskupa Antoniego Baraniaka zatwierdzony tekst oficjum o  Matce 
Bożej Róży Duchownej oraz reskrypt pozwalający na odprawianie Mszy 
św. wotywnej o Matce Bożej Róży Duchownej kapłanom pielgrzymującym 
na Świętą Górę oraz kapłanom miejscowym w obecności pielgrzymów. 

1966 — z okazji Roku Milenijnego 31 maja biskup Franciszek Je-
dwabski udzielił na Świętej Górze święceń kapłańskich ks. Marianowi Ka-
rze i ks. Stanisławowi Jurze. 

1967 — 6 września, w trosce o właściwą opiekę duszpasterską ośrod-
ka przy naszym kościółku w Błażejewie (po upaństwowieniu tamtejszego 
majątku klasztornego w 1950 r.) ks. Marian Kara podjął się tam na rok kate-
chizacji dzieci i odprawiania Mszy św. Na kolejny rok podjął się tego zada-
nia ks. Tadeusz Badura. Od 30 czerwca 1970 r. duszpasterstwo w Błażejewie 
prowadził ks. Jan Tomczak. W 1973 r. podjął się tego zadania ks. Tadeusz 
Nagel. 7 września 1973 r. arcybiskup Antoni Baraniak powołał przy koście-
le samodzielny ośrodek duszpasterski. W 2000 r. zastąpił go ks. Henryk 
Schwanke. Od tego roku ośrodek staje się pełnoprawną parafią, w której 
od 2015 r. proboszczem jest ks. Jacek Niesyto. 

1968 — 16 sierpnia, rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 
ks. Wawrzyńca Kuśniaka, któremu od tego wydarzenia przysługuje tytuł 
Sługi Bożego. 

1969 — 15 czerwca, Kongregacja Gostyńska objęła pieczę nad nowo 
tworzoną wspólnotą w Tomaszowie Mazowieckim. Oddelegowani tam 
księża zostali tymczasowo wikariuszami: ks. Kazimierz Wasela w  parafii 
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św.  Wacława, ks. Józef Mroczek w parafii św. Antoniego (od 25  sierpnia 
1969 r.). Od 1 sierpnia 1970 r. ks. Mroczka zastąpił ks. Tadeusz Badura. 
W tworzenie wspólnoty włączali się jeszcze: ks. Tadeusz Adamus, ks. Zyg-
munt Zych, ks. Jan Rataj i ks. Stanisław Jura z domu gostyńskiego. W 1978 r. 
troskę nad powstającą wspólnotą przejęła Kongregacja w  Studziannie. 
Z grona kapłanów świętogórskich w czerwcu 1980 r. na prośbę wizytatora 
ks. Lewickiego do Tomaszowa przeszedł neoprezbiter ks.  Wacław Woj-
tunik. Kongregacja ostatecznie została tam erygowana 18 grudnia 1980 r. 

1969 — 1 września, ks. Marian Kara i ks. Władysław Szymczak 
rozpoczęli pracę w Ośrodku Duszpasterskim w Poznaniu na Świer-
czewie. 30 czerwca 1970 r. w miejsce ks. Szymczaka został do Poznania 
oddelegowany ks. Bernard Mariański. Od 1 września 1971 r. ks. Mariań-
skiego zastąpił ks. Kazimierz Wasela, późniejszy proboszcz i budowni-
czy kościoła. W 1974 r. do tej wspólnoty dołączył ks. Lucjan Pańkowski, 
w  1978  r. ks.  Stanisław Jura. W 1985 r. do pomocy został oddelegowany  
ks. Kazimierz Pajor, a następnie w 1989 r. ks. Adam Adamski. Po śmier-
ci ks.  Kazimierza Waseli proboszczem został ks. Tadeusz Badura. Osta-
tecznie Kongregacja na Świerczewie została erygowana w 1999 r. w skła-
dzie: ks. Lucjan Pańkowski, ks. Marian Kara, ks. Sławomir Ratajczak,  
ks. Tomasz Błaszczyk. 

1970 — 11 czerwca, wprowadzono wieczorną Mszę św. w kościele 
świętogórskim. 

1971 — 25 stycznia zostaje wydany dekret papieża Pawła VI podno-
szący kościół do godności BAZYLIKI MNIEJSZEJ. 30 maja podczas uro-
czystości odpustowych Zesłania Ducha Świętego arcybiskup Antoni Bara-
niak odczytał dekret papieski oraz poświęcił trzy nowe dzwony. 

1972-1974 — budowa garaży, pomieszczeń warsztatowych i cieplar-
ni w ogrodzie warzywnym. 

1974 — 2 lutego, na Świętej Górze powstaje samodzielny ośrodek 
duszpasterski. Obok bramy wjazdowej na dziedziniec klasztorny, przy 
murze wybudowano sale oratoryjne i katechetyczne. Pierwszym rektorem 
ośrodka został ks. Bernard Mariański. 
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1977 — w ramach przygotowań do jubileuszu 50-lecia koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej zdecydowano się na powięk-
szenie placu kultowego za bazyliką i wybudowanie tam ołtarza polowego.

1978 — 28 czerwca, główne uroczystości jubileuszowe 50-lecia koro-
nacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętgórskiej pod przewodnictwem 
kardynała Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego. 

1978 — 19 listopada, ingres do bazyliki świętogórskiej nowego me-
tropolity poznańskiego arcybiskupa Jerzego Stroby. 

1979 — w październiku zakończono układanie kostki brukowej wo-
kół bazyliki. 

1980-1985 — budowa domu mieszkalnego w zachodniej części dzie-
dzińca wewnętrznego.

1982 — 27 sierpnia, na przełożonego wspólnoty świętogórskiej zo-
staje wybrany ks. Zbigniew Starczewski, który ten urząd pełnił do czerw-
ca 2009 r. 

1982-1985 — budowa domu parafialnego w Błażejewie. 
1985 — rozpoczęcie budowy domu Sługi Bożego ks. Wawrzyń-

ca Kuśniaka w południowej części dziedzińca gospodarczego. Z powodu 
wielkich utrudnień ze strony komunistycznych władz budynek oddawano 
do użytku etapami. W 1991 r. oddano pralnię i herbaciarnię, w roku 2004 
ukończono salę konferencyjną i część pokoi, a w roku 2011 dokończono 
część rekolekcyjną, oddając do użytku dolny korytarz. Do ukończenia 
pozostaje kaplica i część mieszkalna we wschodniej części budynku. 

1987 — 9 stycznia, Kongregacja wyraża zgodę na wyjazd ks. Ka-
zimierza Pajora, pracującego dotychczas w Poznaniu na Świerczewie, 
do RFN z zamiarem tworzenia tam wraz z ks. Władysławem Borowiec-
kim nowej wspólnoty. 

1989 — 26 września, podjęto decyzję o przeniesieniu kleryków 
świętogórskich z Tarnowa do Poznania. Klerycy najpierw zamieszkali 
u Ojców Karmelitów (do końca roku akademickiego 1989/1990), później 
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i od lutego 1992 r. w naszym 
dawnym klasztorze na Śródce przy ul. Filipińskiej. Do roku 1993 prefek-
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tem kleryków w Poznaniu był ks. Eugeniusz Hanas. Od 1993 r. funkcję tę 
pełni ks. Adam Adamski. W 2010 r. dom formacyjny został przeniesiony 
ze Śródki na ul. Wieżową w bezpośrednie sąsiedztwo z Wydziałem Teolo-
gicznym UAM. 

1991 — jesienią ks. Leszek Woźnica inicjuje na Świętej Górze dusz-
pasterstwo trzeźwości, które rozwija się do chwili obecnej. 

1994 — 12-14 sierpnia, ks. Jarosław Pięta organizuje na Świętej 
Górze I  Festiwal Piosenki Religijnej. Festiwal ten zapoczątkował nową 
muzyczną tradycję na Świętej Górze, której nie przerwała przedwczesna 
śmierć ks.  Jarosława Pięty 31 lipca 1998 r. (w szóstym roku kapłaństwa). 
Festiwal trwał do 2004 r. 

1998 — powołanie Stowarzyszenia Miłośników Świętogórskich Za-
bytków. 

2000 — bazylika świętogórska została ogłoszona kościołem jubile-
uszowym. W Roku Jubileuszowym odbyło się 12 pielgrzymek dekanatów 
archidiecezji poznańskiej do naszego sanktuarium. 

2000 — 31 grudnia, dekretem arcybiskupa poznańskiego zostaje 
ustanowiona parafia pw. NMP Świętogórskiej. Należy do niej: w Gostyniu 
ul. Jana Pawła II od nr. 52 do 64, ul. Droga do Klasztoru, osiedle Głogówko 
oraz Drzęczewo Pierwsze i Drzęczewo Drugie. 

2004 — modernizacja centralnego ogrzewania klasztoru i bazyliki 
z Funduszu Ochrony Środowiska oraz ukończenie auli w domu Sługi Boże-
go ks. Wawrzyńca Kuśniaka. 

2004 — luty, ks. Dariusz Dąbrowski inicjuje wraz z trzema rodzi-
nami walentynkowe rekolekcje dla małżeństw „Róża dla małżeństw”, a od 
następnego roku „Róża dla narzeczonych”.

2004 — 12-17 lipca — III Światowe Spotkanie Duszpasterstw 
Oratoryjnych. W spotkaniu wzięło udział ok. 300 osób. Obok przedsta-
wicieli polskich oratoriów przybyli do nas goście z następujących państw: 
Anglii, Argentyny, Austrii, Hiszpanii, Francji, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, 
USA i Włoch. Hasłem spotkania były słowa proroka Nehemiasza: „Radość 
w Panu jest waszą ostoją”. Oprócz wspólnej modlitwy i zabawy, uczestnicy 
odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę, uczestniczyli w  koncercie chopinow-
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skim w pałacu myśliwskim książąt Radziwiłłów w  Antoninie oraz wysłu-
chali wykładów: ks. prof. Bogdana Częsza (UAM) „Teologiczne podstawy 
radości”, o. Jacques’a Bombardiera (Oratorium w Nancy, Francja) „Święty 
Filip — prorok radości”, Krzysztofa Zanussiego (scenarzysta, reżyser, kon-
sultant Papieskiej Komisji ds. Kultury) „Smutna wesołość współczesnego 
świata”. 

2006 — powołanie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej 
im. Józefa Zeidlera i organizacja I Festiwalu Muzyki Oratoryjnej MUSICA SA-
CROMONTANA. Dyrektorem festiwalu od początku jest ks. Jakub Przybyl-
ski, a dyrektorem artystycznym Wojciech Czempik. Dwupłytowy album na-
grany podczas I Festiwalu Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 
na Świętej Górze koło Gostynia otrzymał statuetkę FRYDERYK 2008 w kate-
gorii ,,Album Roku — Muzyka chóralna i oratoryjna”. 

2008 — zespół barokowy na Świętej Górze otrzymał tytuł: POMNIK 
HISTORII PREZYDENTA RP. 

2009 — czerwiec, wybór na przełożonego ks. Marka Dudka. 
2009 — czerwiec, Nagroda Arcybiskupa Metropolity Poznańskie-

go Stanisława Gądeckiego dla Stowarzyszenia za promocję kultury chrze-
ścijańskiej, w szczególności za organizację Festiwalu Muzyki Oratoryjnej 
MUSICA SACROMONTANA oraz odkrywanie polskiej kultury narodo-
wej i przywracanie jej do życia koncertowego.

2009 — lipiec, potężna nawałnica spowodowała ogromne zniszcze-
nia na terenie powiatów gostyńskiego i rawickiego. Bardzo ucierpiał także 
klasztor, gdzie zostały zerwane dachówki, połamane drzewa, zniszczone 
samochody. 

2010 — powstanie przy naszym klasztorze Oratorium Świeckiego, 
którego duszpasterzem był najpierw ks. Marek Dudek, a po roku został 
ks. Dariusz Dąbrowski. Członkowie uczestniczą w cotygodniowych mo-
dlitewnych spotkaniach oratoryjnych, dorocznym wyjeździe wakacyjnym 
oraz rekolekcjach formacyjnych. Od 2013 r. Oratorium organizuje rów-
nież rekolekcje z „Mistykami Kościoła”, szerząc kult św. Filipa, św. Szarbela 
i św. Benedykta. 
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2011 — lipiec, GLORIA ARTIS — brązowy medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” dla Wojciecha Czempika — dyrektora artystycz-
nego Festiwalu MUSICA SACROMONTANA, za dotychczasową 30-let-
nią pracę jako muzyka, menedżera, organizatora koncertów i festiwali. To 
prestiżowe odznaczenie nadawane jest przez ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury 
i dziedzictwa narodowego.

2012 — obchody jubileuszu 500-lecia uznania Świętej Góry za miej-
sce cudami słynące dekretem wystawionym na polecenie biskupa Jana Lu-
brańskiego w 1512 r. Z tej okazji papież Benedykt XVI ofiarował sanktu-
arium świętogórskiemu ZŁOTĄ RÓŻĘ, która została umieszczona przy 
Cudownym Obrazie. 

2012 — listopad, Nagroda Rady Filii Fundacji Kultury Polskiej w Po-
znaniu i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM za BUDOWANIE 
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY.

2014 — powstaje Filipińska Szkoła Nowej Ewangelizacji, której 
przewodzi ks. Paweł Bogdanowicz. Z jej inicjatywy sprawowane są co-
miesięczne Msze św. z modlitwą o uzdrowienie oraz wydarzenia okoliczno-
ściowe: Orszak Trzech Króli, Iskra Bożego Miłosierdzia, Holy Wins, czyli 
Święty Zwycięża, Ekstremalna Droga Krzyżowa, koncerty ewangelizacyjne 
USB (Uwielbiajmy Serce Boga) oraz Kursy Ewangelizacyjne. 

2014 — klasztor św. Marona w Annaya w Libanie przekazuje 
świętogórskiemu sanktuarium relikwie ex ossibus św. Szarbela. 

2015 — czerwiec, ZŁOTY ORFEUSZ — Paryż 2015. Nagroda za 
album 2CD „Pasquale Anfossi Oratorio la Morte di san Filipo Neriâ” w wy-
konaniu Sinfonia Viva, Poznańskiego Chóru Kameralnego i solistów (Iwona 
Hossa, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Agnieszka Rehlis, Rafał Bartmiński), 
pod dyr. Tomasza Radziwonowicza. Uroczysta ceremonia wręczenia Złotego 
Orfeusza odbyła się w Paryżu, w Théâtre du Châtelet w środę, 23 czerwca 
2015 r. Nagrodę odebrali Wojciech Czemplik — dyrektor artystyczny Festi-
walu Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA oraz Tomasz Ra-
dziwonowicz — dyrygent orkiestry Sinfonia Viva. 
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2016 — kwiecień, nagrodę FENIKS 2016 otrzymała płyta z serii 
MUSICA SACROMONTANA X, zarejestrowana w czasie IX Festiwalu 
Muzyki Oratoryjnej na Świętej Górze w roku 2014. Na płycie zarejestro-
wano „Sinfonie ex F” Antoniego Habla oraz „Misse Pastorytie in G” w wy-
konaniu Polskiej Orkiestry SINFONII IUVENTUS, Polskiego Chóru Ka-
meralnego pod dyrekcją Pawła Przytockiego. W imieniu kapituły konkursu 
statuetkę wręczył Jego Ekscelencja ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller, 
prefekt Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie. Nagrodę w  imieniu Świętej 
Góry odebrał ks. Marek Dudek COr, superior, natomiast w imieniu Stowa-
rzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej Leszek Jankowski, a w imie-
niu artystów — dyrygent Paweł Przytocki.

Statuetkę Feniksa otrzymali także współwydawcy albumu, gostyńska 
firma NETBOX Polska oraz firma fonograficzna DUX.

2017 — przygotowanie i realizacja pod kierunkiem ks. Jakuba Przy-
bylskiego projektu pod nazwą „Przywrócenie i popularyzacja XVII-

-wiecznej muzycznej tradycji filipińskiej na Świętej Górze poprzez 
digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję orga-
nów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospo-
darowaniem otoczenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego 
projektu dokonano gruntownej renowacji ołtarza głównego wraz z cu-
downym obrazem Matki Bożej Róży Duchownej, dwóch bocznych ołta-
rzy w prezbiterium, ołtarza polowego wraz z placem kultowym, a przede 
wszystkim zrekonstruowano barokowe organy, które zostały poświęcone 
21 października 2017 r. przez arcybiskupa metropolitę poznańskiego Stani-
sława Gądeckiego. 

2017 — rozpoczęto pierwszy etap prac przy rewitalizacji „Szpitali-
ka” — budynku przed bazyliką, gdzie docelowo ma powstać restauracja dla 
pielgrzymów. 

2018 — obchody jubileuszu 350-lecia istnienia pierwszej w Polsce 
Kongregacji Oratorium św. Filia Neri na Świętej Górze. Uroczystościom 
17 czerwca przewodniczyć będzie arcybiskup Marek Jędraszewski, metro-
polita krakowski.
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Prośba o pomoc w tworzeniu  
Wspólnoty w Cardiff

Wielebny Ojcze Prokuratorze,

Ojciec Sebastian Jones i ja, ojciec Ignatius Harrison, piszemy do Ciebie, aby 
zapytać, czy jest jakakolwiek możliwość pomocy z Waszej strony przy formują-
cym się Oratorium w Cardiff, w Walii.

Obecnie jest trzech członków społeczności tego tworzącego się Oratorium: 
dwóch księży i seminarzysta.

Ojciec Sebastian jest superiorem tego nowego zgromadzenia. Ojciec Igna-
tius jest przełożonym Oratorium w Birmingham i oddelegowany został przez ojca 
Mario Aviles, bo wspomagać i wspierać nowe zgromadzenie.

Zostało nam zasugerowane, że być może jest polski Oratorianin, posiadają-
cy wystarczającą znajomość języka angielskiego, który byłby zainteresowany przy-
jazdem i pomocą w rozwijaniu fundamentów zgromadzenia w Cardiff, np. przez 
okres trzech lat, dopóki seminarzysta nie zostanie wyświęcony. 

Wspólnota w Cardiff posiada już wiele obowiązków duszpasterskich, a pra-
ca przebiega pomyślnie. Trzeci ksiądz mógłby wspomóc w posłudze apostolskiej 
dla pięćdziesięciu tysięcy studentów uniwersyteckich oraz tysięcy polskich rodzin 
przebywających w mieście Cardiff.

Drogi Ojcze Mirosławie, uprzejmie prosimy Cię o zarekomendowanie nam 
polskiego księdza, który byłby odpowiedni do pełnienia tej funkcji.

Jeżeli mógłby nam Ojciec zasugerować jakieś osoby, moglibyśmy się skon-
taktować z nimi oraz ich przełożonymi. Wstępna krótka wizyta u nas (na nasz 
koszt) byłaby oczywiście pożądana.

Więcej informacji na temat zgromadzenia w Cardiff można znaleźć pod 
adresami: www.cardifforatory.co.uk, www.facebook.com/cardifforatory

Z wyrazami największego szacunku,
Ojciec Ignatius Harrison, C.O.
Przełożony Oratorium w Birmingham
Ojciec Sebastian Jones
Superior budującego się Oratorium w Cardiff
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bł. J. H. Newman

Kazanie 12. 
Wyznawanie wiary bez pretensjonalności

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 
górze. (Mt 5, 14)

W tym fragmencie Kazania na Górze Zbawiciel nakazał nam mani-
festować swoją wiarę przed wszystkimi ludźmi. „Jesteście światłem świata”, 
mówi swym uczniom. „Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie 
zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świe-
ciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 
w niebie.”1 Potem zaś mówi nam: „Kiedy więc dajesz jałmużnę..., Gdy się 
modlicie..., Kiedy pościcie..., nie ludziom pokazać..., ale Ojcu twemu, który 
jest w ukryciu.” (Mt 6, 2-18). Jak możliwe jest pogodzenie tych dwóch na-
kazów? Jakże mamy więc wyznawać, że jesteśmy chrześcijanami, a zarazem 
ukrywać nasze chrześcijańskie słowa, uczynki i akty samozaparcia?

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, postaram się wyja-
śnić, jak możemy być świadkami Boga w świecie bez postawy roszczenio-
wej, bez udawania oraz bez aroganckiej i niestosownej pretensjonalności.

1. Najpierw, zatem, wiele można powiedzieć o sposobie świadcze-
nia o Chrystusie, które polega na stosowaniu się do nakazów Jego Kościo-
ła. Ten, kto zwyczajnie czyni to, co nakazuje mu Kościół (o ile nie czyni 
czegoś więcej ponad to), składa dobre świadectwo wobec świata. Tego zaś 
nie sposób robić w ukryciu. Równocześnie, jest w nim niewiele, jeśli jest 
w ogóle, skupiania się na pokazywaniu samego siebie. Człowiek taki wyko-
nuje tylko to, co mu nakazano czynić — nie bierze on odpowiedzialności 
za swoje czyny. Apostołowie i Męczennicy, na których zasadza się Kościół, 
jak również święci wszystkich wieków, którzy go przyozdobili, jak i jego 
głowy widzialne w obecnych wiekach, wszyscy oni przyjmują na siebie cię-
żar świadectwa takiego człowieka i biorą winę (tak to nazwijmy) pozornej 
pretensjonalności. Nie twierdzę, że ludzie bezbożni nie nazwą takiego czło-

1 Zob. Mt 5, 14-16 (przyp. tłum.).
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wieka chełpliwym, surowym, albo hipokrytą — nie o to się rozchodzi. Cho-
dzi o to, czy zgodnie z Bożym osądem zasługuje on na taką ocenę, czy też 
raczej nie jest on właśnie takim, jakim Chrystus chciałby go widzieć, gdy 
prawdziwie i szczerze (cokolwiek świat by powiedział) włącza pokorę w od-
ważne wyznawanie wiary wobec innych? Czyż tak postępując, nie głosi on 
Chrystusa bez uszczerbku dla własnej czystości, łagodności i umiarkowa-
nia charakteru? Jeśli człowiek występuje dla samego siebie, ogłaszając się 
świadkiem Chrystusa, wówczas istotnie martwi i niepokoi ducha pokoju, 
danego nam przez Boga. Jednakże miłosierna Opatrzność Boża oszczędza 
nam takiej pokusy i zabrania przyznawać się do niej. Bóg chce połączyć nas 
w jedno i pozwala nam schronić się z osobistym wyznaniem wiary w au-
torytecie wspólnego ciała. W ten sposób, ukazując się jako światła wobec 
świata dużo skuteczniej, niż gdybyśmy świecili oddzielnie, na odludziu, bez 
wzajemnej komunikacji jedni z drugimi, równocześnie robimy to z dużo 
większą dyskrecją i pokorą. Dlatego właśnie Kościół czyni dla nas tak wiele 

— wyznacza posty i święta, czas na modlitwę liturgiczną, porządek sakra-
mentów, liturgię pogrzebu, a wszystko to w powiązaniu z ustalonymi for-
mułami starannie dobranych słów. Dzieje się tak po to, aby zdjąć z nas, jak 
sądzę, ciężar pobożności publicznej, brzemię wymagania od siebie wielkich 
rzeczy, takich jak samodzielne układanie uroczystych modlitw. Jest to bo-
wiem, delikatnie mówiąc, kwestia obca dla większości chrześcijan, zadanie, 
przed którym wzdrygają się ludzie pokorni, obawiając się uznania za hi-
pokrytów, a które wyrządza krzywdę tym, którzy jednak się go podejmują, 
bo czyni z nich ich ludzi zarozumiałych i nieczystych. Pragnę omówić ten 
temat z perspektywy praktyki, bo jestem pewny, że jeśli pragniemy uczci-
wie rozszerzać wiedzę na temat Prawdy, możemy czynić to z dużo większą 
mocą, jak również czystością, trzymając się razem, aniżeli dając świadec-
two w pojedynkę. Można zauważyć, że ludzie przyjmują wszelkiego rodza-
ju najdziwniejsze sposoby oddawania chwały Bogu, a przynajmniej tak im 
się wydaje. Jeśli zaś robiliby tylko to, co nakazuje im Kościół — przychodzili 
na mszę w niedziele i święta, albo nawet każdego dnia, szanowali przyka-
zania, wypełniając je w posłuszeństwie i poddawali swoje życie rodzinne 
duchowi modlitwy, to twierdzę, że, ogólnie rzecz ujmując, uczyniliby da-
lece więcej niż poprzez wprowadzanie nowych religijnych programów, za-
kładanie nowych kościelnych stowarzyszeń, czy też podążanie za nowymi 
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prądami duchowości. Pomijam wielkie błogosławieństwo, jakiego mogą się 
spodziewać, idąc drogą obowiązku, które jest na pierwszym miejscu.

2. Pierwsza z dróg wyznawania wiary nie na pokaz została nam po-
dana — jest nią posłuszeństwo Kościołowi. Teraz, w następnej kolejności, 
rozważcie jak wielkie wyznanie wiary, ale jakże nieświadome i skromne wy-
znanie, wyrasta ze zwyczajnego sposobu życia gorliwego chrześcijanina sa-
mego w sobie. Niech ta myśl przyniesie pociechę niespokojnym umysłom, 
które obawiają się o to, że mogą nie wyznawać Chrystusa, a  drżą przed 
wiarą na pokaz. Twoje życie ukazuje Chrystusa bez Twojej intencji, by tak 
się działo. Nic na to nie możesz poradzić. Twoje słowa i czyny będą wskazy-
wać w dalszej perspektywie, jak to się mówi, gdzie znajduje się Twój skarb 
i  gdzie jest Twoje serce.2 Z obfitości Twojego serca Twoje usta wypowia-
dają słowa „przyprawione solą”.3 Czasami spotykamy ludzi, którzy stawiają 
sobie za cel wypełnianie swoich obowiązków w codziennym życiu, ale są 
zaskoczeni, gdy dowiadują się, że ludzie niedbali i światowi wyśmiewają się 
z nich i obsypują przezwiskami. Tak właśnie powinno być — tak powin-
no być, że są oni zaskoczeni. Jeśli szeregowy chrześcijanin spodziewa się, 
że dokona poruszenia w świecie, istnieje lęk o to, by nie okazał się on za 
mało pokorny. Ci jednak, którzy trwają spokojnie na drodze posłuszeństwa, 
a mimo to zostają wypatrzeni przez czujny wzrok pełnego zazdrości, samo-
potępienia i pychy świata, a którzy, odkrywszy swoje położenie, z początku 
wycofują się z niego w rozpaczy, potem zaś badają, czy nie zrobili czegoś 
źle, a ostatecznie tego żałują, ale powoli i nieśmiało, jeśli w ogóle, uczą się 
jak się w takim położeniu rozradować, są owcami Chrystusa. Oto ci, którzy 
podążają za Tym, który był cichy i pokornego serca,4 Jego wybrani, w któ-
rych widzi On odbicie swojego własnego obrazu. Rozważcie, w jaki sposób 
ludzie ci ukazują swoje światło pośród nikczemnego świata, a czynią to nie-
świadomie. Mojżesz zszedł z góry i „nie wiedział, że skóra na jego twarzy 
promieniała na skutek rozmowy z Panem”. Jednak, „gdy Aaron i Izraelici 
zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali 
się zbliżyć do niego” (Wj 34, 29-30). Kto może oszacować siłę pojedynczego 
słowa, wypowiedzianego w stosownym czasie! Jak wiele z nich jest wspo-
minanych i cenionych przez tę osobę lub taką, o której my zapomnieliśmy, 

2 Zob. Mt 6, 21 (przyp. tłum.).
3 Zob. Mk 9, 50 (przyp. tłum.).
4 Zob. Mt 11, 29 (przyp. tłum.).
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i przynoszą owoc! To, jak nasze dobre czyny porywają innych do rywali-
zacji w dobrej sprawie, widzą aniołowie, ale my nie możemy! Co też myślą 
o nas ludzie, o których nigdy nie słyszeliśmy, ani nie widzieliśmy nawet raz, 
i to w dalekich, nieznanych krajach! Popatrzmy przez chwilę na tę przy-
jemną stronę naszych czynów, jak też na smutny obraz naszego niewłaści-
wego sposobu komunikowania. Bez wątpienia, nasze modlitwy i jałmuż-
ny wznoszą się jak słodka ofiara, przyjemna Bogu5 — przyjemna Jemu nie 
tylko jako wyraz pobożności, ale jako akt miłości wobec wszystkich ludzi. 
Nasze zajęcia i rozrywki, nasze radości i cierpienia, nasze opinie, upodoba-
nia, studia, poglądy i zasady postępowania zmierzają w jednym kierunku — 
do nieba. Czy stoimy wysoko czy nisko, na swoim miejscu możemy służyć, 
a w konsekwencji uwielbić Tego, który za nas umarł. Młoda dziewczyna, 
którą „kiedyś podczas napadu zgraje Aramejczyków zabrały z ziemi Izraela” 
i „którą przeznaczono do usług żonie Naamana” (2 Krl 5, 2) pokazała wiel-
kiemu dowódcy zastępów króla Syrii sposób na uzdrowienie z trądu, a jego 
słudzy zwracali się do niego później w miłych słowach, przemawiając mu 
do rozsądku, kiedy chciał odrzucić sposób kuracji zalecony przez proroka.6 
To może uspokoić niespokojne umysły i pocieszyć nadmiernie skrupulatne 
sumienia. Służcie Bogu i postępujcie dobrze, a nie możecie uczynić inaczej, 
aniżeli ukazać swoje światło przed ludźmi jak miasto położone na wzgórzu. 

3. Pozostaje całkowitą prawdą to, że są okoliczności, w których 
chrześcijanin zobowiązany jest, by otwarcie wyrażać swoją opinię na te-
maty i kwestie religijne. Stanowi to prawdziwą trudność, to znaczy, pro-
blem tego, jak nie czynić tego na pokaz. Tak jak człowiek ma swoje miejsce 
w społeczeństwie tu lub tam, tak samo mniej więcej ma obowiązek mówić 
w sposób wolny, co myśli. Nigdy nie możemy tolerować grzechu i błędu. 
Następnie, bardziej oczywistym i skromniejszym sposobem wyrażania bra-
ku aprobaty dla zła jest milczenie i odgradzanie się od niego. Na przykład, 
winniśmy trzymać się z dala od ludzi, którzy grzeszą rozmyślnie i w sposób 
jawny. Św. Paweł jednoznacznie mówi nam, byśmy „nie przestawali z takim, 
który nazywając się bratem (to jest, chrześcijaninem), w rzeczywistości jest 
rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. 
Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku” (1 Kor 5, 11). Zaś św. Jan 

5 Dz 10, 4.
6 Historia uzdrowienia Naamana — zob. 2 Krl 5 (przyp. tłum.).
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udziela nam podobnej porady w odniesieniu do heretyków: „Jeśli ktoś przy-
chodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie 
pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem 
jego złych czynów” (2 J 1, 10-11). Jest oczywiste, że takie postępowanie 
z naszej strony nie wymaga specjalnego wystawiania się na pokaz, bo nie 
jest niczym innym jak stosowaniem się do nauki Kościoła, choć rozpozna-
nie, w których sytuacjach powinniśmy tak postąpić, pozostaje niełatwe, 
ale to już inna kwestia.

Dużo większą trudnością jest wyrażanie opinii (do czego chrześcija-
nin jest często zobligowany) na temat bieżących wydarzeń i znanych ludzi. 
Staje się to jego obowiązkiem odpowiednio do zajmowanego stanowiska 
i wpływów w społeczeństwie, tak by mógł przekonać innych do swojego 
myślenia. Nade wszystko duchowni są zobowiązani, by formułować i wy-
głaszać opinie. Czasami słyszy się w potocznych rozmowach, że ksiądz nie 
powinien mieć nic wspólnego z polityką. To prawda, o ile oznacza to, że nie 
powinien on dążyć do celów świeckich, bratać się z konkretną partią poli-
tyczną, mieć ambicji zdobycia poklasku lub zyskania przychylności ludzi 
możnych, znajdować przyjemność i tracić czas na sprawy tego świata i być 
chciwym. Jeśli jednak oznacza to, że nie powinien on wyrażać swojej opinii 
i wywierać wpływu na innych w taki czy inny sposób, jest to w sposób jawny 
niezgodne z Pismem Świętym. Czyż apostołowie, z całym ich szacunkiem 
dla władzy doczesnej, czy to żydowskiej czy rzymskiej, całkowicie odże-
gnując się od ambicji światowych, nie piętnowali jednak swoich władców 
jako ludzi złych, którzy ukrzyżowali i zabili Chrystusa Pana?7 Czy byliby jak 
miasto położone na wzgórzu, gdyby tego nie uczynili? Jeśli, istotnie, troski 
tego świata powinny być całkowicie oddzielone od tych dotyczących Kró-
lestwa Chrystusa, wówczas faktycznie wszyscy chrześcijanie (tak świeccy, 
jak i duchowni) powinni powstrzymywać się od zajmowania się sprawami 
doczesnymi i pozwolić temu bezwartościowemu światu popłynąć z prądem 
wydarzeń, aż zginie. Jeśli jednak (tak, jak ma to miejsce w tym przypadku), 
to, co dzieje się u poszczególnych narodów musi wpływać na kwestię religii 
w tych krajach, i ponieważ Kościół może zostać zwiedziony i zepsuty przez 
świat, a w świecie są miriady dusz wyczekujących nawrócenia i zbawienia, 
i skoro naród chrześcijański winien stać się częścią Kościoła, to jest naszym 

7 Dz 2, 23; 3, 13-17; 4, 27; 13, 27.
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obowiązkiem, by stanąć jak latarnia morska na wzgórzu, by wołać głośno 
i nie oszczędzać się, by wznieść głos jak trąba i pokazać ludziom ich wy-
stępki, a domowi Jakuba jego grzechy.8 Wszystkiego tego można dokonać 
bez uszczerbku dla naszej chrześcijańskiej łagodności i pokory, choć nie 
jest to łatwe. Nie możemy się gniewać ani prowokować kłótni, a jednak 
wolno nam wyrazić jednoznaczną opinię, stosownie do środków, jakimi 
dysponujemy, by ją sformułować, pozostając gorliwi wobec Boga we wszel-
kiej dobrej służbie, skrupulatnie i uparcie trzymając się z dala od ludzi nie-
godziwych, których złych dzieł się obawiamy. 

Innym i jeszcze trudniejszym obowiązkiem jest ten związany z oso-
bistym upominaniem ludzi, których spotykamy w życiu, a którzy grzeszą 
słowem lub czynem, i dawaniem przed nimi świadectwa w imię Chrystu-
sa. To znaczy, trudno jest tak od razu być skromnym i gorliwym w takich 
przypadkach. Wiemy, że jest to jasny i powtarzany nakaz Chrystusa, by ze 
względu na miłość mówić innym o ich błędach.9 Jak jednak można tego 
dokonać bez sprawiania wrażenia, ba, bez bycia aroganckim i surowym? 
Są osoby, które pragną wykonywać swoje obowiązki w całej pełni, bojąc się 
szwankować w tej konkretnej dziedzinie z powodu zawinionego zacofania 
i lęku, że mogą obrazić kogoś. Z drugiej strony jednak, czują ból upomina-
nia innych i, używając prostych słów, niezręczność tej sytuacji. Takie osoby 
winny zauważyć, że, choć napominanie innych jest obowiązkiem, nie jest to 
zadanie należące od razu do wszystkich ludzi, a konsternacja, jaka w związ-
ku z tym jest odczuwana, często powstaje z faktu niestosownego podejmo-
wania się go w konkretnym przypadku. Jest czymś niewłaściwym z zasady, 
by młodzi świadczyli przed starszymi inaczej niż tylko milczeniem. Jeszcze 
bardziej niestosowne jest, by podwładni upominali przełożonych, na przy-
kład, dziecko rodziców, albo ktoś w szeregowej pozycji swoich naturalnych 
bądź wyznaczonych przez Boga zwierzchników. Jeśli przyjmujemy nasta-
wienie, które nam nie przystoi, to oczywiście czujemy się niezręcznie. Cho-
ciaż mogliśmy to zrobić z uczciwości i gorliwości (mimo, że niewłaściwie 
ukierunkowanej), a Bóg mógłby w swym miłosierdziu przyjąć nasza służbę, 
to jednak w ten sposób On upomina nas za pomocą uczuć zakłopotania 
i wstydu. Co do takich, którzy w arogancki sposób oskarżają innych, w tym 

8 Iz 58, 1.
9 Zob. Mt 18, 15 (przyp. tłum).
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swoich przełożonych, nie mając przy tym żadnych skrupułów, to nie mam 
nic do powiedzenia takim ludziom, poza wyrażeniem szczerego pragnienia, 
by doszli do bardziej chrześcijańskiego sposobu myślenia. Oni nawet nie 
czują trudności związanej z koniecznością świadczenia o Bogu bez wysta-
wiania się na pokaz.

Trzeba też zauważyć, że wypełnianie roli świadka prawdy i napo-
minanie innych nie stanowią podstawowych obowiązków chrześcijanina. 
Chodzi mi o to, że nasze zadania mają pewną hierarchię, jedne są przed 
innymi, a to nie jest jednym z pierwszych. Nasze podstawowe obowiązki 
to żałować za grzechy i wierzyć. Byłoby czymś naprawdę dziwnym, gdy-
by człowiek, który dopiero co wszedł na drogę pobożności, porywał się 
na coś tak wielkiego, zakładając, że jest świętym świadkiem, i namawiał 
innych, by  nawrócili się do Boga. To oczywiste. Jednak wraz z upływem 
czasu, gdy jego charakter religijny zaczyna się formować, to wówczas, gdy 
doskonali się we wszystkich swoich obowiązkach, przyjmuje na siebie 
wśród nich świadczenie o Bogu słowem. Trudno powiedzieć, kiedy czło-
wiek może zabrać się za otwarte upominanie innych — z pewnością nie 
zanim nabędzie znaczącej pokory. Sprawdzianem jego pokory mogą być: 
brak poczucia triumfu, świadomość, że nie jest lepszej natury niż osoba, 
wobec której świadczy, i że jego własne grzechy zasługiwałyby na surową 
naganę, o ile byłyby znane przed światem, oraz miłość wobec osoby upo-
minanej i  chęć poddania się zasłużonej krytyce w swojej kolejności. We 
wszystkim tym mówię o  ludziach świeckich. Obowiązkiem duchownego 
jest upominanie z urzędu. Następnie, zakładając, że ostatecznie byłoby na-
szym obowiązkiem, by manifestować swoją religię w ów wskazany sposób, 
a nie w inny, winniśmy czynić to uprzejmie i radośnie, aby pozostać skrom-
nym, i tak łagodnym, jak to możliwe. Musimy to robić w tak niewielkim 
stopniu, w  jakim tylko możemy, nie komplikując spraw już skomplikowa-
nych, nie ukazując całej wielkiej rangi chrześcijanina (czy też tego, co za nią 
uważamy), kiedy wystarczy, byśmy skinęli ręką, że tak powiem, lub rzucili 
okiem. Nade wszystko zaś, jak już powiedziałem, winniśmy działać tak, jak-
byśmy myśleli, ba, naprawdę myśląc, że pewnego dnia może nadejść kolej 
na winowajcę, by to on pouczał nas. Nie możemy uważać siebie za lepszych 
od niego, ale winniśmy odczuwać swoje niedoskonałości i pragnąć, by, jeśli 
tylko będzie taka okazja, to on nas upomniał, a w perspektywie dziękując 
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mu za to. Trzeba nam działać w takim duchu, w jakim ostrzega się czło-
wieka wchodzącego na wyboistą drogę, co może doprowadzić go do upad-
ku, zakładając, że nasze przyjazne nastawienie zobliguje go do wyświad-
czenia podobnej przysługi nam. Co się tyczy takich poważniejszych okazji 
do świadczenia o Chrystusie, to takie będą się zdarzać rzadko. Pomijam 
sytuację, gdy człowiek wchodzi w towarzystwo, w którym nigdy nie powi-
nien się znaleźć, lekceważąc zasadę: „wyjdźcie spośród nich i odłączcie się 
od nich”.10 W takich okolicznościach raczej nie ma on prawa napominać 
innych, samemu popełniwszy błąd jako pierwszy. Oto kolejny powód na-
szego zakłopotania związanego z świadczeniem o Chrystusie wobec świata 

— czynimy sobie przyjaciół z grzeszników, a potem oni zyskują nad nami 
przewagę.

Czas na podsumowania. Często słyszy się pytanie o to, czy człowiek 
jest w stanie wykonywać swoje obowiązki w sposób prosty i cichy, bez zy-
skiwania opinii bycia pretensjonalnym wobec świata. Dla niego samego to, 
czy jest za takiego uważany czy nie, nie stanowi większego problemu, o ile 
nie sprowokował innych do takiego sądu. Z zasady, powiedziałbym, Kościół 
jako taki ciągle doświadcza nienawiści i jest oczerniany ze strony świata, 
jako ten, którego obowiązkiem jest odważne wyznawanie wiary. Ale to, czy 
poszczególni członkowie Kościoła są traktowani w taki sposób, w każdym 
z przypadków zależy od wielu różnych okoliczności. Istnieją ludzie, którzy, 
choć są bardzo wiernymi i sumiennymi chrześcijanami, to jednak doznają 
pochwał ze strony świata. To ci, którzy, będąc bardzo łagodni i pokorni, nie 
są na tyle widoczni na swoim miejscu, czy też na tyle praktycznie związani 
ze światem, aby go razić. Ludzie podziwiają religię, o ile mogą się jej przy-
glądać jak obrazkowi. Wydaje im się ona wspaniała w książkach, a dopóty, 
dopóki mogą spoglądać na chrześcijan z dystansu, dobrze się na ich temat 
wypowiadają. Żydzi w czasach Chrystusa budowali groby prorokom, któ-
rych ich ojcowie pozabijali, a  potem sami zabili Jedynego Sprawiedliwe-
go. „Czcili” oni Syna Bożego zanim przyszedł, ale  kiedy ich namiętności 
i interesy zostały poruszone Jego przyjściem, powiedzieli: „To jest dziedzic. 
Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze” (Mk 12, 7). Tak więc, 
chrześcijanie, prowadząc aktywne życie, krzyżują (dokładnie tak) pychę 
i egoizm świata, doświadczając tego, że  inni „mówią kłamliwie wszystko 

10 Zob. 2 Kor 6, 11 (przyp. tłum.).
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złe” na nich z powodu Chrystusa (Mt 5, 11). Jednakże, nawet w takich wa-
runkach, choć na własną rękę nie wolno im wycofywać się przed atakiem, 
wciąż mają oni obowiązek chronić się, na ile to możliwe, w imieniu i auto-
rytecie Kościoła Świętego, przestrzegając jego przykazań i nauk. Jeśli zaś 
zostaną wezwani, by cierpieć dla Kościoła, to raczej winni dążyć w kierun-
ku przyjęcia cierpienia, związanego z  codziennym wypełnianiem swoich 
obowiązków, aniżeli odważnie podejmować się zadania obrony Kościoła. 
Nie ma w tym żadnego tchórzostwa. Niektórzy ludzie zostają postawieni 
w miejscach niebezpiecznych, a niebezpieczeństwo to przychodzi do nich 
na drodze wypełniania ich obowiązków, ale innym nie wolno mieszać się 
w  to zaszczytne zadanie. Z  tego powodu też, u początków ery Ewangelii 
nasz Pan powiedział swoim naśladowcom, by uciekali z miasta do miasta 
przed prześladowaniem.11 Nawet zwierzchnicy Kościoła, w okresie pierw-
szych prześladowań, zamiast wystawiania się na wściekłość pogan, czynili 
wszystko, co mogą, by tego uniknąć. Od początku jesteśmy ludem cierpią-
cym, ale, podczas gdy, z jednej strony, nie bronimy się w sposób nielegalny, 
z drugiej, nie zabiegamy o cierpienie. Winniśmy dawać świadectwo i uwiel-
bić Boga, jak światła na wzgórzu, w dobrej sławie i zniesławieniu.12 Jed-
nak zarówno dobra sława, jak i zniesławienie wynikają nie tyle z naszych 
własnych starań, co stanowią naturalną konsekwencję chrześcijańskiego 
wyznawania wiary.

Kto może poznać wolę Boga, odnoszącą się do tego burzliwego świa-
ta, albo to, jak On zamierza się z nim rozprawić? On podrzuca świat w tę 
i we w tę, a przez to poruszenie sprawia kłopoty także swemu własnemu 
ludowi. Tyle tylko wiemy na naszą pociechę. Nasze światło nigdy nie może 
zgasnąć — Chrystus postawił je na wzgórzu, a piekło nigdy go nie zwycię-
ży. Kościół będzie niósł świadectwo Prawdy do samego końca, będąc jakby 
przykuty łańcuchem do tego świata, swego złego towarzysza, nieustannie 
przepowiadając jego upadek, pomimo braku wiary w głoszone słowa, na 
koniec zaś mając obietnicę zupełnie innej nagrody. Albowiem w dniu osta-
tecznym Wszechmogący Pan zakróluje, dokonają się zaślubiny Baranka, 
a Jego oblubienica się przystroi: „i dano jej oblec bisior lśniący i czysty — 
bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych” (Ap 19, 6-8). Praw-

11 Zob. Mt 10, 23 (przyp. tłum.).
12 Zob. 2 Kor 6, 8 (przyp. tłum.).
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dziwe i sprawiedliwe są Jego sądy — wtrąci On śmierć i piekło w jezioro 
ognia i pomści swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego!13

„Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”14 Oby-
śmy wszyscy znaleźli się w gronie tych, którzy przyznają się do Chrystusa 
wobec tego świata, aby On przyznał się do nas przed swoim Ojcem w dniu 
ostatecznym!15

tłum. Marcin Kuczok 

13 Zob. Ap 19, 2; Ap 20, 14; Łk 18, 7 (przyp. tłum.).
14 Zob. Ap 19, 9 (przyp. tłum.).
15 Zob. Mt 10, 32 (przyp. tłum.).
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O anglikańskiej mariologii w kontekście  
pism J. H. Newmana

16 marca 2018 roku w gnieźnieńskiej siedzibie Instytutu Kultury 
Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło 
się pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego 
ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. „Myśl mariologiczna i maryjna Joh-
na Henry’ego Newmana”.

Celem sympozjum była popularyzacja dorobku naukowego z za-
kresu mariologii wybitnego teologa XIX-wiecznej Anglii Johna Henry’ego 
Newmana i prezentacja recepcji jego myśli mariologiczno-maryjnej przez 
dwa organizmy kościelne, tj. przez Kościół rzymskokatolicki i Kościół an-
glikański, w których przeżywał doświadczenia wiary. Sympozjum było 
również próbą poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy mariologia 
i kult maryjny dzielą katolików i anglikanów. Należy podkreślić, że poboż-
ność maryjna przez swoje zakorzenienie w Biblii i Tradycji jest nie tylko 
częścią tradycji rzymskokatolickiej, ale także anglikańskiej. Stanowi to pod-
stawę do rozpatrzenia dzielących anglikanów i katolików dogmatów o Nie-
pokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

Newman jeszcze jako anglikanin, piastując urząd proboszcza para-
fii pw. Św. Maryi, odczuwał tęsknotę za autentycznym nabożeństwem do 
Matki Chrystusa. Mieszkając w Kolegium noszącym Jej imię zawiesił obraz 
Matki Bożej w swoim pokoju. Przy ołtarzu Jej poświęconym odbywał więk-
szość modlitw. Zadedykował Dziewicy Pannie serię swoich rozważań 
na maj, kilka modlitw oraz wierszy. Jest autorem trzech litanii ma-
ryjnych: „Do Niepokalanego Serca Maryi”, „Do Świętego Imienia 
Maryi” i „Do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny”.

Justyna Majewska-Michy

Myśl mariologiczna i maryjna  
Johna Henry’ego Newmana
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Podczas sympozjum prelekcje wygłosili: o. prof. dr hab. Sta-
nisław Celestyn Napiórkowski z Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego 

„Kolbianum” w Niepokalanowie, ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek 
z  Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. dr hab. Prze-
mysław Kantyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
dr  Marcin Kuczok z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ks. mgr lic. 
Dariusz Dąbrowski z  Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu, 
mgr lic. Paweł Beyga z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
i gość honorowy ks. David Brown z Kościoła Anglikańskiego w Warszawie. 
Wśród obecnych był również ks. Mirosław Prasek, Prokurator Kra-
jowy Księży Filipinów.

Otwarcia sympozjum dokonał prof. UAM dr hab. Marek Kaźmier-
czak, a słowo wstępu na temat „Znaczenia Maryi dla chrześcijan i wyznaw-
ców innych religii” wygłosił ks. prof. UAM dr hab. Waldemar Szczerbiński.

O nauczaniu o Maryi w Kościele anglikańskim oraz o mariologii Joh-
na Henry’ego Newmana w recepcji współczesnych teologów anglikańskich 
mówił ks. David Brown. Rozpoczął swój odczyt od zaakcentowania faktu, 
iż wychowywał się w pobliżu szkoły w londyńskim Ealing, do której uczęsz-
czał Newman. W swoim wystąpieniu ustosunkował się do przejawów ka-
tolickiej pobożności maryjnej w Polsce akcentując, że w anglikanizmie na-
bożeństwo do Maryi praktykuje tylko Kościół Wysoki, którego członkiem 
był Newman. Przyjmuje on dogmaty o Niepokalanym Poczęciu, Bożym 
Rodzicielstwie, Wiecznym Dziewictwie, Wniebowzięciu NMP. Pozostałe 
anglikańskie nurty, jak zaznaczył, mają trudności w zrozumieniu, dlaczego 
istnieje potrzeba modlitwy przez Maryję i skąd tak wysoka Jej rola i miejsce 
w nauczaniu Kościoła.

Anglikański wymiar mariologii i pobożności maryjnej zaprezentował 
o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski. Podkreślił, że Polska zna 
mariologię i pobożność maryjną anglikanów głównie poprzez Newmana. 
Wyraził pogląd, iż ten angielski teolog stanowczo rozróżniał wiarę od po-
bożności, usprawiedliwiając zarzuty stawiane przez anglikanów stronie ka-
tolickiej pod adresem ich maryjności. Zaznaczył, że istnieje pluralizm we-
wnątrz anglikanizmu, który zaleca ostrożność w formułowaniu ogólnych 
tez na temat mariologii i maryjnej pobożności.
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Rys duchowości maryjnej Johna Henry’ego Newmana, nadany przez 
dwie konfesje: anglikańską i rzymskokatolicką, przybliżył ks. mgr  lic. Da-
riusz Dąbrowski. Zaakcentował, że duchowość maryjna Newmana wyra-
sta z wiary szukającej zrozumienia, która łączy prawdę objawioną w  Pi-
śmie Świętym i potwierdzoną w Tradycji z intuicyjną potrzebą wyrażania 
najgłębszej czci dla Matki Bożej. Dla kard. Newmana Maryja jest przede 
wszystkim „wzorem wiary” w jej przyjmowaniu, rozważaniu i naśladowani, 
jednak w specyficznym i oryginalnym kontekście jego własnego powołania 
kapłańskiego, które realizował w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.

Językowy obraz Maryi nakreślony przez Johna Henry’ego Newmana 
w jego pracach ukazał dr Marcin Kuczok na podstawie zbioru kazań 
wydanego w ośmiu tomach w latach 1834-1843 jako „Parochial and Plain 
Sermons”. Powstały one w anglikańskim okresie jego życia, kiedy piastował 
urząd proboszcza oksfordzkiej parafii uniwersyteckiej. Dr Kuczok poddał 
analizie maryjne tytuły w kazaniach Newmana. Zidentyfikował także wy-
darzenia z życia Dziewicy Panny znane z kart Pisma Świętego i Tradycji 
Kościoła, które zostały wymienione w tekstach „Parochial and Plain Ser-
mons”. Następnie, zanalizował odniesienia do ról przypisywanych Maryi: 
Matki Chrystusa, Matki Boga oraz żony Józefa.

Temat Niepokalanego Poczęcia w kontekście mariologii Johna 
Henry’ego Newmana podjął ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek. Prawda 
o Niepokalanym Poczęciu, jak zaznaczył, była centralnym punktem naucza-
nia Newmana o Maryi. Od Jej Boskiego Macierzyństwa i doktryny o Drugiej 
Ewie płyną wszystkie Jej inne przywileje. Dziewica Panna odziedziczyła łaski, 
które Adam i Ewa utracili w Raju. Katolicka wiara w Niepokalane Poczęcie, 
co zostało wyartykułowane przez konwertytę z anglikanizmu na katolicyzm 
i przypomniane przez ks. prof. Ferdka, jest jedynie naturalnym następstwem 
fundamentalnej prawdy o Bożym Macierzyństwie Maryi.

Recepcję myśli mariologicznej i maryjnej Newmana w soborowej ma-
riologii Vaticanum Secundum nakreślił mgr lic. Paweł Beyga. Na wstępie 
ukazał kontekst działalności teologicznej zarówno Newmana, jak i obrad so-
borowych. Kolejną część swojego wystąpienia poświęcił wybranym wątkom 
myśli mariologicznej angielskiego konwertyty w dokumentach soborowych. 
Mariologiczna doktryna Newmana pozostaje w swych podstawowych zało-
żeniach spójna z postulatami adhortacji apostolskiej „Marialis cultus”, w któ-
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rej Paweł VI wzywa do biblijnego, liturgicznego, ekumenicznego i antropolo-
gicznego ukierunkowania pobożności maryjnej.

Analizy dialogu katolicko-anglikańskiego dotyczącego Maryi doko-
nał ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II. W dialogu ekumenicznym katolicko-anglikańskim, jak 
zaznaczył, nauka o Maryi, Matce Bożej, obecna była od samego początku, 
aczkolwiek w ograniczonym zakresie. Kompleksowa ekspozycja mariologii 
znalazła się w uzgodnieniu ARCIC II „Maryja: łaska i nadzieja w Chrystu-
sie”. Dialog ekumeniczny katolicko-anglikański może się poszczycić najpeł-
niejszym opracowaniem mariologii spośród wszystkich dialogów, w które 
jest zaangażowany Kościół katolicki.

Sympozjum zakończyła dyskusja, podczas której audytorium i mo-
derator ustosunkowali się do wygłoszonych przez prelegentów odczytów, 
stawiając nurtujące pytania. Dotyczyły one m.in. oficjalnego nauczania Ko-
ścioła na temat Maryi i pobożności ludowej. Poszukiwano odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób Newman wychowany i wykształcony w teologii pro-
testanckiej Kościoła anglikańskiego stał się czcicielem Matki Bożej w duchu 
katolickim. Ks. prof. Ferdek zgodził się z prowadzącą obrady, że Niepo-
kalane Poczęcie większość interpretatorów odnosi nie do wolności Maryi 
od grzechu, lecz do faktu poczęcia Jezusa przez Dziewicę Pannę lub do 
stanu bezgrzeszności Jej rodziców. W kontekście tego dyskursu moderator 
postawił pytanie, jak pogodzić dogmat o Niepokalanym Poczęciu z VI 
Artykułem wiary Kościoła anglikańskiego informującym, że Pismo 
Święte zawiera wszystko, co potrzebne jest do zbawienia i z XV Artykułem 
anglikańskim, który mówi o Chrystusie jako jedynym bezgrzesznym. Z kim 
zatem Kościół rzymskokatolicki może i powinien prowadzić dialog ekume-
niczny, skoro sami anglikanie różnią się w kwestii nauczania o Maryi?

Oficjalnego zamknięcia sympozjum dokonał ks. prof. UAM dr hab. 
Waldemar Szczerbiński. Wydarzenie, jakim było ogólnopolskie sympo-
zjum mariologiczne zorganizowane przez Instytut Kultury Europejskiej 
w Gnieźnie, spotkało się z zainteresowaniem Papieskiej Międzynarodowej 
Akademii Maryjnej, Papieskiego Wydziału Teologicznego MARIANUM 
w Rzymie oraz instytutów, centrów i stowarzyszeń Newmanowskich w Eu-
ropie i w Stanach Zjednoczonych. Moderatorem była mgr Justyna Majew-
ska-Michy.
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ks. Dariusz Dąbrowski COr (Gostyń) 
Duchowość maryjna Jana Henryka Newmana

Duchowość maryjna J.H. Newmana wyrasta z wiary szukającej zrozu-
mienia. Wiary, która łączy prawdę objawioną w Piśmie Świętym i potwier-
dzoną w Tradycji z intuicyjną potrzebą wyrażania najgłębszej czci dla Matki 
Bożej z synowskim oddaniem, jaką odkrył w Kościele katolickim. Dla kard. 
Newmana Maryja jest przede wszystkim „wzorem wiary” w jej przyjmowaniu, 
rozważaniu i naśladowaniu, jednak w specyficznym i oryginalnym kontekście 
jego własnego powołania kapłańskiego, które realizował w Kongregacji Orato-
rium św. Flipa Neri. 

Wstęp 
„EX UMBRIS ET IMAGINIBUS IN VERITATEM”1 (spośród cieni i ob-

razów ku prawdzie) — to nie tylko inskrypcja na pomniku nagrobnym kard. 
Jana Henryka Newmana, co raczej nadrzędna idea, która przyświecała całej 
fascynującej drodze duchowej życia angielskiego konwertyty. „Nie umrę, po-
nieważ nie zgrzeszyłem przeciwko światłu2” — powtarzał z przekonaniem 
podczas ciężkiej choroby w 1833 r. To światło prawdy przyświecało Newma-
nowi zarówno w drodze osobistego odnalezienia wiary po chwili zwątpienia 
w młodości, intelektualnie uczciwych poszukiwaniach prawdy o Kościele 
w ramach Ruchu Oksfordzkiego, podczas pisania traktatu „O rozwoju dok-
tryny chrześcijańskiej3”, wreszcie podczas odważnej decyzji przejścia do Ko-
ścioła rzymskokatolickiego. Na wszystkich tych etapach Newman stopniowo 
odkrywał duchowość maryjną. 

Jednak zanim przyszły Błogosławiony dotarł do tej prawdy, podążał 
pośród „cieni i obrazów” protestanckiego widzenia roli Maryi, jakim do-
tknięty był Kościół anglikański. Jego proces nawrócenia zakończony aktem 
konwersji 9 października 1845 roku sprawił, że uznał Kościół rzymskokato-
licki za jedyną prawdziwą łódź Odkupiciela, ale pamiętajmy, że przez wiele 

1 J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, poezje, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1995, s. 386.
2 J.H. Newman, Apologia pro vita sua, tłum. S. Gąsiorowski, Warszawa 2009, s. 97.
3 J.H. Newman, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, tłum. J.W. Zielińska, Warszawa 1957. 
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lat wcześniej uważał, że papież jest antychrystem, a Kościół rzymski szerzy 
bałwochwalstwo, herezję i przesądy4. 

Dlatego musimy mieć świadomość, że duchowość maryjna J.H. New-
mana wyrasta z genialnej syntezy rozumu i serca, wiary szukającej zrozumie-
nia, która przeszła próbę „ognia i wody” (por. Ps 66, 12), aby doprowadzić go 
w duchowej wolności nie tylko do szczytów świętości, ale także do wniosków 
teologicznych, uprzedzających doktrynalne orzeczenia Kościoła w dziedzi-
nie mariologii5. Ponieważ na duchowość składają się co najmniej trzy istotne 
elementy: kontekst egzystencjalny, formacja intelektualna oraz osobista po-
bożność, niemałą w tym rolę miał wybór realizacji kapłaństwa przez przy-
szłego Kardynała w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. 

1. Maryjność w życiu św. Filipa Neri 
Jan Henryk Newman w latach 1846-1847, rok po swojej konwersji 

przebywał w Rzymie, gdzie wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 
z zamiarem założenia Oratorium w Anglii oraz przygotowywał się do przyję-
cia święceń kapłańskich. Tam poznał charyzmat i duchowość św. Filipa Neri, 
którym zafascynowany był już wcześniej. Św. Filip, urodzony we Florencji 
w 1515 r. znany jest głównie jako radosny święty, Stygmatyk Ducha Świętego. 

Jednak wielką rolę w jego duchowości odgrywała pobożność maryjna, 
którą Newman krótko skomentuje w Litanii do św. Filipa: „który obcowałeś 
tak błogo z Maryją”6. Naturalna cześć dla Matki Bożej towarzyszyła św. Fili-
powi od dzieciństwa. Wpływ na to mieli zarówno dominikanie z klasztoru 
San Marco, jak i słynna florencka katedra Santa Maria del Fiore, czyli Matki 
Bożej Kwietnej. Filip, który sam w dzieciństwie stracił matkę, miał taką szcze-
rą miłość do Maryi, że z prostotą nazywał Ją zwyczajnie Matką7. Już jako 
znany i popularny w Rzymie założyciel Oratorium, które gromadziło każde-
go dnia setki osób, powtarzał często: „Poświęcenie się Najświętszej Dziewicy 
Maryi jest istotnie konieczne, nie ma bowiem żadnej lepszej drogi do otrzy-

4 Por. http://www.birminghamoratory.org.uk/bl-john-henry-newma/why-newman-
-should-be-canonized/

5 Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony przez Piusa 
IX w 1854 r., a dogmat o Wniebowzięciu NMP, które głosił Newman, został ogłoszony dopiero przez 
Piusa XII w 1950 r.

6 J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, op. cit., s. 268.
7 Por. P.B. Wodrazka, Philipp Neri und das Oratorium, Bonn 2012, Archiwum cyfrowe, tłum. 

M. Stebart, s. 13.
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mania od Boga łaski, niż Jego Najświętsza Matka”8. Z tego powodu z wielką 
radością przyjął papieskie polecenie, aby siedzibą powstającej Kongregacji 
był najstarszy kościół Rzymu poświęcony narodzinom Maryi — Santa Maria 
in Vallicella. 

J.H. Newman doskonale orientujący się w historii powstania Kongre-
gacji rzymskiej, musiał znać fundamentalną zasadę duchowości maryjnej 
św. Filipa, która głosiła, że „aby dobrze zaczynać i dobrze kończyć, konieczne 
jest oddanie się Najświętszej Dziewicy i Bożej Matce Maryi”9. Paul Wodrazka 
stwierdza, że w nauczaniu św. Filipa „Najświętsza Maryja Panna ma w peł-
ni decydujące znaczenie dla postępu duszy każdego człowieka. Dlatego dla 
oratoryjnej duchowości charakterystyczne jest oddawanie czci Najświętszej 
Dziewicy i Matce Bożej także przez codzienne odmawianie różańca, o co Fi-
lip prosił swoich. On nie tylko sam zawsze miał różaniec w swoich rękach, 
jak to jeszcze dzisiaj można widzieć na wielu przedstawiających go obrazach, 
ale także ułożył różaniec z dwóch wezwań <Dziewico i Matko, Matko i Dzie-
wico>, <Dziewico Maryjo, Matko Boża, proś Jezusa za mną>”10. Sam św. Filip 
uzasadniał znaczenie tej modlitwy, następująco: „Odmawiając tę modlitwę 
do Matki Bożej, oddajemy Jej najwyższą cześć w tych kilku zaledwie słowach; 
nazywamy Ją bowiem Jej imieniem <Maryja>, nadajemy Jej te wielkie tytu-
ły: <Panna> i <Matka Boża>; a potem wzywamy Jezusa, błogosławiony owoc 
Jej przeczystego łona”11. Natomiast Paul Türks w biografii św. Filipa pisze, 
że ten sposób modlitwy „nadaje duchowości Filipa nie tylko ciepło i delikat-
ność uczuć, ale także coś dziecięcego, nawet bełkotliwego. Jego biograf mówi, 
że Filip modlitwy wypowiadał głośno i zalecał to także swoim towarzyszom. 
<Jego modlitwa tak była przepełniona uczuciem, że jego serce po prostu usta-
wało, dlatego ograniczał się tylko do kilku słów, które ustawicznie powtarzał 
z wciąż wzrastającym wewnętrznym żarem. Słowa służyły tylko do wyzwo-
lenia głębokiego drżenia jego duszy>”12. O. Jaques Bombardier z Francji do-
daje jeszcze: „I nikogo to nie zdziwi widząc, że przez całe życie naszego Ojca 

8 Św. Filip Neri, Myśli na każdy dzień (2 II), tłum. W. Mleczko, Radom 2001, s. 11. 
9 Św. Filip Neri, Myśli na każdy dzień (5 VIII), op. cit., s. 42. 
10 P.B. Wodrazka, Philipp Neri und das Oratorium, Bonn 2012, Archiwum cyfrowe, tłum. 

M. Stebart, s. 13.
11 Św. Filip Neri, Myśli na każdy dzień (8 IX), op. cit. s. 48. 
12 P. Türks, Filip Neri czyli ogień radości, tłum. M. Stebart, Poznań 1993, s. 62.
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obecności Ducha Świętego w nim, będą towarzyszyły liczne odwiedziny Ma-
ryi Panny, z którą, według litanii Newmana «prowadził słodkie rozmowy»13. 

Cechą charakterystyczną Oratorium rzymskiego było oddawanie tak-
że chwały Maryi przez muzykę i śpiew. O najwyższy poziom muzyczny tych 
spotkań dbali artyści z kapeli papieskiej: Giovanni Animuccia i Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. Szczególnie ich madrygały i motety na cześć Matki 
Bożej były chętnie wykonywane w Oratorium14. Wiedza Newmana na ten 
temat, nie mogła być bez znaczenia w procesie dojrzewania jego osobistej 
duchowości maryjnej, czego świadectwem jest jego modlitwa na niedzielę 
różańcową, gdzie pisze: „Któż może choćby wymówić Jej imię, aby nie zna-
lazł w nim od razu muzyki przenikającej do samego serca i przywodzącej 
myśli o Bogu i Jezusie Chrystusie, i o niebie, i budzącej pragnienie owych 
cnót, którymi zdobywa się niebo”15. 

2. Doktrynalne dojrzewanie duchowości maryjnej J.H. Newmana 
Jako duchowny anglikański J.H. Newman nie poświęcał wiele uwagi 

Matce Bożej, mimo, że przez 17 lat był proboszczem St. Mary Church w Oks-
fordzie. Jak wyliczył dr Marcin Kuczok, wśród 191 „Kazań parafialnych”, 
stanowiących owoc jego pracy kaznodziejskiej, zaledwie 2 dotyczą Maryi 
z okazji jej świąt, a Jej Imię zostaje wymienione okazjonalnie w ok. 20 innych 
kazaniach16. Należy jednak pamiętać, że Newman wywodził się z nurtu an-
glikańskiego znacząco dotkniętego ideami reformacji Lutra, co skutkowało 
dość radykalnym zerwaniem z pobożnością maryjną. Sam w „Apologi pro 
vita sua” wspomina: „uważałem, że istota przestępstwa Kościoła rzymskiego 
polega na czci, jaką oddaje Najświętszej Maryi Pannie i świętym”17. 

Znawca nauczania Kardynała G. Velocci, twierdzi że „Newman 
syntetyzuje swoją postawę wobec Maryi podczas ruchu Oksfordzkiego  
(1833-1845). W tym czasie, z jednej strony potępiał praktyki pobożności 
wobec Niej, z drugiej odczuwał prawdziwy szacunek dla Niej, w którym 
wzrastał w miarę upływu czasu. Dziwna i sprzeczna sytuacja, w której po-

13 J. Bombardier, Święty Filip, prorok radości, [w:] Oratoriana 49 [2004], s. 72.
14 Por. P. Türks, op. cit., s. 62.
15 J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, op. cit., s. 365n.
16 Por. M. Kuczok, Duchowość maryjna bł. Jana Henryka Kardynała Newmana, [w:] Święto-

górska Róża Duchowna, nr 1/2014 (222), s. 44-47. 
17 J.H. Newman, Apologia pro vita sua, op. cit., s. 120.
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jawiają się dwa nurty jego ducha: jeden powierzchowny i zewnętrzny, drugi 
intymny i głęboki. Taka sytuacja staje się zrozumiałą w świetle życia oraz re-
ligijnej i kulturalnej edukacji Newmana. Był wychowywany w anglikanizmie 
i ukształtował się w studiowaniu jego teologii, którą uważał za stały punkt 
bezpośredniego spotkania z Bogiem; nikt nie powinien zajmować pozy-
cji jako pośrednik miedzy duszą i jej Stwórcą. Poza tym trzeba wspomnieć 
o jego pierwszym doświadczeniu religijnym w wieku 15 lat, kiedy spotkał się 
sam na sam z Bogiem, a co wyraził zwięzłą formułą: <Ja i mój Stwórca>”18. 

Duży wpływ na zmianę nastawienia Newmana do czci oddawanej Ma-
ryi miał Hurrell Froude, z którym przyjaźnił się od 1828 r. „Nauczył mnie pa-
trzeć z podziwem na Kościół rzymski i w tym samym stopniu patrzeć z nie-
chęcią na Reformację. Utwierdził we mnie głęboko ideę czci Matki Boskiej 
i doprowadził mnie stopniowo do wiary w Realną Obecność”19. 

Jak długą wewnętrzną drogę przeszedł jednak bł. Jan Henryk, zdajemy 
sobie sprawę, gdy czytamy dalej jego Apologię: „Weźmy dogmat, który zda-
niem protestantów stanowi największą trudność naszej doktryny — Niepo-
kalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny. Proszę, by czytelnik przypomniał 
sobie główny tok moich rozważań, który jest następujący: nie mam żadnych 
trudności z przyjęciem tej prawdy wiary, a to dlatego że pozostaje ona w do-
skonałej harmonii z tym kręgiem uznanych dogmatów, do którego niedawno 
ją włączono — skoro jednak ja nie mam żadnych trudności, dlaczego również 
inni nie mieliby ich nie mieć? Dlaczego nie stu ludzi? Dlaczego nie tysiąc? (...) 
Chodzi o to, czy nauka o Niepokalanym Poczęciu stanowi dla wierzących 
jakiś ciężar. Otóż moim zdaniem nie”20.

Niewątpliwie pierwszą teologiczną szkołą pobożności maryjnej New-
mana była lektura Ojców Kościoła. Pisząc „O rozwoju doktryny chrześci-
jańskiej” umieścił tam rozdział „Wcielenie Chrystusa oraz godność Jego 
Najświętszej Matki i Wszystkich Świętych”21. Już sam tytuł tego rozdziału 
wskazuje na teologiczną perspektywę błogosławionego Anglika, a jego uza-
sadnienie brzmi następująco: „W celu oddania czci Chrystusowi, w celu 
obronienia prawdziwej doktryny Wcielenia, w celu zabezpieczenia prawidło-

18 G. Velocci, Matka Boża w życiu i w myśli Jana Henryka Newmana, [w:] Oratoriana 63 
[2009], s. 49.

19 J.H. Newman, Apologia pro vita sua, op. cit., s. 86.
20 Ibidem, s. 370. 
21 J.H. Newman, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, op. cit., s. 158-170.
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wej wiary w Człowieczeństwo wiecznego Syna — Sobór Efeski ogłosił, iż Naj-
świętsza Dziewica jest Matką Boga. W ten sposób wszystkie herezje tego 
okresu, chociaż wzajemnie sobie przeciwne, zmierzały wyraźnie w cudowny 
sposób ku Jej wywyższeniu. I szkoła antiocheńska, źródło pierwotnego racjo-
nalizmu, doprowadziła Kościół do tego, iż najpierw określił dającą się pojąć 
wielkość stworzenia, a następnie niepojętą godność Najświętszej Dziewicy”22. 
Newman dochodzi więc do prawdy o Maryi poprzez rozważanie nad tajem-
nicą Wcielenia Jej Syna. Odkrył to samo, co Kościół przed wiekami, który 
broniąc Bóstwa Jezusa proklamował Boże Macierzyństwo Maryi. W tym sa-
mym dziele J.H. Newman, jeszcze formalnie jako anglikanin, pisze: „Czciciele 
Maryi wcale nie przesadzają w prawdziwej co do Niej wierze; chyba że bluź-
niercy przeciwko Jej Synowi dają po temu okazję. Kościół rzymski nie jest 
bałwochwalczy; chyba że arianizm uzna się za ortodoksję”23. 

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy powstaje dzieło „O rozwo-
ju doktryny chrześcijańskiej” Newman wygłasza Kazanie Uniwersyteckie na 
Ofiarowanie Pańskie roku 1843. Kilka pierwszych akapitów tego wykładu 
poświęca wierze Maryi. Czytamy w nim, że „Pismo Święte mówi nam nie-
wiele o Błogosławionej Dziewicy Maryi, lecz w odniesieniu do jednej łaski 
ewangeliści przedstawiają nam ją (w kilku bardzo prostych zdaniach) jako 
wzór: chodzi mianowicie o łaskę wiary”24. Dalsza część rozważania wiele 
nam mówi o osobistej duchowości maryjnej naszego Autora: „Tak więc Ma-
ryja jest naszym wzorem wiary, zarówno jeśli chodzi o jej przyjmowanie, jak 
i jej rozważanie. Nie wystarcza jej samo przyjęcie wiary, dołącza do niego 
także refleksję nad nią; nie wystarcza jej samo posiadanie wiary, ona żyje we-
dług niej; nie wystarcza jej samo uznanie wiary, ona ją rozwija; nie wystarcza 
jej samo podporządkowanie rozumu wierze, ona rozumuje opierając się na 
niej”25. Czyż nie jest to droga, którą przebył sam Newman „ex umbris et ima-
ginibus in veritatem”? Czy niej jest to opis surowego i prostego, ale zarazem 
pełnego ducha życia, które właśnie w tym czasie wiódł przyszły Kardynał ze 
swoimi przyjaciółmi z Oksfordu w Littlemore? To miejsce i czas dla New-
mana bardzo ważny, nawet kluczowy, gdzie ważą się jego przyszłe losy, gdzie 
dojrzewa najbardziej doniosła decyzja jego życia. W Littlemore rozważa nad 

22 Ibidem, s. 168.
23 Ibidem, s. 167.
24 J.H. Newman, Kazania uniwersyteckie, tłum. P. Kostyło, Kraków 2000, s. 285.
25 Ibidem, s. 286. 
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tym, co najbardziej osobiste i nad tym co uniwersalne. Jakie miejsce w tym 
rozmyślaniu przyznawał Maryi? „Ona wpierw wierzy, nie rozumując, a do-
piero następnie, w duchu miłości i szacunku, rozumuje nad tym, w co uwie-
rzyła. W  ten sposób Maryja jest dla nas symbolem nie tylko ludzi niewy-
kształconych, lecz także wiary doktorów Kościoła, którzy muszą zarówno 
dociekać, rozważać i definiować, jak i wyznawać Ewangelię; określać granicę 
między prawdą i herezją; uprzedzać lub prostować różne aberracje błędnego 
rozumowania; zwalczać pychę i lekkomyślność, posługując się ich własnym 
orężem; i w ten sposób triumfować nad sofistami i nowinkarzami”26. 

Kluczową rolę w zrozumieniu i naśladowaniu Maryi odgrywa we-
dług Newmana Jej wiara, ale oczywiście w duchowości maryjnej nasz Autor 
podkreśla znaczenie także innych cnót Matki Bożej. Zalicza do nich jeszcze 
pokorę, czystość i posłuszeństwo. Tak to wyjaśnia w kazaniu z 1848 r. kie-
dy był już katolikiem: „Święci ojcowie zawsze wyprowadzali przekonanie 
o wiernym posłuszeństwie i bezgrzeszności Błogosławionej Dziewicy z opisu 
Zwiastowania, kiedy Ta została Matką Boga. Mówią bowiem, że  gdy przy-
szedł do Niej anioł, aby objawić Jej wolę Bożą, Jej zachowanie nacechowane 
było szczególnie czterema rodzajami łaski: pokorą, wiarą, posłuszeństwem 
i czystością. Co więcej, łaski te były jak gdyby wstępnymi warunkami, które 
musiała spełnić zanim powierzono Jej tak wzniosłą służbę. Tak więc, gdyby 
Maryja nie miała wiary i pokory, i czystości, i nie była posłuszną, nie zasłuży-
łaby na to, aby zostać Matką Boga” 27. 

Na fundamencie pokory i wiary, posłuszeństwa i czystości widzi 
Newman zbudowany gmach duchowości maryjnej, jednak nie ogranicza 
tej duchowości do pasywnego rozważania samych cnót Maryi. Podkre-
śla bardzo mocno Jej aktywne zaangażowanie w realizację planu Bożego: 

„Co więcej, mówią nawet, że Bóg czekał na Jej zgodę, zanim do Niej przy-
szedł, aby wziąć z Niej swoje ciało. I jak nie dokonał żadnych wielkich dzieł 
w pewnym miejscu z powodu braku wiary mieszkańców, tak ten wielki cud, 
przez który stał się Synem stworzenia, był wstrzymany do czasu, gdy Ma-

26 Ibidem. 
27 J.H. Newman, Najświętsza Maryja Panna w Ewangelii, Kazanie wygłoszone 26 marca 

1848 r., tłum. P. Długosz. http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&i-
d=10763&Itemid=45 (stan 25.02.2018).
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ryja została poddana próbie i uznana za godną tegoż cudu — do czasu, gdy 
okazała posłuszeństwo”28. 

Dopełnieniem obrazu duchowości maryjnej przyszłego Kardynała, 
jest tekst, który ukazuje pozostałe cnoty Maryi, ważne w osobistej drodze 
duchowej Newmana. „Jakie powinny być i co mają czynić dzieci takiej Matki, 
jeżeli nie naśladować w dostępnej sobie mierze Jej oddanie, Jej łagodność, Jej 
prostotę, Jej skromność i słodycz? Chwała, którą otrzymała, została Jej dana 
nie tylko przez wzgląd na Jej Syna, ale także przez wzgląd na nas. Naśladujmy 
zatem Jej wiarę, którą, bez powątpiewania, przyjęła anielskie zwiastowanie 
od Boga; Jej cierpliwość, przez którą bez jednego słowa zniosła zaskoczenie 
św. Józefa; Jej posłuszeństwo, które w zimie kazało Jej udać się do Betlejem 
i urodzić w stajni naszego Pana; Jej skupienie, z jakim w sercu rozważała to, 
co widziała i co o Nim usłyszała; Jej męstwo, gdy miecz przeniknął Jej serce; 
poddanie, z jakim Go oddała, gdy rozpoczął swoją posługę i z jakim zgodziła 
się na Jego śmierć. I nade wszystko, naśladujmy czystość Tej, która wolała 
raczej nie mieć Go za Syna, aniżeli utracić dziewictwo” 29. 

Pośród wielu cnót Maryi godnych naśladowania, Newman jednak 
szczególną uwagę zwraca na jedną — na czystość. W tej pełnej piękna i we-
wnętrznej dojrzałości konferencji, pozbawionej stelażu uniwersyteckich 
dociekań i XIX-wiecznej angielskiej pruderii, z ojcowską troską mówi o czy-
stości tak: „Moje drogie dzieci, wy, młodzi mężczyźni, i wy, młode kobie-
ty — jak bardzo potrzebujecie wstawiennictwa Dziewicy Matki, Jej pomocy, 
Jej przykładu w tej dziedzinie! Żyjecie w świecie, cóż zatem poprowadzi was 
wąską ścieżką jeżeli nie myśl o Maryi i Jej pomoc? Kto, jeśli nie Maryja opie-
czętuje wasze zmysły i uspokoi serca, gdy otaczające widoki i dźwięki niosą 
niebezpieczeństwo? Co, jeśli nie pełna miłości łączność z  Maryją da wam 
cierpliwość i wytrwałość, gdy znuży was długa walka ze złem, gdy zmęczy 
was i znudzi ciągła konieczność pilnowania się, ciągłe pamiętanie o środkach 
zapobiegających grzechowi — to napięcie umysłu, ten stan smutku i przy-
gnębienia. Ona pocieszy was w  rozczarowaniach, podtrzyma w wysiłkach, 
podniesie, gdy upadniecie, nagrodzi, gdy się wam powiedzie. Ona ukaże wam 
swojego Syna, waszego Boga i wasze wszystko. Czy wasza dusza jest pobu-

28 Ibidem. 
29 J.H. Newman, On the Fitness of the Glories of Mary [w:] Discourses to Mixed Congrega-

tion, Londyn, 1906, s. 360-376, tłum. P. Długosz. www.traditia.fora.pl/maryja,8/bl-john-henry-
-kard-newman-o-godnosci-maryi, 10233.html (stan 19.02.2018).
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dzona, czy też odprężona; kiedy odczuwa smutek; gdy traci równowagę; staje 
się niespokojna i kapryśna; kiedy obrzydnie jej to, co posiada, a pożąda tego, 
czego nie ma; gdy wasze oczy pociągnie zło, zaś wasza ludzka natura drży 
w cieniu kusiciela — co przywróci wam pokój i przywiedzie do wyzdrowie-
nia, jeżeli nie ożywcze tchnienie Niepokalanej i woń Róży Szaronu? Religia 
katolicka z dumą głosi, że posiada dar, dzięki któremu może uczynić mło-
de serce czystym. Jest tak, ponieważ Jezusa Chrystusa daje nam na pokarm, 
a Maryję ofiarowuje jako naszą troskliwą Matkę. Niech ta dumna obietnica 
wypełni się i was. Udowodnijcie światu, że nie podążacie za żadną fałszy-
wą nauką. Prostotą waszej postawy, świętością waszych słów i uczynków 
brońcie przed światem chwały waszej Matki Maryi, której ten świat bluźni. 
Udajcie się do Niej po królewską niewinność serca”30. Ten tekst Newmana 
w kontekście jego duchowości maryjnej ukazuje, że dar wiary jest darem dla 
całej osoby. Jednocześnie nie ignorując trudności, poznajemy że jego życie 
uczuciowe i celibat nie były zachmurzone niczym zbliżonym do tego, co freu-
dowski świat lubi nazywać <represją>, a przez to miłość Newmana do Maryi 
promieniuje na innych31.

3. Osobista pobożność maryjna J.H. Newmana
„Nie możemy kochać za bardzo Matki Bożej, jeśli kochamy Chrystusa 

dużo bardziej”32 — takiej maksymy swojego spowiednika używa J.H. New-
man w „Liście do wielebnego Edwarda Puseya”, który w niewybredny sposób 
zaatakował pobożność maryjną katolików. Duchowość maryjną naszego Bło-
gosławionego poznajemy najpełniej poprzez jego osobistą pobożność maryj-
ną. W „Rozmyślaniach i modlitwach” możemy zajrzeć do wnętrza Newmana 
w chwili najbardziej intymnej, gdy się modlił. Podczas rozmyślań o Litanii 
Loretańskiej dowiadujemy się, że maryjny maj, pomimo kapryśnej angielskiej 
pogody, napawa go największym optymizmem. „Trudno temu zaprzeczyć; 
ale pomimo wszystko to jedno można twierdzić z pewnością, iż jest to mie-
siąc obietnicy i nadziei. Nawet jeśli niedobra jest pogoda, ten miesiąc zaczyna 
i zapowiada lato”33. Chwała Maryi nie może być przedmiotem tylko osobi-

30 Ibidem.
31 Por. http://www.birminghamoratory.org.uk/bl-john-henry-newma/why-new-

man-should-be-canonized/
32 J.H. Newman, Odnajdywanie Matki, List do wielebnego Edwarda Bouverie Puseya, tłum. 

W. Życiński, Niepokalanów 1986, s. 39. 
33 J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, op. cit., s. 165.
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stej pobożności, Newman stwierdza, że „Maryja jest Virgo praedicanda, czyli 
Dziewicą, którą sławić należy, o której należy oznajmiać; dosłownie — którą 
głosić należy”34. Jednak przestrzega przed ckliwą pobożnością tych ludzi, któ-
rym brakuje skruchy w sercu za popełnione grzechy i nie dążą do pokuty, „jak 
gdyby Maryja mogła nienawidzić grzechu mniej, a kochać grzeszników bar-
dziej niż nasz Pan”35. Pobożność Newmana, choć nie pozbawiona poetyckiej 
wrażliwości, jednak daleka jest od emocjonalności oderwanej od chrystologii. 
Świadczy o tym jego rozważanie kolejnego maryjnego tytułu z Litanii, gdzie 
pisze, że „jest szczególną cechą Maryi, że jest Ona Gwiazdą zaranną, zapo-
wiadającą słońce. Nie jaśnieje dla samej siebie, ale jest odbiciem Jej i naszego 
Odkupiciela, i Jego, a nie siebie, wysławia. Kiedy Ona ukazuje się w ciemności, 
wiemy, że On jest blisko”36. 

W tych litanijnych medytacjach jesteśmy świadkami wręcz oczarowa-
nia bł. Jana Henryka Matką Bożą, do tego stopnia, że możemy dowiedzieć się 
jak wyobrażał Ją sobie nawet podczas objawienia. „Co się tyczy Maryi, to Jej 
świętość była tak wielka, że gdyby nam dane było Ją zobaczyć i usłyszeć Jej 
słowa, nie bylibyśmy zdolni powiedzieć o Niej ludziom niczego oprócz tego 
tylko, że anielska jest i niebiańska”37. 

Jak rozumieć świętość Maryi, Newman rozważa w wezwaniu: Zwier-
ciadło sprawiedliwości. „Jakiż to obraz odbijała wiernie Maryja? Odbijała 
obraz naszego Pana — a On jest właśnie nieskończoną świętością”38. Jak osią-
gnąć taki stan? Kardynał odpowie: „Z codziennego doświadczenia wiemy, jak 
podobni stają się ludzie do siebie nawzajem, kiedy żyją pod jednym dachem 
kochając się. Jeśli współżyją ze sobą nie kochając się, jak to na przykład dzieje 
się w skłóconych rodzinach, wtedy im dłużej przebywają razem, tym bardziej 
niepodobni się stają; jeśli jednak łączy ich miłość wzajemna, jak męża i żonę, 
rodziców i dzieci, braci z braćmi i siostrami czy zażyłych przyjaciół, wtedy 
z biegiem czasu stają się zdumiewająco podobni”39. Warto mieć świadomość, 
że ten opis o wzajemnym upodobnianiu się lub oddalaniu się od siebie za-
czerpnięty jest z doświadczenia życia we wspólnocie filipińskiej, opartej na 

34 Ibidem, s. 171.
35 Ibidem, s. 175.
36 Ibidem, s. 229.
37 Ibidem, s. 179.
38 Ibidem, s. 190. 
39 Ibidem, s. 190n. 
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zasadzie „stabilitas loci” i familiarnym sposobie życia, które praktykował 
w Kongregacji Oratorium sam Newman. 

Szczególnie pięknym świadectwem maryjnej wrażliwości Newmana 
jest modlitwa z kazania „Druga wiosna”, wygłoszonego 13 lipca 1852 r., w któ-
rym prosi Maryję o nawrócenie Anglii, gdzie spotykają się dwie miłości: do 
Matki Bożej i matki Ojczyzny. „Teraz jest czas Twego nawiedzenia. Wstań, 
Mario, i ukaż swą moc temu narodowi Północy, który niegdyś należał do Cie-
bie, i obejmij w posiadanie ten kraj. Wstań, Matko Boga, i głosem wstrząsa-
jącym przemów do rodzącej w bólu, by wydała na świat dziecię łaski. Oświeć 
nas, święta Pani, twoim obliczem promiennym jak blask słońca. O, Stella ma-
tutina, o zwiastunko pokoju, spraw, by rok nasz stał się bezustannym majem. 
Z Twych słodkich oczu, z Twego czystego uśmiechu, z królewskiego czoła 
niech spłynie tysiąc mocy nie na to, by zawstydzić i zgnębić Twych nieprzy-
jaciół, lecz by ich zjednać i przekonać. O, Mario, nadziejo moja! O, Matko 
niepokalana, niechaj spełni się nam obietnica tej Wiosny”40.

Bardzo ciekawy i wzruszający jest także wątek pasyjny w pobożności 
maryjnej naszego Błogosławionego. Nie brakuje tam także wątku polemicz-
nego, gdy uważa on, że „Nie ma takiego okresu życia Jezusa, w którym Ma-
ryja nie brałaby udziału. Niektórzy spośród ludzi podających się za Jego sługi 
twierdzą, że Jej dzieło skończyło się, kiedy Go urodziła, i że potem już nic nie 
miała do zrobienia, tylko zniknąć w zapomnieniu. Ale my, Panie, dzieci kato-
lickiego Kościoła, nie myślimy tak o Twojej Matce. (...) Słodka Matko, spraw, 
byśmy zawsze myśleli o Tobie, kiedy myślimy o Jezusie, a kiedy modlimy się 
do Niego, wspieraj nas potężnym wstawiennictwem Twoim”41. 

W „Rozmyślaniu o drodze krzyżowej” Newman doskonale łączy cier-
pienie Matki z Synem. I tak podczas rozważań IV stacji spotkania z Matką, 
pisze: „Znała Go jako pięknego i pełnego chwały, z obliczem pełnym czaru 
Boskiej niewinności i spokoju; teraz widziała Go tak zmienionego, tak znie-
kształconego, że rozpoznała Go niemal tylko po Jego przenikliwym, przejmu-
jącym, a jednak darzącym pokojem spojrzeniu. Oto niósł brzemię grzechów 
świata i chociaż był nieskalanie święty, miał obraz owych grzechów na swojej 
własnej twarzy. (...) O, cóż za spotkanie Syna z Matką! A jednak była w nim 

40 J.H. Newman, Wybór pism kaznodziejskich Newmana, tłum. K. Nawratilowa, Poznań 
1939, s. 110n.

41 J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, op. cit., s. 298.
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wzajemna pociecha, bo była czułość wzajemna. Jezus i Maryja — czyż kiedy-
kolwiek, przez wieczność całą, zapomną o tym spotkaniu w porze męki”?42 

Natomiast w rozważaniu XIII stacji zdjęcia Jezusa z krzyża, Newman 
w swoim stylu ukazuje jedność przeciwstawnych emocji: smutku i radości, 
nie tracąc z oczu celu medytacji drogi krzyżowej, jakim jest tajemnica zmar-
twychwstania. „O Matko najboleśniejsza, jednak w głębi Twego smutku jesz-
cze większa radość się kryje. Ta radość widniejąca przed oczami dawała Ci 
siłę, abyś mogła stać przy Nim, gdy On wisiał na krzyżu; tym bardziej teraz 
nie omdlewając, nie drżąc, przygarniasz Go ramionami do siebie. (...) A jed-
nak szczęśliwsza jesteś, święta Maryjo, w tej godzinie bólu, niż byłaś w dniu 
uczty weselnej, bo wtedy On Ciebie opuszczał, a teraz, już niedługo, jako 
Zbawca zmartwychwstały, będzie z Tobą na zawsze”43. 

Jeszcze inny charakter mają bezpośrednie modlitwy Kardynała do 
Maryi, w których z całą mocą wewnętrznych uczuć widać spełnienie zasa-
dy, którą wyznawał, wspomnianej wyżej, że „nie możemy kochać za bardzo 
Matki Bożej, jeśli kochamy Chrystusa dużo bardziej”. I tak w modlitwie na 
niedzielę różańcową modli się słowami: „Bądź pozdrowiona, wielka Matko 
Boga, Królowo świętych, królewska Pani w słońce odziana i gwiazdami nieba 
ukoronowana, którą wszystkie pokolenia nazywały i nazywać będą błogosła-
wioną. Pragniemy uczestniczyć w sławieniu Ciebie w naszym własnym czasie 
i miejscu, wespół ze wszystkimi odkupionymi przez naszego Pana, i sławić 
Ciebie będziemy z całym zgromadzeniem świętych, i chwałę Twoją śpiewać 
w Jerozolimie niebiańskiej”44. 

Jednak pobożność maryjną J. H. Newman ostatecznie sprowadza do 
praktyki, co najlepiej widać w jednym z najbardziej znanych tekstów naszego 
Autora: „Krótkiej drodze do doskonałości”. W prostych wskazówkach poka-
zuje jak osiągnąć doskonałość i jak ważną rolę na tej drodze odgrywa poboż-
ność maryjna: „Jeśli zapytasz mnie, co masz czynić, aby być doskonałym, od-
powiem: Nie leż w łóżku dłużej, niż wymaga tego czas odpoczynku, pierwsze 
myśli kieruj ku Bogu, pobożnie nawiedzaj Najświętszy Sakrament, odmawiaj 
w skupieniu Anioł Pański, jedz i pij na chwałę Bożą, dobrze odmawiaj róża-
niec, bądź skupiony, wystrzegaj się złych myśli, należycie odbywaj wieczorną 

42 Ibidem, s. 279-280.
43 Ibidem, s. 292.
44 Ibidem, s. 366.
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medytację, codziennie rób rachunek sumienia, kładź się spać w odpowied-
nim czasie — i już jesteś doskonały”45. Na 11 przytoczonych zasad doskonałe-
go chrześcijańskiego życia — dwie bezpośrednio dotyczą praktyk maryjnych. 
Warto zauważyć, ze na wiele lat przed orędziem fatimskim46, Kardynał zaleca 
codzienną modlitwę różańcową do osiągnięcia osobistej chrześcijańskiej do-
skonałości. 

Podsumowanie
„A teraz, bracia, na zakończenie powiem tylko jedno. Nie chciałbym, 

aby wasze słowa wyprzedzały wasze uczucia. Nie chcę, byście czytali książ-
ki pełne pochwał Błogosławionej Dziewicy, a następnie lekkomyślnie i bez 
zastanowienia powtarzali, co w nich napisane. (...) Miejcie Jej prostą wiarę, 
a będziecie wierzyć dobrze. Módlcie się, aby napełniła was łaska, która napeł-
niała i Ją”47. Tymi słowami bł. Jana Henryka Newmana wypada zakończyć tę 
próbę przybliżenia jego duchowości maryjnej. Kardynał przebył długą drogę, 
którą sam nazwał „mirabilis via” — osobliwą drogą, którą wiedzie człowieka 
Bóg, jeśli ten mu zaufa48. Zawsze wierny prawdzie, którą odkrywał w swoim 
sumieniu, tak samo jak ewolucyjnie wzrastał w rozpoznawaniu pełni prawdy 
Kościele katolickim, tak samo ewolucyjnie dojrzewał w zaufaniu i powierze-
niu swojego życia Maryi, Matce Kościoła. 

Ten wielki teolog, właśnie dlatego, że nim był, nie wstydził się swojego 
synowskiego przywiązania do Matki Bożej, które płynęło zarówno z jego ro-
zumu jak i serca. Tej harmonii sprzyjało niewątpliwie duchowe środowisko 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, gdzie wzrastał i proroczo przepowie-
dział swój los w kazaniu wygłoszonym w Oratorium w Birmingham: „Bło-
gosławieni będziecie wy i będę ja, moi drodzy Ojcowie, jeżeli nauczymy się 
już teraz żyć w obecności Świętych i Aniołów, którzy na tamtym świecie na 
zawsze będą naszymi towarzyszami. Błogosławieni jesteśmy, jeżeli ustawicz-
nie obcujemy z Jezusem, Maryją i Józefem świętym, z Apostołami, Męczenni-
kami i wielkimi Ojcami starożytnego Kościoła, z Sebastianem, Wawrzyńcem 

45 J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, op. cit., s. 378.
46 „Odmawiajcie codziennie różaniec z pobożnością” — powiedziała Maryja do dzieci 

13 maja 1917. Por. L. G. da Fonseca, Cuda fatimy, czestochowa 2007, s. 26.
47 J.H. Newman, Our Lady in the Gospel, w zbiorze kazań: Faith and Prejudice, Nowy Jork, 

1956, s. 85-96, tłum. P. Długosz, http://jacquesblutoir.blogspot.com/2013/10/b-j-h-newman-
-maryja-w-ewangelii.html (stan z 13.02.2018).

48 Por. J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, op. cit., s. 15.
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i Cecylią, z Atanazym, Ambrożym i Augustynem, z Filipem, którego jesteśmy 
synami, z naszym Aniołem Stróżem i Patronem, — nie troszcząc się o to, 
co ludzie o nas sądzą, jeżeli tylko ich szyderstwo nie przynosi żadnej szkody 
naszej wspólnocie oraz ich uprzedzenie w stosunku do nas nie stanowi prze-
szkody dla ich własnego nawrócenia”49. 

Summary
The Marian spirituality of J.H. Newman is rooted in faith seeking un-

derstanding. Such faith combines the truth revealed in Scripture and con-
firmed in the Tradition with the intuitive need for expressing the deepest rev-
erence for Mother of God with the dedication of a son, which he discovered 
in the Catholic Church. To Cardinal Newman Mary is above all a paragon of 
faith when it comes to accepting and considering it, but he looks at her from 
the perspective of his own vocation to priesthood realized in the Congrega-
tion of the Oratory of St. Philip Neri. 

Referat został wygłoszony na Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym 
„MYŚL MARIOLOGICZNA I MARYJNA JOHNA HENRY’EGO NEWMANA”. 

49 J.H. Newman, Posłannictwo św. Filipa Neri — Kazanie wygłoszone w Oratorium w Bir-
mingham, [w:] Oratoriana 63 [2009], s. 47. 
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dr Marcin Kuczok, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 
pt. „Myśl mariologiczna i maryjna Johna Henry’ego Newmana”

ks. Dariusz Dąbrowski COr, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe  
pt. „Myśl mariologiczna i maryjna Johna Henry’ego Newmana”.
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Modlitwa o kanonizację  
bł. Jana Henryka Newmana

Boże,  nasz Ojcze,
Ty udzieliłeś swojemu słudze Błogosławionemu Janowi Henrykowi 

Newmanowi cudownych darów  życia i łaski, aby był przewodnikiem du-
chowym w otchłani tego świata, gorliwym wyznawcą Biblii i oddanym słu-
gą Kościoła Chrystusa. 

Za Jego  zrozumienie tajemnic Królestwa,  za Jego gorliwą obronę 
nauk Kościoła i Jego kapłańską miłość do wszystkich Twoich dzieci, módl-
my się, by szybko został włączony w poczet świętych kanonizowanych.

Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
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