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XI Kongres Generalny  
Konfederacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 

Rzym 2018

Ex Congregationibus Oratorii Vocales: 136 
27 Italia 
9 Spagna 
15 Polonia 
8 Regno Unito 
10 Germania
3 Austria 
l Lituania
6 Francia 
l Olanda 
21 Repubblica Mexicana
4 Colombia 
l Argentina 
l Cile 
l Brasilia 
18 Stati Uniti D' America
4 Canada 2lamaica 
4 Sud Africa 

ELENCHUS VOCALIUM QUI LEGITIME INSCRIPTI S UNT 

Ex officiis Confoederationis: 
P. SELDEN, FELlX, Delegato Santa Sede 
S.E.R. Mons. A VlLES, MARIO, Procuratore Generale 
P. DE GlOIA, MAURO, Postulatore Generale 
P. MUÑOZ, RAFAEL, Dep. Perm. Sec. 
P. BRUNO GONÇALVES Dep. Perm. 
P. BERTOLINl, STEFANO, Dep. Perm. 
P. PRASEK, MIREK, Dep. Perm.
P. KARASH, PHlLlPP, Dep. Perm. 
P. MARTINEZ, SAID, Dep. Perm. 
P. SAKSONOFF, GERMAN, Dep. Perm. 
P. GUILLEN, MARCO, Dep. Perm.
P. REFOSCO, FABlO, Dep. Perm. 
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1 ROMA 
Praepositus, P. Rocco Camillò 
Delegatus, P. Vladimiro Tyka
Delegatus, Fr. Francesco Di Pasquale 

2 PALERMO 
Praepositus, P. Adriano Castagna
Delegatus, P. Giuseppe Garofalo 

3 BOLOGNA 
Praepositus, P. Marcello Maso

4 BRESCIA
Praepositus, P. Tiziano Sterli
Delegatus, P. Davide Saron

5 FlRENZE
Praepositus, P. Rosario Landrini
Delegatus, Ch. Marco Berni

6 GENOVA
Praepositus, P. Mauro De Gioia 
Delegatus, P. Andrea De Caroli

7 TORINO 
Praepositus, P. Giovanni Gallo
Delegatus, P. Gianfranco Gauna

8 MONDOVI’
Praepositus, P. Luigi Romana 

9 VICENZA 
Praepositus, P. Roberto Gennaro
Delegatus, P. Mark Anthony Williams 

10 VERONA 
Praepositus, P. Michele Nicolis
Delegatus, P. Samuele Berta
Delegatus, P. Massimo Sbaraini

11 BIELLA 
Praepositus, P. Fabio De Lorenzo
Delegatus, P. Simone Furno

12 CHIOGGIA 
Praepositus, P. Piotr Jaworski 

13 ACIREALE
Delegatus, P. Luciano Bella
Delegatus, P. Calogero Frisenda

14 CAVA DE’ TIRRENI 
Delegatus, P. Giuseppe Ragalmuto Coffa 

15 PRATO 
Praepositus, P. Stefano Bertolini

16 ACICATENA 
Praepositus, P. Mario Corrado Magnano 

17 BARCELONA 
Delagatus, P. Antonio Serramona Terrado 

18 PALMA DE MALLORCA

19 ALCALA’ DE HENARES
Praepositus, P. Julio Gonzales del Pozo
Delegatus, P. Enrique Santayana Lozano
Delegatus, P. Alberto Velasco Esteban 

20 SEVILLA 
Praepositus, P. Alfonso Muruve Fernandez 
Piedra 
Delegatus, P. Rafael Muñoz Perez 

21 VIC 
Praepositus, P. Jaime Seguranyes Alibès

22 BARC. GRACJA 
Praepositus, P. Ferran Colas Peiro

Ex Congregationibus: 
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23 PORRERAS 
Praepositus, P. Francisco Novella Lopez

24 GOSTYN 
Prepositus, P. Marek Dudek
Delegatus, Jacek Niesyto
Delegatus, Pawel Ogrodnik

25 TARNOW 
Delegatus Praepositi, P. Robert Piechnik
Delegatus, P. Mateusz Kiwior
Delegatus, P. Michal Witek

26 STUDZIANNA 
Praepositus, P. Jerzy Cedrowski

27 BYTOW 
Praepositus, P. Henryk Kaczmarczyk

28 RADOM 
Praepositus, P. Mirosław Prasek
Delegatus, P. Adam Maj
Delegatus, P. Ireneusz Gizan

29 TOMAZSÓW 
Delegatus Praepositi, P. Grzegorz Chirk
Delegatus, P. Piotr Stępień

30 POZNAŃ 
Delegatus Praepositi, P. Sławomir Rataj-
czak
Delegatus, P. Waldemar Partyka

31 BIRMINGHAM 
Praepositus, P. Ignatius Harrison
Delegatus, P. Dominic Edwards

32 LONDON 
Praepositus, P. Julian Large
Delegatus, P. Michael Lang
Delegatus, P. Edward van der Berg

33 OXFORD
Praepositus, P. Daniel Seward
Delegatus, P. Richard Duffield
Delegatus, Ch. Adam Matthew John Fair-
bairn

34 LEIPZIG 
Praepositus, P. Michael Jäger
Delegatus, P. Thomas Bohne

35 MUNCHEN 
Praepositus, P. Arnold Wilmsen

36 FRANKFURT 
Praepositus, P. Joachim Metzner

37 AACHEN 
Praepositus, P. Bernd Schmitz

38 HERZBERG AM HARZ
Praepositus, P. Paul Chodór

39 CELLE 
Praepositus P. Mirosław Kossak Głów-
czewski 
Delegatus, P. Mieczysław Trzaskowski 

40 AUFHAUSEN 
Delegatus Praepositi, P. Benedikt Sedlmair
Delegatus P. Lazarus Uchman

41 WIEN 
Praepositus, P. Rudolf Schaffgotsch
Delegatus, P. Philipp Karasch 
Ex officio, Delegatus Sedis Apostolicae, P. 
Felix Selden

42 NANCY 
Praepositus, P. Arnaud Mansuy 
Delegatus, P. David Vaimbois
Ex Officio, Deputatus, P. Bruno Goncalves
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43 DIJON 
Praepositus, P. Raphael Clement

44 HYERES 
Praepositus, P. Christian Pradeau
Delegatus, Fr. Augustin de Mallet

45 MAASTRICHT 
Delegatus Praepositi, P. Geraldo Sebastiao 
de Vasconcelos

46 VILNIUS 
Praepositus, P. Fridel Fischer

47 PUEBLA 
Praepositus, P. Pedro Alejandro Medina 
Hernandez
Delegatus, P. Raul Enrique Arias Garcia
Delegatus, P. Oscar Saul Santillan Diaz

48 MEXICO
Praepositus, P. Guillermo Mendez Gardu-
no
Delegatus, P. Mario Acevedo Rodnguez
Delegatus, P. Luis Alfonso Tejeda Pulido

49 S. MIGUEL DE ALLENDE 
Praepositus, P. Lorenzo Saldana Pina
Delegatus, P. Juan Francisco Campos Tovar

50 GUANAJUATO 
Praepositus, P. Alejandro Leon Romero
Delegatus, P. David Nieto Molina

51 LEON 
Praepositus, P. Juan Martinez Cardoso
Delegatus, P. Ulises Alejandro Oliva Va-
squez

52 ORIZABA 
Delegatus, P. Josuć Cristian Hernandez 
Alvaredo

53 TLALNEPANTLA 
Praepositus, P. Jose Miguel Pale Martinez

54 MEXICO S. PABLO 
Praepositus, P. Said Martinez Aleantara
Delegatus, P. Salvator Lara Rico
Delegatus, Israel Salinas Rodriguez

55 MEXICO N.S. de la Paz
Praepositus, P. Ricardo Alvarez Perez
Delegatus, P. Porfirio Sanchez Sanchez

56 MERIDA 
Praepositus, P. Tomas Esteban Anaya Mo-
rales 
Delegatus, P. Oscar Vinas Olvera

57 BOGOTA’
Praepositus, P. Gabino Bustos Montenegro
Delegatus, P. Hugo Zolaque Parada

58 PASTO 
Praepositus, P. Roberto Humberto Romo 
Pantoja
Delegatus, P. Esteban Job Solarte Benavi-
des

59 ROCK HILL 
Praepositus, P. Fabio Refosco
Delegatus, P. Joseph Pearce
Delegatus, P. Adilso Coelho 

60 PITTSBURGH 
Delegatus Praepositi, P. Joshua Kibler
Delegatus, P. Peter Gruber

61 MONTEREY 
Praepositus, P. Peter Sanders

62 PHARR 
Praepositus, P. Leo Francis Daniels
Delegatus, P. Jose Juan Ortiz Luna 
Ex officio, Procurator Generalis, mons. 
Mario Alberto Avilés
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63 BROOKLYN 
Praepositus, P. Anthony Andreassi
Delegatus, P. Michael Callaghan 

64 NEW BRUNSWICK
Praepositus, P. Peter Cebulka
Delegatus, P. Jeff Calia

65 PHILADELPHIA 
Delegatus Praepositi, P. Paul Convery

66 NEW YORK 
Delegatus Praepositi, P. Roman Palecko
Delegatus, P. Vladimir Chripko

67 CINCINNATI 
Praepositus, P. Jon Paul Bevak
Delegatus, P. Adrian J. Hilton

68 JAMAICA, Port Antonio
Praepositus P. Micheal Palud
Delegatus, P. Samuel Alloggia

69 VILLA ALEMANA
Praepositus, P. Roberto Pinto

70 MERCEDES 
Delegatus Praepositi, P. Mauro Lucio Jesus 
Carlorosi

71 TORONTO 
Delegatus Praepositi, P. Derek Cross
Delegatus, P. Martin Hilbert 
Delegatus, P. Daniel Ultrecht
Ex officio, Deputatus, P. Marco Guillen

72 SAO PAULO 
Delegatus, P. Fabiano Micali

73 OUDTSHOORN 
Praepositus, P. David William Dettmer
Delegatus, P. Leon Daniel Mostert

74 PORT ELIZABETH 
Praepositus P. Gregory Mitchell
Delegatus, P. James Grant
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XI Kongres Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri
Rzym 27 września — 4 października 2018

Protokół

W dniach od 27 września do 4 października 2018 roku odbył się 
w Rzymie, w papieskim Kolegium „Maria Mater Ecclesiae”, XI Kongres Ge-
neralny Konfederacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri

Dzień 27 września był poświęcony przybywaniu i przyjmowaniu 
Wielebnych Kongresistów; wieczorem Deputaci postarali się krótko przed-
stawić zebranym cechy charakterystyczne regionów, których są przedsta-
wicielami.

Pierwszy dzień – piątek 28 września — Sesja przedpołudniowa

Stosownie do nr 38 Statutów Generalnych zebrali się Prepozyci Kon-
gregacji i Delegaci poszczególnych Kongregacji oraz uczestniczący z prawa 
członkowie Kongresu Generalnego Konfederacji św. Filipa Neri. Zgodnie 
z nr 44 Statutów Generalnych inaugurującemu posiedzeniu przewodniczy 
Przew. Sekretarz Deputacji Permanentnej O. Rafael Muñoz, który po we-
zwaniu wszystkich obecnych uczestników do modlitwy wzywając pomocy 
Ducha Świętego w celu osiągnięcia dobrych wyników prac kongresowych, 
po wywołaniu po nazwisku kongresistów mających prawo głosu i po stwier-
dzeniu obecności większości Kongregacji ogłasza otwarcie XI  Kongresu 
Generalnego Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri z tematem „Ojcostwo 
duchowe w duchu św. Filipa Neri. Propozycja zawsze aktualna”. Okazuje 
się, że są obecne 74 Kongregacje i 127 członków mających prawo głosu 
na 136 zapisanych na Kongres; kilku Delegatów, nie mogących przybyć 
z różnych powodów, powiadomiło, że dotrą do siedziby Kongresu w na-
stępnych dniach. Według nr 45 Statutów Generalnych Sekretarz Deputacji 
Permanentnej wzywa Kongres do spełnienia pierwszego oficjalnego aktu 
przystępując do wyboru Przewodniczącego, Sekretarza i Skrutatorów Kon-
gresu. Według normy Statutów Generalnych skrutatorami zostają miano-
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wani dwaj najstarsi Delegaci w osobach Przew. Leo Francis Daniels z Kon-
gregacji w Pharr i Hugo Zolaque-Parada z Kongregacji w Bogocie. Funkcję 
sekretarza wyborów pełni najmłodszy wśród obecnych Delegatów w osobie 
Br. Augustin de Mallet, diakon z Kongregacji w Hyeres.

Wybór Przewodniczącego Kongresu Generalnego 
Okazuje się, że na sali jest 127 Delegatów mających prawo głosu. 

Głosowanie odbywa się tajnie i wymagana jest większość absolutna; głosu-
jących jest 127, większość absolutna wynosi 64.

W trzecim głosowaniu Przewodniczącym Kongresu został Wiel. O. Mar-
co Guillen (głosujących 127; O. Guillen 82 głosy; O. Rafael Muñoz 41 głosów; 
dwie kartki nieważne i 2 białe). Sekretarz Deputacji Permanetnej pyta O. Mar-
co Guillen, czy przyjmuje urząd. Guillen odpowiada twierdząco.

Wybór Sekretarza Kongresu i dwóch Skrutatorów
Następnie przystępuje się do wyboru Sekretarza Kongresu i dwóch 

Skrutatorów jednym głosowaniem: na kartce każdy głosujący napisze na 
dole nazwisko Delegata, którego zamierza wybrać jako Sekretarza, a na 
górze tejże kartki dwa nazwiska Delegatów, których zamierza wybrać jako 
skrutatorów. Wybór Sekretarza i Skrutatorów dokonuje się w głosowaniu 
tajnym i wymaga relatywnej większości. Obecnych jest 123 głosujących.

Na końcu analizowania kartek zostali wybrani:
Sekretarzem Kongresu Wiel. O. Stefano Bertolini (na równi 

z Wiel. O. Said Martinez-Alcantara, ale z precedencją z powodu starszeństwa 
w Kongregacji). Po otrzymaniu wymaganej większości Przewodniczący pyta 
O. Bertoliniego, czy zgadza się, otrzymując jego odpowiedź potwierdzającą.

Skrutatorami Kongresu zostali wybrani Wiel. O. Philipp Karasch i Br. 
Augustin de Mallet, którzy zapytani przez Przewodniczącego, czy przyjmu-
ją funkcję obydwaj dają odpowiedź potwierdzającą.

Przed zakończeniem sesji Przewodniczący Kongresu prosi Dele-
gatów o możność wyboru kilku z pośród nich jako jego doradców; przez 
podniesienie ręki Kongres jednogłośnie oświadcza się przychylnym. Prze-
wodniczący jednak zastrzega sobie ogłoszenie nazwisk członków Rady Pre-
zydialnej na początek sesji popołudniowej. 
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Dzień pierwszy – piątek 28 września – Sesja popołudniowa 

Na rozpoczęcie prac kongresowych, po południu Wiel. O. Marco Gu-
illen wymienia nazwiska ojców wybranych przez niego do Rady Prezydial-
nej; są nimi Wiel. Ojcowie: Mateusz Kiwior z Kongregacji w Tarnowie, Lu-
igi Romana z Kongregacji w Mondovi, Michael Palud z Kongregacji w Port 
Antonio, Bruno Goncalves z Kongregacji w Nancy, Felix Selden z Kongre-
gacji w Wiedniu oraz J. E. Mons. Mario Aviles, Prokurator Generalny.

Przewodniczący wprowadza czytanie sprawozdań urzędników Kon-
federacji, przypominając obecnym, że na końcu czytania wszystkich spra-
wozdań będzie można rozpocząć dyskusję na ich temat. Wszystkie spra-
wozdania są połączone w załączniku do niniejszego protokołu. Jednak 
następują w kolejności lektur sprawozdań Wiel. Ojców:

Rafael Muñoz-Perez, Sekretarz Deputacji Permanentnej (czytanie 
odbywa się w języku kastylijskim, załącznik dołączony do niniejszego pro-
tokołu jest zarówno w języku włoskim jak i kastylijskim) i Felix Selden, De-
legat Stolicy Apostolskiej. Następuje czytanie sprawozdania Mons. Mario 
Avilesa, Prokuratora Generalnego, poprzedzone czytaniem orędzia Ojca 
Świętego skierowanego do Kongresu Generalnego poprzez J. Em. Kard. 
Pietro Parolin, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwoiści (tekst jest dołączo-
ny do niniejszego protokołu i zostanie opublikowany w Annales Oratorii 
i na stronie Prokury). Na końcu odbędzie się czytanie sprawozdania Wiel. 
O. Mauro De Gioia, Postulatora Generalnego Konfederacji. 

Po zakończeniu przedstawiania sprawozdań Urzędników Konfedera-
cji, Przewodniczący otwiera dyskusję na temat zaprezentowanych sprawoz-
dań. W streszczeniu interwencje są następujące:

Interwencja O. Peter Sanders z Kongregacji w Monterey: podkre-
śla trzy punkty: 

1) odnośnie czasopisma Annales Oratorii uważa, że jest dobrze ro-
bione ale pyta dlaczego postanowiono uczynić z nich oficjalną publikację 
dokumentów Konfederacji, oraz pyta, czy Kongres zatwierdzi decyzję De-
putacji. Powinny istnieć jasne kryteria dla ustalenia artykułów, jakie po-
winny się ukazywać; jakie wystąpienia powinny być przyjmowane i jak po-
winny być długie. Docenia fakt, że numery czasopisma są osiągalne on-line, 
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ale utrzymuje, że dobrze byłoby otrzymywać powiadomienie, kiedy zosta-
nie opublikowany nowy numer, w taki sposób, aby członkowie się o tym 
dowiadywali. 

2) Pozytywnie ocenia stronę internetową Prokury, ale uważa, że po-
trzebne jest zaktualizowanie; jest tam zbyt wiele fragmentów zanim dojdzie 
się do interesującego artykułu; konieczne jest dostosowanie się do bardziej 
współczesnej konstrukcji strony internetowej. 

3) Co się tyczy komunikacji; uważa, że byłoby bardzo pożyteczne 
mieć doradzających, którzy mogliby analizować zgodność lub nie tychże 
z duchem oratoryjnym.

Odpowiada O. Rafael Muñoz: Deputacja Permanentna podjęła 
decyzję uczynienia z czasopisma Annales Oratorii urzędowego organu, 
ponieważ powstał problem, jak można by nadać mu urzędowy charakter 
i przekazywać różne dokumenty organów Konfederacji, z którymi każda 
Kongregacja powinna się zapoznać. Jeżeli kanoniści uznają to za stosowne, 
Kongres mógłby ratyfikować postanowienie Deputacji.

Odpowiada Mons. Mario Aviles: Strona internetowa Prokury po-
szerza się dzięki informacjom, jakie przychodzą od poszczególnych Kongre-
gacji, w stopniu, w którym one przekazują Prokurze informacje dotyczące 
wydarzeń z ich życia. Utrzymuje się aktualną strukturę strony internetowej, 
ponieważ interwencja byłaby szczególnie kosztowna. Przesyłanie powiado-
mień o ukazaniu się nowego numeru Annales Oratorii jest problematyczne 
z tego powodu, że nie istnieje kompletny zaktualizowany spis elektronicz-
nych adresów Kongregacji lub pojedynczych członków, których należałoby 
informować.

Odpowiada O. Marco Guillen: Komunikacja i przekazywanie powia-
domień Kongregacjom są problematyczne także z tego powodu, że wymagają 
interwencji osób kompetentnych, które oczywiście powinny być za ich pracę 
wynagradzane, chyba, że znalazłyby się osoby, które by to robiły gratis. 

Interwencja O. Luigi Romana z Kongregacji w Mondovì: Ocenia 
sprawozdanie Delegata a zwłaszcza znaczenie autonomii poszczególnych 
Kongregacji, jednak uważa, że my Oratorianie nie jesteśmy jeszcze zdolni 
żyć i kierować naszą autonomią: musimy posuwać się rok po roku w pro-
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cesie dojrzewania, aby rzeczywiście stać się świadomymi naszej autono-
mii. A ponadto dobrze czuwać, aby Watykan nie pomyślał o narzuceniu 
Oratorium struktury typu benedyktyńskiego, który na czele ma opata pry-
masa z prawem wizytowania poszczególnych opactw. Uważa za konieczne 
oficjalne wyjaśnienie, kto ma prawo dokonywania Wizytacji Kanonicznej 
w Kongregacji, do której należy Delegat Stolicy Świętej; proponuje powie-
rzyć ją Pierwszemu z Doradców.

Interwencja O. Gabino Bustos-Montenegro z Kongregacji w Bo-
gocie: Podkreśla, że Delegat Stolicy Świętej ma specjalną jurysdykcję i jest 
wolnym w decydowaniu o wyborze dla wizytacji kanonicznej swojej Kon-
gregacji, szukając raczej wśród swoich najściślejszych współpracowników. 
Uważa, że w każdym razie dobrze byłoby pogłębić rolę i sylwetkę Delegata 
oraz lepiej określić zakres interwencji w trudnych przypadkach. 

Odpowiada O. Marco Guillen: podkreślając, że Delegat Stolicy 
Świętej nie ma być tym, który zagraża autonomii naszych Kongregacji, lecz 
raczej tym, który jej strzeże.

Interwencja O. Michael Palud z Kongregacji w Port Antonio: My-
śli, że byłoby konieczne dobre usytuowanie postaci Delegata. Dla tej pra-
cy nad pogłębieniem postaci i roli Delegata Stolicy Świętej bardzo ważne 
w najbliższych latach jest pracowanie razem dla lepszego rozumienia. Tak-
że słowo „Delegat” prawdopodobnie powinno być doprecyzowane. Co do-
tyczy zatwierdzenia przez Kongres czasopisma Annales Oratorii jak ofi-
cjalnej publikacji dokumentów Konfederacji, wspomina, że każdy instytut 
zakonny ma określony sposób, jak powinny być publikowane urzędowe do-
kumenty tego instytutu, jednak dla nas to nie jest jasne. Normalnie wymaga 
się, aby istniał oficjalny organ dla publikacji dokumentów.

Interwencja O. Bruno Gonçalves z Kongregacji w Nancy: Uważa, 
że koniecznie trzeba ponownie przyjrzeć się nie tylko postaci i roli Delega-
ta, ale także Prokuratora, ponieważ aktualna legislacja odnośnie tego jest 
zbyt nieokreślona. Proponuje, żeby Prezydencja przygotowała wniosek, aby 
Kongres ustanowił Komisję, która zrewidowałaby całą legislację Kongrega-
cji i Konfederacji.

Interwencja O. Mario Corrado Magnano z Kongregacji w Acica-
tena: zgadza się, aby została ustanowiona komisja prawnicza, która mogła-
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by analizować różne sytuacje i dawać wyraźne wskazania do interwenio-
wania w danej sprawie. Myśli, że w rozwiązywaniu różnych problemów nie 
wszystko zależy od Delegata, lecz od każdego z nas. Powiadamia, że miał 
sposobność przygotowania małego vademecum na temat postaci i roli De-
legata Stolicy Świętej, ale byłoby dobrze, gdyby sprawą zainteresowali się 
także inni prawnicy. Zachęca Delegata, który zostanie wybrany, do brania 
pod uwagę zdania swoich Doradców w rozwiązywaniu problemów i aby nie 
zwracał się do innych Ojców może nie kompetentnych. Zaleca temu, kto zo-
stanie wybrany Prokuratorem, aby często komunikował się z Sekretarzem 
Kongregacji dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, ponieważ często członkowie Kongregacji Watykańskich nie 
rozumieją naszej szczególnej struktury. Przypomina w końcu, że wszystkie 
instytuty zakonne mają komisję prawniczą, która pracuje ustawicznie nad 
uzupełnianiem własnych konstytucji.

Interwencja O. Mateusza Kiwiora z Kongregacji w Tarnowie: 
zwraca uwagę, że mamy Delegata Stolicy Świętej, który jest stróżem na-
szych Kongregacji a mimo to potrzebujemy autentycznej interpretacji 
norm, które regulują jego interwencje w różnych przypadkach; potrzebne 
jest nam zatem vademecum reguł działania Delegata.

Ponieważ nie było dalszych interwencji, Przewodniczący ogłasza za-
mknięcie sesji popołudniowej.

Dzień drugi — sobota 29 września — sesja przedpołudniowa

Po modlitwie na początku Przewodniczący otwiera prace drugiego 
dnia Kongresu i krótko wprowadza do wystąpienia O. Antona Witwer SJ 
pod tytułem „Stan dzisiejszego człowieka, duchowo pustego, który szuka 
duchowego ojcostwa” (tekst jest dołączony do niniejszego protokołu). Po 
skończeniu konferencji O. Witwera, po krótkiej przerwie, Przewodniczący 
znowu krótko wprowadza konferencję O. Michaela Schneider SJ pod tytu-
łem „Ojcostwo duchowe św. Filipa Neri w dzisiejszej wolności i duchowo-
ści” (tekst jest dołączony do niniejszego protokołu). Ponieważ po zakończe-
niu konferencji nie zgłoszono w auli żadnych interwencji, Przewodniczący 
ogłosił zakończenie sesji przedpołudniowej.
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Dzień drugi — 29 września — sesja popołudniowa

Dla wznowienia prac kongresowych po południu, Przewodniczący 
dokonuje wprowadzenia do konferencji Don Luca Ramello, z Archidiecezji 
w Turynie, pod tytułem „Młodzi, wiara i rozpoznanie powołania w Orato-
rium dzisiaj”. Po zakończeniu konferencji Przewodniczący zachęca do za-
bierania głosu w auli i stawiania pytań konferencjoniście.

Po krótkiej przerwie prace zostają rozpoczęte konferencją O. Lucia-
no Bella z Kongregacji Acireale, pod tytułem „Oratorianin Giovanni Ari-
sta. Aktualność i współczesność Ojcostwa zamieszkałego przez Ducha”. Po 
skończenie konferencji O. Belli przechodzi się do dyskusji w Circuli Mi-
nores dla stref językowych na tematy konferencji, i tym kończą się prace 
kongresowe drugiego dnia.

Trzeci dzień — niedziela 30 września

Dzień Niedzieli rozpoczyna się śpiewem Jutrzni, po czym następu-
je rozmyślanie wygłoszone przez Wiel. O. Floriana Calice z Kongregacji 
w Wiedniu, po jej ukończeniu zostaje wystawiony Najświętszy Sakrament 
dla prywatnej Adoracji Eucharystycznej. Potem zostaje odprawiona Msza 
Święta pod przewodnictwem J. E. Mons. Mario Avilesa C.O., Biskupa Po-
mocniczego w Bronswille.

Po południu prace zostają zawieszone. 
Po kolacji kongresiści zbierają się według obszarów geograficznych, 

aby ustalić po dwóch kandydatów dla każdego obszaru do Deputacji Per-
manentnej na mające się odbyć następnego dnia wybory.
Włochy Północne i Francja: O. Bruno Gonçalves — O. Tiziano Sterli
Włochy Centralno-Południowe: O. Luciano Bella — O. Adriano Castagna
Hiszpania: O. Ferràn Colàs-Peirò — O. Enrique Santayana-Lozano
Niemcy i Austria: O. Philipp Karasch — O. Michael Jäger
Kanada. UK, Poł. Afryka: O. Daniel Ultrecht — O. Richard Duffield
Meksyk: Gullermo Mendez-Garduno — O. Porfirio Sanchez-Sanchez
Polska: O. Mateusz Kiwior — O. Mirek Prasek
Ameryka Południowa: O. Romo Pantoja — O. Hugo Zolaque-Porada
Stany Zjednoczone Ameryki: O. O. Michael Palud — O. Michael Callagan
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Czwarty dzień — poniedziałek 1 października — Sesja przedpo-
łudniowa

DZIEŃ GŁOSOWAŃ I WYBORÓW URZĘDNIKÓW KONFE-
DERACJI

Po zebraniu się kongresistów Delegatów mających prawo głosu, 
Przewodniczący Kongresu przedstawia przebieg czynności głosowania 
oraz wymagane cechy dla kandydatów na Delegata Stolicy Świętej, Proku-
ratora Generalnego i Postulatora Generalnego. Potem wywołuje obecnych 
głosujących: okazuje się, że jest 134 obecnych, a zatem wymaganą większo-
ścią dla ważności wyborów jest 68 głosów.

Po odśpiewaniu Veni Creator i wstępnych modlitw, Przewodniczący 
wzywa do prezydialnego stołu skrutatorów O. Philippa Karasch i Br. Au-
gustina De Mallet, aby wykonywali swoje zadanie. Wybór dokonuje się za 
pomocą papierowych kartek.

WYBÓR DELEGATA STOLICY ŚWIĘTEJ
Zostają rozdane kartki i zebrane po tym, gdy każdy głosujący wyraził 

swój głos. Zostają policzone kartki w liczbie 134. Zostają zebrane kartki, 
z których wynikają następujące dane: 

PIERWSZE GŁOSOWANIE (134 GŁOSUJĄCYCH — WIĘKSZOŚĆ 
68 GŁOSÓW) 

O. Marco Guillen 84 głosy
O. Mirek Prasek 21 głosów
O. Rafael Muñoz 9 głosów
O. Mieczysław Trzaskowski 2 głosy
O. Michele Nicolis 2 głosy
O. Rocco Camillò 1 głos
O. Peter Sanders 1 głos
O. Derek Cross 1 głos
O. Mirosław Kossak 1 głos
O. Richard Duffield 1 głos
O. Fabio Refosco 1 głos
P. Bruno Gonçalves 1 głos
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P. Gianfranco Gauna 1 głos
Kartki nieważne 4

Zatem w pierwszym głosowaniu został wybrany Delegatem Sto-
licy Świętej O. Marco Guillen z Kongregacji w Toronto, 84 głosami. Se-
kretarz Kongresu pyta więc O. Guillen, czy przyjmuje zadanie i otrzy-
muje odpowiedź potwierdzającą. 

WYBÓR PROKURATORA GENERALNEGO
Po rozdaniu i zebraniu kartek przechodzi się do ich analizowania, 

czego wynik jest następujący:
PIERWSZE GŁOSOWANIE (134 GŁOSUJĄCYCH — WIĘKSZOŚĆ 

68 GŁOSÓW)
O. Michele Nicolis 42 głosy
O. Mirek Prasek 25 głosów
O. Mauro de Gioia 20 głosów
O. Rocco Camillò 11głosów
O. Rafael Muñoz 7 głosów
O. Stefano Bertolini 7 głosów
O. Michael Lang 6 głosów
O. Bruno Gonçalves 3 głosy
O. Felix Selden 2 głosy
O. Fabio De Lorenzo v1głos
O. Fabio Refosco v 1głos
O. Ignatius Harrison 1głos
Karty nieważne 5
Karty białe 1

Nie uzyskawszy wymaganego quorum, Przewodniczący nakazuje 
nowe głosowanie, którego wynik jest następujący:

DRUGIE GŁOSOWANIE (134 GŁOSUJĄCYCH — WIĘKSZOŚĆ 
68 GŁOSÓW)

O. Michele Nicolis 62 głosy
O. Mauro De Gioia 34 głosy
O. Mirek Prasek 25 głosów
O. Michael Lang 3 głosy
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O. Rafael Muñoz 3 głosy
O. Bruno Gonçalves 1 głos
O. Stefano Bertolini 1 głos
O. Simone Furno 1 głos
O. Oscar Vinas-Olvera 1 głos
O. Said Martinez 1 głos
Karty nieważne 1
Karty białe 1

Nie uzyskawszy wymaganego quorum, Przewodniczący nakazuje 
trzecie głosowanie ograniczone do dwóch kandydatów, którzy w poprzed-
nim otrzymali największą liczbę głosów. Trzecie głosowanie daje następu-
jący wynik:

TRZECIE GŁOSOWANIE (132 GŁOSUJĄCYCH — WIĘKSZOŚC 
67 GŁOSÓW, dwaj kandydaci nie głosują)

O. Michele Nicolis głosów 84
O. Mauro De Gioia głosów 44
Kartki nieważne 2
Kartki białe 2

Po trzecim głosowaniu Prokuratorem Generalnym został za-
tem wybrany O. Michele Nicolis z Kongregacji w Weronie, 84 głosami. 
Przewodniczący Kongresu pyta więc O. Nicolis czy przyjmuje funkcję 
i otrzymuje na nie potwierdzającą odpowiedź.

WYBÓR POSTULATORA GENERALNEGO
Po rozdaniu i zebraniu kartek przystępuje się do ich analizy, czego 

wynik jest następujący:
PIERWSZE GŁOSOWANIE (134 GŁOSUJĄCYCH — WIĘKSZOŚĆ 

68 GŁOSÓW)
O. Mauro De Gioia głosów 62
P. Luciano Bella głosów 39
P. Michael Lang głosów 14
P. Rocco Camillò głosów 5
P. Michel Palud głosów 4
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P. Mario Acevedo-Rodriguez głosów 2 
P. Felix Selden głosów 2
P. Rafael Muñoz-Perez głosów 2
P. Rafael Clement głosów 1
P. Benedikt Sedlmair głosów 1
P. Fabio Refosco głosów 1
Karty białe 1

Ponieważ nie uzyskano wymaganego quorum, Przewodniczący na-
kazuje drugie głosowanie. Drugie głosowanie daje następujący wynik:

DRUGIE GŁOSOWANIE (134 GŁOSUJĄCYCH — WIĘKSZOŚĆ 
68 GŁOSÓW)

P. Mauro De Gioia głosów 75
P. Luciano Bella głosów 49
P. Michael Lang głosów 3
P. Mario Acevedo-Rodriguez głosów 2
P. Vladimiro Tyka głosów 1
P. Rafael Muñoz-Perez głosów 1

Po drugim głosowaniu Postulatorem Generalnym został zatem 
wybrany O. Mauro De Gioia z Kongregacji w Genui 75 głosami. Prze-
wodniczący Kongresu pyta więc, czy O. De Gioia przyjmuje funkcję 
i otrzymuje na nie odpowiedź potwierdzającą.

Dzień czwarty — poniedziałek 1 października — Sesja popołu-
dniowa

 WYBORY DEPUTATÓW 
 I DORADCÓW DELEGATA STOLICY ŚWIĘTEJ

Po południu prace kongresowe zostają podjęte głosowaniami w celu 
wyboru Deputatów różnych regionów. Oddawanie głosów dokonuje się 
za pomocą głosowania elektronicznego. Poprzez rachunek elektroniczny 
ustala się liczbę głosujących, których jest 131, a zatem wymaganą większo-
ścią jest 66 głosów. Zatem wyniki głosowań są następujące:
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Włochy Północne i Francja: O. Bruno Gonçalves 79 głosow; O. Tiziano Sterli 
45 głosów; 7 nie zdeklarowanych. Zatem wybranym okazuje się O. Bru-
no Gonçalves z Kongregacji z Nancy, który na pytanie Przewodniczącego, 
czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.

Włochy Centralno-Południowe: O. Luciano Bella 85 głosów; O. Adriano Ca-
stagna 38 głosów; 8 głosów nie zdeklarowanych. Zatem wybranym okazu-
je się O. Bella z Kongregacji w Acireale, który na pytanie Przewodniczące-
go, czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.

Hiszpania: O. Ferràn Colàs-Peirò 77 głosów; O. Enrique Santayana-Lozano 
48 głosów; 6 głosów nie zdeklarowanych. Zatem wybranym okazuje się 
O. Ferràn Colàs-Peirò z Kongregacji Barcelona-Gracia, który na pytanie 
Przewodniczącego, czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.

Niemcy i Austria: O. Philipp Karasch 63 głosy; O. Michael Jäger 61 głosów; 
7 głosów nie zdeklarowanych. Zatem wybranym okazuje się O. Philipp 
Karasch z Kongregacji w Wiedniu, który na pytanie Przewodniczącego, 
czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.

Kanada, UK, Południowa Afryka: O. Daniel Ultrecht 74 głosy; O. Richard 
Duffield 43 głosy; 14 głosów nie zdeklarowanych. Zatem wybranym oka-
zuje się O. Daniel Ultrecht z Kongregacji w Toronto, który na pytanie 
Przewodniczącego, czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.

Meksyk: O. Guillermo Mendes-Garduno 64 głosy; O. Porfirio Sanchez 38 
głosów; 29 głosów nie zdeklarowanych. Zatem wybranym okazuje się 
O. Guillermo Mendes-Garduno z Kongregacji Mexico-Professa, który na 
pytanie Przewodniczącego, czy przyjmuje funkcję odpowiada twierdząco.

Polska: O. Mateusz Kiwior 84 głosy, O. Mirek Prasek 34 głosy; 13 głosów nie 
zdeklarowanych. Zatem wybranym okazuje się O. Mateusz Kiwior z Kon-
gregacji w Tarnowie, który na pytanie Przewodniczącego, czy przyjmuje 
funkcję, odpowiada twierdząco. 

Ameryka Południowa: O. Roberto Romo-Pantoja 90 głosów; O. Hugo Zola-
que-Porada 22 głosy; 19 głosów nie zdeklarowanych. Zatem wybranym 
okazuje się O. Roberto Romo-Pantoja z Kongregacji w Pasto, który na py-
tanie Przewodniczącego, czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.
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Stany Zjednoczone: O. Michael Palud 84 głosy; O. Michael Callagan 37 gło-
sów; 10 głosów nie zdeklarowanych. Zatem wybranym okazuje się O. Mi-
chael Palud z Kongregacji w Port Antonio, który na pytanie Przewodni-
czącego, czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.

Przewodniczący w końcu czyta spis wybranych do Deputacji Perma-
nentnej. Następnie Przewodniczący ogłasza przerwę na 15 minut, aby móc 
poradzić się swoich Doradców. Po podjęciu prac zostaje zaproponowane 
powtórzenie głosowania na Deputatów Niemiec-Austrii i Meksyku; ponie-
waż Prawo Ogólne wymagałoby większości absolutnej, nawet jeżeli nasze 
Statuty tego nie przewidują, uznaje się za słuszne powtórzenie głosowania; 
dlatego Przewodniczący nakazuje nowe głosowania dotyczące kandydatów 
z tych dwóch regionów, także przez głosowanie elektroniczne. Głosowania 
dają następujące wyniki:

Wybór Deputata dla regionu Niemcy-Austria:
PIERWSZE GŁOSOWANIE: 131 głosujących, większość 66 głosów; 

O. Philipp Karasch 65 głosów; O. Michael Jäger 60 głosów; 6 głosów nie 
zdeklarowanych. Ponieważ nie osiągnięto quorum, przechodzi się do dru-
giego głosowania

DRUGIE GŁOSOWANIE: 131 głosujących, większość 66 głosów; 
O.  Philipp Karasch 69 głosów; O. Michael Jäger 52 głosy; 10 głosów nie 
zdeklarowanych. Po osiągnięciu wymaganego quorum zostaje zatem 
wybrany w drugim głosowaniu O. Philipp Karasch z Kongregacji 
w Wiedniu, który na pytanie Przewodniczącego, czy przyjmuje funkcję, 
odpowiada twierdząco.

Wybór Deputata z Meksyku:
PIERWSZE GŁOSOWANIE: 131 głosujących, większość 66 głosów; 

O. Gulliermo Mendez-Garduno 74 głosy; O. Porfirio Sanchez-Sanchez 33 
głosy; 24 głosy nie zdeklarowane. Po osiągnięciu wymaganego quorum 
zostaje zatem wybrany w pierwszym głosowaniu O. Gulliermo Men-
dez-Garduno z Kongregacji Mexico-Professa, który na pytanie Prze-
wodniczącego, czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.

Następnie przystępuje się do głosowania dla wyboru Doradców 
Delegata Stolicy Świętej. Przewodniczący przypomina, że O. Felix Selden, 
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jako ustępujący Delegat, z prawa ma stanowisko trzeciego Doradcy. Chodzi 
zatem o wybór Pierwszego i Drugiego Doradcy Delegata Stolicy Świętej. 
Głosowanie będzie się odbywało za pomocą papierowych kartek. Przewod-
niczący przypomina o wskazywaniu na kartce nazwiska dla Doradcy dla 
regionu Włoch i Francji oraz nazwiska dla Doradcy dla regionu Hiszpanii 
i Ameryki Łacińskiej. Analiza kartek daje następujące wyniki:

Pierwsze głosowanie (131 głosujących; większość 66 głosów dla każ-
dego kandydata)

O. Rafael Muñoz-Perez głosów 83
O. Luigi Romana głosów 61
O. Rafael Clement głosów 14
O. Stefano Bertolini głosów 13
O. Said Martinez-Alcantara głosów 11
O. Tiziano Sterli głosów 9
O. Enrique Santayana-Lozano głosów 7
O. Adriano Castagna głosów 6
O. Fabio De Lorenzo głosów 5
O. Rocco Camillò głosów 4
O. Jaime Seguranyes-Alibes głosów 2
O. Ulises Alejandro Oliva-Vasquez głosów 2
O. Roberto Pinto głosów 1
O. Jerzy Cedrowski głosów 1
O. Esteban Job Solarte-Benavides głosów 1
O. Gabino Bustos-Montenegro głosów 1
O. Pedro Alejandro Medina-Hernandez głosów 1
O. Andrea De Caroli głosów 1
O. Ferran Colas-Peirò głosów 1
O. Antonio Serramona-Terrado głosów 1
Karty nieważne głosów 4
Karty białe głosów 8

Zostaje zatem wybrany jako Doradca z regionu Hiszpanii i Ame-
ryki Łacińskiej, 83 głosami, O. Rafael Muñoz-Perez, który na pytanie 
Przewodniczącego, czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.
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Ponieważ nie zostało osiągnięte quorum dla Doradcy z regionu 
Włoch i Francji przechodzi się do drugiego głosowania, ograniczonego tyl-
ko do kandydatów z tego regionu. Głosowanie daje następujący wynik:

DRUGIE GŁOSOWANIE — tylko dla regionu Włoch i Francji (131 
głosujących)

O. Luigi Romana głosów 89
O. Rafael Clement głosów 10
O. Stefano Bertolini głosów 7
O. Adriano Castagna głosów 3
O. Rocco Camillò głosów 2
O. Andrea De Caroli głosów 1
O. Tiziano Sterli głosów 1
O. Fabio De Lorenzo głosów 1
O. Davide Saron głosów 1
Karty nieważne głosów 4
Karty białe głosów 5

Zatem w drugim głosowaniu zostaje wybrany Doradcą Delegata 
dla regionu Włoch i Francji O. Luigi Romana 89 głosami. O. Romana na 
pytanie Przewodniczącego, czy przyjmuje funkcję, odpowiada twierdząco.

Przechodzi się do głosowania elektronicznego dla określenia, kto 
z  dwóch nowo wybranych powinien być Pierwszym i Drugim Doradcą. 
Spis elektroniczny wyszczególnia 114 głosujących (większość 58 głosów) 

Wyniki elektronicznego głosowania są następujące:
O. Rafael Muñoz-Perez wybrany pierwszym Doradcą 74 głosami
O. Luigi Romana wybrany Drugim Doradcą 38 głosami
2 głosy nie zdeklarowane
Po zakończeniu głosowań Przewodniczący oznajmia zamknięcie se-

sji popołudniowej.
Wieczorem Przewodniczący zwołuje nowo wybranych do Deputacji 

Permanentnej dla przystąpienia do wyboru Sekretarza tejże, Vice-Sekreta-
rza i Protokolanta.
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Wybory dały następujące wyniki:
Sekretarz Deputacji Permanentnej O. Ferràn Colàs-Peirò,
Vice-Sekretarz O. Bruno Gonçalves,
Protokolant O. Michael Palud. 

Dzień piąty — wtorek 2 października — Sesja przedpołudniowa 

Podczas krótkiego początkowego spotkania wszystkich kongresistów 
w Audytorium, Przewodniczący prosi, aby wszyscy spotkali się razem w tej-
że sali o godzinie 11 w celu przeprowadzenia głosowania nad poprawkami 
wniesionymi do Statutów Generalnych i zatwierdzonych na poprzednim 
Kongresie, ale które jednak wymagają dodatkowego definitywnego zatwier-
dzenia. Podaje także do wiadomości, że co dotyczy propozycji modyfikacji 
Statutów Generalnych wysuwanych przez Federację Hiszpańską, Komisja 
Prawnicza ustanowiona przez Deputację zakomunikowała tejże potrzebę 
integralnej rewizji Statutów, a zatem postanowiono nie brać na obecnym 
Kongresie pod rozwagę proponowanych poprawek wysuwanych przez Fe-
derację Hiszpańską, odsyłając do wszechstronniejszej rewizji samych Sta-
tutów.

Po skończeniu krótkiego spotkania w Audytorium przechodzi się do 
prac w Circuli Minores nad obszarami tematycznymi, rozmieszczonych w róż-
nych salach. Tymi obszarami tematycznymi w Circuli Minores z odpowiedni-
mi koordynatorami są:
Duszpasterstwo Wychowawcze; koordynator O. Philipp Karasch.
Duszpasterstwo Miłosierdzia; koordynator O. Fabio Refosco.
Duszpasterstwo Liturgiczne; O. Stefano Bertolini.
Różne dziedziny duszpasterstwa oratoryjnego; koordynator O. Said Marti-
nez-Alcantara.

O godzinie 11, po pracach w Circuli Minores, przystępuje się do 
głosowania nad modyfikacjami Statutów Generalnych. Głosowanie odby-
wa się za pomocą kartek papierowych, na których są podane poszczególne 
numery Statutów, dla których zostało przewidziana ostateczna interwencja 
modyfikacji już zatwierdzonej w pierwszej instancji na poprzednim Kon-
gresie Generalnym; dla każdego numeru przewidziana jest kratka dla „pla-



32 ORATORIANA nr 89 — grudzień 2018

cet”, druga kratka dla „non placet” oraz kratka dla głosu nie wyrażonego. 
Analizy kartek dają następujące wyniki:

Głosujących 114, większość 58 głosów
Art. 17: 102 placet; 6 non placet; 6 nie wyrażonych .
Art. 41: 102 placet; 6 non placet; 6 nie wyrażonych.
Art. 45: 100 placet; 8 non placet; 6 nie wyrażonych.
Art. 48: 99 placet; 10 non placet; 5 nie wyrażonych.
Art. 51: 102 placet; 6 non placet; 6 nie wyrażonych.
Art. 52: 103 placet; 5 non placet; 6 nie wyrażonych.
Art. 54: 103 placet; 5 non placet; 6 nie wyrażonych.
Art. 57: 103 placet; 5 non placet; 6 nie wyrażonych.
Art. 77: 100 placet; 8 non placet; 6 nie wyrażonych.

Zatem modyfikacje wyżej wymienionych numerów Statutów Gene-
ralnych zostały ostatecznie zatwierdzone przez Kongres dużą większością. 

Na zakończenie przedpołudnia jest celebrowana Msza Święta pod 
przewodnictwem Kardynała Jao Braz de Aviz, Prefekta Kongregacji dla In-
stytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kon-
celebrowana przez J. E. Mons. Mario Aviles, przez nowo wybranych Urzęd-
ników Konfederacji i wszystkich kapłanów obecnych na Kongresie.

Dzień piąty — środa 2 października — Sesja popołudniowa

Na początku sesji popołudniowej O. Michele Nicolis, nowo wybra-
ny Prokurator Generalny, ogłasza kongresistom, że Kardynał Prefekt Kon-
gregacji dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego zatwierdził ustnie wybór O. Marco Guillen na Delegata Stolicy 
Świętej dla Konfederacji Oratorium i oświadczył, że tenże O. Guillen może 
już od teraz uznawać się za upoważnionego do wszystkich skutków w peł-
nym wypełnianiu jego urzędu; następnie zadba się o dostosowanie się do 
zobowiązań biurokratycznych przewidzianych w tej sprawie przez Prawo 
Kanoniczne. Potem O. Nicolis czyta orędzie, które Kardynał Braz de Avis 
skierował do Kongresu (Orędzie zostanie opublikowane w najbliższym nu-
merze Annales Oratorii oraz na stronie Prokury).
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Przewodniczący, jako Delegat Stolicy Świętej zapowiada, że dopil-
nuje wydania dekretu, w którym zatwierdzi różnych Delegatów Wizytacji 
Kanonicznej dla poszczególnych domów oratoryjnych już mianowanych 
przez O. Seldena, dopóki nie rozważy za właściwe zadecydowanie inaczej. 
Ponadto Przewodniczący oznajmia, że modyfikacje Statutów głosowane na 
końcu przedpołudnia wszystkie zostały zatwierdzone dużą większością.

Następnie Przewodniczący zwraca się do tych, którzy będą obecni 
w czwartek rano na końcowej sesji w celu sprawdzenia, czy będzie quorum 
potrzebne do głosowania za ważnością protokołu i otrzymuje odpowiedź 
pozytywną.

Przypominając, że obecna sesja jest ostatnią, na której delegaci mogą 
wypowiadać się w celu wymiany pomysłów i propozycji lub opinii, Prze-
wodniczący wzywa obecnych, którzy tego pragną, do sformułowania ich 
wypowiedzi w auli. Zostają zanotowane następujące wypowiedzi:

O. Arnold Wilmsen z Kongregacji w Monachium pragnie przypo-
mnieć zebranym, że wczoraj — 1 października — upłynęła 50-ta rocznica 
śmierci Romana Guardiniego, wybitnego teologa XX wieku, urodzonego 
w Weronie a żyjącego potem w Niemczech.

O. Ignatius Harrison, Prepozyt Kongregacji w Birmingham, wy-
raża życzenie, aby jak najprędzej doszło do kanonizacji Błogosławionego 
Jana Henryka Newmana i także do ogłoszenia jego Doktoratu.

O. Luciano Bella z Kongregacji w Acireale przypomina, że jest do 
dyspozycji materiał na temat postaci Mons. Giovanniego Battisty Arista 
C.O., którego w toku jest proces beatyfikacyjny i wzywa do brania oraz pro-
pagowania tego materiału w własnych Kongregacjach.

O. Marcello Maso z Kongregacji w Bolonii dziękuje różnym Kon-
gregacjom za pomoc ekonomiczną ofiarowaną na utrzymanie domu bo-
lońskiego.

O. Waldemar Partyka z Kongregacji w Poznaniu zwraca uwagę, 
że pieśń ku czci św. Filipa Neri, której tekst został dany kongresistom, a która 
jest śpiewana w Poznaniu, został z polskiego przetłumaczony na różne języ-
ki, ale wymaga korekty różnych przekładów a zatem prosi członków mówią-
cych innymi językami o interweniowanie w tekst, aby uczynić go bardziej 
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poprawnym we własnym języku. Następnie ofiaruje w darze compact-disc z 
fragmentami nagranymi podczas oratoriów muzycznych, jakie odbywają się 
w Oratorium w Poznaniu, dar ofiarowany wszystkim Kongregacjom, i przy-
pomina, że w przyszłym roku upływa 50-ta rocznica ponownego założenia 
Kongregacji w Poznaniu po likwidacji pierwotnej fundacji w XVII wieku.

O. Andrea Decaroli z Kongregacji w Genui ofiaruje kongresistom 
od tejże Kongregacji nagranie na compact-disc z 2016 roku muzyki organo-
wej wykonanej na organach Serassi w kościele Filipinów w Genui.

Po zakończeniu różnych wystąpień w auli, Przewodniczący po-
twierdza obecnym konieczność ustalenia poleceń, jakie Kongres uważa 
za właściwe powierzyć Deputacji Permanentnej na najbliższe sześciolecie. 
Przewodniczący streścił w kilku postanowieniach propozycje pracy mają-
cej zostać powierzoną Deputacji Permanentnej i przypomina, że ewentu-
alny wniosek o rewizję Statutów Generalnych powinien być sformułowany 
w sposób wyraźny i roztropny. Przewodniczący każe rozdać obecnym pi-
semne postanowienia mające być zaproponowane Deputacji Permanent-
nej a następnie czyta i krótko wyjaśnia poszczególne punkty propozycji. Po 
czym następuje debata w auli:

O. Luigi Romana odnośnie pierwszego punktu podtrzymuje, że po-
winno się przedstawić pojęcie „Ojcostwa duchowego”, które jest tematem 
Kongresu, a które tymczasem nie pojawia się w projekcie. Niewątpliwie jest 
domyślnie zawarte w pogłębieniu, o którym się nadmienia, niemniej jest 
lepiej kiedy zostanie wyraźnie wyjaśnione.

O. Bruno Gonçalves podkreśla, że Komisja, która w swoim cza-
sie została mianowana przez Deputację jest Komisją składającą się tylko 
z prawników, ale tymczasem byłoby dobrze ustanowić obszerniejszą Komi-
sję, a nie tylko prawniczą, zdolną do dostarczenia wizji całej rzeczywistości 
oratoryjnej w jej różnych aspektach.

O. Rafael Muñoz-Perez uważa, że cała zawartość Kongresu powin-
na ukazać się w jednym końcowym dokumencie sporządzonym przez sam 
Kongres lub lepiej przez Deputację w jego imieniu.

O. Marco Guillen, zgadzając się z tym co powiedział O. Muñoz-Perez, 
proponuje połączyć całą zawartość Kongresu w jednym dokumencie opra-
cowanym przez Deputację i potem rozesłanym do wszystkich Kongregacji.
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O. Geraldo de Vasconcelos podkreśla, że dla wymagań duszpaster-
skich wobec których staje się w sprawowaniu kapłańskiego posłannictwa, 
byłyby pożyteczne konkretne wskazania dotyczące autentycznego ducha 
Oratorium.

O. Friedel Fischer prosi, aby te postanowienia zostały powierzone 
tylko Deputacji Permanentnej a nie wszystkim.

O. Felix Selden odpowiada utrzymując, że lepiej byłoby powierzyć 
je Deputacji, ponieważ poszczególne dyskusyjne punkty można rozważać 
z większym spokojem, a zatem w bardziej precyzyjny sposób, a ponadto 
można wybrać bardziej właściwe osoby w celu utworzenia Komisji studiów. 

Następują wypowiedzi różnych Delegatów, którzy podkreślają pew-
ną nieścisłość tekstu propozycji oraz niedostatki w różnych tłumaczeniach. 
Dlatego Przewodniczący nakazuje pewną przerwę w pracach, aby mieć czas 
do naradzenia się z Doradcami i lepiej uściślić tekst włoski, który zostanie 
zatwierdzony przez Kongres i dołączony do jego dokumentów a następnie 
zostanie przetłumaczony przez Deputatów na różne języki Konfederacji. 
Przypomina także, że nie są zatwierdzane nowe normy, lecz po prostu mówi 
się o daniu Deputacji Permanentnej upoważnienia, aby w najbliższych sze-
ściu latach mogła studiować i oceniać wnioski, które jej Kongres powierzy, 
w sposób mający na celu zaprezentowanie ich następnemu Kongresowi Ge-
neralnemu. Oficjalny tekst tych propozycji będzie w języku włoskim. 

Po skończonej przerwie i powrocie kongresistów do sali zostają roz-
dane arkusze z poprawionym tekstem decyzji w celu przedstawienia De-
putacji oraz kartki do ich przegłosowania. Tekstem Decyzji, który Kongres 
zamierza powierzyć Deputacji Permanentnej i który należy uważać za defi-
nitywny, jest następujący:

DECYZJE KONGRESU 2018
1.  Postanawia się, że Deputacji Permanentnej zostaje powierzone zada-

nie już nakreślone przez poprzednią Deputację Permanentną i przez  
Wiel. O. Felixa Seldena C.O., zapoczątkowania pogłębiania naszego Cha-
ryzmatu według powiedzenia Ojca Świętego Franciszka w jego orędziu 
do Kongresu 2018. Zaproponuje się studium o planie teologicznym, dusz-
pasterskim i prawodawczym skierowane do tego celu.
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2.  Postanawia się, że Deputacji Permanentnej zostaje dana władza utworze-
nia komitetu ad hoc i także jednej osoby upoważnionej do pomagania 
jako doradca Delegatowi Stolicy Świętej, Prokuratorowi Generalnemu 
i Konfederacji w sprawach prawniczych. A w końcu komitet przez Depu-
tację Permanentną przedstawi projekt pogłębienia naszego charyzmatu 
na najbliższym Kongresie.

3.  Postanawia się, że Kongres powierzy Deputacji Permanentnej zaktualizo-
wanie Ratio Formationis integrując ją z Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis opublikowaną przez Kongregację dla Kleru w 2016 roku.

4.  Postanawia się, że Kongres ponowi polecenie wydane przez Deputację 
Permanentną w 2012 roku poszerzenia orientowania się o archiwach, bi-
bliotekach i inwentarzach Kongregacji. 

5.  Postanawia się, że Kongres wzmocni działanie poprzedniej Deputacji 
Permanentnej, aby Annales Oratorii były organem przez który będą nor-
malnie publikowane Dekrety i inne Dokumenty Konfederacji, wyjątkiem 
pozostaje prawo Organów Konfederacji do korzystania z innych środków 
w wyjątkowych przypadkach.

6.  Postanawia się, że Kongres opracuje odpowiednie dyrektorium „modus 
procedendi dotyczący Postulatora Generalnego Konfederacji” zatwier-
dzone przez Kongregację dla Spraw Świętych.

7.  Postanawia się, że dyrektorium „modus procedendi dla przygotowania 
Kongresu” zostaje przyjęte jako dokument zawierający ogólne linie prze-
wodnie i orientacje, i może być, jeżeli jest to konieczne, aktualizowane 
przez Deputację Permanentną.

8.  Postanawia się, że Dekret Delegata Stolicy Świętej wydany 16 stycznia 
2018 roku dotyczący ochrony nieletnich zostanie dołączony do Doku-
mentów tego Kongresu dla podkreślenia pilności i ważności dla każdej 
Kongregacji Konfederacji przyjęcia jego treści najszybciej jak to możliwe.

9.  Postanawia się, że Kongres da Deputacji Permanentnej polecenie zebra-
nia tego co pojawiło się na temat „Ojcostwo Duchowe św. Filipa Neri: pro-
pozycja zawsze aktualna” oraz wysłania poszczególnym Kongregacjom.

Następnie rozdano kartki do głosowania, aby uczestnicy Kongresu 
wyrazili swoją ocenę. Analiza kartek daje następujący wynik:
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Głosujących 114, większość 58 głosów.
Wniosek n. 1: 102 placet; 11 non placet; 1 głos nie wyrażony. Przyjęty .
Wniosek n. 2: 92 placet; 20 non placet; 2 głosy nie wyrażone. Przyjęty.
Wniosek n. 3: 108 placet; 6 non placet; 0 głos nie wyrażony. Przyjęty.
Wniosek n. 4: 105 placet; 7 non placet; 2 głosy nie wyrażone . Przyjęty.
Wniosek n. 5: 112 placet; 1 non placet; 1 głos nie wyrażony. Przyjęty.
Wniosek n. 6: 114 placet; 0 non placet; 0 głos nie wyrażony. Przyjęty.
Wniosek n. 7: 108 placet; 6 non placet; 0 głos nie wyrażony. Przyjęty.
Wniosek n. 8: 113 placet; 1 non placet; 0 głos nie wyrażony. Przyjęty.
Wniosek n. 9: 113 placet; 1 non placet; 0 głos nie wyrażony. Przyjęty.

Przedstawione wnioski są zatem zatwierdzone przez znaczną więk-
szość i zostaną przekazane Deputacji Permanentnej w celu dalszej pracy. 
Po zakończeniu głosowania i zakończeniu ewentualnych interwencji w auli, 
Przewodniczący ogłasza zakończenie sesji popołudniowej.

Dzień szósty – środa 3 października

Dzień jest wolny. Wieczorem o godzinie 17.30 kongresiści znajdują 
się w kościele S. Maria in Vallicella, aby celebrować Nieszpory i Mszę Świę-
tą pod przewodnictwem nowego Delegata Stolicy Świętej Wiel. O. Marco 
Guillen. Następuje kolacja w Ogrodzie Pomarańczowym i spotkanie Orato-
rium Muzycznego „Pobłogosławiłeś naszą ziemię”. Kontemplacja Stworze-
nia. Teksty biblijne i muzyczne na skrzypce i orkiestrę smyczkową Antonia 
Vivaldiego (Cztery Pory Roku). Po zakończeniu kongresiści powracają do 
siedziby Kongresu.

Dzień siódmy – czwartek 4 października – Sesja przedpołudniowa

Po zebraniu się kongresistów w audytorium, Przewodniczący, po wstęp-
nych modlitwach, przystępuje do sprawdzania obecności i po stwierdzeniu 
liczby wystarczającej dla quorum, prosi Deputację Permanentną na spotka-
nie przed Mszą Świętą, która potem nastąpi; dziękuje Rektorowi Papieskiego 
Kolegium „Maria Mater Ecclesiae” oraz całemu personelowi za przyjęcie; po-
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dziękowanie dla ustępującej Deputacji a szczególnie Mons. Mario Avilesowi 
za przygotowanie Kongresu, dziękuje zwłaszcza Dr Alberto Bianco i człon-
kom zespołu wykonawczego, którzy swoją pracą zatroszczyli się o dobry jego 
rezultat. Przypomina obecnym, że ich prawem jest żądać, aby zatwierdzenie 
Kongresu dokonało się przez głosowanie tajne zamiast przez podniesienie ręki 
i dlatego wzywa obecnych do powiedzenia, czy pragną zatwierdzenia Kongre-
su i odnośnego protokołu przez tajne głosowanie; ponieważ nikt się nie wypo-
wiedział, dokona się tego przez podniesienie ręki. Następnie Przewodniczący 
wzywa Sekretarza Kongresu do odczytania Protokołu, który zostaje zatwier-
dzony jawnym głosem przez wszystkich kongresistów.

O godzinie 10.00 Przewodniczący dziękuje wszystkim obecnym za 
intensywne dni pracy i oficjalnie oświadcza, że XI Kongres Generalny Kon-
federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri został zamknięty.

Przewodniczący — O. Marco Guillen C.O.
Sekretarz — O. Stefano Bertolini C.O.
 Rzym, w Papieskim Kolegium, „Maria Mater Ecclesiae” 
 dnia 4 października 2018 — Święto Św. Franciszka z Asyżu 
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o. Rafael Muñoz Pérez, CO 
Sekretarz Deputacji Permanentnej

Sprawozdanie Deputacji Permanentnej

Zgodnie z dyspozycją artykułu 41, * 1 Statutów Generalnych Kon-
federacji Oratorium św. Filipa Neri, Deputacja Permanentna wybrana na 
X Kongresie Generalnym Konfederacji, który odbył się w Rzymie w 2012 
roku, przedstawia następujące Sprawozdanie, zatwierdzony przez Ojców 
Deputatów, opisujące sześciolecie 2012-2018.

POWOŁANIE I SKŁAD DEPUTACJI
Aby utworzyć aktualną Deputację Permanentną, Kongres Generalny, 

zgodnie z dyspozycją artykułu 48 Statutów Generalnych wybrał dziewięciu 
członków, z których czterech zostało ponownie wybranych z poprzednich 
sześciu lat:
Rev. o. Bertolini, Stefano; z Oratorium w Prato (Włochy).
Rev. o. Bochanski, Philip; z Oratorium w Filadelfii (USA).
Rev. o. Guillén, Marc; z Oratorium w Toronto (Kanada)
Rev. o. Karasch, Philipp; z Oratorium w Wiedniu (Austria).
Rev. o. Martinez, Said; z Oratorium w S. Paolo (Meksyk).
Rev. o. Muñoz, Rafael; z Oratorium w Sewilli (Hiszpania).
Rev. o. Prasek, Mirosław; z Oratorium w Radomiu (Polska).
Rev. o. Pischedda, Michele; z Oratorium w Brescii (Włochy).
Rev. o. Sacksonof, German; z Oratorium w Mercedes-Lujan (Argentyna).

W tej samej siedzibie Kongresu, Deputacja Permanentna odbyła 
pierwsze spotkanie, aby wybrać Ojców, którzy będą pełnić rolę: Sekretarza, 
Zastępcy i Notariusza w ciągu następnych sześciu lat.

Zostali zatem wybrani, wszyscy w pierwszym głosowaniu:
Sekretarz: o. Rafael Muñoz.
Zastępca: o. Michele Pischedda.
Notariusz: o. Marco Guillén
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Sekretarz, w imieniu całej Deputacji, wyraża wdzięczność Kongreso-
wi za zaufanie, jakim obdarzono wybranych Ojców. Wyraża także pragnie-
nie i prośbę, z pomocą Boga i asystencją Ducha Świętego pracy w odpowie-
dzialnym poświęceniu dla dobra Konfederacji i Kościoła.

W ciągu sześciu lat Deputacja Permanentna odbywała regularnie co-
roczne spotkania z udziałem większości swoich członków. Nieobecności, 
zawsze usprawiedliwione, były spowodowane chorobami, studiami lub zo-
bowiązaniami w miejscu pracy.

Wszystkie spotkania odbywały się sprawnie i zawsze z udziałem za-
proszonych jako goście, pełniących urzędy: Najczcigodniejszego Ojca Feli-
xa Seldena, Delegata Stolicy Apostolskiej dla Konfederacji, Najczcigodniej-
szego Ojca Mario Avilésa, Prokuratora Generalnego i Najczcigodniejszego 
Ojca Mauro De Gioia, Postulatora Generalnego. Obecny był również dr Al-
berto Bianco, Archiwista i Księgowy działań gospodarczych Konfederacji.

Wszyscy przedstawiali swoje roczne sprawozdania, wyrażając cen-
ną, bezinteresowną i braterską służbę dla Konfederacji w ciągu ostatnich 
sześciu lat, za które w imieniu Deputacji Permanentnej należy wyrazić naj-
głębsze podziękowania każdemu z nich. Niech Bóg wynagrodzi i zrekom-
pensuje ich poświęcenie i wspaniałomyślność!

Deputacja Permanentna cieszy się, że może zakwalifikować ostatnie 
sześć lat jako sześciolecie owocne, zarówno ze względu na obchody, które 
miały miejsce i które z radością obchodziliśmy, a które wskażemy później, 
jak na pracę oraz poświęcenie się zadaniom powierzonym przez Kongres 
Generalny oraz różne formy współpracy, o którą prosił Czcigodny o. Dele-
gat Stolicy Apostolskiej czy Czcigodny Prokurator Generalny, a które chęt-
nie były podejmowane.

Najważniejsze prośby o współpracę Czcigodnego Delegata Stolicy 
Apostolskiej w ciągu ostatnich sześciu lat były następujące:
a) Wysyłka do wszystkich kongregacji według odpowiednich obszarów języ-

kowych, Dokumentu z dnia 16 stycznia 2018 r., zatytułowanego „Zasady 
przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich i zgłaszania 
ewentualnych przypadków”, zgodnie z Listem Ojca Świętego Franciszka 
do Przewodniczących Konferencji Episkopatów i Przełożonych Instytu-
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tów Życia Konsekrowani i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o Papieskiej 
Komisji ds. Ochrony Nieletnich z dnia 2 lutego 2015 r. Dekret przesłano 
należycie przetłumaczony na każdy współczesny język używany w Kon-
federacji.

b) Uzyskanie od Kongregacji zwrotnego potwierdzenia odbioru Dekretu.
c) Wykonywanie delegowanych wizyt kanonicznych.

Współpraca, o którą prosił Czcigodny Ojciec Prokurator Generalny 
zasadniczo była następująca:
a) Przypominanie i zbieranie składek od poszczególnych Kongregacji dla 

Prokury.
b) Zbieranie i wysyłka corocznych statystyk dotyczących stanu Kongregacji.
c) Przekazywanie rocznych sprawozdań Prokuratury Generalnej wszystkim 

Kongregacjom.
d) Prowadzenie rejestracji uczestników Kongresu Generalnego i zebranie we 

wskazanych terminach odpowiednich opłat za udział.
Z pewnością należy również zauważyć, że w sześcioleciu nie brako-

wało pewnych trudności, z jakimi musiała się zmierzyć Deputacja Perma-
nentna. Niektóre zostały rozwiązane poprzez zastosowanie dyspozycji Sta-
tutów Generalnych n. 51, * 7, (wobec rezygnacji Ojców Filipa Bochańskiego 
w listopadzie 2014 r. i Michele Pischeddy w kwietniu 2018 r.), a inne, dzięki 
hojności i rozeznaniu Kościoła wobec Konfederacji, po wyborze w grudniu 
2017 r. Ojca Mario Avilesa na biskupa pomocniczego w Brownsville, kiedy 
to otrzymał zgodę na kontynuowanie jednocześnie swojej posługi biskupiej 
i obowiązków Prokuratora Generalnego aż do Kongresu Generalnego.

W tym miejscu ponawiamy naszą wdzięczność Ojcu Świętemu za to, 
że możemy patrzeć na syna św. Filipa, wezwanego do Kolegium Biskupów, 
jako następcę Apostołów i jednocześnie ponawiamy szczere gratulacje na-
szemu bratu w oratoryjnym powołaniu, bp. Mario Alberto Avilesowi, z oka-
zji tego wyboru i dziękujemy za przyjęcie naszej prośby o kontynuowanie 
urzędu Prokuratora Generalnego, za zgodą Stolicy Apostolskiej i Kongre-
gacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia, unikając 
w ten sposób wielu trudności organizacyjnych podczas miesięcy poprze-
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dzających bezpośrednio obrady Kongresu. Ojcowie Bochański i Pischedda 
zostali zastąpieni przez Ojców Fabio Refosco z Oratorium Rock Hill (USA) 
i Bruno Goncalves z Oratorium Nancy (Francja) — drugich kandydatów 
dla ich obszarów. Obaj przyjęli to pilnie i chętnie.

ZADANIA POWIERZONE PRZEZ KONGRES DEPUTACJI 
PERMANENTNEJ

Deputacja Permanentna pilnie angażowała się w zadania powierzone 
przez X Kongres Generalny, zebrane w Aktach Końcowych tegoż kongresu:

2.1. Opracowanie ostatecznego dokumentu, który zawiera treść 
Kongresu, wzbogaconą o wystąpienia Ojców uczestniczących w Kongresie.

Zatwierdzono Dokument „Działalność apostolska w Kongregacji 
Oratorium”. Syntetyczne podsumowanie działalności apostolskiej księży 
i innych członków Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.

2.2. Zainicjować, po raz kolejny, wszystkie „Zmiany w Konstytucjach 
i Statutach Generalnych zaproponowane przez Federację Hiszpańską”, któ-
re zostały przedstawione i nie przegłosowane na Kongresie w 2012 roku.

Aby uniknąć przeszkody prawnej, dla której nie można było głoso-
wać powyższych propozycji, uzgodniono:
a) Przedstawić proponowane zmiany wszystkim kongregacjom w czasie 

określonym w Statutach Generalnych.
b) Nakazać opublikowanie ich w Annales Oratorii, wskazując również, że jest 

to miejsce i „oficjalne narzędzie” komunikacji dla organów Konfederacji.
W tym celu w Annales Oratorii poświęci się jedną część pod tytułem 

„Akty urzędowe”, w której wszystko to, co zostało opublikowane, wywiera 
wszystkie skutki prawa wspólnego lub własnego, zgodnie z wymogami pro-
mulgacji.

2.3. Komisja prawna
Biorąc pod uwagę prośbę o utworzenie komisji odpowiedzialnej za 

sprawy prawne, której potrzebuje Konfederacja, Deputacja Permanentna 
zgodziła się, że powinna ona składać się z następujących członków:
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Czcigodny o. Mauro De Gioia, z Oratorium w Genui, jako Koordy-
nator Komisji.

Czcigodny o. Padre Ramon Martinez, z Oratorium w Leon.
Czcigodny o. Bruno Goncalves, z Oratorium w Nancy.
Mons. Gian Paolo Montini, jako konsultor zewnętrzny.

2.4. Przygotowanie następnego XI Kongresu Konfederacji w roku 
2018.

Deputacja Permanentna uznała za właściwe rozpocząć to zadanie 
sześciolecia, zaczynając od zebrania punktów widzenia Ojców uczestników 
poprzez kwestionariusz dotyczący różnych aspektów Kongresu który się 
odbył, w celu jego oceny.

Ojcowie Deputaci, w swoich obszarach, poprosili o odpowiedzi na 
następujące pytania:

•	 Zawartość	tematyczna
•	 Dynamika	i	rozwój
•	 Duchowość	i	liturgia
•	 Kalendarz	i	porządek	obrad
•	 Oferowane	usługi
•	 Propozycje	i	sugestie
Zebrane wyniki były bardzo pomocne w przygotowaniu i organizacji 

kolejnego Kongresu Generalnego, który właśnie trwa.
Ustalenie tematu przewodniego „Ojcostwo Duchowe w duchu świę-

tego Filipa Neri” zajęło sporo czasu, a potem poprzez kilka spotkań oma-
wiano wiele aspektów organizacyjnych.

Ustalono porządek obrad Kongresu, po czym Deputacja Permanent-
na z mandatu Czcigodnego Ojca Prokuratora Generalnego zajęła się orga-
nizacją wszystkiego co niezbędne w przygotowaniu Kongresu i we właści-
wym momencie ogłosiła List zwołujący Kongres, wysyłając go do każdej 
Kongregacji w Konfederacji.

Ojcowie Deputaci podjęli i zrealizowali różne obowiązki powierzone 
im w ramach organizacji i koordynacji Kongresu.
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2.5. Opracowanie „Modus procedendi” dla Kongresu.
Po opracowaniu różnych szkiców roboczych zatwierdzono Modus Pro-

cedendi Kongresu zatytułowany „Wskazówki dotyczące przebiegu Kongresu”.
2.6. Pięćsetna rocznica urodzin św. Filipa Neri
Bardzo pozytywnie zostały ocenione obchody „w Mieście i świecie” 

uroczystości z okazji pięćsetnej rocznicy urodzin św. Filipa Neri.
Deputacja Permanentna wyraziła szczególną wdzięczność Kongre-

gacji we Florencji za jej otwartość, braterskie przyjęcie i cenną współpracę 
w wydarzeniach. Które miały miejsce w mieście urodzin św. Filipa, gdzie 
poprzez zbieg dat narodzin i chrztu narodziło się jego życie i wiara.

Trzeba też wspomnieć indywidualnie i jednocześnie podzięko-
wać Kongregacji Rzymskiej za uroczyste celebracje i wydarzenia związane 
z otwarciem i zamknięciem roku jubileuszowego w Santa Maria in Vallicella.

Podkreślamy inicjatywę promowaną przez Deputację: pielgrzymki 
Popiersia – Relikwiarza, zawierającego cenną relikwię naszego ukochanego 
Świętego. Wiele kongregacji w Europie i Ameryce otrzymało przez nią du-
chowe łaski, które przyczyniły się do przeżycia z wielkim zapałem całego 
roku jubileuszowego w ich domach.

Bardzo bogatą i wyjątkową chwilą przygotowaną przez Deputa-
cję było Oratoryjne spotkanie w Baptysterium we Florencji pielgrzymów 
z różnych kongregacji w centralnych dniach Roku Jubileuszowego, kiedy to 
w jednym dniu kapłani i świeccy celebrowali nabożeństwo paraliturgiczne, 
dla odnowienia wiary przekazanej na chrzcie, w miejscu i czasie w których 
św. Filip przyjął sakrament chrztu.

Ponadto promowano inne działania mające na celu rozpowszechnie-
nie tego wydarzenia oratoryjnego: plakaty, katechezy, specjalne logo, za-
proszenia, artykuły pamiątkowe, itp.

Dla wszystkich spraw związanych z wydarzeniem Roku Jubileuszo-
wego powstała wewnętrzna Komisja składająca się z:
Rvdmo. o. Mario Avilésa, Prokuratora Generalnego.
Rvdino. o. Mauro De Gioia, Postulatora Generalnego
Rvdmo. o. Włodzimierza Tyki, Prepozyta w Rzymie
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Rvdmo. o. Rosario Landrini, Prepozyta we Florencji
Rvdmo. o. Rafael Mañoz, Sekretarza Deputacji Permanentnej.

2.7. Wskazania dla Archiwów, Bibliotek i Inwentarzy Dóbr Kongre-
gacyjnych

Po interwencji dra Alberto Bianco, Zgromadzenie Kongresu popro-
siło o przesłanie wszystkim kongregacjom opracowanych wskazań, które 
winny być stosowane w celu uporządkowania, skatalogowania i zachowa-
nia archiwów i bibliotek w poszczególnych domach, a także sporządzenia 
inwentarzy ich dóbr.

Chociaż temat ten był dyskutowany przez sześć lat, nie udało się go 
skonkretyzować, więc jest to zadanie, które nadal jest w toku i powinno 
zostać wznowione w ciągu najbliższych sześciu lat.

POZOSTAŁE SPRAWY W DEPUTACJI PERMANENTNEJ.
Zwracamy uwagę na następujące działania i kwestie poruszane na 

spotkaniach Deputacji:
3.1. Wniosek Czcigodnego o. Postulatora Generalnego opracowania 

„Modus procedendi Postulatora”. Tekst, omawiany i zatwierdzony przez 
Deputację Permanentną, zostanie opublikowany w Annales Oratorii, a na-
stępnie przedstawiony Kongresowi Generalnemu, aby ostatecznie zostać 
zatwierdzonym zgodnie z nr. 51, * 2 Statutów Generalnych.

Postanowiono również jednomyślnie odpowiedzieć pozytywnie na 
wniosek złożony przez Czcigodnego o. Postulatora Generalnego o możliwości 
podjęcia przez niego Postulacji sprawy Ojca Trona, z Oratorium w Mondovi.

3.2. Po długich rozmowach o potrzebie aktualizacji niektórych nume-
rów Konstytucji i Statutów Konfederacji, zgadzamy się, że Komisja Prawna 
powinna przeprowadzić analizę tych dwóch tekstów i wskazać, które punk-
ty należy specjalnie rozważyć pod kątem ich aktualizacji, biorąc pod uwagę 
najnowsze dokumenty papieskie i materiały kongregacji watykańskich.

3.3. Koniecznie powinna zostać dokonana niezbędna adaptacja Ra-
tio Formationis Oratorii, w świetle Ratio Fundamentalis Institutionis Sacer-
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dotalis wydanej przez Kongregację ds. Duchowieństwa, za zgodą papieża 
Franciszka w dniu 8 grudnia 2016 r.

3.4. Księgowość Prokury Generalnej była co roku poddawana prze-
glądowi przez dwóch Ojców Deputatów. Rezultat zawsze był pozytywny.

3.5. Wydaje się stosowne, aby w ciągu następnych sześciu lat opra-
cować „Modus Procedendi Deputacji Permanentnej i Deputatów”, w któ-
rym zostały by określone ich konkretne funkcje, a w szczególności udział 
w posiedzeniach Deputacji drugiego kandydata, gdy pierwszy wybrany nie 
może uczestniczyć wielokrotnie z jakiegokolwiek powodu, nawet jeśli może 
to być usprawiedliwione, a nie złożył zrzeczenia ani rezygnacji.

3.6. Postanowiono poprosić Przewodniczącego Kongresu o powie-
rzenie Ojcom Deputatom, którzy będę należeć do nowej Deputacji Per-
manentnej, obowiązku przekazania Akt Kongresu, wszystkim przedsta-
wicielom Kongregacji i poszczególnym Ojcom i Braciom agregowanym 
uczestniczącym w Kongresie.

„PŁODNOŚĆ” SZEŚCIOLECIA
Mijające sześciolecie można określić jako kadencję bogatą i owocną 

dzięki wydarzeniom Kościoła Powszechnego jak również tym związanym 
z Rodziną Oratoryjną, które z radością świętowaliśmy. Wszystkie były oka-
zją do nawrócenia, odnowy i ożywienia w podążaniu za Panem oraz umac-
nianiu naszej tożsamości i duchowości oratoryjnej. Po tych wszystkich wy-
darzeniach otrzymaliśmy obfite wylanie duchowych łask.

Praca Deputacji Permanentnej dokonywała się przy okazji tych uro-
czystości i wydarzeń, poprzez branie pod uwagę tematów i zagadnień wy-
rażanych od czasu do czasu w dialogach i refleksjach tam obecnych, a które 
odbiły się szczególnie w debacie nad tematem następnego Kongresu Gene-
ralnego.

Nie uzurpując sobie prawa do sporządzenia dokładnej listy wszyst-
kich z nich, wspomnijmy te o szczególnym znaczeniu dla Kościoła Po-
wszechnego i naszej rodziny filipińskiej.
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•	 	 Obchody	pięćdziesięciolecia	wielkiego	wydarzenia	kościelnego	XX	wie-
ku: Soboru Watykańskiego II i narodziny wszystkich jego dokumentów, 
które nadal kierunkują powołanie Kościoła w dążeniu do świętości jako 
lud Boży, budujący Jego królestwo.

•	 	 Ogłoszenie	Jubileuszy	Roku	Wiary	i	Roku	Miłosierdzia	oraz	liczne	doku-
menty papieskie, encykliki i adhortacje posynodalne Ojca Świętego Bene-
dykta XVI (papieża emeryta) i Franciszka (panującego papieża).

•	 	 Rezygnacja	z	urzędu	papieża	Benedykta	XVI	i	wybór	obecnego	papieża	
jako przewodnika Kościoła — papieża Franciszka.

•	 	 Liczne	kanonizacje:	Świętych	Papieży	Jana	XXIII	i	Jana	Pawła	II;	i	naszego	
brata w oratoryjnym powołaniu – misjonarza w Goa Józefa Vaza; a także 
beatyfikacje: Ojca Świętego Pawła VI; oraz biskupa-oratorianina męczen-
nika Salvio Huix Miralpeix z Oratorium w Vic (Hiszpania).

•	 	 Z	racji	na	zaproszenie	Czcigodnego	Ojca	Prokuratora	Krajowego	Federa-
cji Hiszpańskiej, aby uczestniczyć w uroczystej ceremonii beatyfikacyjnej 
bp. Salvio Huix, Deputacja Permanentna miała swoje spotkanie w Barce-
lonie. Na koniec Sekretarz, w imieniu Ojców Deputatów, wyraził wdzięcz-
ność Federacji Hiszpańskiej, w szczególności Kongregacjom w Barcelonie, 
Barcelonie-Gracia i Vic za zaproszenie, dar ich gościnności, poświęcony 
czas, organizację i inne aspekty wizyty.

•	 	 Obchody	Roku	Jubileuszowego	z	okazji	500-lecia	urodzin	Naszego	Ojca	
św. Filipa Neri i inne towarzyszące mu wspomnienia były okazją do wspa-
niałej działalności wydawniczej, literackiej, tworzenia ikonografii ob-
razów i rzeźb, kongresów, konferencji, artykułów prasowych, produkcji 
muzycznych, spektakli i oratoriów muzycznych itp. Znaczna część tego 
dziedzictwa kulturowego i duchowego, w takiej mierze, w jakiej została 
przekazana Deputacji Permanentnej i Prokurze, została zebrana w Anna-
les Oratorii i na oficjalnej stronie Prokuratury Generalnej.

•	 	 Rozwój	Instytutu	w	ciągu	ostatnich	sześciu	lat	w	różnych	częściach	geo-
grafii oratoryjnej stanowi wielką nadzieję na żywotność i obecność chary-
zmatu św. Filipa Neri w naszych czasach, za co jesteśmy jako spadkobiercy 
odpowiedzialni w Kościele. Powodem do radości i satysfakcji jest erekcja 
kanoniczna i włączenie do Konfederacji Oratorium trzech nowych kon-
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gregacji: Aufhausen (Bawaria-Niemcy), Port-Antonio (Kingston-Jamajka), 
Cincinnati (Ohio-USA) i wiele innych „Projektów fundacyjnych i wspól-
not w formacji”, co zostanie zawarte w sprawozdaniu Czcigodnego Ojca 
Prokuratora Generalnego; a także dyskretny wzrost nowych powołań, jak 
również liczba święceń diakonatu i kapłaństwa w różnych Kongregacjach.

•	 	 W	 ciągu	 tych	 sześciu	 lat	 Konfederacja	 Oratorium	mogła	 doświadczyć	
hojności dwóch ostatnich papieży radując się włączeniem do Kolegium 
Biskupiego dwóch swoich członków: Bp. Roberta Byrne’a, Biskupa Po-
mocniczego w Birmingham wyświęconego w 2014 r. i Bp. Mario Alber-
to Avilesa, Biskupa Pomocniczego w Brownsville wyświęconego w 2018 
roku. Ufając, że są to wspaniałe nominacje, dziękujemy za nie Bogu. Tym 
samym, obecnie Kościół w Kolegium Biskupim ma czterech oratorianów.

•	 	 Konfederacja	została	również	ubogacona	przez	Międzynarodowe	Spotka-
nie Oratoryjne, które odbyło się w Meksyku w lipcu tego roku. Deputacja 
Permanentna wysłała wiadomość o łączności ze wszystkimi uczestnikami, 
zapewniając o modlitwie w intencji bogatego i owocnego doświadczenia 
braterstwa oraz duchowości oratoryjnej.

SPRAWY WYMAGAJACE ZAŁATWIENIA
Należy wymienić następujące szczegółowe zagadnienia, które nie 

mogły zostać podjęte w trakcie zakończonego sześciolecia i które muszą 
zostać wzięte pod uwagę przez nowo wybranych członków, którzy będą 
należeć do następnej Deputacji Permanentnej:

Z Kongresu z 2012 roku:
5.1. Wytyczne dotyczące archiwów, bibliotek i inwentarzy poszcze-

gólnych Kongregacji, o których mowa w sekcji 2.7 niniejszego sprawozda-
nia i które były zawarte w zadaniach z poprzedniego Kongresu.

Z sześciolecia Deputacji Permanentnej:
5.2. Przedstawienie Kongresowi „Modus Procedendi Postulacji” dla 

jego zatwierdzenia, zgodnie z dyspozycją nr. 51, * 2 Statutów Generalnych.
5.3. Zbadanie przez Komisję Prawną tekstów Konstytucji i Statutów 

Generalnych Konfederacji w celu ewentualnej rewizji i aktualizacji, jeśli to 
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konieczne, zgodnie z prośbami zwartymi w sprawozdaniu Deputacji Per-
manentnej przedstawionym przez Sekretarza tejże Deputacji na Kongresie 
Generalnym w 2012 roku.

5.4. Adaptacja Ratio Formationis Oratorii z uwzględnieniem Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis opublikowanego przez Kongrega-
cję ds. Duchowieństwa.

5.5. Opracowanie, jeśli uzna się to za stosowne, „Modus Procedendi 
Deputacji Permanentnej i Deputatów”.

5.6. Ustalenie procedury, którą należy stosować w kongregacjach 
niekolegialnych lub mogących wygasnąć, precyzując tę procedurę poprzez 
określone i szczegółowe wytyczne, w taki sposób, aby zawsze umożliwić za-
chowanie życia wspólnego lub jego przyszłą odbudowę, a także ich dziedzic-
two. Procedura ta musi brać pod uwagę i przestrzegać dokładnie, tego co 
Konstytucje i Statuty Generalne mówią o kompetencjach Delegata Stolicy 
Apostolskiej i Prokuratora Generalnego w odniesieniu do tych Kongregacji.

WNIOSKI
Na koniec, aby zakończyć to sprawozdanie, należy ze sprawiedliwości 

i konieczności dziękować Bogu za doświadczenie jakie dała nam wspólna 
praca podczas tego sześciolecia, dla całej Konfederacji i dla dobra Kościoła.

Z tego miejsca i jako sekretarz Deputacji Permanentnej, pozwolę so-
bie wyrazić i okazać osobistą wdzięczność każdemu z Ojców Deputatów, 
Czcigodnemu Ojcu Delegatowi Stolicy Apostolskiej, Czcigodnemu Ojcu 
Prokuratorowi Generalnemu, Czcigodnemu Ojcu Postulatorowi General-
nemu i Panu Dr. Alberto Bianco. Było to cenne braterskie świadectwo po-
stawy dialogu i otwartości, a także poświęcenia, nie szczędząc wysiłków dla 
zrealizowania napiętych planów każdego spotkania. Sześciolecie rozpoczę-
ło się od wezwania do odpowiedzialności wymaganej od Ojców Deputatów 
wybranych do reprezentowania poszczególnych Obszarów w wypełnianiu 
mandatów Zgromadzenia Kongresu i czuwania nad tożsamością oratoryj-
ną w Konfederacji. Pod koniec tego okresu należy podkreślić, że zadania te 
były wykonywane wiernie i ze stałą gotowością do szczodrego poświęcenia.
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LAUS DEO ET VIRGINI MATRI
W Rzymie, niedaleko św. Piotra
w miejscu XI Kongresu Generalnego, 28 września 2018 roku.
o. Rafael Muñoz Pérez, CO.
Sekretarz Deputacji Permanentnej.

Tłum. Ks. Mateusz Kiwior COr
— Tarnów
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O. Felix Selden CO 
Delegat Stolicy Apostolskiej

Sprawozdanie Delegata Stolicy Apostolskiej 

Od ostatniego sprawozdania przedstawionego na Kongresie gene-
ralnym w 2012 roku, zwizytowałem osobiście 125 wspólnot oratoryjnych, 
w tym było 86 zwyczajnych wizytacji kanonicznych. Konfederacja po połą-
czeniu Oratoriów Alcala i Getafe w Hiszpanii oraz po zniesieniu przez Stolicę 
Apostolską (25 lipca 2018 roku) na wniosek wizytatora Oratorium San Jose 
w Kostaryce, w tym momencie składa się oficjalnie z 84 oratoriów. Jednakże 
wspomniany wyżej dekret musi zostać wykonany przez mojego następcę co 
zajmie jeszcze trochę czasu ze względów prawnych. Dwa domy oratoryjne 
istnieją bez członków (Neapol oraz Soller w Hiszpanii), a 20 kongregacji jest 
niekolegialnych. W ciągu ostatnich 12 lat odwiedziłem każdy dom Konfede-
racji co najmniej dwa razy osobiście (niekiedy nawet nieco częściej) z inten-
cją poznania każdej wspólnoty i jej członków. W miarę możliwości utrzy-
mywałem osobisty kontakt z każdym, gdy zachodziły różne potrzeby, przez 
listy, telefony, a zwłaszcza — pisemnie — przez tysiące maili. Pozostawałem 
w stałym kontakcie z Oratoriami na całym świecie, aby spełnić, moje zadanie 
budowania i wzmacniania domów oratoryjnych w ich autonomii, a gdzie to 
konieczne: w zabezpieczaniu i strzeżeniu zgodnie z prawem kanonicznym 
praw poszczególnych członków. Dokładnie przeanalizowałem i udzieliłem 
93 koncesje nihil obstat dla wystawionych litterae dimissoriae. Moją stanow-
czą intencją było zajęcie się wszelkimi problemami od pierwszego momentu, 
gdy tylko otrzymałem o nich informację, ponieważ z mojego doświadczenia 
wynika, że problemy mogą przerodzić się w poważne trwałe kryzysy, jeśli nie 
zostaną rozwiązane na czas. Oznacza to, że w poważnych okolicznościach 
Ojciec Wizytator musi zawsze być gotowy, aby udać się na miejsce lub przy-
najmniej wysłać swojego osobistego delegata, aby uzyskać obiektywny obraz 
sytuacji i znaleźć odpowiednie środki zaradcze.

Dzięki łasce Bożej i z pomocą wielu wspaniałych Ojców Oratorianów 
udało mi się ocalić niektóre domy przed popadnięciem w ruinę, chronić 
dobre imię pomówionych współbraci lub pomagać poszczególnym kapła-
nom, którzy z jakiegoś powodu porzucili ideał świętości oratoryjnej w od-
zyskaniu pierwotnego zapału.
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Mam świadomość, że podejmując decyzje z pewnością popełniałem 
błędy. Jest taki dawny zwyczaj Oratorium, który polega na tym, że Prepozyt, 
po zakończeniu swojej trzyletniej kadencji i tuż przed wyborem następcy, 
odmawia Confiteor klęcząc przed współbraćmi. Mój Confiteor dociera te-
raz do każdej osoby, którą mogłem potraktować niesprawiedliwie. To ni-
gdy nie było moją intencją, ponieważ zawsze chciałem obiektywnie oddać 
sprawiedliwość wszystkim, ale mogłem źle ocenić sytuację lub wykorzystać 
informacje wprowadzające w błąd.

1. Kontynuacja mojego sprawozdania z ostatniego Kongresu:  
Neapol i Alcala de Henares

A. Oratorium w Neapolu
Jednym z wielkich rozczarowań podczas mojej misji była próba oca-

lenia oratoryjnej obecności w Oratorium w Neapolu, odkąd stało się ja-
sne, że ojciec Giovanni Ferrara zachorował na nowotwór złośliwy. Wielką 
nadzieją był młody ksiądz diecezjalny, który od wielu lat interesował się 
Oratorium. Wstąpił do Oratorium w Neapolu i odbył formację u ojca Fer-
rary w  ostatnich latach jego życia. Ten kapłan wykonał doskonałą pracę 
apostolską w Oratorium, ale po śmierci ojca Ferrary okazał się bez żadnego 
doświadczenia w tym, co można nazwać eufemistycznie jako szczególne 
wyzwania neapolitańskiego społeczeństwa.

Na ostatnim Kongresie Generalnym, otrzymaliście informacje o kradzie-
ży tysiący cennych książek z Biblioteki Gerolamini, kradzieży popełnionej przez 
człowieka, który miał je strzec i który otrzymał to zadanie od Ministerstwa Kul-
tury państwa włoskiego. Ten, człowiek w międzyczasie został skazany na wiele 
lat więzienia, ale ksiądz oratorianin został częściowo obwiniony za zaniedbania 
w sprawowaniu kontroli. Opuścił Oratorium i wrócił do diecezji pochodzenia, 
ale imię Oratorium — niesłusznie, bo nie miał nic wspólnego z wyborem nie-
uczciwego dyrektora biblioteki — zostało zamieszane w skandal. Państwo wło-
skie twierdzi, że budynek i kościół Girolamini stanowią jego własność. Wydaje 
się, że Unia Europejska przygotowała fundusz na odnowienie budynku. Proku-
ratorowi Generalnemu udało się uzgodnić i podpisać umowę z Ministerstwem 
Dziedzictwa Kulturowego, która przewiduje wykorzystanie Kościoła i części 
domu przez przyszłą wspólnotę Oratorium. Prokurator Generalny obecnie za-
rządza dobrami neapolitańskiego oratorium, które są bardzo skromne.
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B. Oratorium w Alcala de Henares
Po wielu latach, wraz z reskryptem Ojca Świętego z 2018 roku, otrzy-

maliśmy pozwolenie na zjednoczenie dwóch wspólnot Alcalà de Henares 
i Getafe w Hiszpanii. Oznacza to, że Oratorium w Getafe przestało istnieć, 
ale jego młodzi członkowie dają nowe życie drugiemu co do powstania ora-
toryjnemu domowi w Hiszpanii, który jest w Alcalà de Henares, mieście 
w pobliżu Madrytu i ojczyźnie historycznego uniwersytetu. Biskup Alcalà 
wyraził zadowolenie z odrodzenia oratorium i żarliwego apostolstwa reali-
zowanego przez tamtejszych Ojców, szczególnie wśród studentów.

2. Smutny przypadek wykorzystywania nieletnich.
Jednym z najsmutniejszych aspektów mojego urzędu są przypadki 

wykorzystywania nieletnich. Wszyscy wiemy, że jest to jedna z najstrasz-
liwszych zbrodni jakie może popełnić kapłan. W wielu przypadkach ofia-
ry nadużyć tracą wiarę w Boga, prawie zawsze cierpią z powodu depresji 
przez całe życie i często stają się niezdolne do nawiązania relacji zaufania. 
Z tego powodu naszym najwyższym priorytetem musi być zaangażowanie, 
aby NIGDY, NIGDY, NIGDY, nie mógł się zdarzyć przypadek wykorzysty-
wania nieletnich w środowisku Oratoryjnym. Dopiero w ostatnim czasie 
wydałem instrukcję dotyczącą kwestii ochrony nieletnich. Przez lata mojej 
kadencji, w każdym przypadku poważnych zarzutów, zgodnie z zasadami 
Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela” — natychmiast prze-
prowadzałem badanie kanoniczne w celu uniknięcia dalszych szkód jak 
i w celu ustalenia ewentualnej niewinności oskarżonego. W ciągu ostatnich 
dwunastu lat, dwóch kapłanów oratorium zostało uznanych winnymi nad-
użyć, jeden z nich został przeniesiony do stanu świeckiego przez Stolicę 
Apostolską. W dwóch innych przeprowadzonych postępowaniach, dwóch 
księży zostało uniewinnionych od zarzutów.

Pozwólcie mi na osobiste spostrzeżenie:
Myślę, że przede wszystkim powinniśmy być bardzo wdzięczni za 

oświecające tradycje duchowe naszego instytutu, ponieważ w tym czasie 
hiper-seksualizmu ponownie powinniśmy być w pełni świadomi tego, jak 
wiele pomocnych wskazówek nam Oratorianom zostawił św. Filip, abyśmy 
mogli strzec naszej czystości. Jasny ideał chrześcijańskiej świętości, co-
dziennej wspólnej modlitwy, częstej spowiedzi, radości z życia wspólno-
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towego, ucieczki od bezczynności, troskliwej uwagi naszych przełożonych 
i współbraci „którzy znają nasze sposoby działania”, umartwienie ducha 
pychy przez przyjazne przekomarzanie się współbraci, oderwanie się od 
dóbr ziemskich, przestrzeganie Konstytucji i Statutów Partykularnych, na-
sza codzienna praca z duszami powierzonymi naszej opiece, nabożeństwo 
do Matki Bożej... właśnie ta atmosfera dążenia do świętości, pragnienia czy-
stości serca i wzajemnego zaufania, bardziej niż cokolwiek innego, pomoże 
nam uniknąć grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu, jako kapłanom, 
którzy poświęcili się Panu.

Jednak ten duch musi być również chroniony przez reguły i rozważ-
ne zewnętrzne postawy, które przez doświadczenia stuleci znalazły wyraz 
w prawie kanonicznym. Uważam, że w każdej wspólnocie Oratorium nale-
ży przestrzegać rozporządzeń o stroju duchownym, zakazie przyjmowania 
gości w naszych prywatnych pokojach, czy o konieczności uzyskania po-
zwolenia od naszych przełożonych na pobyt poza domem, jedynie z na-
prawdę ważnych powodów.

3. Potrzeba lepszego prawodawstwa dla Oratorium.
Podczas moich dwóch kadencji coraz bardziej zdawałem sobie spra-

wę z pewnej słabości Konstytucji i Statutów Generalnych.
Pierwsza kwestia dotyczy roli Delegata Stolicy Apostolskiej, który nie 

jest jasno określony i był stale interpretowany przez moich poprzedników 
i mnie, zgodnie ze starszymi dokumentami i tradycjami. Na przykład cza-
sami wskazuje się, że Delegat „interweniuje”, ale to słowo: jest słabe, ponie-
waż nie wskazuje jednoznacznie, jakie są rzeczywiste uprawnienia samego 
Delegata. Co więcej, Stolica Apostolska często zwracała się do mnie, przy-
pisując mi funkcję Najwyższego Przełożonego, a jednym razem Nuncjatura 
powierzyła mi „investigatio praevia”. Dlatego w ścisłej współpracy ze Stolicą 
Świętą powinniśmy przejrzeć i jasno określić rolę i zadania Delegata Stolicy 
Apostolskiej, zgodnie z NASZYMI TRADYCJAMI I NASZĄ HISTORIĄ, 
unikając wszelkiego porównywania z osobą Najwyższego Przełożonego, 
nawet gdy Delegat wykonuje niektóre jego funkcje.

Drugi bardzo słaby punkt naszego prawodawstwa dotyczy inkardy-
nacji i usuwania członków. Dość często kapłan prosi o opuszczenie Kongre-
gacji, ale miały miejsce nadużycia w udzielaniu eksklaustracji, że w konse-
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kwencji niektórzy kapłani w rzeczywistości stali się duchownymi tułaczami 
i żyją z prawnego punktu widzenia, w położeniu dwuznacznym, które 
czasem wydaje się nierozwiązywalne. Bardzo użytecznym mogło by być 
Vademecum dla Prepozytów, jak zachowywać się w takich lub podobnych 
sytuacjach kanonicznych.

Kolejna sprawa. Czy ma to sens, żeby w Kongregacji składającej 
się z 8 członków z głosem czynnym, była Kongregacja Deputatów licząca 
aż 5 członków?

Nasi hiszpańscy współbracia przybyli na ten Kongres Generalny 
z pewnymi sugestiami dotyczącymi poprawy i jestem pewien, że nie są je-
dynymi, którzy mają pomysły na poprawienie Konstytucji. Jest wielu, któ-
rzy na przykład wierzą, że wskazówki obecnych Konstytucji o modlitwie 
lub Oratorium Świeckim — tematach tak drogich dla św. Filipa — są ra-
czej niejasne w porównaniu do tych zawartych w dawnych Konstytucjach 
z 1612 roku.

Osobiście uważam, że to nie jest właściwy czas na pełną rewizję 
naszych Konstytucji — w całości, ale proponuję, aby Generalny Kongres 
ustanowił Komisję Prawną lub powierzył jej instytucjonalne ustanowienie 
Deputacji Permanentnej. Ta Komisja prawnicza może mieć następujące za-
dania:
•	 	 Wspieranie	 na	 ich	 prośbę,	 Prokuratora	Generalnego	 i	 Delegata	 Stolicy	

Apostolskiej w sprawach kanonicznych;
•	 	 Pomoc	przyszłemu	Delegatowi	Stolicy	Apostolskiej	w	uzyskaniu	jaśniej-

szych wytycznych Stolicy Apostolskiej dotyczących jego roli i urzędu;
•	 	 Przygotowanie	 vademecum	 dla	 prepozytów	 w	 sprawie	 eksklaustracji,	

usunięcia oraz w przypadku oskarżeń dotyczących graviora delicta;
•	 	 Rozpoczęcie	przygotowań	do	kompletnej	i	solidnej	rewizji	naszych	Kon-

stytucji i Statutów Generalnych w świetle doświadczeń ostatnich dziesię-
cioleci.

Wydaje mi się koniecznym, aby tak jak w wielu innych Instytutach 
zakonnych czy Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego powinna istnieć oso-
ba upoważniona do pomocy w sprawach kanonicznych Delegatowi Stolicy 
Apostolskiej i organom Konfederacji. Może to być sam sekretarz Komisji 
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Prawnej lub jeden z jej członków. Oczywiście jego wydatki, wyjazdy do 
Rzymu itp. powinny być pokrywane przez Konfederację.

4. Finanse
Aspektem szczególnie fascynującym w naszej Konfederacji jest to, 

że  zarządza się nią przy minimalnym budżecie pieniężnym, jak wynika 
z  raportu Prokuratora Generalnego. Zarządzanie finansami Prokury Ge-
neralnej było corocznie sprawdzane przez Deputację Permanętną i moim 
zdaniem nie było marnowania pieniędzy. Nie jesteśmy bogaci i myślę, 
że św. Filip byłby z tego zadowolony. Jednak w ciągu ostatnich pięćdziesię-
ciu lat Konfederacja znacznie się rozrosła; musimy teraz ulepszyć aktualnie 
funkcjonujący w Rzymie sekretariat. Przyszli Prokuratorzy Generalni i De-
legaci Stolicy Apostolskiej mogą bardziej potrzebować regularnych wypłat 
z Konfederacji, niż to było w przypadku bp. Avilesa czy mnie. Dlatego do-
łączam się do Prokuratora Generalnego, prosząc, aby każda Kongregacja 
płaciła składki na rzecz Konfederacji wiernie i punktualnie.

5. Odkrycie wielkiego idealizmu i słowa wdzięczności.
Nasza Konfederacja ma tylko jeden cel: służyć autonomii i rozwojowi 

każdego domu oratoryjnego na świecie. Tego celu nie osiąga się dzięki pie-
niądzom i osobistym ambicjom, ale dzięki bezinteresownej służbie w du-
chu naszego Świętego Patrona św. Filipa: i tego właśnie ducha znalazłem 
w obfitości w naszej Konfederacji.

Doceniam wielkie zaangażowanie naszego Prokuratora Generalnego 
Biskupa Mario Avilesa, który wytrwale i dobrze służył naszej Konfederacji 
w ciągu ostatnich sześciu lat. Ze względu na moją współpracę z nim, wiem 
jak pilnie pracował dla naszego Instytutu, zarówno w Rzymie jak i w Sta-
nach Zjednoczonych, a także w czasie jego licznych podróży po Kongrega-
cjach i projektach fundacyjnych na całym świecie. To była wielka strata dla 
nas — i wielki zysk dla diecezji — że Ojciec Święty powołał go na biskupa 
pomocniczego Brownsville. Życzymy mu nieskończonego błogosławień-
stwa w jego nowej służbie!

Jestem pod wielkim wrażeniem skuteczności Deputacji Permanent-
nej zawsze działającej pod wnikliwym przewodnictwem ks. Rafaela Muñoza 
w krótkich, ale za to bardzo intensywnych spotkaniach.
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Ojciec Mauro De Gioia, jako Postulator Generalny Konfederacji zo-
stał oficjalnie uznany przez Kongregację do Spraw Świętych jako Postulator 
Generalny Konfederacji, po ukończeniu niezbędnych szkoleń, ale przede 
wszystkim wyjaśnieniu skomplikowanych wątpliwości administracyjnych: 
dzięki niemu został przygotowany modus procedendi tego urzędu, zatwier-
dzony przez Deputację Permanentną.

Chciałbym podziękować moim doradcom: o. Gino Romana, Igna-
tiusowi Harrisonowi i Luisowi Martinowi Cano, za ich roztropne rady, 
a  zwłaszcza ekspertów prawników, którzy udzielili mi cennego wsparcia 
w wielu zwykłych sprawach kanonicznych a także w sprawach delikatnych. 
W tym miejscu chciałbym wspomnieć zwłaszcza o ojcu Mauro De Gioia, 
sekretarzu Komisji prawnej Deputacji Permanentnej, a przede wszystkim 
o ojcu Michaelowi Paludowi, prepozycie Kongregacji Port Antonio i bar-
dzo doświadczonemu kanoniście.

Żaden Wizytator nie mógłby spełniać swojego urzędu bez pomocy 
tak wspaniałych kapłanów oratoryjnych na całym świecie, którzy pomagali 
mu w wizytacjach jako współpracownicy, tłumacze, a w niektórych przy-
padkach jako jego osobiści delegaci — i to przez długi czas na rzecz Ora-
toriów niekolegialnych lub Kongregacji pod jego szczególną opieką. Niech 
Bóg wynagradzi ich za tę bezinteresowną pomoc!

Zrozumiałem i chciałbym tutaj dostrzec wielką wartość Federacji dla 
duchowej formacji oratorianów i członków oratoriów świeckich, a także dla 
braterskiej współpracy między sąsiednimi Kongregacjami. Wszyscy musi-
my być wdzięczni Ojcom i braciom odpowiedzialnym za różne działania 
Federacji.

Szczególnie pamiętam Ojców z Meksyku, którzy zaprosili nas tego lata 
na kolejne „Międzynarodowe Spotkanie Duszpasterstw Oratoryjnych”, które 
odniosło sukces dzięki naprawdę pięknemu programowi duchowemu!

6. Nieustająca aktualność powołania oratoryjnego.
Po dwunastu latach urzędowania, widząc światła i cienie istniejących 

obecnie domów Oratorium na całym świecie, jestem bardziej niż kiedy-
kolwiek przekonany o trwałej aktualności naszego powołania oratoryjnego.
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Kongregacja, która się nieustannie spotyka, by się modlić i dzielić 
wspólne posiłki, która gorliwie angażuje się w uświęcanie swoich członków 
i dąży do znalezienia woli Bożej w decyzjach podejmowanych w brater-
skiej harmonii, będzie błogosławiona nieustanną atmosferą radości i po-
koju. To jest duch, którego wraz z wielką gościnnością znalazłem w wielu 
domach Konfederacji.

Niech Bóg, przez wstawiennictwo Dziewicy Matki Oratorium, św. 
Filipa Neri i wszystkich naszych Świętych i Błogosławionych, nadal ochra-
nia i błogosławi naszą Konfederację; nasze Kongregacje i wszystkich Ora-
torianów Świata!

Rzym, 28 września 2018

Tłum. Ks. Mateusz Kiwior COr  
— Tarnów
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Sprawozdanie Prokuratora Generalnego  
(za lata 2012-2018)

bp Mario Alberto Aviles CO 
Prokurator Generalny

Najczcigodniejszy Ojcze Felixie Seldenie Delegacie Stolicy Apostol-
skiej, Czcigodni Ojcowie członkowie Deputacji Permanentnej, Czcigodny 
Ojcze Postulatorze Generalny, Wielce Czcigodni Ojcowie Prepozyci i Dele-
gaci Kongregacji Oratorium obecni na tym XI Kongresie Generalnym Kon-
federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. 

Na wstępie mogę powiedzieć, że w okresie od września 2012 roku do 
września 2018 roku, gdy pełniłem służbę jako Prokurator Generalny Konfe-
daracja w wielu aspektach doświadczyła Bożego błogosławieństwa. 

Wobec dykasterii Kuri Rzymskiej występowałem w sprawach, w któ-
rych zostałem poproszony przez poszczególne Kongregacje, utrzymy-
wałem również stały kontakt i odpowiadałem na prośby Kongregacji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 
Uczestniczyłem również w spotkaniach Unii Przełożonych Generalnych 
oraz brałem udział we wszystkich posiedzeniach Deputacji Permanentnej 
wzpólpracując z Ojcami Deputatami w realizacji mandatu powierzonego 
przez Kongres Generalny z 2012 roku, jak również w przygotowaniu tego 
XI Kongresu Generalnego. 

W ciągu tych sześciu lat odwiedziłem w ramach braterskiej wizyty 60 
Kongregacji, uczestniczylem w różnych wydarzeniach i przewodniczyłem 
Świętej Eucharystii, podczas świąt i uroczystości, reprezentowałem Konfe-
derację w miejscach, gdzie spotykały się różne domy. Dziękuję Kongrega-
cjom, które wyraziły chęć, aby mnie przyjąć w tak bardzo braterski i życz-
liwy sposób oraz przepraszam te, których z różnych powodów nie mogłem 
odwiedzić.
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Dzięki przychylności Stolicy Apostolskiej, w roku 2012 została ery-
gowana jako Kongregacja dotychczasowa Wspólnota w Formacji w Au-
fhausen w Niemczech; w 2014 roku wspólnota w Port Antonio na Jamajce, 
a w 2017 roku w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie 
istnieje 16 Wspólnot w Formacji i 11 Projektów Fundacyjnych w następują-
cych krajach: Australia, RPA, Argentyna, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki (8), Austria, Wielka Brytania (4), Francja (2), Włochy, Niem-
cy, Szwajcaria, Słowacja (2), w Belgii i Republice Czeskiej. Odwiedziłem 
osobiście większą cześć Wspólnot w Formacji i Projektów Fundacyjnych. 
Z tymi, którzy nie byli w stanie dotrzeć do mnie osobiście, utrzymywałem 
kontakt poprzez delegatów, którzy pomagali mi w tej usłudze; Korzystam 
z okazji, aby podziękować Ojcom, którzy hojnie ofiarowali mi swoją cenną 
współpracę.

Święty Filip i jego droga do świętości nadal dają naszym braciom przy-
kład do kontynuowania podróży do nieba. W 2013 roku z radością przy-
jęliśmy beatyfikację Bp. Salvio Huix Miraplex, męczennika, a w 2015 roku 
kanonizację Jose Vaza apostoła Sri Lanki. W tych ważnych uroczystościach 
Konfederacja była reprezentowana w osobie Prokuratora Generalnego. 
W roku jubileuszu pięćsetnej rocznicy urodzin św. Filipa Neri 2015-2016 
widziałem rozwój różnych inicjatyw zaproponowanych przez Prokurę Ge-
neralną przy wsparciu Deputacji Permanentnej oraz te inicjatywy, które 
miały miejsce na poziomie lokalnym w różnych kongregacjach na całym 
świecie. Otwarcie i zamknięcie tego Jubileuszu celebrowane w Rzymie 
w kościele Santa Maria in Vallicella było idealnym miejscem, aby dać znak 
w domu świętego Filipa, jak obchodzono Jubileusz we wspólnotach orato-
ryjnych na całym świecie. Dziękuję Ojcu Świętemu Franciszkowi za piękne 
przesłanie skierowane do synów św. Filipa z tej okazji, a także Biskupom 
i Kardynałom, za okazaną radość i cześć dla św. Filipa.

Z okazji Roku Jubileuszowego, przy finansowym wsparciu Federacji 
Meksykańskiej i innych dobrodziejów, odrestaurowano wspaniały obraz 
Guido Reni, przedstawiający „Wizję Dziewicy i św. Filipa Neri w ekstazie” 
(1614), ikonę stanowiącą dobro całej rodziny oratoryjnej. Rozpoczęto serię 
wydawniczą Studiów nad kulturą oratoryjną, które oprócz periodyku „An-
nales Oratorii” zaowocowały pierwszymi dwoma książkami: „Ikonografia 
Świętego, nowe studia nad wizerunkami św. Filipa Neri” i „Ojciec Sebastia-
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no Resta. Mediolańczyk, oratorianin, Rzymski kolekcjoner z XVII wieku”, 
a także w fazie przygotowania publikacji „Św. Filip Neri i Bractwo Świętej 
Trójcy dla Pielgrzymów”.

Oficjalny periodyk „Annales Oratorii” jest publikowany nieprzerwa-
nie przez ostatnie sześć lat, umożliwiając komunikację i rozpowszechnianie 
artykułów oraz wiadomości o Oratorium i życiu Konfederacji, za co dzię-
kuję wszystkim, którzy przyczynili się w jakiś sposób do jego realizacji. 
Wszystkie numery czasopism są dostępne w formacie cyfrowym na naszej 
stronie internetowej. Zarówno strona internetowa, jak i media społeczno-
ściowe przekazują informacje o Prokuraturze Generalnej oraz informacje 
przekazane nam przez Kongregacje.

Utrzymanie Prokury Generalnej opiera się na dochodzie uzyski-
wanym z administracji domu na Via Parione oraz składkach wpłacanych 
corocznie przez Kongregacje (dziś ustanowionych w kwocie 150 euro od 
każdego członka agregowanego i 150 euro od domu). Wspomnianej składki 
nie należy zatem rozumieć jako dobrowolnej ofiary, ale jako konkretne zo-
bowiązanie, które każda Kongregacja jest winna wobec Konfederacji.

Na początku mojej kadencji na rachunkach bankowych dostępnych 
było 41 000,00 euro i z przyjemnością ogłaszam, że po rozważnej admini-
stracji i wielu oszczędnościach pozostawiam na kontach Konfederacji po-
nad 92 000,00. Niestety, składki niektórych domów nie zawsze są wpłacane 
punktualnie i regularnie, średnia kongregacji płacących w tym sześcioleciu 
wynosiła 81%. Chociaż w porównaniu z przeszłością nastąpiła już pew-
na poprawa, musimy kontynuować działania zmierzające do osiągnięcia 
współpracy wszystkich domów. Sprawozdania ekonomiczne z poszczegól-
nych lat, które dokumentują szczegółowo wyniki finansowe, były corocznie 
poddawane rewizji przez dwóch członków deputacji permanentnej.

Na pięćsetną rocznicę urodzin Świętego podjęto pewne inicjaty-
wy, które zostały ocenione i zatwierdzone przez Deputację Permanentną, 
wśród których wymienię: stworzenie statuetek, medalu wotywnego po-
święconego św. Filipowi i dużego relikwiarza. Łączny koszt tych inicjatyw 
wyniósł 43 000,00 EUR i został całkowicie odzyskany dzięki ofiarom złożo-
nym przez niektóre Kongregacje oraz wpływom ze sprzedaży wspomnia-
nych przedmiotów.
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Trzęsienia ziemi, które nawiedziły środkowe Włochy w kwietniu 
2009, a następnie w 2016 miały również skutki w Rzymie, powodując obsu-
nięcie podłogi na trzecim piętrze i inne pęknięcia w budynku znajdującym 
się przy via Parione 33, w siedzibie Procury. Analiza sytuacji przeprowa-
dzona przez właściwy Urząd Nadzoru sprawiła, że interwencja budowlana 
była obowiązkowa: zostaliśmy wezwani do rozpoczęcia prac remontowych 
podzielonych na dwa etapy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawo-
dawstwa i zakończonych pomyślnie. Łączna kwota poniesionych wydatków 
to 32.000,00 euro.

Po ostatnich pracach prowadzonych 15 lat temu, w 2016 roku wpro-
wadzono kilka praktycznych ulepszeń do mieszkania, w którym rezydują 
Prokurator i Wizytator, i tak pomalowano klatkę schodową i hol wejściowy, 
wykonano inne naprawy, na które łącznie wydano 14 000,00 euro.

Chciałbym podziękować moim współpracownikom Dr. Alberto 
Bianco i Dr. Francesco Cantone za ich bliskość i ciężką pracę wykonaną dla 
Konfederacji.

Na koniec dziękuję Panu za możliwość służenia Oratorium przez 
te sześć lat, a szczególnie za to, że otrzymałem Jego Łaskę by wypełnić 
moje zadania, co w ciągu ostatnich sześciu miesięcy było dużo trudniejsze, 
w związku z otrzymaną od Ojca Świętego posługą pasterską.

Rzym, 28 czerwca 2018 roku
Tłum. Ks. Mateusz Kiwior COr 

— Tarnów
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AUSTRALIA
WF Diecezja Brisbane

RPA
WF Archidiecezja Bloemfontein 
Zakładana przez Kongregację w Port 
Elizabeth

ARGENTYNA
PF  Diecezja Salta

MEKSYK
WF  Diecezja Celaya

PERU
PF  Diecezja Cajamarca

STANY ZJEDNOCZONE
PF  Diecezja Lafayette, Indiana
PF  Archidiecezja Milwaukee, WI 
(Greendale) 
PF  Archidiecezja Detroit
WF Diecezja Kalamazoo
WF Diecezja Trenton (Red Bank)
PF  Archidiecezja San Francisco
PF  Archidiecezja St. Paul and Min-
neapolis
WF Archidiecezja Washington, DC

AUSTRIA
PF  Diecezja Graz (Hartberg)

WIELKA BRYTANIA
WF Diecezja Portsmouth (Bour-
nemouth)
WF  Archidiecezja Cardiff
WF Diecezja Middlesbrough (York) 
Zakładana przez Kongregację w Ox-
fordzie 
WF  Diecezja Salford (Manchester)

FRANCJA
WF Diecezja Vannes
PF  Diecezja Pontoise
WŁOCHY
WF  Diecezja Ivrea

SZWAJCARIA
PF  Diecezja Chur

SŁOWACJA
WF  Archidiecezja Trnava
WF  Archidiecezja Bratislava

BELGIA
PF  Archidiecezja Malines-Bruxelles

REPUBLIKA CZESKA
WF  Diecezja Brno

Załącznik

Wykaz Wspólnot w Formacji i Projektów Fundacyjnych  
w latach 2012-2018

Wspólnota w Formacji — WF 
Projekt Fundacyjny — PF
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o. Mauro De Gioia COr 
Postulator Generalny

Sprawozdanie Postulatora Generalnego 

Niniejsze sprawozdanie, nakazane normą Statutów Generalnych 
(SG 41 *2) które muszę przedstawić jako Postulator Generalny Konfedera-
cji składa się z czterech części.

Przed zdaniem sprawy z działań przeprowadzonych w ciągu tych 
sześciu lat konieczne jest zilustrowanie stosunków z Kongregacją Spraw 
Kanonizacyjnych i wynikających z tego doprecyzowań dotyczących urzędu 
Postulatora Generalnego Konfederacji Oratorium.

Następnie zostaną przedstawione podjęte przeze mnie działania, 
a na zakończenie podzielę się kilkoma osobistymi uwagami dotyczącymi 
urzędu Postulatora Generalnego w naszym instytucie.

Załączam do tego sprawozdania Notę informacyjną o Świętych, Bło-
gosławionych, Czcigodnych i Sługach Bożych, należących do Kongregacji 
Oratorium lub do Oratorium Świeckiego.

1. Wyjaśnienia wymagane przez Kongregację Spraw Kanonizacyj-
nych

Pierwsze zadanie, które musi wykonać Postulator Generalny to 
otrzymać uznanie jego urzędu przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych.

Zazwyczaj jest to prawie automatyczna biurokratyczna decyzja. 
W moim przypadku tak nie było. Jak wiele czasu ona zajęła można powie-
dzieć na przykładzie przyjęcia mandatu mianowania mnie na Postulatora; 
po podpisaniu przez ks. Mario Avilesa jako przewodniczącego Kongresu 
został on zarejestrowany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych dnia 
24 listopada 2012 roku, ale zatwierdzony dopiero 5 listopada 2015 roku.

W ciągu tych prawie trzech lat miałem wiele kontaktów ze wspo-
mnianą Kongregacją będąc zmuszonym do przygotowywania dokumen-
tów i wyjaśnień. W ten proces był również zaangażowany Jego Ekscelencja 
Prokurator Generalny Mario Aviles oraz Czcigodny Ojciec Delegat Stolicy 
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Apostolskiej Felix Selden, któremu teraz pragnę podziękować za sumienne 
zaangażowanie i pomoc mi udzieloną.

Przyczyny napotkanych trudności można zasadniczo wyrazić 
w trzech punktach:
a.  Pewne trudności można przypisać samemu Oratorium. O ile w latach 

poprzedzających ostatni Kongres faktycznie nie było żadnych relacji Ge-
neralnego Postulatora z Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych — także 
z powodu braku spraw faktycznie powierzonych samemu Postulatorowi 
Generalnemu – to z kolei konkretne prośby ze strony Kongregacji o jakie-
kolwiek informacje pozostawały bez odpowiedzi, -

b.  Inne trudności wynikają ze zmiany norm i praktyk w Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, z powodu których powstały wątpliwości co do roli na-
szego Postulatora Generalnego, która nigdy wcześniej przez moich po-
przedników nie została sformułowana, i którzy nie spotkali się dotychczas 
z takimi trudnościami z uznaniem ich mandatu.

c.  Główną przyczyną jest jednak szczególny stan prawny naszego instytutu, 
który obejmuje także postać i urząd Postulatora Generalnego.

W szczególności, w przeciwieństwie do tego co ma miejsce zazwy-
czaj, w naszym przypadku Postulator wybierany jest przez Kongres, a nie 
jest mianowany przez Przełożonego Generalnego. Co więcej, wprowadze-
nie nowych spraw beatyfikacyjnych Sług Bożych należących do Oratorium 
może być swobodnie podejmowane przez pojedyncze Kongregacje w ich 
prawowitej autonomii, bez jakiegokolwiek zaangażowania Postulatora Ge-
neralnego lub jakiegokolwiek innego organu Konfederacji (Prokuratora 
Generalnego — Deputacji Permanentnej).

Różnice w stosunku do większości innych instytutów zakonnych 
i stowarzyszeń życia apostolskiego spowodowały trudności, jak wspomnia-
no powyżej, dla urzędników Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, przez co 
konieczne było długie i delikatne wyjaśnianie praw i obowiązków Postula-
tora Generalnego.

Opracowanie Modus procedendi urzędu Postulatora Generalne-
go, zatwierdzone przez Deputację Permanentną w 2014 r., przyczyniło się 
w znacznym stopniu do rozwiązania problemu.



66 ORATORIANA nr 89 — grudzień 2018

Obecnie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych nie tylko uznała mój 
mandat jako Postulatora Generalnego, ale ma pełną świadomość specyfiki 
naszych uwarunkowań, a zatem gdy wybierany jest nowy Postulator niedo-
godności, które się pojawiły nie powinny już więcej mieć miejsca.

2. Urząd Postulatora Generalnego Konfederacji Oratorium św. Filipa
Przypominam krótko Modus procedendi nry 9 i 10, aby jasno przed-

stawić główne zadania Postulatora Generalnego:
Nr 9. Z racji swojego urzędu Postulator Generalny

a.  inicjuje i prowadzi procesy w sprawach o beatyfikację i kanonizację Sług 
Bożych, dla których powodem jest Konfederacja Oratorium św. Filipa 
Neri.

b.  promuje kult Świętych i Błogosławionych Oratorium, wiedzę o duchowo-
ści oratoryjnej i postaciach, które potwierdzają ją swym świętym życiem.

c.  kontaktuje się z poszczególnymi Kongregacjami i innymi organami, które 
promują sprawy oratorian i udziela im — w razie potrzeby — pomocy; 
nie posiada jednak jakiejkolwiek władzy lub odpowiedzialności za sprawy, 
które nie zostały mu wyraźnie powierzone, zgodnie z następującym nr. 10.

d.  współpracuje z Prokuratorem Generalnym w przygotowywaniu oficjal-
nych celebracji, zwłaszcza z okazji beatyfikacji i kanonizacji, oraz w przy-
gotowywaniu własnych tekstów liturgicznych, zgodnie ze wskazaniami 
podanymi dla konkretnych przypadków przez Deputację Permanentną.

Nr 10. Postulator generalny może również zostać powołany na stano-
wisko postulatora pojedynczych spraw związanych z postaciami oratoryj-
nymi, których powodami są pojedyncze Kongregacje Oratorium. W szcze-
gólnych przypadkach może być postulatorem spraw promowanych przez 
inne organy.

3. Działalność Postulatora Generalnego w czasie sześciolecia  
2012-2018

W świetle zadań opisanych powyżej przedstawię krótko działalność 
prowadzoną w tym sześcioleciu. 
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a.  Sprawy promowane przez Konfederację lub powierzone Postulatorowi 
Generalnemu

Jedyną sprawą bezpośrednio promowaną przez Konfederację Ora-
torium jest sprawa Czcigodnego Cezarego Baroniusza (1538-1607), po-
nownie otwarta w 2008 r. i która już po moim wyborze została powierzona 
wcześniej mianowanemu postulatorowi dr. Aldo Giuliano. Kiedy przejąłem 
urząd w 2012 r. nie było zatem żadnych spraw powierzonych Postulatorowi 
Generalnemu Konfederacji, co jak wspomniano powyżej, wynikało z trud-
ności związanych z uzyskaniem uznania nominacji.

Aktualnie Postulatorowi Generalnemu są powierzone sprawy Czci-
godnego Giovanni Battista Trona (1682-1750) (powodem jest Kongre-
gacja Oratorium w Mondovi) i Sługi Bożego Luisa Felipe Neri de Alfaro  
(1709-1776) (powodem jest Kongregacja Oratorium z San Miguel de Al-
lende).

W przypadku sprawy o. Trona heroiczność cnót została ogłoszona 
w 1926 r., dlatego teraz konieczne jest uznanie cudu. Gdy chodzi o sprawę 
ks. Alfaro, niestety zaginęła starożytna dokumentacja.

Kongregacja Oratorium w Aufhausen powierzyła także Postulatoro-
wi Generalnemu sprawę Johanna Georga Seidenbuscha (1641-1729), ale bi-
skup diecezjalny Ratyzbony (Regensburga) kompetentny ze względu na te-
rytorium jeszcze oficjalnie jej nie rozpoczął.

Nawiązano kontakty z Kongregacją Oratorium w Turynie w sprawie 
błogosławionego Sebastiana Valfré; w najbliższych miesiącach planowane 
jest zakończenie przekazania sprawy.
b.  Inne sprawy dotyczące członków Oratorium i kontakty z promotorami.

Utrzymywałem kontakt ze współbraćmi z Oratorium i kapłanami 
świeckimi, którzy zajmują się oratorianami zmarłymi w opinii świętości 
(postulatorami lub odpowiedzialnymi w imieniu powodów), aby lepiej zro-
zumieć status różnych spraw.

Jak wspomniano, część spośród promujących te sprawy nie ma obo-
wiązku ani nie musi kontaktować się ani z Prokuratorem ani z Postulatorem 
Generalnym, dlatego musiałem prosić o podanie informacji na temat po-
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szczególnych przypadków, a ich wiarygodność zależy od źródła informacji 
do którego udało mi się dotrzeć.

Owocem tych kontaktów jest Nota informacyjna, którą załączam do 
niniejszego raportu i do której odsyłam.

Chcę tylko wyjaśnić, że chociaż starałem się uzyskać jak największą 
dokładność, to z wymienionych powodów lista wymaga wielu poprawek: 
już dziękuję wszystkim, którzy mogą dodać szczegóły lub poprawić ewen-
tualne błędy. Przede wszystkim zapraszam zainteresowanych Ojców Ora-
torianów, aby aktualizowali w przyszłości informacje o statusie tych spraw, 
tak aby — chroniąc słuszną autonomię poszczególnych powodów i postula-
torów — Postulator Generalny mógł informować całą Konfederację.
c.  Relacje z Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych

Aby lepiej przygotować się do otrzymanego zadania, uczestniczyłem 
w latach 2013 i 2014 w kursie zorganizowanym przez Kongregację Spraw 
Kanonizacyjnych (Studium) dla tych, którzy pracują na rzecz beatyfika-
cji (sędziowie — postulatorzy — biegli), uzyskując odpowiedni dyplom. 
To doświadczenie było bardzo przydatne nie tylko dla nabycia odpowied-
niego przygotowania, ale także dla nawiązania kontaktów z urzędnikami 
Kongregacji.

Po ukończeniu kursu podtrzymywałem te relacje, regularnie odwie-
dzając Kongregację.
d.  Promowanie kultu świętych i błogosławionych oratorianów

W tych latach byłem czasami zapraszany jako Postulator Generalny 
do mówienia o postaciach naszych świętych i błogosławionych oraz bar-
dziej ogólnie o świętości oratoryjnej. Znaczące są w tej kwestii spotkania 
formacyjne z duchownymi kongregacji włoskich.

Brałem także udział w dniu Sługi Bożego Johanna Georga Seiden-
buscha, zorganizowanym przez Kongregację z Aufhausen w październiku 
2018 r., w którym uczestniczył biskup diecezjalny Mons. Rudolph Voder-
holzer.
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e.  relikwie
Przy różnych okazjach odpowiadałem na prośby o relikwie, których 

nie było mi dane spełnić, ponieważ Postulacja nie jest w ich posiadaniu. 
Dotyczących odsyłałem do poszczególnych kongregacji.

Jest to zgodne z tym, co zostało ustalone wspólnie przez Postulację 
i przez Prokuratora Generalnego Oratorium (zob. Wspólne oświadczenie 
dostępne na stronie internetowej Prokuratury Generalnej pod następują-
cym adresem: http://www.oratoriosanfilippo.org/reliquie.html
f.  współpraca z innymi organami Konfederacji — Modus procedendi

Zgodnie z postanowieniami Statutów Generalnych (nr 51 *3) regu-
larnie byłem zapraszany na posiedzenia Deputacji Permanentnej i brałem 
udział we wszystkich, przedstawiając każdorazowo sprawozdanie z działal-
ności prowadzonej w poprzednim okresie.

Ścisła współpraca z Deputacją Permanentną, której dziękuję w oso-
bie jej sekretarza ks. Rafaela Muñoza za przyjaźń i szacunek jakiego do-
świadczałem w tych latach, doprowadziła do opracowania Modus proce-
dendi Postulatora Generalnego, zatwierdzonego na sesji we wrześniu 2014.

Jak zauważono na dwóch ostatnich posiedzeniach Deputacji, doku-
ment wciąż czeka na oficjalną publikację w Annales Oratorii.

Pomagałem w działalności Prokuratora i Deputacji, w takim wymia-
rze i wtedy, gdy się o to do mnie zwracali. W szczególności przyczyniłem 
się do przygotowania proprium dla wspomnienia liturgicznego błogosła-
wionego Salvio Huix Miralpeix. Proces włączenia go do kalendarza Konfe-
deracji trwa nadal w Kongregacji Kultu Bożego.

Ponadto nawiązałem pierwsze kontakty w celu ewentualnego włą-
czenia do naszego kalendarza świętych i błogosławionych członków Ora-
torium Świeckiego, prosząc o pomoc i nawiązując współpracę z księdzem 
Michaelem Langiem z Oratorium w Londynie, któremu dziękuję za dyspo-
zycyjność.
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Pamiętam jednak, że chociaż te prace należą częściowo do obowiąz-
ków Postulatora (Modus procedendi (9) to pozostają w wyłącznej odpo-
wiedzialności Prokuratora Generalnego, któremu przysługuje jedyne pra-
wo występowania w imieniu Konfederacji wobec dykasterii watykańskich, 
oczywiście wyłączając Kongregację Spraw Kanonizacyjnych.
g.  sytuacja finansowa

Ponieważ do tej pory jedyne wydatki związane z Postulacją dotyczyły 
mojej osoby (udział w sesjach Deputacji Permanentnej — podróże do Rzy-
mu w celu stawienia się w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – kursy for-
macyjne), w pełnej zgodzie z Prokuratorem Generalnym i Deputacją Per-
manentną nie uznano za konieczne wprowadzanie w życie przepisów nr 16 
Modus procedendi, który przewiduje odrębne administrowanie finansami 
Postulacji przez Prokurę Generalną, ale prosty zwrot poniesionych wydat-
ków. Chcę podziękować dr. Alberto Bianco za precyzję z jaką realizował 
tę część administracyjną i za to, że zawsze troszczył się o przyjęcie mnie 
w Rzymie w czasie wizyt w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Pozostałe wydatki na konferencje i wyjazdy były pokrywane przez 
promotorów konkretnych inicjatyw.

4. Uwagi końcowe
Uważam za opatrznościowe trudności, które wystąpiły na początku 

mojego mandatu i wynikające z niego intensywne relacje z Kongregacją 
Spraw Kanonizacyjnych, ponieważ pozwoliły na wyjaśnienie zadań Postu-
latora Generalnego Konfederacji Oratorium, które teraz są jasno sprecyzo-
wane w Modus procedendi.

Zakres prac jest po części inny i na pewno mniejszy niż w przypadku 
Postulatora Generalnego w scentralizowanym instytucie, do którego za-
zwyczaj należą wszystkie sprawy promowane przez taki instytut.

Obecna struktura i status Konfederacji, moim zdaniem nie pozwalają, 
by zrobić cokolwiek inaczej. Jeśli Postulator Generalny zajmie się wieloma 
innymi sprawami, zwłaszcza jeśli będą złożone, jego obecność w Rzymie 
powinna być ciągła, gdyż będzie potrzeba stałej współpracy, wypracowania 
narzędzi czy odbywania podróży w celu prowadzenia badań archiwalnych. 
Krótko mówiąc, bardziej ustrukturyzowane biuro oznaczałoby większe 
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zaangażowanie ludzkie i finansowe niż to, które Konfederacja do tej pory 
zapewniała.

Mam nadzieję, że wiernie wypełniłem to, co Postulator Generalny 
Konfederacji może i powinien wykonać. Szczerze przepraszam za błędy, 
które wystąpiły w wypełnianiu mojego mandatu.

W wierze.
Rzym, 26 września 2018
Wspomnienie Świętych męczenników Kosmy i Damiana
o. Mauro De Gioia COr
Postulator Generalny

Tłum. Ks. Mateusz Kiwior COr 
— Tarnów
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O. Mauro De Gioia CO 
Postulator Generalny

Nota informacyjna o Świętych, Błogosławionych, 
Czcigodnych i Sługach Bożych należących do Kon-
gregacji Oratorium lub do Oratorium Świeckiego

 
Niniejsza notatka ma na celu przedstawienie istotnych danych na 

temat aktualnego stanu spraw beatyfikacyjnych lub kanonizacyjnych, pro-
wadzonych w odniesieniu do członków Kongregacji Oratorium lub Orato-
rium Świeckiego.

Podstawowe słownictwo:
Powód sprawy: jest osobą fizyczną lub prawną, która prowadzi spra-

wę beatyfikacyjną, przyjmuje obciążenia finansowe i wskazuje postulatora.
Błogosławiony: jest to tytuł nadany Słudze Bożemu, poprzez który 

Biskup Rzymski, po zbadaniu cnoty (lub męczeństwa) oraz cudu, dopusz-
cza publiczny kult liturgiczny, aczkolwiek ograniczony co do form i miejsc 
(de facto do diecezji lub instytutów, którym zostały przyznane).

Faza rzymska: to wyrażenie oznacza, że proces lokalny w diecezji za-
kończył się i że akta zostały teraz przekazane do Kongregacji ds. Świętych 
w Rzymie.

Index causarum: jest to wykaz opublikowany przez Kongregację 
ds. Spraw Świętych na temat aktualnego stanu spraw kanonizacyjnych i be-
atyfikacyjnych oficjalnie wprowadzonych.

Quiescente: mówi się o sprawie formalnie rozpoczętej, ale w tej chwi-
li brak wokół niej jakiejkolwiek aktywności.

Sługa Boży: to tytuł, który w obecnej dyscyplinie przypisywany jest 
kandydatowi na ołtarze od momentu formalnego otwarcia procesu kano-
nicznego. Dawniej przypisywano go wszystkim osobom zmarłym w opinii 
świętości. Tak jest w przypadku niektórych z naszych Współbraci, wymie-
nionych poniżej.
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Czcigodny: od 1911 roku tytuł przypisuje się Sługom Bożym, u któ-
rych na skutek procesu kanonicznego stwierdzono męczeństwo lub hero-
iczne praktykowanie cnót. We wcześniejszej praktyce była przyznawana 
pod mniej formalnym rygorem, a zatem sama w sobie nie jest znacząca ze 
względu na stan toczącej się sprawy. Tak jest w przypadku niektórych z na-
szych Współbraci, wymienionych poniżej. 

Święci należący do Kongregacji Oratorium  
(w kolejności kanonizacji)

Św. Filip Neri
+26 maja 1595
Beatyfikowany przez Pawła V 25 maja 1615 (według innych źródeł 23 
kwietnia 1615)
Kanonizowany przez Grzegorza XIV 12 marca 1622
Bulla kanonizacyjna „Rationi congruit” została opublikowana przez następ-
cę Urbana V 6 sierpnia 1623

Św. Franciszek Salezy
+28 grudnia 1622 — wspomnienie liturgiczne 24 stycznia
Beatyfikowany przez Papieża Aleksandra VII 18 grudnia 1661 (lub 8 stycz-
nia 1662)
Kanonizowany przez Papieża Aleksandra VII 19 kwietnia 1665 (tradycyjnie 
jest uważany za świętego „filipińskiego”, gdyż był fundatorem i pierwszym 
przełożonym Kongregacji Oratorium w Thonon w Sabaudii)

Św. Alojzy Scrosoppi, z Kongregacji w Udine
+ 3 kwietnia 1884 – wspomnienie liturgiczne 5 października
Beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 4 października 1981 
Kanonizowany przez św. Jana Pawła II 10 czerwca 2001 
Założyciel Sióstr Opatrzności z san Gaetano Thiene



74 ORATORIANA nr 89 — grudzień 2018

Św. Józef Vaz, z Kongregacji w Goa
+ 16 stycznia 1711 – wspomnienie liturgiczne 16 stycznia
Beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 21 stycznia 1995. Kanonizowany 
przez papieża Franciszka 14 stycznia 2015

Błogosławieni należący do Kongregacji Oratorium
(w kolejności beatyfikacji)

Bł. Sebastian Valfré, z Kongregacji w Turynie
+ 30 stycznia 1710 – Beatyfikowany 15 lipca 1834 — wspomnienie liturgicz-
ne 30 stycznia
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Turynie
Stan obecny sprawy: quiescente
Kongregacja w Turynie nawiązała jednak kontakt dotyczący przekazania 
sprawy Postulatorowi Generalnemu.

Bł. Jan Juwenalis Ancina, biskup Saluzzo, z Kongregacji w Rzymie 
a następnie w Neapolu
+ 30 sierpnia 1604 — Beatyfikowany 9 lutego 1890 – wspomnienie liturgicz-
ne 30 sierpnia
Powód sprawy: Diecezja Saluzzo
Postulator: ks. Ettore Signorile

Bł. Antoni Grassi, z Kongregacji w Fermo
+ 13 grudnia 1671 – Beatyfikowany 30 września 1900 — wspomnienie litur-
giczne 15 grudnia
Powód sprawy: Archidiecezja Fermo
Stan obecny sprawy: quiescente

Bł. Jan Henryk Newman, kardynał Świetego Kościoła Rzymskiego, 
założyciel Oratorium w Anglii
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+ 11 sierpnia 1890 – Beatyfikowany 19 września 2010 – wspomnienie litur-
giczne 9 października
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Birmingham
Postulator: Adwokat Andrea Ambrosi
Faza rzymska – Przedstawiono cud. Badanie komisji teologicznej jest za-
planowane na 11 października. Można mieć nadzieję, że uda się otrzymać 
zgodę na kanonizację w przyszłym roku.

Bł. Salvio Huix Miralpeix, męczennik, biskup Leridy z Kongregacji 
w Vic. 
+ 5 sierpnia 1936 – Beatyfikowany 13 października 2013
Powód sprawy: Diecezja Lerida
Postulator: o. Juan Ramon Ezquerra
Faza rzymska.

Święci i błogosławieni szczególnie związani ze św. Filipem Neri 
i Oratorium

(spis częściowy: mile widziane są wyjaśnienia i uzupełnienia po-
szczególnych Kongregacji)

Św. Feliks z Cantalice, 
brat mniejszy kapucyn 
urodzony w 1515 – zmarł 18 maja 1587 
Beatyfikowany przez Papieża Urbana VIII 1 października 1625
Kanonizowany przez Papieża Klemensa XI 22 maja 1712

Św. Jan Leonardi
urodzony w 1541 – zmarł 9 października 1609
Beatyfikowany przez bł. Piusa IX 10 listopada 1861
Kanonizowany przez Papieża Piusa XI 17 kwietnia 1938
Założyciel Kleryków Regularnych Matki Bożej
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Św. Kamil de Lellis
urodzony w 1550 – zmarł 14 lipca 1614
Beatyfikowany przez Papieża Benedykta XIV 7 kwietnia 1742
Kanonizowany przez Papieża Benedykta XIV 29 czerwca 1746
Założyciel Kleryków Regularnych Posługujących Chorym (Kamillianów)

Św. Wincenty Pallotti, z Oratorium Świeckiego w Rzymie
urodzony w 1795 – zmarł 22 stycznia 1850
Beatyfikowany przez Papieża Piusa XII 22 stycznia 1950
Kanonizowany przez św. Jana XXIII 20 stycznia 1963
Założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów)

Bł. Jakub Cusmano, 
z Oratorium Świeckiego w Palermo
urodzony w 1834 – zmarł 14 marca 1888
Beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 30 października 1983
Założyciel Misjonarzy Sług Ubogich i Sióstr Sług Ubogich

Bł. Tomasz Reggio, 
biskup, z Oratorium Świeckiego w Genui
urodzony w 1818 – zmarł 22 listopada 1901
Beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 3 września 2000
Arcybiskup Genui — Założyciel Sióstr Świętej Marty

Bł. Manuel Torrei Garcia, 
świecki, męczennik, z Oratorium Świeckiego w Walencji
urodzony w 1902 – zabity z nienawiści do wiary 21 września 1936
Beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 11 marca 2001
Powód sprawy: Archidiecezja Walencja
Postulator: pani dr Silvia Correale
Wicepostulator: Czcigodny Ks. José Vicente Castillo Peiro (Walencja)
Faza rzymska
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Św. Jan XXIII, z Oratorium Świeckiego w Rzymie
urodzony w 1881 – zmarł 3 czerwca 1963
Beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 3 września 2000
Kanonizowany przez Papieża Franciszka 27 kwietnia 2014

Bł. Paweł VI
urodzony w 1897 – zmarł 6 sierpnia 1978
Beatyfikowany przez Papieża Franciszka 19 października 2014
Kanonizowany przez Papieża Franciszka 14 października 2018
Sprawy powierzone Postulatorowi Generalnemu

Czcigodny Giovanni Battista Trona 
(1682 – 13 grudnia 1750) z Oratorium w Mondovi
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Mondovi
Dekret o heroiczności cnót został wydany 15 maja 1926.
Wciąż wymaga uznania cudu przypisanego jego wstawiennictwu, aby móc 
przystąpić do beatyfikacji.
Sprawa została oficjalnie powierzona Postulatorowi Generalnemu w 2014 
roku

Sługa Boże Luis Felipe Neri de Alfaro 
(1709-1776) z Oratorium w San Miguel de Allende
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w San Miguel de Allende
Proces kanonizacyjny rozpoczął się w 1864. Warto wspomnieć o trudności 
w znalezieniu zebranej wówczas dokumentacji, której nie ma w archiwach 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Sprawa została oficjalnie przekazana Postulatorowi Generalnemu w 2014.

Sługa Boży Johann Georg Seidenbusch 
(1641 – 10 grudnia 1729) Założyciel Oratoriów w Aufhausen, Wiedniu, 
Monachium.
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Aufhausen
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Sprawa została oficjalnie powierzona Postulatorowi Generalnemu w 2014.
Wicepostulatorem jest o. Winfried M. Werter, Prepozyt Aufhausen.
29 kwietnia 2015 przedstawiłem Biskupowi diecezjalnemu Rudolphowi 
Voderholzer pisemny wniosek z prośbą o rozpoczęcie sprawy „suplex libel-
lus” . Spotkałem się z nim ponownie 30 października 2017. Chociaż okazał 
się bardzo życzliwym, to jednak poprosił o ponownie zbadanie czy istnieje 
aktualna fama świętości. W związku z oczekiwaniem na zakończenie tych 
dochodzeń proces nie został jeszcze formalnie rozpoczęty.

SPRAWY FORMALNIE ROZPOCZĘTE

Członkowie Kongregacji Oratorium

Czcigodny Cezary Baroniusz 
(1538 – 30 czerwca 1607) z Oratorium w Rzymie, Kardynał Świętego Ko-
ścioła Rzymskiego
Powód sprawy: Konfederacja Oratorium
Stan obecny sprawy: Ogłoszony Czcigodnym 12 stycznia 1745, przez pa-
pieża Benedykta XIV — Sprawa ponownie rozpoczęta 25 stycznia 2008 Po-
stulator: dr Aldo Giuliano

Czcigodny Bartolomeo de Quental
(1626 – 20 grudnia 1698) Założyciel Oratorium w Portugalii. Ogłoszony 
Czcigodnym przez Klemensa XI 
Stan obecny sprawy: quiescente [Index 1999]

Sługa Boży Nicolo Bijankovic 
(1645-1730) z Oratorium w Spalato 
Dokumenty procesu kanonicznego, który odbył się w diecezji zostały znisz-
czone przez pożar w 1766 roku, ale nazwa procesu wciąż pojawia się w In-
deksie Spraw [1988]
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Czcigodny Giorgio Maria Guzzetta,
(1682 – 21 listopada 1756) z Oratorium w Palermo, założyciel Oratorium 
w Piana w Albanii 
Powód sprawy: Eparchia Piana w Albanii 
Postulator: dr Paolo Villotta

Sługa Boże Marco Antonio Ribaudengo 
(1703 – 7 sierpnia 1764) z Oratorium w Palermo
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Palermo 
Stan obecny sprawy: quiescente [Index 1999]

Czcigodny Eustachio Ignazio Capizzi 
(1708 – 27 września 1783) z Oratorium w Palermo
Powód sprawy: Archidiecezja Catania. 
Ogłoszony Czcigodnym przez Piusa IX 26 maja 1858 [Index 1999] 
Stan obecny sprawy: quiescente

Czcigodny Mariano Patane 
(1713 – 24 kwietnia1804) założyciel Oratorium w Acireale
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Acireale 
Stan obecny sprawy: Sprawa była dotąd rozpoczynana trzy razy (1804, 1844, 
1998) 
Stan obecny: quiescente

Sługa Boży Wawrzyniec Kuśniak,
(1788 – 15 marca 1866) z Oratorium w Gostyniu
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Gostyniu 
Postulator: Dariusz Drążek
Faza rzymska
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Sługa Boży Emilio Venturini 
(1843-1905) z Oratorium w Chioggii
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Chioggii? 
Stan obceny sprawy: quiescente [Index 1999]

Czcigodny Giovanni Battista Arista 
(1862 – 27 settembre 1920) z Oratorium w Acireale, biskup
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Acireale. 
Stan obecny sprawy: Dekret o heroiczności cnót promulgowano 1 czerwca 
2007 (Papież Benedykt XVI) 
Postulator: p. Luciano Bella z Oratorium w Acireale

Sługa Boży Giulio Castelli 
(1846 – 21 lipca 1926) z Oratorium w Turynie, następnie w Rzymie, a osta-
tecznie założyciel Oratorium w Cava dei Tirreni 
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Cava dei Tirreni 
Stan obecny sprawy: sprawa wznowiona w 2009 
Postulator: ks. Ettore Capra

Sługa Boży Agusti Mas i Folch 
(1866 – 16 marca 1937) z Oratorium w Barcelonie 
Powód sprawy: Stowarzyszenie “Verdad y Justicia” 
Postulator: Sprawa “o męczeństwo” toczy się jako część sprawy “Dwunastu 
męczenników z Bazyliki Sagrada Familia”. Etap diecezjalny toczył się od 5 
lutego 2008 do 17 stycznia 2012.

Sługa Boży Ferdynand Machay 
(1914 – 8 czerwca 1940) z Oratorium w Tarnowie 
Powód sprawy: Konferencja Episkopatu Polski
Postulator: Dariusz Drążek 
Sprawa „o męczeństwo” jest połączona ze sprawą „Henryka Szumana i 104 
towarzyszy” Dochodzenie diecezjalne rozpoczęło się 17 września 2003, 
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i  zostało zamknięte 24 maja 2011. Obecnie sprawa znajduje się w fazie 
rzymskiej.

Sługa Boży Jan Michałkowski 
(1914 – 26 grudnia 1943) a Oratorium w Studziannie 
Powód sprawy: Konferencja Episkopatu Polski
Postulator: Dariusz Drążek 
Sprawa „o męczeństwo” podobnie jak poprzednia, jest częścią sprawy 

„Henryka Szumana i 104 towarzyszy” Dochodzenie diecezjalne rozpoczęło 
się 17 września 2003 i zostało zamknięte 24 maja 2011. Obecnie sprawa 
znajduje się w fazie rzymskiej.

Czcigodny Filippo Bardellini 
(1878 – 24 sierpnia 1956) z Oratorium w Weronie, założyciel Ubogich 
Sióstr Domu Nazaretańskiego
Powód sprawy: Ubogie Siostry Domu Nazaretańskiego
Postulator: Mons. Tiziano Bonomi 
Dekret o heroiczności cnót promulgowano w 2003 (św. Jan Paweł II)

Czcigodny Raimondo Calcagno 
(1888 – 18 luglio 1964) z Oratorium w Chioggii
Powód sprawy: Oratorium Świeckie w Chioggii 
Postulator: o. Ermanno Caccia z Oratorium w Chioggii 
Dekret o heroiczności cnót ogłoszono 7 listopada 2014 (Papież Franciszek) 
Domniemany cud jest badany w Rzymie.

Należący do Oratorium Świeckiego
Czcigodny Nunzio Russo

(1841-1906), prezbiter z Oratorium Świeckiego w Palermo
Ogłoszony Czcigodnym przez Papieża Franciszka 1 grudnia 2016
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Sługa Boży Antoni Gaudi i Cornet
(1852 – 10 czerwca 1926) z Oratorium Świeckiego w Barcelonie
Powód sprawy: Stowarzyszenie na rzecz Beatyfikacji Antoni Gaudí 
Postulator: Silvia Correale
VicePostulator: o. Luis Bonet z Sagrada Famiglia w Barcelonie.
Etap diecezjalny sprawy toczył się w Barcelonie między 2000 i 2003, a w lip-
cu 2010 została rozpoczęta faza rzymska, która wciąż trwa.

Członkowie Kongregacji Oratorium, którzy w pewnych źródłach 
są przedstawiani jako Czcigodni lub Słudzy Boży, ale co do których 
aktualnie nie prowadzi się sprawy beatyfikacyjnej.

(Spis w kolejności dat śmierci)
Czcigodny Francesco Maria Tarugi, z Oratorium w Rzymie, Arcy-

biskup Awinionu, następnie Sieny (1525 – 11 czerwca 1608)
Czcigodny Pietro Bini, założyciel Oratorium we Florencji  

(1593 – 28 grudnia 1635)
Czcigodny Giovanni Tomaso Eustachio, z Oratorium w Neapolu, 

biskup Larino (1575 – 1 kwietnia 1641)
Sługa Boży Pietro Palazzo, z Oratorium w Comiso  

(1576 – 28 sierpnia 1648)
Sługa Boży Antonio Maria Cortivo De Santi, założyciel Orato-

rium Padwie (1586-1650)
Czcigodny Fabrizio dell’Aste, z Oratorium w Forli (1606-1655)
Czcigodny Pier Francesco Scarampi, z Oratorium w Rzymie 

(1596 – 14 października 1656)
Sługa Boży Marzio Piccirillo, założyciel Oratorium w Guardia 

Sanframondi (1598-1656)
Sługa Boży Dionisio Pieragostini, brat laik z Oratorium w Came-

rino (1584-1659)
Sługa Boży Giovanni Battista Magnanti, z Oratorium w L’Aquila 

(1603-1669)
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Czcigodny Mariano Sozzini, z Oratorium w Rzymie  
(1613 – 17 września 1680)

Czcigodny Martin de Bonilla y Echevarria, założyciel Oratorium 
w Alcala de Henares, biskup Melilla (1628-1697)

Sługa Boży Giovanni Andrea Degli Afflitti, z Oratorium  
w L’Aquila (1623-1698)

Sługa Boży Paolo Baraldi, z Oratorium w Mantova  
(1669 – 1 kwietnia 1740)

Sługa Boży Giacomo Goncalves, z Oratorium w Goa, następca św. 
Józefa Vaza w misji na Sri Lance (1676  – 17 lipca 1742)

Sługa Boży Carlo Maria Gabrielli, z Oratorium w Bolonii  
(1667-1745) Był spowiednikiem i kierownikiem duchowym kard. Prospero 
Lambertini, poźniejszego papieża Benedykta XIV.

Sługa Boży Giuseppe Musoco, z Oratorium w Trydencie  
(1668-1754)

Sługa Boży Ercole Maria Isolani, z Oratorium w Bolonii  
(1686-1756)

Sługa Boży Ferdinando Fattoracci, z Oratorium we Florencji 
(1770-1840), współzałożyciel Sióstr św. Filipa we Florencji

Sługa Boży Giuseppe Pennasilico, z Oratorium w Neapolu  
(1805-1883)

Sługa Boży Luigi Piccardini z Oratorium w Citta di Castello 
(1825-1893)

Sługa Boży Luigi Perez z Oratorium w Weronie (1812-1895)

Tłum. ks. Mateusz Kiwior COr 
— Tarnów
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Z ŻYCIA
FEDERACJI
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ks. Paweł Ogrodnik COr 
— Gostyń

350-lecie Filipinów na Świętej Górze

Rok 2018 to dla filipinów w Polsce i na Świętej Górze czas wielkiej 
radości. Świętujemy bowiem w tym czasie 350-lecie powołania do istnie-
nia pierwszej na ziemiach polskich Kongregacji św. Filipa Neri w Gostyniu. 
To czas dziękczynienia i refleksji nad wiekami naszej historii. To także rok, 
w którym mija 90 lat od koronacji na prawie papieskim obrazu Matki Bożej.

W związku z powyższymi rocznicami w czerwcu odbyły się uroczy-
stości dziękczynne za te dwa wydarzenia. Uczestniczyli w nich przedstawi-
ciele wszystkich polskich wspólnot oratoryjnych oraz liczni wierni.

Czas dziękczynienia rozpoczął się w sobotnie popołudnie 16 czerwca 
Festynem Ekologicznym. Było to dzień pełen radości i atrakcji, zwłaszcza 
dla najmłodszych. Towarzyszyły nam zespoły muzyczne, kuchnia polowa 
oraz mnóstwo stoisk prezentujących ekologiczne podejście do codzienne-
go życia. Wieczór upłynął pod znakiem koncertu w bazylice zatytułowa-
nego „Kompletorium Świętogórskie”. Utwory na koncert zostały specjalnie 
napisane, a ich treść zainspirowana była historią Świętej Góry.

Wszystkie niedzielne Msze św. sprawowano w bazylice jako dzięk-
czynne, wspominając postać św. Filipa oraz postacie fundatorów, którym 
zawdzięczamy nasze dziedzictwo. W samo południe, Eucharystii prze-
wodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który w homilii 
przywołał tekst kazania kardynała Wojtyły wygłoszonego 40 lat temu na 
Świętej Górze. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 
domów filipińskich w Polsce oraz Wizytator Apostolski dla Kongregacji 
Oratorium z Wiednia – o. Felix Selden, a także wielu wiernych zaangażo-
wanych i związanych ze Świętą Górą.
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ks. abp Marek Jędraszewski 
— Kraków

Z największą czcią i miłością wpatrujemy się w obli-
cze Najświętszej Maryi Panny Róży Duchownej

(homilia)

Chcemy, aby ogarniała nas swoim spojrzeniem, pełnym matczynego 
zatroskania, pełnym miłości. Patrząc na Nią powtarzamy w myślach sło-
wa wypisane na Jej świętogórskim wizerunku, po prawej stronie obrazu: 

„Eia Parens nivei salve Virguncula Floris, salve dulce decus gloria prima 
mei” — „Przeto witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu, witaj Panien-
ko, słodka ozdobo, chwało pierwsza moja!” 90 lat temu obraz ten został 
ukoronowany papieskimi koronami przez kardynała Augusta Hlonda, pry-
masa Polski. W 50-lecie tego wydarzenia, a czterdzieści lat temu, dokład-
nie 25 czerwca 1978 roku, świętogórskie sanktuarium nawiedzał kardynał 
Karol Wojtyła. Dobiegają do nas słowa, które wypowiadał wówczas, wpa-
trzony w  przepiękny obraz Matki Bożej Róży Duchownej: „Przybywamy 
tutaj, aby zatrzymać się w tym skupieniu Maryi. Maryi przyjmującej Słowo. 
Maryi poczynającej w swym łonie dziewiczym Słowo, Słowo Przedwieczne, 
Syna Ojca Przedwiecznego. Przyszliśmy tutaj i często przychodzimy, żeby 
się w tym punkcie zatrzymać, skupić. (...) Skupienie dla każdego z nas jest 
nieodzowne, byśmy mogli przyjąć i przeżyć prawdę o Bogu, który jest Oj-
cem — daje bowiem życie, o Bogu, który jest Miłością — daje się bowiem 
człowiekowi w  swoim Synu”. Wsłuchujemy się w te słowa o Bogu, który 
jest Ojcem, bo daje życie, który jest miłością, bo daje się w swoim Synu. 
Rozumiemy, jak ważne są te słowa dzisiaj, kiedy świat za wszelką cenę chce 
żyć tak, jakby Boga nie było, jakby nie było Ojca dającego życie i jakby nie 
obdarowywał On nas każdego dnia swoją miłością. Pozbawieni ojcowskie-
go ciepła, odrzucający Bożą miłość, stajemy się dziwnie bezradni, zagubie-
ni, słabi. Tymczasem trzeba wejść w skupienie Maryi, aby móc zrozumieć 
siebie, aby potrafić odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem. „Prawdy 
o człowieku można się nauczyć tylko w tym skupieniu Maryi, tylko w tym 
skupieniu przed Bogiem. Wtedy prawdę swojego człowieczeństwa może 
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człowiek rozpoznać w Chrystusie. Aby rozpoznać ją w Chrystusie, musi 
wejść w skupienie Jego Matki” — mówił kardynał Karol Wojtyła na Świętej 
Górze. Minęło zaledwie pięć miesięcy od chwili, gdy wypowiadał te słowa 
i oto 22 października 1978 roku, już jako Jan Paweł II, inaugurując swoją 
posługę piotrową na świecie mówił: „Dzisiaj tak często człowiek nie wie, 
co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny 
sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które 
przechodzi w rozpacz”. 

I dlatego, że tak biedny jest człowiek bez Chrystusa, z Placu św. Piotra 
rozległo się wołanie, które w jakiejś mierze syntetyzuje całą posługę św. Jana 
Pawła Wielkiego: „Pozwólcie zatem — proszę was, błagam was z pokorą i uf-
nością — pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa 
życia, tak, życia wiecznego”. Nie zrozumie siebie człowiek bez tego skupienia 
w Maryi i z Maryją, bo ono otwiera mu drogę do Boga. Dopiero w Bożym 
świetle człowiek może odzyskać nadzieję i uświadomić sobie całą swoją wiel-
kość, całą swoją godność, całe swoje człowiecze powołanie wykraczające 
poza ludzką, doczesną wędrówkę na tej ziemi, liczoną od chwili poczęcia do 
momentu śmierci. Jak echo słów wypowiedzianych tutaj, na Świętej Górze, 
docierają do nas słowa Jana Pawła II wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku 
podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski, w słynnej homilii na placu 
Zwycięstwa w Warszawie, kiedy to Piotr naszych czasów mówił: „Kościół 
przyniósł Polsce Chrystusa — to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej 
i  podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie 
można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może sie-
bie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim 
jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i osta-
teczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”. 
Poprzez skupienie przed Bogiem wraz z Maryją, odnajdując prawdę o sobie 
w Chrystusie, człowiek żyjący na tej ziemi od ponad 1000 już lat, Polak, nie 
jest w stanie zrozumieć siebie bez odniesienia do narodu, z którego wyrasta, 
z którego czerpie swoją tożsamość, którego tradycją żyje i której to tradycji 
skarbem pragnie dzielić się z przyszłymi pokoleniami. Przed czterdziestu laty 
kardynał Karol Wojtyła mówił tutaj: „Chociaż każdy człowiek musi się uczyć 
prawdy o sobie, każdy z osobna, każdy musi wchodzić w swoje własne wnę-
trze, to równocześnie jednak uczy się tej prawdy poprzez dzieje rodzin, spo-
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łeczeństw, a zwłaszcza poprzez dzieje Narodu. (...) Czasy wielkiego potopu: 
były to czasy rozbiorów, kiedy odbierano nam równocześnie Chrystusa i Oj-
czyznę. Odbierano nam polskość i katolicyzm: jedno i drugie. To właśnie 
oznaczał ten straszliwy Kulturkampf, którego ofiarą padli także księża filipini 
w tutejszym sanktuarium”. Czas zaborów był prawdziwym potopem na 
kształt potopu szwedzkiego. Chciano nam odebrać naszą tożsamość. Dzięki 
posłudze Kościoła ocaleliśmy jako naród i jest to powodem do wielkiego 
dziękczynienia Panu Bogu za dar niepodległości odzyskanej sto lat temu, 
w 1918 roku. Zdajemy sobie sprawę także z tego, że to wydarzenie nie ozna-
czało, iż nastał czas pełnej wolności, lecz że otwierał się nowy etap zmagań 
o polską tożsamość, o wolność dla narodu i dla misji Kościoła służącego Bogu 
i człowiekowi w tym właśnie narodzie. Rok 1979, kiedy Jan Paweł II po raz 
pierwszy przybył do naszej ojczyzny jako papież, był kolejnym etapem zma-
gań o to, by skarb wiary katolickiej i skarb polskiej tradycji narodowej nie 
zostały nam odjęte. Dlatego papież, jakby kontynuując tę myśl stąd, sprzed 
czterdziestu lat, mówił w Warszawie na placu Zwycięstwa: „I dlatego Chry-
stusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. 
Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski — przede wszystkim 
jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! 
Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowie-
ka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. (...) 
Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego czło-
wieka w tym narodzie — to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka 
inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to 
wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba 
związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż 
nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego — tej wielkiej tysiącletniej 
wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas — bez Chrystu-
sa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazili-
byśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych sie-
bie”. Jakże ważne jest to także dzisiaj, kiedy tyle ostatnio uczyniono i nadal 
w  niektórych środowiskach usiłuje się czynić, by ośmieszać patriotyzm, 
by  przedstawiać miłość do ojczyzny jako niemal zbrodniczy nacjonalizm, 
by wykreślać naszą historyczną pamięć. A przecież naród bez pamięci żyć 
nie może. Kościół, który 1052 lata temu zapuścił korzenie także w naszej oj-
czyźnie, wierny temu, do czego został posłany, głosi narodowi polskiemu 
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Ewangelię Chrystusową o wolności i miłości, głosi nieprzerwanie, w porę 
i nie w porę. Nie może tej posługi narodowi nie oddawać. To jego święty obo-
wiązek. Kardynał Karol Wojtyła mówił czterdzieści lat temu tutaj właśnie, 
nawiązując do koronacji obrazu Matki Bożej Róży Duchownej, której doko-
nał prymas Polski kardynał August Hlond w 1928 roku: „Ta koronacja wyra-
żała ową chęć, która żyje w każdej polskiej duszy i [w której żyją] te najwięk-
sze wartości: miłość Chrystusa i miłość Ojczyzny, miłość Kościoła i miłość 
Narodu. (...) Tak jesteśmy ukształtowani, takie jest nasze dziedzictwo”. Nie 
wolno nam dopuścić do tego, żeby ktoś przekreślił kształt naszej duszy, 
a z naszych serc wyrwał to szczególne dziedzictwo miłości Boga, ojczyzny, 
Kościoła i narodu. Stąd tak konieczny jest powrót do Matki królującej w tylu 
sanktuariach naszej ojczyzny, do Matki, która od wieków króluje także tutaj, 
na Świętej Górze gostyńskiej i która swoim pełnym zatroskania spojrzeniem 
przypomina, kim jesteśmy, jaka jest nasza tradycja i tożsamość, do czego je-
steśmy ostatecznie powołani jako pielgrzymi tej ziemi. Ona nam to mówi, 
a jednocześnie mówi Kościołowi — biskupom, kapłanom, osobom życia kon-
sekrowanego, świeckim — Ona nam wszystkim w Kościele w Polsce pokazu-
je, czym jest macierzyńskie zatroskanie o tę ziemię i o ten naród. Kardynał 
Karol Wojtyła czterdzieści lat temu mówił tutaj: „Kościół, który na tej ziemi 
żyje, chce w sposób szczególny nauczyć się swojego macierzyństwa od [Ma-
ryi]. (...) Chce się uczyć od Maryi macierzyństwa, aby stać się Matką każdego 
i wszystkich. Wiemy, że matka poczyna, że matka wydaje na świat, że matka 
karmi, wiemy także, że matka broni — gdy chodzi o jej dziecko, jest w swej 
kobiecej słabości najpotężniejsza. Matka broni, matka nie pozwala wydrzeć 
sobie dziecka, matka nie pozwala odebrać sobie dziecka, to dziecko ją samą 
niejako stanowi”. W świetle dyskusji o życiu, wartości i godności każdego 
dziecka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, w świetle dyskusji czy 
bronić do końca także tych dzieci, u których na postawie diagnoz lekarskich 
można sądzić, że są dotknięte jakąś chorobą czy ułomnością, w świetle tych 
dyskusji macierzyńskie zadanie nas wszystkich jako Kościoła jest jedno-
znaczne — mamy bronić! Tak jak każda matka broni swego dziecka. Mamy 
bronić w imię najbardziej podstawowej ludzkiej solidarności, która ma swój 
fundament w Bogu, Ojcu nas wszystkich. Czterdzieści lat temu, w tym miej-
scu, w świętogórskim sanktuarium, kardynał Karol Wojtyła mówił o zada-
niach, jakie stoją przed Kościołem: „A dzisiaj bardzo trzeba bronić każdego 
polskiego dziecka, każdej polskiej duszy, polskiej młodzieży, polskich mał-
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żeństw i rodzin, polskich warsztatów pracy. Trzeba bronić przed zalewem 
bezbożnictwa, ateizacji. Trzeba bronić przed zalewem demoralizacji, która 
człowiekowi odbiera poczucie jego ludzkiej godności”. Jakże i teraz, po czter-
dziestu latach, zadania te są aktualne, chociaż tyle się zmieniło. Inny czas, 
inne konteksty, te same zadania. Bo ciągle, choć w innej postaci, chce nas 
zalać fala ateizmu i bezbożnictwa, ogromna fala demoralizacji chce objąć du-
sze polskie, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zdajemy sobie sprawę z tych nie-
bezpieczeństw. Grzechem zaniedbania byłoby, gdybyśmy nie chcieli tego do-
strzec i zamykali oczy. Właśnie dlatego, że tak jest, że trwa kolejny etap 
naszego zmagania o świętość człowieczego życia, o czystość naszych spoj-
rzeń, o małżeństwa i rodziny, których nie tylko kształt, ale i istota jest dzisiaj 
kwestionowana m.in. przez ideologię gender, tym bardziej musimy uciekać 
się do pomocy i wstawiennictwa Tej, która została dana nam przez Boga, ku 
obronie naszego polskiego narodu. Kardynał Karol Wojtyła czterdzieści lat 
temu mówił tutaj: „Przychodzimy (...), by się przygotować do przyszłości da-
lekiej i bliskiej, przyszłości, która się liczy na lata, ale także i na dni. Może 
musimy się przygotować do jutrzejszego dnia, bo już ten dzień będzie się od 
nas domagał obrony tego Bożego dziedzictwa, które w sobie nosimy”. Jak 
echo wracają jego słowa wypowiedziane rok później na placu Zwycięstwa 
w Warszawie:

„To wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każ-
dą córkę od tysiąca lat — i w tym pokoleniu, i w przyszłych — choćby to był 
człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie 
stoimy... To wszystko: i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, 
jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. 
To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną 
jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa”. 

Drodzy Siostry i Bracia! To wszystko, co Polskę stanowi, to wszyst-
ko, co stanowi nas w tej Polsce i w tym narodzie, naszą przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość oddajemy Bogu w tej przenajświętszej Eucharystii, 
modlitwie zanoszonej tu, przed obliczem Matki Bożej Róży Duchownej na 
Świętej Górze gostyńskiej i prosimy najlepszego Ojca: Ojczyznę wolną daj 
zachować Panie. Amen.
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Krzysztof Fekecz  
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej

Józef Zeidler w Wilnie

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Ze-
idlera od kilku lat, dzięki wsparciu Senatu RP, organizuje koncerty pro-
mujące odkrytych kompozytorów świętogórskich wśród Polaków miesz-
kających poza granicami kraju. W tym roku zorganizowaliśmy koncert 
w Wilnie. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjazd dla organizatorów, połączo-
ny z pielgrzymką. Grupa pielgrzymów wyjechała ze Świętej Góry 13 wrze-
śnia 2018 r. wcześnie rano po mszy świętej, którą odprawił ks. Dawid Majda 
COr, przewodnik duchowy naszego wyjazdu. Pierwszym naszym przystan-
kiem była Święta Lipka. Tam zwiedziliśmy piękną bazylikę i wysłuchaliśmy 
koncertu organowego. Po pięknym koncercie zwiedziliśmy jeszcze „Wilczy 
szaniec”, bunkry dawnej kwatery Hitlera. 

Następnego dnia udaliśmy się na Litwę zaczynając nasze pielgrzymo-
wanie od Kowna. Zwiedziliśmy przedwojenną stolicę Litwy, obejrzeliśmy 
ruiny zamku, zobaczyliśmy plac ratuszowy, byliśmy pod domem, w którym 
mieszkał Adam Mickiewicz w czasie czteroletniego pobytu w Kownie, od-
wiedziliśmy kościół św. Jerzego oraz katedrę kowieńską. 

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od mszy św. w kaplicy Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Wilnie. Mszy przewodniczył ks. Dawid. Dla wszystkich 
uczestników pielgrzymki było to wielkie przeżycie duchowe. Po mszy uda-
liśmy się na zwiedzanie Wilna. Zobaczyliśmy starówkę wileńską z jej ko-
ściołami i urokliwymi uliczkami, odwiedziliśmy Uniwersytet Wileński, by-
liśmy w katedrze i w pięknych kościołach reprezentujących barok wileński 
w kościele Piotra i Pawła z białymi stiukami robiącymi ogromne wrażenie, 
czy kościele św. Ducha bogato zdobionym. Zwiedziliśmy w klasztorze ba-
zylianów „celę Konrada” miejsce w którym przebywał Adam Mickiewicz 
w czasie gdy był aresztowany za udział w tajnym zgromadzeniu Filaretów. 
Odwiedziliśmy Muzeum Mickiewicza, wyeksponowane w domu, w którym 
mieszkał poeta w czasie studiów w Wilnie. Kolejnego dnia udaliśmy się do 
Trok, pierwszej stolicy Wielkich Książąt Litewskich, aby zwiedzić gotycki 
zamek malowniczo położony na wyspie jeziora Galwe. 
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Tego dnia po południu odbył się koncert w sali koncertowej Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie. O tym wydarzeniu napiszę więcej na końcu. 
W następnym dniu pojechaliśmy na cmentarz na Rossie, gdzie zapaliliśmy 
znicze na grobie, w którym pochowana jest Matka i Serce Syna, oczywiście 
wiadomo, że chodzi o Józefa Piłsudskiego. Zwiedziliśmy tę piękną i trochę 
zaniedbaną nekropolię, przypominającą jak ważnym dla rozwoju kultury 
polskiej było Wilno. Potem obejrzeliśmy piękną panoramę miasta z Góry 
Trzykrzyskiej. W drodze powrotnej, już w Polsce, odwiedziliśmy klasztor 
w Sejnach i Wigrach, oraz odbyliśmy rejs po kanale augustowskim. 

Jednak najważniejszym wydarzeniem naszego wyjazdu był koncert 
pod tytułem „Odkrycia Polskiej Muzyki Oratoryjnej – koncert promujący 
wybitnych polskich kompozytorów świętogórskich”. 

Jak już wspomniałem wcześniej koncert odbył się w obszernej sali 
koncertowej Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Salę wypełnili Polacy tam 
mieszkający do ostatniego miejsca. Koncert otworzył prezes stowarzyszenia 
Krzysztof Fekecz, wręczając pamiątkowy album na 350-lecie Świętej Góry 
dyrektorowi domu polskiego Arturowi Lutkowskiemu, następnie ks. Dawid 
Majda COr przedstawił krótką historię muzyki na Świętej Górze, a Wojciech 
Czemplik opowiedział o świętogórskich kompozytorach. W programie tego 
wydarzenia znalazły się kompozycje Józefa Zeidlera, Antoniego Habla czy 
Wojciecha Dankowskiego. Artyści wykonali również kompozycje klasyków 
Bacha i Mozarta. Publiczności szczególnie spodobała się piękna kompozycja 
Zeidlera „Modlitwa o deszcz”, a ogromny aplauz zdobył utwór Józefa Wie-
niawskiego, po raz pierwszy wykonywany po latach zapomnienia — „Ave 
Marya Modlitwa do Najświętrzej Marii Panny Ostrobramskiej op. 16”. Wśród 
licznie zgromadzonej publiczności można było zobaczyć łzy szczerego wzru-
szenia, którego nikt nie próbował ukryć. Na koniec publiczność zgotowała 
Artystom ogromne owacje na stojąco.

Myślę że dla wykonawców, organizatorów, a szczególnie Polaków 
zgromadzonych w sali koncertowej był to wyjątkowy czas obcowania z kul-
turą polską, której ślady można zobaczyć w Wilnie na każdym kroku. 

Warto również wspomnieć, że w koncercie uczestniczyli zaproszeni go-
ście: zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie Paweł Krupka oraz dy-
rektor Nowojorskiego Festiwalu Polskich Filmów Hanna Kosińska-Hartowicz.
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Szanowni Państwo, pozwólcie jeszcze na osobistą refleksję. Otóż wy-
jazd do Wilna był dla mnie również podróżą sentymentalną, z tego względu, 
że mój tato urodził się i mieszkał w Wilnie do czasów wojny. Próbowałem 
odnaleźć dom mojej rodziny na ulicy Moniuszki; niestety tego domu już 
tam nie ma. Mimo to pobyt w Wilnie wzbudził we mnie wielkie emocje, 
tym bardziej, że widać tam niemalże na każdej ulicy ślady Polskości.
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Krzysztof Fekecz 
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej — Gostyń

Z Zeidlerem do Grodna 

Dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP Stowarzyszenie Miłośni-
ków Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, zorganizowało kolejny 
koncert „Odkrycia Polskiej Muzyki Oratoryjnej” promujący wybitnych 
kompozytorów świętogórskich wśród Polonii za granicą. Tym razem pod 
koniec października 2018 r. odwiedziliśmy Grodno na Białorusi. Koncert 
odbył się dzięki pomocy organizacyjnej Konsulatu Generalnego Rzeczpo-
spolitej Polskiej, a szczególnie dzięki osobistemu zaangażowaniu Konsula 
Generalnego RP w Grodnie Pana Jarosława Książka i dzięki uprzejmości 
i gościnności pastora Wladimira Tatarnikowa z Kościoła Ewangelicko-Lu-
terańskiego św. Jana w Grodnie. Niedawno wyremontowany, wybudowa-
ny w stylu neogotyckim na początku XX wieku kościół wypełnili Polacy 
mieszkający w Grodnie. Sporą grupę słuchaczy stanowili również rodowici 
Białorusini. Wydarzenie to otworzyli: gospodarz miejsca pastor Wladimir 
Tatarnikow, który powitał artystów, organizatorów koncertu i licznie zgro-
madzoną publiczność, oraz ksiądz Jakub Przybylski COr, który przedstawił 
historię odkryć muzyki na Świętej Górze, oraz zaprezentował kompozy-
torów tam tworzących. W programie koncertu znalazły się kompozycje 
Józefa Zeidlera, Józefa Novotnego oraz Cesara Franka. Artyści wykonali 
również kompozycje klasyków Fryderyka Haendla, Franciszka Schuberta. 
Wszystkie te utwory zaprezentowali Kapela Świętogórska i soliści: Iwona 
Hossa – sopran i Bartosz Gorzkowski — tenor. Grodzieńska publiczność 
była zachwycona koncertem czemu dała wyraz owacjami na stojąco. Pu-
bliczności szczególnie spodobała się piękna kompozycja Zeidlera „Modli-
twa o deszcz”, która była bisowana dwa razy. Myślę, że dla Artystów, orga-
nizatorów a szczególnie Polaków zgromadzonych w kościele św. Jana był to 
wyjątkowy czas obcowania z kulturą polską, której ślady można zobaczyć 
w wielu miejscach Grodna i Białorusi. Warto wspomnieć, że w koncercie 
uczestniczył Konsul Generalny RP w Grodnie Pan Jarosław Książek. Na za-
kończenie koncertu Konsul Generalny wręczył wiązankę biało czerwonych 
kwiatów artystom i podziękował za tak wspaniałe promowanie kultury pol-
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skiej wśród mieszkańców Białorusi. Z kolei prezes Stowarzyszenia Krzysz-
tof Fekecz wręczył jako podziękowanie za pomoc w organizacji koncertu 
komplet płyt z Festiwalu Musica Sacromontana Konsulowi i Pastorowi. 
W rozmowie po koncercie z konsulem i pastorem doszliśmy do wniosku, 
że koncert ten był szczególnie ekumeniczny, bo odbywał się na Białorusi 
gdzie dominującą religią jest prawosławie, odbywał się w kościele ewange-
lickim, a wykonywana była muzyka kompozytorów katolickich.

Korzystając z okazji pobytu na Białorusi organizatorzy postanowili 
zobaczyć miejsca związane z kulturą polską. Między innymi zwiedziliśmy 
piękną katedrę w Grodnie, odwiedziliśmy dom muzeum Elizy Orzeszkowej 
naszej wybitnej pisarki. Odwiedziliśmy cmentarz na którym jest pocho-
wana. Pojechaliśmy też do Nowogródka, aby odwiedzić dworek w którym 
urodził się i spędził lata dziecięce Adam Mickiewicz. Dziś tam mieści się 
muzeum naszego wieszcza. Po drodze odwiedziliśmy jeszcze jedno miejsce 
które poświęcone jest wybitnemu Polakowi. W maleńkiej wiosce Stare Wa-
siliszki odwiedziliśmy dom muzeum w którym mieszkał Czesław Wydrzyc-
ki czyli wszystkim znany wybitny muzyk Czesław Niemen. We wszystkich 
miejscach które odwiedzaliśmy na Białorusi zachowało się wiele śladów 
polskości i kultury polskiej.
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Program uroczystości  
50. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bo-

żej Świętorodzinnej

PIĄTEK — 17 sierpnia 2018 r. 
17.00 — wystawa kopii malarskich „Sztuka Ku Chwale Boga” 
18.30 — Msza św. w Bazylice pod przewodnictwem ks. prał. Krzysztofa Nykiela  

Regensa Penitencjarii Apostolskiej
20.00 — Otwarcie uroczystości, powitanie gości przez proboszcza ks. Jerzego Ce-

drowskiego COr oraz Wójta Gminy Poświętne Michała Franasa — Scena Głów-
na 

20.30 — „Powróćmy do tamtych chwil...” — kino plenerowe — Scena Główna 
21.30 — Apel Jasnogórski — Bazylika 

SOBOTA — 18 sierpnia 2018 r. 
12.00 — Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza 

— Bazylika
14.30 — Występ Klasztornej Orkiestry „Bazylikon” — Scena Główna 
15.00 — Koncert pieśni religijnych w wykonaniu KGW Dęba — Scena Główna 
15.30 — Koncert Zespołu Słowiki ze Sławna — Scena Główna 
16.00 — Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego — 

Scena Główna 
17.00 — Występ Zespołu Tramblanka — Scena Główna 
18.30 — Inscenizacja historyczna w wykonaniu młodzieży z Gminy Poświętne — 

Scena Główna 
19.30 — Koncert Tomka Kamińskiego — Scena Główna 
21.00 — Apel Jasnogórski — Bazylika 

NIEDZIELA — 19 sierpnia 2018 r. 
11.30 — Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika — Bazylika
13.00 — Koncert Zespołu Róza z Gawron — Scena Główna
13.30 — Występ KGW Poświętne — Scena Główna
14.00 — Występ Scholi Św. Rodziny — Scena Główna
14.30 — Występ dzieci ze szkół Gminy Poświętne — Scena Główna 
15.00 — Gry i zabawy dla dzieci — animator — Scena Główna 
15.30 — Występ zespołu Drzewiczanie — Scena Główna 
16.30 — Koncert Magdy Anioł — Scena Główna 
18.00 — Podsumowanie konkursów GOK, wręczenie nagród — Scena Główna 
19.00 — Koncert Filharmonii Łódzkiej — Bazylika 
21.00 — Wspólna Modlitwa — Apel Jasnogórski, zakończenie uroczystości przez pro-

boszcza ks. Jerzego Cedrowskiego COr oraz Wójta Gminy Poświętne Michała Fra-
nasa — Scena Główna. 
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W Studziannie, na terenach położonych od południowej strony sanktu-
arium, powstaje plenerowa droga krzyżowa. To wotum wdzięczności na przy-
padający w tym roku jubileusz 50-lecia koronacji cudownego obrazu Matki 
Bożej Świętorodzinnej. Czternaście kaplic drogi krzyżowej otoczy dawny plac 
koronacyjny, który w dniu 18 sierpnia 1968 roku zgromadził ponad 100 ty-
sięczną rzeszę pielgrzymów, uczestników koronacji. Był wśród nich kard. Ka-
rol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, dziś święty. Był Prymas Tysiąclecia 
kard. Stefan Wyszyński, kandydat na ołtarze. Był ówczesny administrator die-
cezji sandomierskiej bp. Piotr Gołębiewski — również Sługa Boży.

Chcemy w ten sposób „zapamiętać” to miejsce, niejako zaznaczyć je 
dla przyszłych pokoleń; że miejsce to było świadkiem niezwykłych wydarzeń, 
największych w historii studziańskiego sanktuarium. Droga Krzyżowa liczyć 
będzie ok. 750 m, poprowadzi po uroczych zakątkach naszych klasztornych 
ogrodów. Ufamy, że stanie się miejscem modlitwy, zarówno tej przeżywanej 
w samotności, w ciszy swojego serca, jak i  tej przeżywanej we wspólnocie. 
Ufamy, że służyć będzie nie tylko parafianom, ale także pielgrzymom nawie-
dzającym nasze sanktuarium. Podejmując się tego przedsięwzięcia bardzo 
liczymy na pomoc życzliwych nam ludzi, nade wszystko tych, którym bliskie 
jest studziańskie sanktuarium; którzy chcieliby w 
ten sposób Matce Bożej za coś podziękować, albo 
o coś poprosić. Wszystkim ofiarodawcom i dobro-
dziejom naszym składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.
Studziańscy Filipini — Kustosze Sanktuarium
Ofiary na budowę „Studziańskiej Kalwarii” 
można wpłacać na konto: 
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri  
w Studziannie, ul Główna 7, 26-315 Poświętne 
84 1240 3145 1111 0000 2779 5066 
z dopiskiem „Kalwaria Studziańska”.

Studziańska Kalwaria 
— wotum na 50-lecie koronacji

ks. Włodzimierz Mleczko COr
— Studzianna
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12 listopada — poniedziałek 
Przyjazd kapłanów do godz. 17.00 — zakwaterowanie 
18.00 — kolacja 
19.00 Msza św. — bazylika — homilia  

13 listopada — wtorek — kaplica rekolekcyjna 
  7.30 — Jutrznia — rozważanie — medytacja (po czytaniu )
  8.15 — śniadanie
  9.30 — Godzina przedpołudniowa i konferencja
11.00 — Różaniec — część bolesna 
12.00 — Godzina Czytań 
12.30 — Obiad 
13.45 — Zebranie Rady Federacji — salonik
15.00 — kawa w refektarzu 
15.30-16.30 — Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego 
17.00 — Nieszpory i konferencja 
18.00 — kolacja 
19.00 — Msza św. — bazylika — homilia 
20.30 — Sesja plenarna Federacji — aula nowego domu 

14 listopada — środa — kaplica rekolekcyjna 
  7.30 — Jutrznia — rozważanie —medytacja (po czytaniu)
  8.15 — śniadanie
  9.30 — Godzina przedpołudniowa i konferencja
11.00 — Droga krzyżowa — bazylika 
12.00 — Godzina Czytań 

Rekolekcje Federacji Kongregacji Oratorium św. Fi-
lipa Neri w Polsce

Gostyń 12-16 listopada (poniedziałek-piątek) 2018 
Prowadzący: ks. bp Piotr Turzyński
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12.30 — Obiad 
15.00 — kawa w refektarzu
15.30-16.30 — Adoracja Najświętszego Sakramentu Bazylika 
 rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego 
Spowiedź w bazylice 
17.00 — Nieszpory i konferencja 
18.00 — kolacja 
19.00 — Msza św. —bazylika — homilia
 Nowenna do Matki Bożej Róży Duchownej 
20.30 — Rozmowa braterska — współczesne wyzwania duszpasterskie
  rozmowa animowana przez ks. bpa

15 listopada — czwartek — kaplica rekolekcyjna 
  7.30 — Jutrznia —rozważanie —medytacja (po czytaniu )
  8.15 — śniadanie
  9.30 — Godzina przedpołudniowa i konferencja
11.00. — Różaniec — część światła 
12.00 — Godzina Czytań 

12.30 — Obiad 
15.00 — kawa w refektarzu
15.30-16.30 — Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego 
17.00 — Nieszpory i konferencja 
18.00 — kolacja 
19.00 — Msza św. — bazylika — homilia 

16 listopada — piątek 
  7.00 — Msza św. — bazylika
śniadanie 
rozjazd do Domów
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O. Luciano Bella CO 
Acireale

Filip Neri
Pulsujące serce w reformie katolickiej XVI wieku1

Konferencja wygłoszona podczas Międzynarodowego Spotkania Oratorium 
w Meksyku we wtorek 24 lipca 2018 roku.

To dla mnie osobisty zaszczyt, że jestem tu z Wami, brat pośród braci, 
aby na nowo odczytywać metody oratoryjne i przeżywać wspólnie misję 
prorocką naszych Kongregacji. Poproszono mnie, abym jako uczestnik tej 
Międzynarodowej Konferencji, którą organizuje Meksykańska Federacja 
Oratorium, stawiającej sobie za cel refleksję na temat: „Oratorium — po-
między pamięcią a proroctwem”, przyjrzał się sercu Filipa Neri, abym od-
czuł pulsowanie tego serca, i przedstawił jego wielką miłość do człowieka, 

1 Niniejszy tekst był pierwotnie przeznaczony do konwersacji, stąd jego charakter, bardziej 
zbliżony do języka mówionego. Ponadto, dla ułatwienia tłumaczenia symultanicznego, cytaty 
z tekstów historycznych zostały podane we współczesnym języku włoskim, odnośniki do tekstów 
zostały podane w przypisach. 
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będącą odblaskiem innej wielkiej miłości — do Chrystusa i do Kościoła, tak 
wielkiej, że stała się ona prorocką inspiracją drogi reform w trudnym i pro-
blematycznym okresie włoskiego Renesansu. Przedstawię różne aspekty 
życia duchowego Filipa Neri, jednakże nie w porządku chronologicznym, 
zgodnie z ich następstwem historyczno-biograficznym, lecz według klucza 
powtarzającego się powrotu w różnych okresach. Na koniec odczytam ca-
łość w perspektywie rzeczywistego wpływu ojca Filipa na reformę społe-
czeństwa rzymskiego w XVI wieku. 

Moim celem jest podkreślenie wartości profetycznej, jaką ma via 
oratorii, zapoczątkowana przez świętego Filipa Neri, rzec by można — wy-
tryskająca z jego pulsującego serca. Droga ta okaże się zdolna do uchwyce-
nia wdzierającego się „Ducha Bożego”, który przyjmuje i uszlachetnia to, co 
ludzkie. Należy podkreślić, że ojciec Filip nigdy nie był teoretykiem, choć 
nie z braku potencjalnych możliwości ku temu. Teoretyk — to jedyne okre-
ślenie, jakiego z całą pewnością nie można mu nadać. Jego sztuka pedago-
giczna, jego umiejętność towarzyszenia duchowego i różnorakie aspekty 
jego złożonego życia2 są przede wszystkim owocem intuicji, uchwyconej 
i doprowadzonej do dojrzałości, dlatego też fakt, że stał się „reformatorem 
Rzymu” nie jest rezultatem teoretycznego podejścia a priori. 

Nie posiadamy żadnego traktatu, napisanego jego ręką, jego idee to 
jego codzienna metoda — przebywanie wśród ludzi, w oparciu o funda-
ment jakim jest szacunek dla wolności osobistej, spontaniczności, ekspansji 
Ducha w wiecznie żywej miłości Bożej, zaś we wszystkich tych tematach 
zaznacza się duch humanistyczny, którego spadkobiercą jest św. Filip. Tak 
więc skoro nie ma szkoły filozoficznej, którą można by poddać interpretacji, 
nie ma esejów, które można by analizować, aby poznać jego intuicję zostaje 
nam jedyne źródło — jego życie. 

Filip Neri, florentyńczyk z pochodzenia, został nazwany „Apostołem 
Rzymu”, ponieważ jego działalność apostolska, choć nie zapoczątkowała 
żadnego ruchu o charakterze rewolucyjnym, wzbudziła jednakże przemia-
nę w łonie Kościoła i społeczeństwa rzymskiego. Zauważmy — w okresie, 
kiedy Filip Neri przeniósł się do Wiecznego Miasta (1534-1535) reforma 
Kurii wydawała się rzeczą niemożliwą, zaś w roku jego śmierci (1595) była 
ona już faktem dokonanym. Nieprzypadkowo został nazwany Reformato-

2 Porównaj: G. Cassiani „Chrześcijański Sokrates”, Esej o Filipie Neri, Piza 2009, 7-17
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rem Rzymu, być może największym w historii, ponieważ nikt inny nie do-
konał większej przemiany Wiecznego Miasta, w okresie nazywanym „dra-
matycznie krytycznym”3. 

Aby lepiej zobrazować pole jego działalności apostolskiej, należy 
spojrzeć wstecz na zaplecze kulturalne, które w dłuższej perspektywie wy-
tworzyło epokę, którą dziś określamy mianem „włoskiego Renesansu”. Była 
to niezwykła zmiana dotychczasowego stanu rzeczy i postęp cywilizacyjny. 
Zauważmy jednak, że mówić dziś o Renesansie, to zupełnie co innego niż 
żyć w tamtym okresie. Na ogół mamy stereotypowy, niemal idylliczny ob-
raz tej epoki — harmonia i piękno rodem z Edenu. Zupełnie w sprzeczności 
z łagodną, pokojową nazwą, jako nadano owej epoce, był to czas gwałtow-
ny, pełen głębokich niepokojów, krwawych zmian, charakteryzujący się po-
wszechnym brakiem wiary w przyszłość. 

W tym miejscu ciśnie się na usta słynne stwierdzenie Orsona Welle-
s’a, które — choć przerysowane, jest jednak głęboko prawdziwe. W filmie 

„Trzeci człowiek” Welles wkłada w usta swojego bohatera genialne słowa: 
„Trzydzieści lat rządów Borgiów we Włoszech to wojny, terror, zabójstwa 
i egzekucje, a jednak lata te zrodziły Michała Anioła, Leonarda da Vinci 
i Renesans; w Szwajcarii panowała miłość braterska, ale co przyniosło pięć-
set lat życia w pokoju? Wynalazek zegara z kukułką.” Nie jest to oczywiście 
cała prawda, jednak Renesans, choć był dramatyczną epoką, przyniósł tak-
że niezwykle głębokie idee, które sprawiły, że człowiek szesnastego wieku 
stworzył nowoczesność. Człowiek ten zrozumiał, że aby móc żyć, musi się 
odrodzić. Odrodzenie było jedyną szansą na przetrwanie człowieczeństwa 
w tym okrutnym, krwawym czasie. 

Kiedy Filip Neri, mniej więcej osiemnastoletni, przybywa do Rzymu, 
zdaje sobie sprawę w jak trudnym stanie znajduje się miasto. 7-8 lat wcze-
śniej, w roku 1527, Rzym został doszczętnie złupiony — był to ogromny 
dramat zarówno dla miasta jak i dla Kościoła, oblężenie, a następnie barba-
rzyńskie splądrowanie miasta. Oddziały Landsknechtów rabowały i dewa-
stowały przez rok, dziesiątkowały ludność, profanowały kościoły. W mie-
ście wybuchały zarazy, kobiety wszelkiego stanu, nie wyłączając zakonnic, 
były porywane i gwałcone, dewastowano pałace duchownych i arystokra-

3 Porównaj: H. Bremond „Divertissements devant l’Arche”, Paryż 1930, 88, tłum. A. Cistellini 
„Święty Filip Neri”, „Oratorium”, 18. 
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tów, po ulicach, pełnych niepogrzebanych ciał, grasowały bandy pijanych 
żołnierzy i rabusiów. Wstrzymano budowę bazyliki św. Piotra, która ruszyła 
ponownie 7 lat później, w 1534 roku. 

W takiej rzeczywistości Filip Neri zaczyna odkrywać to cudowne 
miasto o zgnębionym obliczu. Nie zapominajmy, że w początkach XVI 
wieku Rzym był jednym z wiodących centrów kulturalnych i artystycz-
nych Europy4, teraz zaś był zniszczony i głęboko wstrząśnięty. Nie była to 
tylko dewastacja ulic i budynków, lecz przede wszystkim zniszczenie du-
chowe, ludzie czuli się głęboko zagubieni, stracili wszelkie dotychczasowe 
punkty odniesienia. Filip Neri chodził ulicami, na których z jednej strony 
można było natknąć się na trupy powieszonych przed Zamkiem św. Anioła, 
a z drugiej widać było początki odbudowy. Dzięki hojności papieży miasto 
zostanie odbudowane, zaś postawa Filipa stanie się preludium drogi na-
dziei, i sprawi że zostanie nazwany „huraganem miłości” Rzymu. 

Po tym wstępie należy podkreślić, że ojciec Filip zmienił Rzym od 
wewnątrz. Takie stwierdzenie może wydawać się zbyt śmiałe, przypomnij-
my jednak słowa św. Jana Pawła II, który stwierdził, że ojciec Filip — przez 
antonomazję nazywany radosnym świętym, jest również Apostołem Rzy-
mu, co więcej — reformatorem Wiecznego Miasta. Papież pisał: „Stał się 
nim, jak gdyby przez naturalny rozwój i dojrzewanie wyborów, których do-
konywał prowadzony Łaską. Był naprawdę światłem i solą Rzymu. Potrafił 
być „światłem” w owej cywilizacji, która bez wątpienia lśniła, jednak często 
jedynie przytłumionym światłem rzeczywistości pogańskiej. W takim kon-
tekście społecznym Filip pozostał w pełni wierny Zwierzchności, oddany 
depozytowi Prawdy, niezmordowany w głoszeniu chrześcijańskiego prze-
słania. W ten sposób stał się źródłem światła dla wszystkich [...] potrafił 
dotknąć ludzkiej biedy, obecnej zarówno w pałacach możnych, jak i w zauł-
kach renesansowego Rzymu. Był cyrenejczykiem i krytycznym sumieniem, 
światłym doradcą i uśmiechniętym mistrzem. I właśnie dlatego, to nie on 
adoptował Rzym, to raczej Rzym adoptował jego.5”

W owej epoce, będącej rozległym ruchem kulturalnym, możemy 
zauważyć, że dzieło humanistów przygotowało grunt pod reformę prote-

4 Porównaj: A. Borromeo „Aspekty reformy potrydenckiej w Rzymie”, 40, w „Święty Filip 
Neri w XVI-wiecznym Rzymie”, Rzym 2000.

5 Jan Paweł II, List papieski do Członków Konfederacji Oratorium, Watykan 1994, 3.
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stancką — wystarczy wspomnieć takie osobowości jak: Lorenzo Valla, Mar-
silio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Erazm z Rotterdamu. Poświę-
cając się studiom tekstów starożytnych przyczynili się oni do zespolenia 
odrodzenia kulturalnego i religijnych dążeń społeczeństwa, dotarli jednak 
do punktu, w którym ich idee i postawy stały się sprzeczne z duchem Ewan-
gelii i nauczaniem Ojców Kościoła. W konsekwencji jednak, również w śro-
dowisku kościelnym pojawiło się pragnienie nowego spojrzenia na kwe-
stie religijne, tak jak działo się to w kwestiach politycznych i społecznych. 
Potrzeba reformy stawała się pilna, zajmował się nią Sobór6 w Konstancji 
(1414-1418) oraz w Bazylei (1431-1437), wzywali do niej — bezskutecz-
nie — św. Bernardyn ze Sieny7 i Savonarola8, i dopiero wyzwanie rzucone 
Kościołowi „papieskiemu” przez reformę protestancką zdołało przekonać 
także zwierzchników Kościoła o potrzebie powrotu do szerzenia chrześci-
jaństwa w oparciu o Ewangelię9. 

Reforma rzeczywiście wybuchła, zdradziła jednak oczekiwania hu-
manistów, które ją zapoczątkowały. Kościół katolicki zareagował na roz-
przestrzenianie się idei protestanckich utworzeniem inkwizycji rzymskiej 
(1542)10, lecz również szerokimi działaniami, mającymi na celu odnowę11, 
których kulminacyjnym wyrazem był Sobór Trydencki12 (1545-1563). Nie 
zapominajmy, że doprecyzowanie, a w razie konieczności nowe sformuło-
wanie prawd chrześcijańskich, mogło stać się obowiązujące dopiero w mo-
mencie, gdy Kuria rzymska wydała odpowiedni dekret. Wielką rolę ode-
grały tu nowe instytucje religijne, wśród których wyróżnia się Oratorium 
św. Filipa Neri13 — w konkretny sposób posunęły one naprzód reformę ka-
tolicką. 

Mamy pewność, że Filip Neri sam nigdy nie uznawał się za autora 
żadnej reformy Kościoła, nie był to nigdy temat jego działalności apostol-

6 Porównaj: Historia Kościoła, pod redakcją H. Jedin, Mediolan 1993, V/2, 228 i kolejne .
7 Porównaj: Ibidem, 101.
8 Porównaj: Ibidem, 326 i kolejne .
9 Porównaj: Reforma katolicka, w: Słownik historii Kościoła, Cinisello Balsamo 1992, 574
10 Porównaj: Kontrreformacja, w: Słownik historii Kościoła, Cinisello Balsamo 1992, 211s
11 Porównaj: Reforma katolicka, w: Słownik historii Kościoła, Cinisello Balsamo 1992, 574 

i kolejne
12 Porównaj: Historia Kościoła, pod redakcją H. Jedin, Mediolan 1993, VI, 588-598.
13 Porównaj: L. Von Pastor „Historia papieży od końca Średniowiecza”, Rzym 1925, IX, 127.
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skiej. Jednakże siła jego charyzmatu, którym służył w Wiecznym Mieście 
nieprzerwanie przez ponad 60 lat, zapoczątkowała ruch o takiej sile, że Fi-
lip przeszedł do historii jako jedna z kluczowych postaci reformy. Zauważ-
my, jak zebrał wokół siebie grupę bardzo różnych osób i uczynił z nich 
wspólnotę. Mam tu na myśli zarówno Oratorium, jak i Kongregację, auten-
tyczne świadectwo życia we wspólnocie, bez składania ślubów, w służbie 
Oratorium. 

W owym czasie, pełnym lęków i podejrzeń, Filip Neri potrafił wydo-
być i zaproponować te tematy i wartości, które — gdy zbytnio akcentowane 

— wydawały się niebezpieczne i podejrzane. Jego ogromny wkład w moralną 
odnowę Rzymu okaże się stopniowo, z upływem czasu, jak na razie siłę Fili-
pa stanowiła właśnie owa grupa świeckich, młodych ludzi z różnych warstw 
społecznych, oddanych Bogu, inteligentnych, których Filip uczył — czy też 
raczej katechizował — czym jest życie wewnętrzne i głęboka znajomość 
chrześcijaństwa. Każda z tych osób niosła owe wartości dalej, do własnego 
środowiska, gdzie przynosiły one dalsze owoce. 

Ojciec Filip stworzył więc nowy rodzaj apostolatu, noszący niezatarte 
znamię jego ducha — apostolat o wyraźnym charakterze świeckim14. Ora-
torium miało być narzędziem dotarcia z Ewangelią do najszerszych warstw 
społeczeństwa. W ten sposób dokonała się radykalna przemiana obyczajów 
i społeczeństwa, również dzięki swobodzie twórczości kulturalnej, swobo-
dzie wyrazu artystycznego. Nieprzypadkowo wśród duchowych synów Fili-
pa odnajdujemy poetów, literatów, architektów, malarzy, naukowców — to 
owoc wiary rozumnej, odpowiadającej na wyzwania współczesności, zdol-
nej uchwycić piękno nowego życia z Chrystusem. Właśnie taki apostolat 
był nowy, zreformowany, naznaczony duchem Filipa i równocześnie współ-
brzmiący i kontynuujący ducha Soboru15, który przeciwstawił się reformie 
protestanckiej — nie wchodząc z nią w polemikę16 — usuwając najpoważ-
niejsze problemy i stawiając w centrum wyzwania duszpasterskie. 

14 Porównaj: A. Cistellini „Filip Neri – młody świecki w Rzymie i kapłan w San Girolamo 
della Carità”, w „In Aevum” 35 (1970) 1-23: 8; por.: F.W. Faber „The Spirit and Genius of Saint Philip 
Neri” Londyn 1850. 

15 Porównaj: Historia Kościoła, cit., VI, 596.
16 Porównaj: P. Prodi „Święty Filip Neri – anomalia w kontrreformacyjnym Rzymie?” w „Hi-

storia sztuki”, 85 (1985) 333-339.
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Oratorium to fundamentalny element reformy, urzeczywistnionej 
przez ojca Filipa. Nie była to po prostu nowa instytucja — było to dzie-
ło oparte na osobowości Filipa, summa jego duchowości17. Oratorium to 

„Dom”, czy też „miejsce wspólnego życia ojca i jego synów duchowych”, 
to szczyt, do którego prowadzi droga duchowa, zaproponowana przez ojca 
Filipa. To dzieło jego rąk, którego będzie zazdrośnie strzegł, najcenniejsze, 
dojrzały owoc jedynej w swoim rodzaju znajomości dusz, uprzywilejowane 
miejsce, gdzie toczyło się życie w rodzinnej atmosferze, atmosferze peł-
nej wolności, a rozwój cnót był wynikiem pobożnego współzawodnictwa 
w grupie, oraz siłą zdolną przemieniać ogół społeczeństwa. 

Nie twierdzę naturalnie, że sam jeden Filip Neri jest tak reprezenta-
tywny, iż ucieleśnia okres tak bogaty w wydarzenia, jakim był wiek szesnasty, 
choć historia duchowości z pewnością zawdzięcza mu bardzo wiele. Należy 
zauważyć, że dopiero po śmierci Filipa zaczęto określać go mianem refor-
matora. Jest to istotny fakt, którego nie należy przemilczać. Mówi o tym 
oratorianin pierwszego pokolenia — ojciec Antonio Talpa18, który zauwa-
ża, że o Filipie jako reformatorze Rzymu i Kościoła zaczęto mówić wtedy, 
gdy zwrócono uwagę na ów rozległy ruch — Oratorium, zapoczątkowany 
w skromnym pokoju Filipa, karmiący się sakramentem spowiedzi, uczyn-
kami miłosierdzia, poprzez które odradzało się życie duchowe ludzi. W ten 
sposób Filip przywracał Rzymowi ducha pierwotnego chrześcijaństwa. 

Filip nie szukał nigdy oryginalności w tym działaniu, wręcz jej unikał, 
i choć wielu uznało Oratorium za dzieło szczególnie oryginalne, w rzeczy-
wistości było to urzeczywistnienie pragnienia ojca — pragnienia powrotu 
do początków chrześcijaństwa, opartego na nauczaniu apostolskim. Ewan-
gelia — fundament wszystkiego — jest dla każdego, i nie sprowadza się do 
jednej konkretnej propozycji — jej głębia wymaga wielu ścieżek prowa-
dzących do Chrystusa, które odpowiadają różnorodności Ducha Świętego, 
przejawiającej się w każdym człowieku. 

Mówił o tym Jan Paweł II: „Do ojca Filipa przybywali papieże i kardy-
nałowie, biskupi i kapłani, książęta i politycy, duchowni i artyści; jego sercu 

17 Porównaj: A. Cistellini „Święty Filip Neri, Oratorium i Kongregacja. Historia i duchowość.” 
Brescia 1989, I, 103.

18 Porównaj: A. Talpa „Kongregacja Oratorium” pod red. G. Incisa della Rocchetta, w „Ora-
torium” 4, (1973) 3-41:6.
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— sercu ojca i przyjaciela, powierzali swoje sprawy wybitni tego świata, jak 
historyk Cesare Baronio, wielki kompozytor Giovanni Pierluigi da Palestrina, 
święty Karol Boromeusz, święty Ignacy Loyola, kardynał Fryderyk Borome-
usz. Jednak ten skromny pokój gościł przede wszystkim rzesze zwykłych lu-
dzi, cierpiących, wykluczonych, młodych poszukujących rady, przebaczenia, 
pokoju, podtrzymania na duchu, pomocy materialnej i duchowej”19. 

Filip pragnął, aby rozwijając swą osobowość, człowiek rozwijał swe 
indywidualne skłonności i predyspozycje. Tylko, gdy trzeba było opano-
wać zbytni niepokój młodych, mówił, używając rzymskiego dialektu: „Bądź 
dobry...” i dodawał po cichu, chcąc jak gdyby podkreślić, że rozumie ich 
delikatność „jeśli potrafisz.” Jak gdyby chciał dodać: „inaczej nic nie będę 
mógł zrobić”. 

Zdanie to — bardzo kontrowersyjne, prawdopodobnie nigdy niewy-
powiedziane przez Filipa, choć przypisywane mu — nie może być odczy-
tywane jako „rób co chcesz”. Święty Filip nie był człowiekiem kompromisu, 
elastycznym i tolerancyjnym. Jednakże, jeśli dobrze zrozumiemy to właśnie 
zdanie, może stać się ono kluczem do interpretacji jego duchowości, jest ono 
bowiem syntezą i wyrazem siły wychowawczej Filipa, który był głęboko prze-
konany o tym, że człowiek wychowuje się sam, mając zaufanie do siebie. 

„Bądź dobry... jeśli potrafisz” mówi o wolności, nie o libertynizmie. 
Wolność przeżywana odpowiedzialnie, i jak najdalsza od różnego rodza-
ju nieuporządkowań, które nie przynoszą wolności, lecz czynią człowieka 
niewolnikiem własnych namiętności. Dlatego też „bądź dobry” to nie do-
brotliwość, którą z dobrocią łączy jedynie podobieństwo fonetyczne, zaś 

„jeśli potrafisz” to nie posybilizm. Pedagogikę ojca Filipa odnajdujemy w in-
nym z jego powiedzeń: „Proszę was tylko o jedno, bądźcie radośni, i nie 
grzeszcie ciężko”20. Taki jest program pedagogiczny ojca Filipa — człowieka 
radosnego, który potrafił się bawić i rozweselać innych, program, w którym 
nie ma miejsca na bufonadę z jej sztuczkami, która „niszczy ducha”21, lecz 
lotność umysłu i bystrość, która pozwala na rozwój cnót i rozwój osobisty 
otaczających go ludzi. 

19 Jan Paweł II „Aktualność przesłania Filipa Neri. Homilia z dnia 26 maja 1979 roku w Chie-
sa Nuova” w „L’Osservatore Romano” 27 maja 1979, 6.

20 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 148.
21 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 166.
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Właśnie dlatego w Oratorium odnajdujemy motywy humanistycz-
ne, nabierające w tym otoczeniu chrześcijańskiego charakteru, które stają 
się jeszcze wyraźniej widoczne w konfrontacji z rygoryzmem i surowością 
tego okresu. W tym miejscu należy stwierdzić, że Filip Neri, być może jako 
syn starożytnej Etrurii (dzisiejszej Toskanii), a więc spadkobierca najstar-
szych wartości humanistycznych, podkreśla szacunek dla osoby i poszano-
wanie wolności, a kierując się swym krytycznym sumieniem wchodzi na 
drogę niemalże przeciwną wobec kierunku obranego przez reformę kato-
licką, lecz prowadzącą do tych samych celów. 

Dotarliśmy do centralnego punktu naszego tematu — w jaki sposób 
Filip Neri stał się światłem dla swych czasów, ubogacając swoim działaniem, 
w sposób profetyczny, drogę Kościoła. Wsłuchamy się w puls jego serca, 
w  tę siłę miłości, która rozbrzmiewała w jego piersi. Będziemy to robić 
stopniowo, jak zwykły człowiek, który zaintrygowany blaskiem twarzy ojca, 
jego naturalnym urokiem, poprzez duchowy dialog, zostaje „uwięziony” 
w skromnym, „zawsze otwartym pokoju” — w Oratorium. W historii du-
chowości byli tacy święci, których misja polegała na rozdzieleniu i jasnym 
rozróżnieniu pomiędzy światem i prawdą — jak napisał kardynał Newman 
w Misji świętego Filipa, i tacy, którzy powołani byli do przywrócenia jedno-
ści między nimi22. Takim właśnie świętym był Filip Neri — autor Alessan-
dro Alluminati23 dobrze ukazuje nam dynamizm budowanych przez niego 
relacji duchowych: był życzliwy dla wszystkich, równie łagodny w rozmo-
wie z wielkimi tego świata i zwykłymi ludźmi, przyjmował na siebie ciężar 
trosk — po spotkaniu z nim osoby obarczone zmartwieniami zyskiwały po-
cieszenie, pełen pokory, nie lubił gdy go wychwalano, polecenia wydawał 
z szacunkiem, nie chciał aby ktokolwiek cierpiał z jego powodu. 

W tym momencie powinniśmy spróbować zobaczyć Rzym, w czasie gdy 
przyjechał do niego ojciec Filip. Opisaliśmy stan Wiecznego Miasta powyżej, 
wiemy, że Filip przybył tu w bardzo młodym wieku, lecz — pomimo to — rok 
za rokiem, zaznacza swoją obecność. Głębokie spojrzenie, piękna, pogodna 
twarz, sposób bycia, słuchania, wyrażania się — wszystko to pociąga ludzi ku 
niemu, i wraz z gorącym sercem czyni z niego anielskiego bożego włóczęgę. 

22 Porównaj: „Droga duchowa” nr 143.
23 Porównaj: „Pierwszy proces św. Filipa Neri. Kodeks watykański łaciński 3798 oraz inne 

egzemplarze w archiwum Oratorium rzymskiego, pod red. G. Incisa della Rocchetta N. Vian I-IV 
Watykan 1957 [dalej: Proces] (1973) I, 142.
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W tym okresie Filip rzeczywiście przemierza ulice i place Rzymu, 
szczególnie dzielnicę handlarzy i bankierów florenckich. Realizuje swój 
apostolat wobec wszystkich, których spotyka, chce być wszystkim dla 
wszystkich, aby wszystkich przyciągnąć do Boga. Inspiruje do życia co-
raz autentyczniej chrześcijańskiego, i w ten sposób przemienia obyczaje 
Wiecznego Miasta, pomaga duchowo, nie zapominając równocześnie o po-
trzebach materialnych spotykanych bliźnich. 

To znamienna cecha duchowości Filipa. Podziwiał ją Goethe, zdu-
miony tym jak „jego” Filip przez długi czas wykonywał działalność dobro-
czynną, z własnej inicjatywy, samodzielnie, nie będąc członkiem żadnego 
zgromadzenia religijnego czy kongregacji, nie będąc nawet wyświęconym 
kapłanem: „Jeszcze bardziej znaczący jest fakt, że miało to miejsce w cza-
sach Lutra, i że także w sercu Rzymu człowiek pełen entuzjazmu, oddany 
Bogu, energiczny, pracowity, pragnął połączyć świętość ze sprawami tego 
świata, wprowadzić sprawy Boże do zwykłego życia, i w ten sposób położył 
podwaliny pod reformę. Tylko ten klucz może otworzyć papieskie więzie-
nia i oddać wolnemu światu Boga.”24

Wypływa stąd dość oczywista refleksja — Filip ukierunkował całą 
swą egzystencję na Chrystusa. Jeszcze jako człowieka świeckiego widok 
Ukrzyżowanego doprowadzał go do szczerych łez, jako kapłan celebruje 
Go w Eucharystii i adoruje w długich modlitwach. I tego samego Chrystu-
sa widzi w twarzach pielgrzymów, chorych, więźniów, ubogich dziewcząt, 
strapionych rodzin, wdów i wszystkich potrzebujących. 

Nie zamierzał przyjmować święceń, został kapłanem idąc posłusz-
nie za wskazówką ojca duchownego. Spójrzmy na niego teraz, kiedy jest 
już posunięty w latach, na tych samych ulicach, spróbujmy odnaleźć jasną 
twarz tego „pięknego, zadbanego starca, o całkowicie pobielałych włosach, 
przypominającego gronostaja” — tymi słowami opisuje go w liście do brata 
Matteo błogosławiony oratorianin Giovanni Giovenale Ancina25. 

Takie spojrzenie prowadzi do odczytywania również cech wyglądu 
zewnętrznego przez pryzmat duchowy: „jego ciało jest delikatne i dziewi-
cze, jeżeli uniesie rękę pod światło słoneczne, rozświetla się ona jak ala-

24 J. W. Goethe „Podróż do Włoch” Mediolan 1993, 363.
25 Porównaj: A. Cistellini „ Święty Filip Neri, Oratorium i Kongregacja. Historia i duchowość.” 

Brescia 1989, I, 234.
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baster”. To jeden ze sposobów ukazania „dziewictwa duchowego”26, które 
przejawia się w czynach i słowach Filipa, pełnych mądrości, będącej fun-
damentem jego niezmiennej młodości duchowej. Być może z tego powodu 
ikonografia przedstawia go głównie jako starca, pragnąc jak gdyby podkre-
ślić, że pomimo starości, jego młodość pozostała nietknięta, zgodnie ze sło-
wami Ewangelii, która każe stać się jak dzieci.27

Taki sposób przedstawienia ukazuje nam istotne cechy jego osobo-
wości i duchowości, pokazuje Filipa, który osiągnął pełnię lat, a wraz z nią 
pełnię świętości. Choć wszyscy mamy przed oczami Filipa jako starca, pa-
miętajmy, że nie urodził się stary, najpierw był młody. Jak pisze Bacci był 

„młodzieńcem o pięknym wyglądzie”28. Możemy być pewni, że nie chodzi tu 
tylko o piękno zewnętrzne — autor przytoczonych słów prawdopodobnie 
nigdy nie spotkał Filipa — lecz o sympatyczność, urok osobisty, fizyczny 
i duchowy, który cechował go w każdym okresie życia.

Nie chodzi tu o sympatię, w rozumieniu przyjaznych uczuć, łączą-
cych grupę osób, lecz o zdolność do wzbudzania sympatii. Ojciec Filip 
przyciągał swych uczniów jak magnes żelazo29, uczestniczył we wszystkim 
co ich dotyczyło, byli mu niezmiernie bliscy. Prawdopodobnie ten dar spra-
wił, że zaczęto go określać mianem chrześcijańskiego Sokratesa — bynaj-
mniej nie z powodu nauczania poprzez dialog, tak charakterystycznego dla 
greckiego filozofa, lecz z powodu stosowanej przez obu takiej samej meto-
dy. Sokrates nie wygłaszał długich mów, na stwierdzenia rozmówcy odpo-
wiadał krótko i celnie, w sposób zabarwiony ironią, który sprawiał, że jego 
interlokutor zaczynał się chwiać w swych przekonaniach, był zmuszony do 
autorefleksji i uznania własnych ograniczeń. W podobny sposób powie-
dzenia ojca Filipa charakteryzują się swobodą, inteligentną i prowokującą 
ironią, która pozwala na kontakt z serca do serca. Na tym polegał dialog 
duchowy w Oratorium — już nie „Sokrates”, nigdy „filozof”, lecz zawsze 
i jedynie „ojciec” — to określenie najbardziej mu odpowiadało, ponieważ 
było najbardziej zgodne z jego duchem — „słychać w nim miłość”30. 

26 Porównaj: G. Papasogli „Filip Neri” Cinisello Balsamo 1994, 203-206.
27 Porównaj: Mt 18, 3.
28 Porównaj: P.G. Bacci „Życie św. Filipa” Neapol 1855, 215.
29 Porównaj: Proces, II, 42
30 Porównaj: Proces, IV, 105
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W owym czasie na nowo odkryto retorykę, sztukę przemawiania. 
Istotne znaczenie ma słowo, myśl, która dociera do umysłu słuchacza, jed-
nak rzadko porusza jego serce. Filip natomiast proponuje „wymowę ser-
ca” — dialog, który jest w stanie przełamać bariery pomiędzy nauczycielem 
i uczniem, słowo z serca, które dociera do serca. Jak pisze Taruggi: „Słowo, 
które pochodzi z ust, dociera do ucha, słowo które pochodzi z serca, nie 
spocznie, póki nie dotrze do drugiego serca”31. „Przemawianie do serca” 
to cecha charakterystyczna Oratorium. Filip Neri nie „grzmi” lecz „szepcze”, 
i właśnie dzięki temu jego słowo jest skuteczne i znaczące32.

To bardzo istotne. Pokazuje to kolejny aspekt owej siły reformator-
skiej, charakteryzującej duchowość Filipa — społeczeństwo zmienia się 
i reformuje w sercu. Na tym właśnie polega niezwykłość Filipa, który nie 
używał żarliwych słów, a mimo to rozpalał serca swych duchowych dzieci. 

Widać to jeszcze wyraźniej w zestawieniu z Girolamo Savonarolą. Fi-
lip nigdy nie poznał go osobiście, choć jego wspomnienie żywe było w ro-
dzinie, na placach Florencji. Czcił jego święte życie, oddanie apostolskie, od 
niego nauczył się siły reformatorskiej, lecz nie przejął jego metod, zupeł-
nie przeciwnych temu, co sam proponował. Rozpaloną mównicę słynnego 
dominikanina Filip zamienił na krzesło w Oratorium i stołek spowiedni-
ka. To w tych dwóch miejscach ukształtuje się typowy dla Oratorium dia-
log duchowy, słowo szeptane, zdolne ogarnąć człowieka w całej jego pełni, 
aby uchwycić jego wnętrze. Widać to w sposobie rozmowy Filipa z ludźmi 
na ulicy: „I cóż bracia, kiedy zaczniemy czynić dobro?”33. Taki sposób roz-
mowy nie ma nic wspólnego z surowością, ani tym bardziej strachem, to ła-
godność i serdeczność. Jako spowiednik Filip potrafił być sędzią, mistrzem 
i lekarzem dusz, ale ponad wszystko pragnął być ojcem34, innych spowied-
ników uczył, że penitentów należy traktować z łagodnością, bez surowości, 
i starać się zasiewać w ich sercach choć odrobinę ducha Bożej miłości35. 

31 Porównaj: G. Marciano „Memorie Historiche” Neapol 1693-1702, II, 200.
32 Porównaj: A. Cistellini „ Święty Filip Neri, Oratorium i Kongregacja. Historia i duchowość.” 

cit., I, 86.
33 Proces, II, 105.
34 Porównaj: A. Capecelatro „Życie świętego Filipa Neri”, I, 257.
35 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 164 i kolejne.
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Taki właśnie jest Filip Neri, niezwykle cierpliwy w znoszeniu chorób 
i bólu, do tego stopnia, iż wydawało się, że nic mu nie dolega36, niezwy-
kle mądry37, człowiek wielkiej rozwagi i umiarkowania38, wielkiego serca39, 
wielkiej modlitwy40, pełen współczucia i prostoty41, zawsze gotowy do po-
mocy potrzebującym. Te właśnie cnoty składają się na obraz fizjonomii du-
chowej Filipa, z którego ojcowskiej postawy zrodziło się duchowe odnowie-
nie — temat naszych rozważań. 

Mówiąc o ojcostwie duchowym Filipa należy zauważyć zarówno 
wielką ilość42 osób, które stały się jego duchowymi dziećmi, jak i ich róż-
norodność. Domenico Migliaccio43 przekazuje, że ojciec Filip zajmował się 
ludźmi każdego stanu, byli wśród nich wielcy tego świata i zwykli ludzie, 
młodzi i starzy, kardynałowie i prałaci, rzemieślnicy, dzieci. Pisze on o in-
teligencji miłości, to znaczy indywidualnym podejściu Filipa do każdego 
człowieka, towarzyszeniu mu w sposób odpowiedni dla jego osobowości 
i sytuacji, z równoczesną propozycją wspólnej drogi dla wszystkich — Ora-
torium. 

Postaramy się teraz przyjrzeć osobowości duchowej Filipa. Jego życie 
wypełniała miłość i dobroć, większe niż mogło to wynikać z jego natural-
nej życzliwości. Ojciec Filip, na wzór troskliwego ojca rodziny, wszystko co 
miał, oddawał swoim dzieciom, starając się robić to jak najlepiej. W owym 
czasie kryzysu, gdy nawet droga wiary nie była jasna, miłość Filipa sprawiła, 
że był on w stanie zaproponować wiarę w Boga pełnego miłości, uwalnia-
jącego od lęku i uzdalniającego do dobra44. Jeden ze świadków tak opisuje 
miłość Filipa: „Gorąco kochał Boga, był w Nim zatopiony, do tego stopnia, 
że nie był w stanie rozmawiać, odprawiać nabożeństwa, jeśli świadomie nie 
skierował swej uwagi na te czynności, ponieważ nagle wybuchał płaczem. 
Uczestniczyłem w wielu nabożeństwach, które odprawiał, podczas których 

36 Porównaj: Proces, I, 239.
37 Porównaj: ibidem.
38 Porównaj: ibidem.
39 Porównaj: Proces, II, 158
40 Porównaj: Proces, I, 239.
41 Porównaj: Proces, I, 268 i kolejne.
42 Porównaj: Proces, III, 87.
43 Porównaj: ibidem.
44 Porównaj: H. Tercic „Filip Neri. Miłość zwycięża każdy lęk” Rzym 2000, 83.
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z powodu łez nie mógł wypowiedzieć nawet słowa, musiał robić wówczas 
długie przerwy. To samo zdarzało się, kiedy w Oratorium opowiadał o mi-
łości Boga — często łzy nie pozwalały mu mówić dalej”45.

Miłość Boga wciąż wzrastała w Filipie, była jak siła, która opanowała 
jego wnętrze, stając się prawie nie do uniesienia. Ta siła całkowicie wypeł-
niła jego serce. Filip mawiał, że ludzie żyjący według ducha, gdy dosięgnie 
ich miłość Boga, nie mogą spać, lecz spędzają noc na modlitwie, we łzach 
i wzdychaniach, tak iż muszą prosić Pana: „Pozwól mi na choć trochę snu”46. 
Wydaje się, że mówił o sobie samym!

Całe jego istnienie przepełnione było ową wielką miłością. Było to 
widoczne dla wszystkich, nawet gdy Filip świadomie próbował to ukryć; 
chciał kochać Boga coraz bardziej, nie pragnąc żadnej satysfakcji dla sie-
bie47. Osiągał w ten sposób wielką łaskę duchową, mówił, że największą 
udręką dla duszy nie obarczonej ciężkimi grzechami jest przebywanie na 
tym świecie i niemożność zjednoczenia się z Bogiem48. W tym przypadku 
również, choć wypowiadał się jak gdyby o innych, w rzeczywistości dzielił 
się własnym doświadczeniem. 

Płacz i łzy to jak do tej pory mało rozpoznany aspekt życia Filipa. 
To oznaka intensywnego zanurzenia w Bogu, dążenie do autentycznego 
upodobnienia do Chrystusa. Filip był głęboko przekonany, że „kto pragnie 
czegokolwiek oprócz Chrystusa, nie wie czego pragnie; kto prosi o cokol-
wiek oprócz Chrystusa, nie wie o co prosi; kto działa nie dla Chrystusa, nie 
wie co robi”49. 

Chodzi o ogromną miłość, która doprowadza do łez, ale również do 
entuzjastycznej duchowej radości. Z tego powodu Von Balthasar50 uznaje 
ojca Filipa za jednego z tych świętych, którzy podążali śladami Chrystusa 
pogardzanego, poniżanego, uznawanego za szaleńca i opętanego, do tego 
stopnia, że nie znajdował zrozumienia nawet w gronie krewnych. Filip Neri 
pragnął uchodzić za szalonego w imię Chrystusa, i stał się w Kościele au-

45 Proces, II, 85-86.
46 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 157.
47 Porównaj: Proces, IV, 70.
48 Porównaj: Proces, IV, 100.
49 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 157.
50 Porównaj: H.U. Von Balthasar „Chwała. Estetyka teologiczna” Mediolan 1991, V, 131-136.
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tentycznym „Bożym szaleńcem”, ukrył swą świętość i naśladował Chrystusa 
cierpiącego. Dlatego właśnie niemiecki teolog uznaje Filipa za postać „na 
granicy i przekraczającą granice”, postać przekraczającą bariery, nie tylko 
duchowe, ale i w życiu codziennym. Filip żartuje, płata figle, aby pobożność 
wiernych nie skupiała się na jego osobie. Równocześnie jest to inny sposób 
dotarcia do prawdziwej Mądrości — próba naśladowania Chrystusa uzna-
wanego za szaleńca51 i wierność Bogu, który wybrał to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców52. 

Ogień miłości płonący w piersi ojca Filipa rozpalił nie tylko jego ser-
ce, lecz także serca i umysły ludzi, którzy przebywali ze Świętym — zapło-
nął pożar chrześcijańskiego życia. Jedynym dobrem była dla Filipa służba 
bliźniemu. „Serce” ma tu pierwszoplanowe znaczenie, jako symbol miłości, 
ale również z uwagi na niezwykłą zdolność Filipa do czytania w sercach 
innych ludzi, jasne widzenie tego, co często dla nich samych było zakryte. 
Dzięki temu uczniowie Filipa mogli odkrywać we własnym sercu Tego, któ-
ry jest większy od ich serca. 

Dlatego też Filip, autentyczny mistrz, towarzyszy swym dzieciom du-
chowym w ich wzrastaniu, nie na sposób emocjonalny, skupiając się na ich 
osobistych przeżyciach, lecz obejmując troską osobę jako całość, docenia-
jąc na sposób współczesny jej sumienie i jej wolność. Filip był przekonany, 
że osoba wzrasta w swym człowieczeństwie, gdy spotka rzeczywistość więk-
szą od siebie samej, ojcostwo, niezwykłą obecność, która wskazuje ścieżkę 
wzrostu, różne drogi wolności, wymogi odpowiedzialności. W  przeciw-
nym razie pozostaje zamknięta w swych ograniczeniach i namiętnościach53. 

Prowadzi nas to do odkrycia, które z pewnością stało się też udzia-
łem Filipa — Duch Święty, źródło ognia wypełniającego jego serce, po-
winien wypływać z niego dalej. I rzeczywiście, jego serce zdolne było do 
obdarzania pokojem. Kiedy przyciskał do piersi głowę któregoś z uczniów, 

51 Porównaj: Mk 3, 21.
52 Porównaj: 1 Kor 1, 27.
53 Porównaj: G. Carriquiry Lecour „El Oratorio en la mision de la Iglesia al alba del Tercer 

Milenio” Kongres Generalny 2000 Konfederacji Oratorium, w „Memoria Congressus Generalis”, pro 
manuscripto, pod red. Prokury Generalnej, Rzym 2000, 12.
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jego serce wyraźnie pulsowało54. Doświadczyło tego wiele osób55. Serce Fi-
lipa przynosiło ukojenie na wiele sposobów. Jedni odczuwali ulgę w cier-
pieniach fizycznych, inni otrzymywali szczególne pocieszenie duchowe. 
Fabrizio Massimo zaświadcza, że zawsze gdy był strapiony duchowo, Filip 
obejmował go, i składał jego głowę na swej piersi, po stronie serca. Tak 
samo przytulał też innych, i wszystkie te osoby odczuwały fizyczne poru-
szenie jego serca, jak gdyby chciało wyskoczyć z piersi56. W taki sam sposób 
Filip udzielał sakramentalnego rozgrzeszenia, rozpraszał skrupuły57, roz-
wiewał niepokoje pokus58, uwalniając od wszelkich duchowych cierpień59, 
szczególnie w sytuacji gdy rozmówca nie potrafił lub nie chciał otworzyć się 
przed nim, z powodu skrupułów, pokus czy zwykłych zmartwień60. 

Nie była to żadna „cudowna umiejętność”, lecz szczególna obecność 
Ducha, która pozwalała Filipowi czytać w sercach. On sam skromnie tłu-
maczył61, że to jedynie intuicja, uważne spojrzenie w twarz62, w rzeczywi-
stości był to duch prorocki, który przyciągał serca63, aby prowadzić je ku 
ewangelicznej doskonałości nowymi drogami, zgodnymi z naturą i charak-
terem danej osoby. 

Pulsowanie serca Filipa posiada wymiar symboliczny. Zrozumiał to 
jasno Giuseppe Crispino64, który w 1678 roku określił ten fenomen jako 
stygmatyzację przez Ducha Świętego — „kto chce przyjrzeć się wulkanowi 
miłości, który żarzy się w piersi Filipa, niech pomyśli o tym, że Filip pragnął 
dać świadectwo swej wiary poprzez męczeństwo, a ponieważ nie było mu 
to dane, ta ogromna miłość w niezwykły sposób fizycznie poszerzyła jego 
serce. Święty Franciszek i święty Augustyn otrzymali stygmaty, z tą różnicą, 
że rany Franciszka były widoczne na jego ciele, zaś stygmaty Augustyna 

54 Porównaj: Proces, I, 303-304.
55 Porównaj: Proces, II, 158.
56 Porównaj: Proces, II, 333.
57 Porównaj: Proces, I, 237.
58 Porównaj: Proces, I, 273.
59 Porównaj: Ibidem.
60 Porównaj: Proces, II, 221.
61 Porównaj: Proces, II, 176, Ibidem I, 179.
62 Porównaj: Proces, I, 117.
63 Porównaj: Proces, III, 32.
64 Porównaj: G. Crispino „Szkoła mistrza Ducha – św. Filipa Neri” Wenecja 1678, 67-68.
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były stygmatami serca. W ten sam sposób mogę powiedzieć, że serce moje-
go Filipa otrzymało stygmaty”. 

Jest to szczególnie interesujące stwierdzenie, ponieważ pokazuje ono 
węzłowy punkt życia Filipa Neri, pozwalający nam uchwycić — odczytując 
jego życie duchowe w perspektywie hagiograficznej — „przed”, to znaczy 
okres pielgrzymi i pustelniczy, jak i „po” to znaczy dojrzałość, wyrażającą 
się coraz mocniej w rodzącej sile jego miłości. 

Filip starał się ukrywać fakty, o których mówiłem powyżej — choć 
u  schyłku życia będzie to coraz trudniejsze65 — jednak wszyscy jego du-
chowi uczniowie doskonale znali puls, siłę i ogień wielkiej miłości, która 
płonęła w jego piersi. Nikt jednak, lub bardzo nieliczni, nawet u kresu jego 
długiego życia, zdawali sobie sprawę, jakie jest źródło tej miłości, która wy-
pływała z jego serca. Był to jego osobisty sekret, który Filip nazywał swą 
niemocą, jego Pięćdziesiątnica. Mówię o szczególnym momencie w życiu 
młodego jeszcze Filipa – porzucił studia, wszystko co przeszkadzało mu 
w spotkaniu z Bogiem odsunął na dalszy plan. Czas wypełniała mu służba 
braciom i modlitwa66. Godziny dnia przeznaczał dla ludzi, nocny czas ci-
szy i mroku spędzał na modlitwie w rzymskich bazylikach, katakumbach, 
miejscach uświęconych pamiątkami pierwotnego chrześcijaństwa. Ten 
Boży włóczęga, na wzór świętego Benedykta wybiera pustelnię, lecz jest 
to pustelnia pośród pokus tłumu, jest pełen niebiańskiej miłości jak święty 
Franciszek, lecz bardziej cichy i niepozorny, nie tak spektakularny w mo-
mencie wyboru67. Wybiera na mieszkanie Wieczne Miasto, w którym żyje 
jak pielgrzym. To słowo dobrze oddaje drogę duchową Filipa, który zawsze 
uznawał się za pielgrzyma na tej ziemi68. Pokazują to jego wybory, które 
złożyły się na jego formację duchową i osobowościową. Od opuszczenia 
ziemi rodzinnej, dla nowej przyszłości w mieście, które go fascynowało 
jako ziemia męczenników, jako stolica Piotrowa, aż do decyzji o przyjęciu 
święceń kapłańskich, dojrzewającej poprzez lata niemal pustelniczego ży-
cia, człowieka świeckiego pośród świeckich. 

65 Porównaj: Proces, II, 23.
66 Porównaj: A. Gallonio „Życie św. Filipa Neri” 11.
67 Porównaj: R. Delcroix „Filip Neri radosny święty” 28.
68 Porównaj: List ojca Filipa do siostry M.V. Trevi z dn. 11 października 1585, w F. Neri „Pi-

sma i maksymy” 74-80.
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Na najstarszej rzymskiej drodze — Via Appia, w katakumbach świę-
tego Sebastiana, gdzie czuł bliskość apostołów i pierwszych męczenników, 
Filip doświadczy swej Pięćdziesiątnicy. Poruszenie serca będzie tak gwał-
towne, że pozostawi zewnętrzny ślad niezmiernej miłości, wypełniającej 
jego życie do tego momentu. 

Noc Zesłania Ducha Świętego w 1544 roku. Filip ma 29 lat. Od tej 
nocy już do końca życia będzie mieć pęknięcia kilku żeber i nienaturalnie 
powiększoną klatkę piersiową. Zdaniem ówczesnych lekarzy serca Filipa 
było znacznie większe niż przeciętne serce ludzkie69. Jak zaświadcza An-
tonio Gallonio, podczas swej ostatniej choroby Filip sam wyznał, że owo 
pulsowanie serca, które nazywa swoją chorobą, towarzyszy mu już od pięć-
dziesięciu lat. Gallonio komentuje, że właśnie to pulsowanie pozwalało 
mu na radowanie się w Bogu całym sercem i ciałem. Żar, który odczuwał 
w piersi był tak ogromny, że spowodował powiększenie serca i pęknięcia 
kilku żeber — nie powodowało to bólu, a jedynie ogromne ciepło, do tego 
stopnia, że nawet w najchłodniejsze zimowe dni trzeba było otwierać okna 
pokoju i wietrzyć pościel, aby ochłodzić łóżko70. 

O owym „wielkim ogniu miłości Boga, który nosił w sercu”71 kardy-
nał Fryderyk Boromeusz powiedział, że jest to owoc intensywnej modlitwy 
Filipa o dary Ducha Świętego72, w pierwszych latach jego pobytu w Rzymie. 
Ogień ten nie powodował cierpienia, ponadto Filip sam wyznał, że może 
złagodzić ból, jak wówczas, gdy czując że niemalże umiera, wykrzyknął: 

„Panie, nie udźwignę tego!”73 — od tego czasu Duch dotykał go mniej gwał-
townie. 

Zwróćmy uwagę na fakt, iż Filip — w odróżnieniu od tak wielu misty-
ków — nie doświadczał cierpień spowodowanych opuszczeniem przez Du-
cha. Nie toczył walki z ciemnościami grzechu, które chcą usidlić serce i do-
prowadzić je do zła. Serce ojca Filipa przepełnione łaską, niemal „upojone” 

69 Porównaj: Proces, I, 235. III, 437-439; traktat Angelo Vittori „De palpitatione cordis et 
fractura costarum b. Ph.” w Ibidem, II, 259-267 i przypis 1530. III, 304 i przypis 2248 oraz jego świa-
dectwo w I, 152-153; świadectwo Antonio Porti, Ibidem, III, 439-445 i przypis 2490.

70 Porównaj: Proces, I, 185-186.
71 Porównaj: Proces, I, 271-272.
72 Porównaj: Proces, III, 424; Ibidem, I, 145; Ibidem, II, 332.
73 Porównaj: Proces, III, 422; Ibidem, I, 159; Ibidem, IV, 35-36.
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Duchem, zostało oczyszczone przez ów nadmiar miłości74. Udręka, jaką 
widzimy w Filipie, to udręka człowieka pragnącego całkowicie zjednoczyć 
się z Bogiem, a ponieważ może się to dokonać dopiero w Niebie, człowiek 
ów, póki przebywa na ziemi, doświadcza owej jedności na tyle, na ile jest 
to możliwe po ludzku. Paradoksalnie moglibyśmy stwierdzić, że w ciągu 50 
lat, jakie upłynęły od mistycznego doświadczenia Filipa w katakumbach do 
jego śmierci, to nie Duch opuszczał Filipa, lecz sam Filip rozpraszał się na 
tysiące innych spraw. Był to słoneczny dzień duszy, nie znający nocy, który 
stał się fundamentem postawy gotowości w momencie próby. Filip — prze-
konany, że Bóg nie opuszcza lecz kształtuje75 — nie obawiał się nieobecności 
Boga, lecz obojętności człowieka wobec Boga, i przed tym ostrzegał swych 
uczniów76. Uczył, że należy być przygotowanym na czas pokusy, i zmierzyć 
się z nim bez skargi77, przyjmując postawę żebraka przed Bogiem78. 

Przyjrzeliśmy się dynamice Ducha, która odzwierciedla życie du-
chowe Filipa Neri. Spójrzmy teraz na inną dynamikę, która przyczyniła się 
do ożywienia wszystkich, mających kontakt z Filipem. Były to nowe prądy 
i postawy, które stały się strumieniem świeżego powietrza dla ówczesnego 
Kościoła, zaczerpnięciem nowego oddechu, dzięki któremu możliwe było 
zakończenie dzieła reformy. Reforma będzie podążać nowymi drogami, 
lecz będą to drogi skuteczne, ponieważ ukształtowane w owym dialogu Fi-
lipa i uczniów, z serca do serca. 

Przyjrzymy się następującym elementom: modlitwa – która karmi 
ducha, radość — która jest owocem i znakiem obecności Ducha Święte-
go, rozum poddany próbie pokory, wolność jako posłuszeństwo Duchowi, 
i wreszcie Oratorium jako wymowny symbol duchowości Filipa. 

Modlitwa to niewątpliwie kluczowy obszar życia Filipa. Całe jego 
życie było nieustanną modlitwą79, już jako chłopiec zaczął nauczać i robił 
to przez całe życie, wciąż intensywniej. W młodości porzucił naukę wła-
śnie po to, aby móc poświęcić się modlitwie, którą nie potrafił się nasycić. 

74 Porównaj: M. Malfer „Święty Filip Neri — mistyk antymistyczny” Werona 2012, 66-142.
75 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 162.
76 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 158.
77 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 170.
78 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 172.
79 Porównaj: Proces, III, 156.
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Te  fakty, bardziej niż słowa, pozwalają określić go mianem mistrza życia 
duchowego80. 

W rozumieniu Filipa modlitwa nie jest aktem samodzielnym, od-
rębnym od pracy, czy innych czynności — Filip łączy modlitwę z życiem. 
W  modlitwie wybrzmiewają elementy ludzkiego życia: miłość, radość, 
asceza, muzyka, rekreacja81. Modlitwa w Oratorium, tak podtrzymująca, 
nie jest „zaplanowana”82. Bóg jest wszędzie, dlatego i modlitwa powinna 
być wszędzie, modlitwa serca, która staje się samym życiem. Istnieją moc-
ne momenty modlitwy, takie jak na przykład celebracje liturgiczne, któ-
re są jak filary mostu — podtrzymują budowlę całego życia, a życie staje 
się nieustanną modlitwą. W ten sposób Filip Neri — świadek spotkania z 
Chrystusem, realizuje autentyczną drogę z Chrystusem, a podnosząc do 
godności modlitwy zwyczajne zajęcia dnia codziennego pokazuje, że każ-
dy chrześcijanin może na swój własny sposób żyć, naśladując Chrystusa. 
Skoro modlitwa jest miejscem spotkania Boga i człowieka, konkretyzuje się 
ona w różnych formach, ponieważ różne są obszary owego spotkania. 

Kolejny element charakterystyczny dla duchowości oratoryjnej to 
radość. Nie chodzi tu bynajmniej o jowialne usposobienie Filipa — radość 
chrześcijańska to dar i dojrzały owoc Ducha Świętego. Żart i dowcip, któ-
rym posługiwał się Filip, nie był celem samym w sobie, lecz sposobem na 
wzbudzenie refleksji83. W tym momencie niezbędne jest uporządkowanie 
pojęć — radość, wypełniająca życie Filipa, sytuuje się na biegunie przeciw-
nym, wobec franciszkańskiego pytania o radość doskonałą. Radość dosko-
nała, to zgodnie z duchem franciszkańskim, oznaka osiągnięcia doskona-
łości ascetycznej, jest więc dostępna — z oczywistych powodów — jedynie 
nielicznym. Według Filipa radość to odkrycie, że Bóg mnie kocha, osiągal-
ne dla każdego. 

Taki był styl ojca Filipa. Rozpalony Duchem Świętym proponował 
drogę ascezy dalekiej od surowości i umartwień cielesnych. Styl Filipa od-
biegał od ówczesnej praktyki, był bardziej „ludzki”. Zdarzało się, że ludzie 
spotykający Filipa, w pierwszym momencie byli zszokowani, stopniowo 

80 Porównaj: P. G. Bacci „Życie błogosławionego Filipa Neri”, 85-89.
81 Porównaj: J. Gulden „Oratorium św. Filipa Neri” w Or 1 (1970), 5-28: 24.
82 Porównaj: Proces, III, 156.
83 Porównaj: Proces, IV, 116.
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jednak zaczynał ich pociągać i zarażać ów jowialny sposób bycia, szcze-
gólnie tych, którzy — zgodnie ze swym powołaniem — żyli wśród świata84.

Życie według Ducha, choć wymagające, uszczęśliwia, choćby z tego 
powodu, że angażuje całego człowieka. Ojciec Filip uczył, że należy wy-
strzegać się melancholii i przygnębienia. Wiedział z doświadczenia, że ła-
twiej towarzyszyć w duchowym rozwoju osobie radosnej niż melancholijnej, 
dlatego powtarzał, że radość chrześcijańska ułatwia życie według Ducha. 

Filip Neri, który potrafił żyć sprawami nadprzyrodzonymi w sposób 
jak najbardziej naturalny, był przekonany, że jedynym reżyserem radości 
jest Duch Święty, „mistrz modlitwy, sprawiający, że trwamy w pokoju i ra-
dości Ducha, które są przedsmakiem Nieba85. Według Marco Antonio Maf-
fy mieszkanie ojca Filipa było szkołą świętości i radości chrześcijańskiej86. 
Stwierdzenie to ma charakter symboliczny, nie odnosi się bowiem do sa-
mego pomieszczenia, lecz do miejsca spotkania ojca z duchowymi dziećmi, 
a więc miejsca, z którego zrodzi się Oratorium. 

Według ojca Filipa życie według Ducha, ożywiane radością i karmią-
ce się modlitwą, jest przywilejem każdego chrześcijanina. Aby je osiągnąć, 
konieczna jest pokora — podstawa każdej ascezy i fundament Oratorium. 
Być pokornym to stać się małym, aby lepiej słyszeć głos Ducha, to panować 
nad sobą dla Królestwa Niebieskiego, poddać swój umysł woli Bożej, aż do 
utraty siebie samego, aby w Chrystusie odrodzić się jako nowy człowiek. 
Ojciec Filip proponuje nowy sposób osiągnięcia tego celu — umartwienia 

— ducha, w miejsce powszechnych w owym czasie umartwień ciała. Tłu-
maczy, że jeśli serce jest daleko od Boga, umartwienia cielesne na nic się nie 
zdadzą, a sercu zakochanemu w Bogu niczego nie mogą dodać87. Człowiek 
wzrasta duchowo nie poprzez kolejne akty pokutne, lecz poprzez cierpliwe 
podejmowanie prób, które przynosi codzienne życie88. 

84 Porównaj: Proces, II, 58 i kolejne.
85 List ojca Filipa do siostry M.V. Trevi z dn. 11 października 1585, w F. Neri „Pisma i mak-

symy” 73.
86 Porównaj: Proces, II, 85.
87 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 152.
88 Porównaj: Proces, III, 385.
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Przyglądając się tradycji ascetycznej owych czasów89, zauważamy, 
że poświęca ona najwięcej uwagi ćwiczeniom, mającym na celu opanowa-
nie pożądliwości duszy. Celem jest osiągnięcie stanu, podobnego do kondy-
cji aniołów, przekroczenie cielesności i poszukiwanie duchowości poprzez 
stosowanie surowych umartwień cielesnych. W ten sposób kształtuje się 
określony typ człowieka — wyniszczony fizycznie, niezwiązany z otaczają-
cym go światem, wyobcowany z życia. 

Według ojca Filipa pokora to coś zupełnie innego. To przede wszyst-
kim odpowiedź, jaką daje człowiek Bogu, na doświadczenie Jego miłości. 
Dlatego właśnie Filip nieustannie powtarzał swym uczniom „aby przede 
wszystkim byli pokorni”90. Pokora ma więc jeden cel — sprawić, aby czło-
wiek nie był nadmiernie przywiązany do samego siebie, lecz dosłownie 

„ofiarował się w ręce Boga”. W takiej właśnie perspektywie Filip mocno pod-
kreślał, jak ważne jest „umartwienie racjonalności”. Ujmując czoło trzema 
palcami mówił: „Świętość zamyka się w tej przestrzeni, którą obejmują te 
trzy palce”91. Zauważmy, że nie chodzi tu o umartwienie rozumu. Filip pra-
gnie, aby opanowana została racjonalność92 — nadmierne przywiązanie do 
logicznego dyskursu. 

Nie istnieją drogi uprzywilejowane. Każdy ochrzczony ma własną 
drogę — drogę swojego powołania. To heroizm codzienności. Droga dla 
każdego, nie wymagająca szczególnej ascezy poza prostotą sługi Jahwe, lecz 
zobowiązująca, ponieważ trwać musi przez całe życie. Na wsi czy w mie-
ście, w świecie czy w klasztorze — każdy duchowy syn Filipa prowadzony 
jest tak, aby stale realizować plan Stwórcy93. Być pokornym nie oznacza 
rezygnować z życia, rodziny, spraw tego świata94, interesów95, nie oznacza 

89 Porównaj: P. L. Boracco „Asceza i dyscyplina” w Nowy Słownik Teologii Moralnej: 49-60, 
56 i kolejne.

90 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 150.
91 Porównaj: P. G. Bacci „Życie błogosławionego Filipa Neri”, 149.
92 Porównaj: L. Ponnelle — L. Bordet „Święty Filip Neri i społeczeństwo rzymskie jego cza-

sów” 507 i kolejne..00
93Porównaj: Proces, IV, 145; Ibidem, II, 245; Ibidem, IV, 187.190; Ibidem, I, 71. III, 102; Ibi-

dem, IV, 57.
94 Porównaj: Proces, II, 67.
95 Porównaj: Proces, III, 379.
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nałożenia włosiennicy96, podejmowania postów97 i innych umartwień ciele-
snych. W szkole dobrego humoru Filip wygładza i kształtuje szorstką formę 
tego, co ludzkie, poprzez żart, dowcipną rymowankę, zgodnie z tym, czego 
uczył wszystkich: „radośnie, radośnie”98. 

Do tego miejsca mych rozważań starałem się dać obraz duchowości 
Filipa Neri. Z obrazu tego wyłania się zdolność nawiązywania relacji, szacu-
nek dla niepowtarzalności każdej osoby, radość z różnorodności i z jedności. 
Chciałbym teraz uchwycić kolejny element owej duchowości, najbardziej 
wybijający się na tle szesnastowiecznej rzeczywistości. Jest to wolność — 
wielka miłość Filipa, do której wychowywał swych uczniów, którą możemy 
również nazwać posłuszeństwem Duchowi. Owa słynna wolność Filipa, tak 
wyraźnie widoczna w jego życiu, to autentyczna wolność dziecka Bożego 
i przywilej osoby dojrzałej i odpowiedzialnej. Ojciec Filip, człowiek wolny, 
wychowujący do wolności, nie chce służebnego poddania, niezdolnego do 
samodzielnych wyborów. Przeciwnie — wspiera rozwój prawego sumienia, 
które kształtuje się w codziennym kontakcie ze Słowem Bożym oraz w dia-
logu we wspólnocie, poprzez braterskie nauczanie i napomnienie. To nie 
anarchia, nie egocentryczny kaprys typowy dla młodych, ani nie obrona 
własnych interesów, typowa w wieku dojrzałym99. 

Wolność dziecka Bożego100 została usankcjonowana i zagwarantowa-
na ludziom przez samego Chrystusa, posłusznego aż do śmierci krzyżowej. 
Dla Filipa posłuszeństwo wobec Ducha to przede wszystkim posłuszeństwo 
wobec objawienia. Oznacza to, że zaufanie wobec Boga ma przezwyciężyć 
rozpacz, jaką mamy wobec siebie101. Takie stwierdzenie nie oznacza ulega-
nia wizji taniej łaski, ojciec Filip — zawsze uległy wobec działania Ducha 

— nie minimalizuje zła. Patrzy na nie we właściwej perspektywie. Zło jest 
przerażające, lecz wobec miłości Boga — bezsilne. 

96 Porównaj: P. G. Bacci „Życie błogosławionego Filipa Neri”, 145.
97 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 152.
98 Porównaj: G. Papasogli „Filip Neri. Jeden wiek – jeden człowiek” Cinisello Balsamo 19942, 157.
99 Porównaj: „Oratorium św. Filipa Neri. Droga duchowa” Werona 1995, n 106/b.
100 Porównaj: M.T. Bonadonna Russo „Święty Filip i wolność” w Annales Oratorii, 1 (2002), 

37-44.
101 Porównaj: H. Tercic „Filip Neri. Miłość zwycięża każdy lęk” 196-205.
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Filipińska wolność opiera się na darze z siebie, w sensie najszerszym. 
Charakteryzuje ją właściwa Filipowi nieufność wobec wszystkiego, co ko-
jarzy się z prawem, lub w jakikolwiek sposób ogranicza wolność człowieka. 
Pamiętajmy, że nie chodzi tu o wolność w perspektywie politycznej, lecz 
zawsze i jedynie o wolność pod panowaniem Ducha, działającego w sercu 
człowieka, wolnego od skoncentrowania na sobie samym. 

Takie rozumienie wolności nie oznacza odrzucenia zasad, których 
potrzebuje życie ludzkie. Oznacza uwolnienie od lęków, które szpecą obli-
cze Boga, odbite w człowieku. Z tak rozumianej wolności wypływa kolejny 
szczególny element duchowości chrześcijańskiej, jedna z rad ewangelicz-
nych — posłuszeństwo. Według Filipa posłuszeństwo nie jest bezkrytycz-
nym wypełnianiem zewnętrznego polecenia. Uczniowie Filipa „chętnie byli 
mu posłuszni”, a on sam „niewiele rozkazywał”102. Silnie związane z pokorą, 
posłuszeństwo staje się narzędziem duchowego wzrostu. Ma moc uwolnie-
nia „ja” od ułudy wszelkiego rodzaju idolatrii. 

Moje rozważanie byłoby niepełne bez odniesienia do Oratorium, ja-
kiego od początku pragnął ojciec Filip, aby wypełnić niebezpieczny czas 
popołudniowego rozleniwienia. Stanie się ono domem, a więc środowi-
skiem, w którym ojciec kształtuje swe dzieci. Podstawowe znaczenie słowa 

„dom” to budynek, dlatego też na Oratorium należy patrzeć również jako na 
konkretne, fizyczne miejsce, w którym gromadzi się rodzina, a więc miej-
sce z natury przeznaczone dla wspólnoty. Poza tym, jak zbudować relację 
ojciec — syn bez domu? Ojciec Filip siadywał na swym łóżku i „rozprawiał” 
z  młodymi ludźmi, których rankiem tego dnia spowiadał103. Oratorium, 
które rodzi się z takich spotkań, to nie tylko ta fizyczna rzeczywistość, lecz 
także symbol wzajemności daru, który ma miejsce w relacji ojciec — syn. 

Oto via oratorii, syntetyzująca charakterystyczne elementy ducho-
wości ojca Filipa, która stopniowo lecz skutecznie doprowadziła do zmiany 
oblicza Wiecznego Miasta. Jej specyfiką jest gorące dążenie do wciąż bar-
dziej szczerze chrześcijańskiego przeżywania modlitwy, praktyk sakramen-
talnych, świadectwa ewangelicznego104. Jest to grupa — na wzór pierwotnej 

102 Porównaj: Proces, II, 36. 340.
103 Porównaj: P. G. Bacci „Życie błogosławionego Filipa Neri”, 23.
104 Porównaj: A. Cistellini „Oratorium i Kongregacja w starożytnych memoriałach” w Me-

morie Oratoriane 9 (1982) 11-16. 
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wspólnoty jerozolimskiej — wspólnie modląca się, wykonująca codzienne 
czynności, świadcząca dzieła miłosierdzia w aspekcie materialnym i du-
chowym, w której odradza się pierwotny Kościół domowy, gdzie każdy wy-
konuje swoje zadanie, zgodnie z charyzmatem otrzymanym od Boga. 

Zwrócimy teraz naszą uwagę ku spotkaniom w Oratorium — to naj-
bardziej istotny element przebywania Filipa z uczniami, jego pulsujące ser-
ce. Od samego początku elementem spotkań była rozmowa o Słowie Bożym, 
prosta, w rodzinnej atmosferze. Jakże szczególne było to udzielanie Słowa, 
rozważanie go „codziennie i w sposób swobodny”. Jak chleb codzienny, Pismo 
było pokarmem dla uczestników spotkań. Nie było tam żadnych wyszu-
kanych idei, niuansów, dalekich od ducha Oratorium105. Dokładniej rzecz 
ujmując, zadaniem oratorianina, któremu przypadło prowadzenie rozwa-
żania, nie było nauczanie, lecz rozpalanie dusz dla spraw duchowych106. Nie 
mówiono z ambony, lecz siedząc zwyczajnie na krześle107, w prosty sposób, 
który pozwalał na zbudowanie pomiędzy ojcem i dziećmi więzi, na wzór 
Kościoła pierwszych apostołów, w którym jedno serce i jeden duch ożywia-
ły wszystkich. Pamiętajmy, że był to czas, w którym pojawiła się i zaczęła 
upowszechniać luterańska zasada sola scriptura. Jakże genialnie ojciec Filip 
odczytał znak czasu, budując dynamikę Oratorium wokół Słowa i przede 
wszystkim harmonijnie łącząc wszystkie elementy w całość. Dzielenie Sło-
wem odbywało się na sposób eklezjalny. Wkładając w ręce swych uczniów 
Pismo Święte, Filip kilka wieków wcześniej antycypował duszpasterstwo 
z rzeczywistym apostolatem świeckich, którzy uczestniczą aktywnie w mi-
sji Kościoła. 

Owe spotkania w swobodnej atmosferze, koncentrujące się wokół 
Słowa Bożego, poświęcone były rozważaniom, lekturze żywotów świętych 
i historii Kościoła, modlitwie i hymnom, a więc ćwiczeniom i doświadcze-
niom duchowym, które przeżywane we wspólnocie, pomagają we wzajem-
nym doskonaleniu, zachęcają do dobra, do rozwoju, do współzawodnictwa. 
Owo połączenie108 hagiografii, historii Kościoła i praktyk duchowych spra-

105 Porównaj: Proces, III, 161.
106 Porównaj: Proces, I, 132.
107 Porównaj: A. Talpa „List do P. Pozzo w Palermo” Neapol 17-12-1613, cit. G. Marciano 

„Memorie Historiche della Congregatione dell’Oratorio” II, 105.
108 Porównaj: M.T. Bonadonna „Kultura historyczna w Kongregacji Oratorium” 69-71, 

w „Święty Filip Neri w XVI-wiecznym Rzymie” Rzym 2000.
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wia, że „Pismo” przestaje być postrzegane jako bogactwo przeznaczone do 
osobistego smakowania intelektualnego, lub — co gorsza — sugestywne za-
proszenie do narcystycznego zatopienia się w sobie. Staje się ono środkiem 
duchowego wzrostu, ponieważ należy wiedzieć i rozumieć, lecz nie chlubić 
się tym i nie demonstrować109. Uczniowie Filipa w Oratorium początko-
wo słuchają słów nauczającego ich ojca, szybko jednak ze słuchaczy staną 
się rozmówcami — na tym właśnie polega skuteczność metody oratoryjnej, 
która w duchu prawdy i prostoty serca stwarza warunki, w jakich Duch 
Święty rozlewa swe cnoty dla dobra duchowego wszystkich110. 

Oratorium — miejsce, w którym wznosi się modlitwa rozumiana jako 
spotkanie Boga i człowieka — sprawia, że owe spotkania ze Słowem Bożym, 
we wspólnocie braci, umocnione życiem sakramentalnym, nieodzownie 
prowadzą do świętej liturgii i Eucharystii, będących od początku w samym 
centrum duchowości oratoryjnej111. Tak jak pierwsi uczniowie spotykali ży-
wego i działającego Chrystusa przy łamaniu chleba, tak też Filip Neri uczy-
nił z Eucharystii fundamentalny warunek wzrostu duchowego, pozwalający 
na zwrócenie się ku potrzebującym. Mały apostolat, służba najmniejszym, 
wyraz nowego sposobu bycia. Dlatego w Oratorium obecne są też żywo 
inne elementy — pieśni, laudy i hymny112, spotkania na świeżym powietrzu, 
które choć nieregularne, zawsze są nawoływaniem do nawrócenia, ale rów-
nież świeżym oddechem, nadającym rumieńców wierze, wyblakłej wśród 
trudów codziennego życia113. 

Pozwólcie mi w tym momencie zatrzymać się przez chwilę nad prak-
tyką nawiedzenia siedmiu kościołów114 — tym niezwykłym Oratorium na 
ulicach, które zabiera nas do czasów młodości Filipa i jego pierwszych lat 
w Rzymie115. Jest to równocześnie nabożna praktyka pokutna, obecna już 
w  starożytności chrześcijańskiej. Filip żył w owym czasie jak pielgrzym, 

„niemal jak pustelnik”. Jednym z jego duchowych ćwiczeń była owa ducho-
109 Porównaj: F. Neri „Pisma i maksymy” 151.
110 Porównaj: Proces, I, 274; Ibidem, IV, 166.
111 Porównaj: A. Castagna „ Święty Filip Neri Eucharystia i miłosierdzie” Cinisello Balsamo 

2015.
112 Porównaj: „Ćwiczenia w Oratorium ustanowione przez św. Filipa Neri” Wenecja 1766, 43.
113 Porównaj: P. G. Bacci „Życie błogosławionego Filipa Neri”, 38-50.
114 Porównaj: A. Cistellini „Oratorium i Kongregacja” I, 96.
115 Porównaj: Proces, III, 257.
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wa wędrówka do miejsc wiary, w których obecne jest świadectwo aposto-
łów i pierwszych męczenników. 

To, co pierwotnie przeżywano jako drogę pokutną, Filip oddzielił od 
wszelkich osobistych win. Podkreślał radość z odzyskania pokoju ducha116. 
Nawiedzenie siedmiu kościołów, choć zachowało uroczysty charakter, fak-
tycznie straci surowość i powagę właściwą dla pielgrzymki pokutnej i na-
bierze dwojakiego charakteru — pobożnościowego i rekreacyjnego. Na-
stępnie, około roku 1552, kiedy na dobre przyjmie się zwyczaj rzymskiego 
karnawału, Filip Neri, będący od roku kapłanem, uczynił z owej osobistej 
praktyki pielgrzymkę, początkowo w dzień tłustego czwartku117, później 
kilkakrotnie w ciągu roku. Była to odpowiedź na owo nowe niebezpieczeń-
stwo, zagrażające podstawom jego nauczania. 

Po raz kolejny ojciec Filip pokazuje swe reformatorstwo — apostolat 
„radości i rekreacji”, rozumiany jako nowa, inna droga duchowa umysłu i ser-
ca, prowadząca do Boga, i zdolna do kształtowania — w środowisku o cha-
rakterze świeckim, choć z udziałem osób konsekrowanych — radosnego 
chrześcijaństwa, w którym muzyka i spacer stanowią dalszy ciąg nauczania. 

Kończąc moje wystąpienie, pragnę powiedzieć, że ojciec Filip dla 
każdego człowieka, którego spotykał, miał osobisty przekaz w imieniu 
Boga. Realizował w ten sposób dialog z serca do serca i kładł podwaliny 
pod thelogia cordis. W Rzymie swoich czasów „mówi do serca”, pragnąc 
nauczyć się stylu Boga, i budząc w ten sposób w sercu człowieka tęsknotę 
za Bogiem. Jest to zaproszenie do powrotu do Boga całym sercem. Tak więc 
w specyficznych dla Oratorium ćwiczeniach duchowych widać ową „inteli-
gencję miłości”, która pozwoli Filipowi powtarzać zachętę do „umartwiania 
racjonalizmu”. 

W rzeczywistości do tego sprowadza się jego reforma. Filip marzył 
o dalekich krajach misyjnych, jednak przy rzymskich Trzech Źródłach118 
zrozumiał, że jego Indie to właśnie Rzym, i to w Wiecznym Mieście przeżył 
swe życie, przekonany, że kto czyni dobro w Rzymie, czyni dobro dla całe-

116 N. Del Re „ Święty Filip Neri i powrót do nawiedzenia siedmiu kościołów” 89-96, w „Świę-
ty Filip Neri w XVI-wiecznym Rzymie” Rzym 2000.

117 Porównaj: A. Gallonio „Życie św. Filipa Neri” 109.
118 Porównaj: G. Cassiani „Ojciec Filip i <Indie>” w Przegląd Historii Kościoła we Włoszech 

1 (2008) 47-80.
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go świata119. Dlatego nie poddał się w obliczu trudnej rzeczywistości, lecz 
starał się poprzez swą pracę apostolską przebudzić Rzym120 z głębokiego 
letargu, sprawić, aby życie według Ducha stało się bliskie każdemu121. Talpa 
skomentuje, że taka droga reformy mogła rozpocząć się tylko w Rzymie, 
a jeśli w Rzymie to tylko w Kościele, w Kościele poprzez kapłanów, a wśród 
kapłanów — w Oratorium122, w owej szkole cnót chrześcijańskich, która 
nie tyle słowem ile przykładem pokazała, iż doskonałość chrześcijańska jest 
możliwa dla świeckich. 

Syntezą pracy Filipa jest jego pogodne towarzyszenie mężczyznom 
i kobietom jego czasów we wszelkich sprawach świeckiego życia, nie pro-
wadząc ich na drugorzędne i samotne ścieżki. Patrząc na Chrystusa, osadzał 
ich w Kościele katolickim, w potędze sakramentów, w pięknie duchowego 
życia, przeżywanego w radości. Rzeczywiście, był autentycznym uczniem 
Chrystusa, jego postawa była głęboko eklezjalna, jego ojcostwo opierało 
swą siłę na posłuszeństwie wobec Tego, od którego wszystko bierze począ-
tek, oraz na odwadze zapomnienia o sobie samym, aby jego słuchać. 

Skupiłem swoją uwagę na wieku szesnastym i na pierwszym poko-
leniu Oratorium. To impuls do tego, aby umieć rozpoznawać znaki czasu, 
aby stał się twórczy nasz charyzmat, dzisiaj. Ciśnie się na usta pytanie: czy 
w XXI wieku, poprzez przykład ojca Filipa, możliwe jest odkrycie płodnego 
piękna tajemnicy via oratorii, jej siły reformatorskiej, dla współczesnego 
człowieka? Nasze Oratoria i Kongregacje mają dać temu świadectwo. 

W wielu domach oratoryjnych przechowywane są relikwie serca 
świętego Filipa. Sądzę, że należy powrócić do tego pulsującego serca, aby 
skuteczna była praca apostolska i świadectwo, do którego każdy z nas jest 
wezwany, zgodnie ze swoim zadaniem. Istnieje ryzyko poprzestania na 
czci dla tak cennej relikwii, podziwiania złotej urny. Nasze czasy wzywają 
nas jednak, każdego z osobna i we wspólnocie, aby porzucić martwe gesty 
i  podjąć ożywcze działania, interpretując siłę miłości, wypływającą z ser-
ca, niezmiennie młodego, które pulsowało w ciele osiemdziesięcioletniego  
Filipa Neri. 

119 Porównaj: Proces, III, 158.
120 Porównaj: A. Talpa „Kongregacja Oratorium” 7.16.
121 Porównaj: A. Talpa „Kongregacja Oratorium” 24-25.
122 Porównaj: A. Talpa „Kongregacja Oratorium” 7.
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Chciałbym zakończyć słowami Czcigodnego Sługi Bożego Giovan-
ni Battista Arista. W innym czasie i kontekście powiedział on: my, filipi-
ni, powinniśmy znaleźć sposób, aby spotykać się, poznawać, dyskutować, 
w atmosferze wzajemnego zaufania, które rodzi się z pewności, że wszyscy 
kochamy Kongregację i że nasze poświęcenie może przynieść odpowiedź 
na wiele problemów123. 

Interpretując te słowa pragnę podziękować za otrzymane zaprosze-
nie. Takie doświadczenia budują wspólnotę, i sprawiają, że dobrze jest być 
oratorianinem. Choć niekiedy mamy różne powody aby stwierdzić, że Ora-
torium jest w złej kondycji, chociażby we Włoszech, a w szczególności 
na południu, gdzie z nielicznymi wyjątkami, domy oratoryjne zamierają, 
to jednak wierzę, że doświadczenia takie jak dzisiejsze spotkanie, poszerza-
ją serce, dają możliwości nowego wyrazu na rozdrożu historii, po którym 
rzeczywiście i w pełni kroczy każdy oratorianin. A to oznacza, że trzeba 
mieć otwarte uszy, i serce otwarte na nowe drogi, na które może skierować 
się oratoryjny charyzmat, aby właściwie i w pełni się zrealizować. 

Składam wyrazy uznania Meksykańskiej Federacji Oratorium za tę 
inicjatywę, będącą owocem współpracy wielu Domów, która podkreśla 
znaczenie nieustannej formacji. Dziękuję. 

Tłum. Anetta Knyspel

123 Porównaj: G. B. Arista „List do ojca Angelo Zuffi” Acireale 27 maja 1918.
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O. Michael Schneider SJ 
Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie 

Ojcostwo duchowe św. Filipa Neri (1515-1595)
w dzisiejszej wolności i duchowości

 
Konferencja wygłoszona podczas  

XI Kongresu Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri w Rzymie,  
w sobotę 29 września 2018 roku

Następujące wywody odnoszą się do tematyki, która jest specy-
ficzna dla duchowej drogi Filipa Neri, ale — przynajmniej na niektórych 
obszarach Europy — obecnie prawie nie występuje na pierwszym planie 
praktyki duszpasterskiej. Chodzi o wewnętrzny związek spowiedzi i „kie-
rownictwa duchowego”, a więc o sakramentalne uzasadnienie duchowego 
ojcostwa. Najpierw będzie nam krótko chodziło o kontekst duszpasterski, 
w którym znajduje się dzisiejsze towarzyszenie ojcowskie (I.), potem hi-
storyczne umiejscowienie (II.) duchowego ojcostwa u Filipa Neri oraz jego 
duchowego kierownictwa (III.-IV.). W dalszych rozważaniach zwrócimy się 
do dezyderatów (V.-VII.), które wynikają z obecnej sytuacji duszpasterskiej 
odnośnie instytucji duchowego ojcostwa, jak praktykował je Filip Neri.

I. Określenie sytuacji duchowego towarzyszenia dzisiaj

Zamiast klasycznego pojęcia „kierownictwo duchowe” dzisiaj chęt-
nie używa się wyrażenia duchowe towarzyszenie. To pojęcie właściwie po-
chodzi z Kościołów ewangelickich, należy przez nie rozumieć posługę słu-
chania i towarzyszenia przy łożu śmierci. Pod „duchowym towarzyszeniem” 
należy rozumieć sytuację rozmowy z kimś wierzącym, który ze względu na 
jego osobiste przymioty w życiu i w wierze jest szanowany i z kim chciałoby 
się dzielić tym, czym z kimś innym nie potrafiłoby się tak dzielić. Rozmo-
wy takiego duchowego towarzyszenia są różnie częste, zależnie od wieku 
i potrzeby; istotna w nich jest jakość, mniej ilość spotkań, tak samo liczba 
listów i długość trwania. Towarzyszenie duchowe także nie nastawia się na 
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coś specjalnego (n. p. na tak zwane „ćwiczenia” duchowne), ono chce całe-
go człowieka w najgłębszych wymiarach jego życiowych dokonań otworzyć 
dla Boga. Tym, co duchowy towarzysz stara się przekazać jest nowy, wła-
śnie zgodny z Ewangelią sposób życia.

Podstawowym warunkiem dla powodzenia duchowego towarzysze-
nia jest to, aby towarzyszący i ten komu się towarzyszy na takim samym 
stopniu znajdowali się w procesie rozwoju wiary, przy czym jeden nie jest 

„mistrzem”, który „daje” i „radzi”, a drugi odbiorcą, który każe drugiemu 
„siebie pouczać” i „udzielać sobie rady”, raczej obydwaj muszą być w tej sa-
mej bezpośredniości słuchania Boga. Rozmowa na temat wiary, jak to jest 
właściwe dla życia duchowego, w obecnych czasach w zakresie duszpaster-
stwa znajduje się w otoczeniu wielu innych rozmów i spotkań, z których 
można rozróżnić przede wszystkim pięć form: 

1) Rozmowa teraupeutyczna: rozenawanie konfliktu,
2) Rozmowa superwizyjna: rozenawanie pola działania,
3) Rozmowa doradcza: rozeznawanie sprawy,
4) Rozmowa przy spowiedzi: rozeznawanie przebaczenia,
5) Rozmowa towarzyszenia: rozeznawanie osoby.
Kto dzisiaj pełni jakąś kościelną służbę prawdopodobnie będzie po-

sługiwał się tymi wszystkimi różnymi formami rozmowy. Ale czy rzeczywi-
ście jest to pomocne duchowo wypowiadać się,, względnie musieć wypo-
wiadać się na tak wielu płaszczyznach ludzkiego spotkania, bez wolności 
szukającego rady i bez uwłaczania jego samodzielności? W kontekście na-
szego stawiania pytań muszą przede wszystkim zostać rozróżnione — tak-
że treściowo — trzy formy rozmowy duchowej:1

1. Porada
W rozmowie dotyczącej porady w pierwszym rzędzie jest szukana 

fachowa rada, życiowa pomoc. Rozmowa o poradę jest zorientowana na 
sprawę, dlatego potrzebna jest kompetentna znajomość rzeczy. Dla tej for-
my rozmowy ma znaczenie, aby dana osoba koniecznie mogła mieć kilku 
takich duchowych doradców: Będą oni wyszukiwani ze względu na kon-

1 G. Mühlenbrock, Gespräche, auf die wir nicht verzichten sollten, w: Entschluß 43 (1988) 
27-29. 
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kretne pytania i problemy, które wyłoniły się w przeszłości, teraźniejszości 
lub których należy się spodziewać

2. Spowiedź
Duchowy towarzysz nie musi być także spowiednikiem; i jeżeli ktoś 

regularnie chodzi do Spowiedzi, nie można jeszcze równocześnie mówić 
o kierownictwie duchowym i o duchowym towarzyszeniu. Duchowe to-
warzyszenie choćby dlatego nie jest równoznaczne ze Spowiedzią, ponie-
waż obejmuje w swoim zakresie te tematy, które są poza pytaniem o winę 
i  grzech. Także nie każda Spowiedź juz jest kierownictwem duchowym, 
dąży ona bowiem najpierw i przede wszystkim do rozgrzeszenia. Nato-
miast Spowiedź i duchowe towarzyszenie różnią się od psychoterapii przez 
to, że one nie ograniczają się do tematyki chorobliwych deformacji itd., jak 
również chrześcijańskie rozumienie wolności wychodzi daleko poza zakres 
winy i choroby2.

3. Towarzyszenie
Rozmowa towarzyszenia jest ukierunkowana na osobę. W rozmowie 

towarzyszenia chodzi w pierwszym rzędzie nie tylko o rozwiązanie pew-
nych pytań i o załatwienie przeszłości. Dobre porady nie stanowią jeszcze 
duchowego towarzyszenia! Dla powodzenia duchowego towarzyszenia nie-
ustannymi warunkami są raczej wzajemność, serdeczność i zasługiwanie 
na zaufanie, tylko one pozwalają także innym na własnej drodze życia zna-
leźć prawdziwą wolność.

W trzech rodzajach rozmowy duchowej chodzi o ważną posługę 
w życiu wiary; jednakże pozostaje pytanie, czy w ogóle potrzebna jest taka 
różnorodność płaszczyzn rozmowy i czy rzeczywiście służy ona wzmac-
nianiu życia duchowego. Zasadniczo to każe pytać o specyficzną posługę 
towarzyszenia duchowego. 

2 G. Muschalek, Beichte und geistliche Führung, w: Or 29 (1965) 165. 
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II. Spojrzenie na historię

Praktyka duchowego towarzyszenia doprowadziła do tego, że wy-
cofało się przystępowanie do Sakramenty Pokuty; ponieważ w duchowym 
towarzyszeniu mówi się także o własnych upadkach, wydaje się, że w tym 
wypadku nie jest już wymagane sakramentalne przebaczenie i rozgrzesze-
nie. Nadto od czasu reformy liturgicznej zasadniczo treściowo co do obrzę-
du i wykonania zmieniło się także udzielanie Sakramentu Pokuty, co czyni 
koniecznym osobne katechetyczne wprowadzenie. 

W pierwszych wiekach sakramentalna pokuta mogła być przyjęta 
tylko raz w życiu (spowiedź pojednania); przy czym pokuty zadawane przy 
Spowiedzi często dorównywały zobowiązaniu do prowadzenia pewnego 
rodzaju mniszego życia. Nowa praktyka wynikła z „spowiedzi mnicha”: 
Wcześni Ojcowie Pustyni kazali towarzyszyć sobie i prowadzić siebie na 
drodze wiary doświadczonemu „Ojcu duchownemu”. Kompetencja Ojca 
duchownego opiera się na jego charyzmatycznym uzdolnieniu, które wyka-
zywało się w „rozróżnianiu duchów” i w „rozpoznawaniu serca”, które były 
uznawane za podstawy dla tej duchowej posługi. Wykonywane przy tym 
kierownictwo duchowe rozpoczynało „otwarcie sumienia” (Exagoreusis). 
W nim mnich otwarcie przedstawiał swojemu Ojcu duchownemu dręczące 
go „myśli”, pokusy, wyobrażenia i pragnienia. Podobna praktyka znajduje 
się także na Zachodzie, gdzie w Średniowieczu doszło do tego, że świec-
cy, diakoni lub opatki wysłuchiwali wyznania grzechów im powierzonych 
i przy tym udzielali quasi sakramentalnego rozgrzeszenia; nawet było moż-
liwe, że opatka w piątek siadała w konfesjonale, aby przyjmować wyznania 
jej sióstr, a następnego dnia przychodził kapłan, aby udzielać absolucji. Było 
nawet częściowo w zwyczaju chodzić w ciągu dnia kilka razy do Spowiedzi, 
a to zwłaszcza z powodu otuchy, o którą przy tym upraszało się dla swojego 
życia duchowego, dlatego określa się ją także jako „Spowiedź kierownictwa 
duchowego”. Od Soboru Trydenckiego do Watykańskiego II doszło do prak-
tykowania regularnej „Spowiedzi pobożnościowej”; jako przygotowanie do 
godnego przyjęcia Komunii, przyjęła ona normalnie funkcję duchowego 
towarzyszenia.
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Różnorodne treści znaczeniowe Sakramentu Pokuty w kościelnej 
praktyce w pewnej mierze przyczyniły się do dzisiejszego kryzysu Spowie-
dzi, jako tej funkcji, którą w ostatnich stuleciach zasłoniły Spowiedź kie-
rownictwa duchowego i Spowiedź pobożnościowa, wykonywane dzisiaj 
w  duchowym towarzyszeniu, co ostatnio według ważności praktyki Spo-
wiedzi dla konkretnego ukształtowania życia duchowego każe postawić 
pytanie: czy jej znaczenie należy widzieć jedynie w czysto sakramentalnym 
zakresie? 

Irénéé Hausherr słusznie podkreśla, że trzeba zasadniczo rozróż-
niać między sakramentem przebaczania grzechów a funkcją kierownika 
duchowego3; jednakże jedno i drugie należą ściśle do siebie. Oczywiście, 
przy Spowiedzi chodzi o Sakrament, jednakże perswazja spowiednika nie 
może stosować się tylko do grzechów i do winy danego człowieka, ponie-
waż mają one zawsze większy związek z konkretnym życiem jak również 
z środowiskiem penitenta4. Z tego wyraźnie wynika, że Spowiedź i kierow-
nictwo duchowe w najściślejszy sposób się z sobą łączą i w podobny sposób 
świadczą decydującą posługę w życiu wiary, przy czym jedność tych obu 
form zwłaszcza w instytucji „Spowiedzi kierownictwa duchowego” była 
ściśle ukształtowana. Tak zbliżamy się do zajęcia się owym Świętym z XVI 
wieku, który okazał się mistrzem w pełnieniu tej Spowiedzi kierownictwa 
duchowego; on jest w stanie dawać nam ważne bodźce do stawiania dzisiaj 
przez nas pytań. 

III. Znaczenie duchowego ojcostwa u Filipa Neri

Terminy „padre spirituale” i „confessore” zostały przez Ulrike Wick-
-Alda5 zbadane w ich kontekstach i odbiorach, aby wyjaśnić, czy u Fili-
pa Neri jest tutaj do wykrycia jakaś rzeczowa wzgl. pod względem treści 
różnica. U Filipa Neri obydwie duchowe funkcje, to znaczy kierownictwo 

3 I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient autrefois, Rom 1955, 108 i n.
4 H. B. Meyer, Beichte und (oder) Seellenführung? 35.
5 Wick-Alda, Weg zum reinen Herzen. Geistliche Unterscheidung in den Briefen und 

Maximen des Philipp Neri (1515-1595) in der Rezeption des Wüstenmönchtums und des Johannes 
Cassian. Ein spiritualitätstheologischer Beitrag zur Theologischen Theologie, Frankfurt am Main 
2010, 891.
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duchowe i Spowiedź najściślej są z sobą związane: „Ciągłości życia ducho-
wego odpowiada ciągłość przyjmowania Sakramentów oraz duchowego 
towarzyszenia”6. Duchowy zakres działania Filipa Neri ukazuje się w tym, 
że kierownictwo duchowe i praktykę Spowiedzi — pomimo ich chwilowej 
właściwości i różnicy — przysposobił on do wewnętrznej jedności oraz 
w prawdziwym znaczeniu słowa do przekonywującego kształtu „Spowiedzi 
kierownictwa duchowego”.

Przy tym stanowi to specyficzność duchowej praktyki Filipa Neri, 
mianowicie że jego posługi w kierownictwie duchowym jak również w kon-
fesjonale mają wspólne centrum, to znaczy duchowe ojcostwo, na nim opie-
rają się obie posługi i na jego podstawie można je dopiero rozumieć. Inaczej 
mówiąc: Filipowi Neri nie chodzi tylko o posługę duchowego towarzysze-
nia lub spowiednika, w jednym i drugim stara się raczej o sprawowanie 
swojego duchowego ojcostwa w odpowiedzialności za zbawienie jemu po-
wierzonych7. W konkretnym sposobie tej posługi znajdujemy wiele podo-
bieństw i paraleli do praktyki Ojców Pustyni8.

Duchowe ojcostwo9 Paweł określa w następujący sposób: „Chociaż 
mielibyście dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak niewie-
lu macie ojców. Ja natomiast stałem się waszym ojcem w Chrystusie Jezusie, 
ponieważ oznajmiłem wam dobrą nowinę. Błagam więc was: naśladujcie 
mnie” (1 Kor 4, 14-16). Według tego ojcem duchowym jest ten, kto kogoś 
drugiego rodzi do duchowego życia w wierze. Najpierw sam Bóg jest praw-
dziwie „Ojcem”, mianowicie Ojcem swojego Syna; ten natomiast o tyle jest 

6 Tamże 254.
7 B. Bauer, Geistliche Vaterschaft — Konturen einer Konzeption geistlicher Begleitung, 

Würzburg 1999.
8 Instytucja ojcostwa duchowego, jaką spotykamy, jest poświadczona we wczesnym Kościele 

przede wszystkim u Ojców Pustyni, stoi w bezpośredniej bliskości do praktyki kierownictwa ducho-
wego starożytnych filozofów. Jednak równocześnie odróżniają się od nich, ponieważ oni nie wyko-
nywali ich funkcji „po przyjacielsku”, mnisi ojcowie rozumieli się raczej jako „Abbas” lub „Amma”, 
właśnie przez to słowo, którym pozwalali siebie nazywać. Przez to słowo, które Starzec przejmuje 
i przekazuje innym, staje się dla szukającego rady decydującym bodźcem na jego duchowej drodze. 
Jednak do słowa, które Starzec wypowiada, należy również świadectwo jego życia. Życie zapala się 
przy życiu. Słowo i życie, nauka i świadectwo życia interpretują się wzajemnie w duchowym naucza-
niu mnisich ojców. 

9 B. Steidle, Heilige Vaterschaft, 217 i n,, Abba-Vater, 89-101; G. Racle, A Propos du Christ-
Père, w RSR 50 (1962) 400-408; A. de Vogué, La Paternité du Christ dans la Règle de Saint Benoît 
du Maître, w: La vie spir. 110 (1964) 55-67; G. Bunge, Geistliche Vaterschaft, Christliche Gnosis bei 
Evagrius Pontikos, Regensburg 1988.
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„Ojcem” nas wszystkich, gdyż przez swoje Zmartwychwstanie zrodził nas 
do nowego życia. Tę posługę pełni duchowy Ojciec, „syn w Synu”, który tak-
że dla niego jest jego Ojcem. Ponieważ on sam jest synem Chrystusa Ojca, 
duchowy towarzysz w swojej posłudze tylko na tyle będzie siebie określał 

„Ojcem”, na ile wprowadza kogoś w to nowe życie w Chrystusie i w wolność 
wiary. Nowotestamentowe listy poświadczają: „Głosić dobrą nowinę Chry-
stusa, to znaczy udzielać życia. To zaś oznacza bycie ojcem”10.

Na końcu duchowej drogi „Ojciec” w wierze dla tego, któremu towa-
rzyszy, jest „czytelny”. „Nauczyciel” i „nauka” są ostatecznie jednym. Jed-
nakże jak istnieje wiele wariantów takiej szkoły życia z wiary, także będzie 
można spotkać wiele form ojcostwa w wierze11.

Wymownym świadectwem prowadzonego przez Filipa Neri kierow-
nictwa duchowego są zachowane 34 listy, które wszystkie z wielką staran-
nością sam pisał względnie kazał pisać; ukazują one, jak jego całe życie, 
zwłaszcza po jego święceniach kapłańskich12, całkowicie nastawia na służ-
bę staraniu o pojedynczą duszę. Znamienną dla niej jest jego „pedagogika 

10 B. Steidle, Heilige Vaterschaft, 221.
11 Jesteśmy przecież w naszym życiu na rozmaity sposób i w różnych sytuacjach powołani 

do tego, aby innym na ich drodze wiary być „ojcem” względnie „matką”, żeby im na ich drodze wiary 
towarzyszyć i pomagać. Decydującym we wszystkim jest to, że i jak towarzyszący żyje pod działaniem 
Ducha Świętego oraz aby tego, któremu towarzyszy, oddał temu kierownictwu. Nikt nie stanie się 
tylko z własnej możności — przykładowo na mocy jakiejś funkcji lub określonego autorytetu, dzięki 
któremu innym przewodniczy — ojcem duchowym, lecz dopiero w Duchu Świętym, który w nim 
działa i przez niego mówi; dary Ducha Świętego nie są jednak związane z żadną funkcją, z żadną 
płcią a także z żadnym określonym wiekiem życia. 

12 U Filipa Neri przedstawia się to podobnie jak u niektórych innych świętych, gdyż zanim 
on sam stał się Ojcem duchowym, sam „poszedł do szkoły” innego. W domu San Girolamo della 
Carità od 1518 roku żyło Bractwo kilku kapłanów, któremu w tamtym czasie przewodniczył 
najstarszy z nich. Należał do nich również Persiano Rosa. On stał się duchowym Ojcem Filipa Neri, 
którego czasami już nazywał „świętym Filipem”. Zaraz przy jego pierwszej Spowiedzi obydwaj 
zrozumieli, że są dla siebie wzajemnie przeznaczeni. Persiano Rosa był także tym, który wreszcie 
nakłonił Filipa do przyjęcia święceń kapłańskich, przy czym ten zgodził się na to przede wszystkim 
dlatego, że dzięki temu mógł codziennie celebrować Mszę świętą. Jednak jego życie w dniu 23 maja 
1551 roku przede wszystkim zmienia się dlatego, ponieważ bardzo szybko staje się poszukiwanym 
doradcą i spowiednikiem. W ciągu dnia i nocy pozostawia drzwi swojego mieszkania otwarte dla 
każdego, kto o niego pyta. Początkowo tylko pod naciskami i przymusami coraz bardziej poświęca 
się duchowemu nauczaniu i kierowaniu innymi, aż do ostatnich godzin jego życia. Dla siebie samego 
przestrzega samotności i milczenia; to samo pragnie namiętnie przekazywać innym, zwłaszcza gdy 
są oni gadatliwymi oraz zarozumiałymi w rozmowie. Jeżeli w założonym przez niego Oratorium 
będzie się wiele rozmawiało i dyskutowało, zawsze ma się to odbywać w duchu pokory, prostoty 
i skromności, tylko w ten sposób będzie można zachować moc słowa. 
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wolności”. Bez przywiązywania kogoś do siebie, Filip czuje się za niego od-
powiedzialny, nawet do najmniejszych wskazań i szczegółów.

IV. Naturalność Filipa Neri jako Ojca duchowego

Jak powiedziano, Filip Neri wykonuje swoją posługę jako kierownik 
duchowy i spowiednik w znaczeniu duchowego „ojcostwa”, i to w dosłow-
nym znaczeniu słowa. Na przykład swoją siostrzenicę zakonnicę Annę Ma-
rię Trevi z Florencji nazywa „swoją umiłowaną córką w Chrystusie” i pod-
pisuje się „Wasz jak ojciec Filip Neri”13. Gdy umiera ich fizyczny ojciec, Filip 
Neri pojmuje siebie jeszcze (w liście z 8 grudnia 1575) jako „życzliwy wuj” 
i zwraca się do niej „Siostrzenico”; przy czym przyrzeka jej, ze względu na 
wiek i na więzi pokrewieństwa, kochać ją jak ojciec14. Coraz bardziej po-
strzega siebie w służeniu jej jako Ojciec duchowy. Przejmuje tę służbę przez 
swoją i w swojej wstawienniczej modlitwie15; tylko na mocy modlitwy, takie 
jest przekonanie Filipa, może ktoś, pomimo swojej słabości, w końcu zwy-
ciężyć wszelkie samolubstwo. Ponadto daje następującą radę: „Przy Spo-
wiedzi polecajcie się bardzo pokornie Waszemu Spowiednikowi, aby się za 
Was modlił i w modlitwie przedstawiał Was Panu”16.

W Maksymach znajdujemy ważną wskazówkę, jak Filip rozumiał 
swoją posługą jako duchowy Ojciec: „Ks. Filip powiedział, że aby mieć 
kogoś, kogo wybiera się jako spowiednika albo Ojca duchowego i za jego 
radą zamierza kierować swoim sumieniem, trzeba najpierw wiele się mo-
dlić i równocześnie polecać się modlitwie innych, aby oni z swojej strony 
sprawili, żeby Bóg go oświecił, by mógł dokonać dobrego wyboru. Jeżeli 
potem się okaże, że jest ich wielu, trzeba wybrać jednego z nich, który jest 
człowiekiem ducha, nawet o skromnej powierzchowności i sposobie bycia, 
zamiast wielkiego literata, jednak powinien on odznaczać się dobrym po-
stępowaniem i duchowością. Albowiem w wypadkach, gdyby miały nastą-

13 Cyt. według Filip Neri, Schriften und Maximen (italienisch-deutsch, lateinisch-deutsch). 
Wyd. przez U. Wick-Alda i P. B. Wodrazka, St. Ottilien 2011, 9-111, tutaj 101-105.

14 Tamże, 53.56. 
15 Tamże, 109: „Modlitwa Ojca duchowego”.
16 Tamże,
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pić jakieś wątpliwości lub trudności, ten duchowy i dobry będzie mógł szu-
kać pomocy w opinii drugiego, który jest bardziej uczony, jednak ten mądry 
w modlitwie nic nie pomoże, a ona przecież jest najważniejsza. Radzi on, 
jeżeli ktoś chce od nowa wejść w życie duchowe, musi na początku odbyć 
Spowiedź generalną. I mówił dalej, jeżeli ktoś zdecydował się na takiego 
Ojca Duchownego i wybrał go, musi pozwalać w taki sposób kierować swo-
ją wolą, aby mieć cierpliwość jak zwierzątko i być mu w każdej sprawie 
posłusznym, także, gdy komuś się wydaje, że to, co jemu zostało nakazane, 
jest przeciw rozumowi, dopóki nie chodzi o herezję lub nie kieruje się prze-
ciwko wierze”17.

W porównaniu z Teresą z Avila, która także pragnie mądrego i ro-
zumnego kierownika duchowego, Filip Neri wydaje się tutaj mieć zupełnie 
inne wyobrażenia. Ponieważ w Oratorium są zresztą prowadzone wystar-
czające duchowne i teologiczne rozmowy, dla niego w praktyce ojcostwa 
duchowego decydujące są zupełnie inne zasadnicze postawy, mianowicie 
pokora i prostota; jednak przede wszystkim ojciec duchowy musi być wiel-
kim modlącym się. Gdy penitent z całą pokorą dokonał swojego wyznania 
a przedtem pomodlił się za spowiednika, Bóg pozwoli na udzieleniu mu 
należytej otuchy18. 

Posługę duchowego ojcostwa Filip Neri pełnił nie tyle przez ogólne 
myśli przewodnie oraz specjalne rady ile przez własny przykład w życiu du-
chowym. Najważniejszym jego pragnieniem było możliwie jak najczęściej 
trwać w milczącym skupieniu; nawet w dniach choroby modli się przez 
całe lub połowy nocy. Najważniejszymi sprawami w codziennej pracy są dla  
Filipa Neri milczenie i modlitwa. Jako główny warunek dla powodzenia 
drogi duchowej mają dla niego znaczenie wolne chwile, wciąż i na nowo 
w ciągu dnia oraz regularnie rozproszone w ciągu roku. Zamiast intensyw-
nych krótkich kursów (rekolekcje) Filip Neri woli ciche chwile zatrzymywa-
nia się i skupienia; one będą poszczególnym ludziom pozwalały poznawać 
przekonywujący kształt jego życia.

Po tych zasadniczych rozważaniach dotyczących duchowego ojco-
stwa, jakie Filip Neri pełni w konfesjonale jako kierownictwo duchowe, 

17 Tamże, 323 i n. (Maxime Nr. 23; Codex BV, O.18).
18 Tamże 54 i n. (List z 8.12.1575).
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trzeba obecnie w odniesieniu do naszego tematu zastanowić się o dzisiej-
szym znaczeniu jego duchowej posługi.

V. W służbie „Logiki egzystencjalnego rozpoznania”

Dzisiaj w Kościele dochodzi (nie na ostatnim miejscu także w za-
konach), jak stwierdza Karl Rahner19, coraz bardziej do schizmy między 

„zasadniczą” nauką wiary a poszukiwaniem konkretnych „imperatywów” 
dla swojego życia, przy czym wydaje się, że wierzący coraz bardziej odry-
wają się od kościelnych kompetencji w zasadniczych kwestiach wiary. Ko-
ścielny urząd nauczycielski dotąd czuł się upoważniony przede wszystkim 
do przekazywania nauki wiary i „przykazań” („zasad”), tak że pojedynczy 
człowiek z jego indywidualnymi („imperatywy”) możliwościami działania 
prawie nie był specjalnie uwzględniany, chrześcijanin dzisiaj nie chce być 
tylko pouczany w kościelnej nauce wiary i w wiecznych przykazaniach, lecz 
doznawać od wiary potrzebnej pomocy dla codziennego życia. Na przykład 
żaden biskup lub przełożony nie może mu powiedzieć, czy ma iść do zako-
nu czy udać się na misję. Gdzie zatem otrzymuje pomoc i radę, aby na to 
pytanie, które rozstrzyga o jego planie życia, znaleźć odpowiedź?20

Filip Neri specjalnie rezygnuje z systematyzowania z istotnych zasad 
i przewodnich linii swojego duszpasterstwa, również nie pisze on — inaczej 
niż na przykład jego współczesny Ignacy Loyola — żadnego „Sprawozdana 
pielgrzyma”, w którym podsumowuje on swoją duchową drogę jak w du-
chowej nauce. Szczęśliwie przez tych, którzy z nim żyją razem, lub którym 
on towarzyszy, zostały przekazane poszczególne „Maksymy”, które trzyma-

19 Odnośnie K. Rahner, Das Dynamische in der Kirche, Freiburg-Basel-Wien 1958.
20 Potrzeba dzisiaj nowych form „egzystencjalnego rozpoznania” w wierze oraz aktualnych 

dróg ich realizowania w każdym dniu, aby droga życia chrześcijanina rzeczywiście prowadziła do 
prawdziwej wolności w wierze. Przewodnim będzie życzenie rozpoznawać każdego dnia obecność 
Boga i w każdym czynie Go uwielbiać, w modlitwie i w pracy. Celem pozostaje, wielka modlitwa 
(którą stanowi życie) i mała modlitwa (poszczególne czasy modlitwy) połączenie ich razem jako 
wyraz wierzącego życia. Trzeba było zatem pokazać, że zasada „contemplativus in actione” nie tylko 
określa czasy i miejsca modlitwy, lecz zasadę życia wierzącej egzystencji. Takie rozległe pokazanie 
modlitwy w dniu powszednim pozwala rozważać o duchowym towarzyszeniu i o jego dzisiaj na 
nowo odkrytym znaczeniu dla życiowej drogi w wierze. — Por. M. Schneider, Leben aus der Fülle des 
Heiligen Geistes. Standortbestimmung Spiritualität heute (Koinonia — Oriens 45), St. Ottilien 1997. 
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ją się zasad jego duszpasterstwa i jego posługi jako kierownika duchowego 
i spowiednika21. Jednak nie chodzi tutaj o żadne dające się ogólnie stosować 
przewodnie linie, ponieważ Filip nie wszystkim, którzy powierzyli się jego 
kierownictwu duchowemu, daje te same duchowe rady i poleca te same 
ćwiczenia; także tutaj każe dominować wielkiej wolności i przestronności22.

Dla rodzaju ojcostwa duchowego Filipa Neri znamienne jest to, że on 
— inaczej niż Ignacy Loyola — mniej interesuje się duchowym systemem 
lub podręcznikiem rad duchowych, lecz stara się z chwili i w spotkaniu 
poznać, co w danym wypadku czynić i co jemu dać oraz czego potrzebuje: 

„Tak z towarzyszenia wyłania się curriculum duchowego życia, które u każ-
dego ucznia jest inne, ale potrafi ukazać treściowe zgodności. Decydujące 
jest poznanie punktu, w którym ćwiczący właśnie się znajduje”23, w prze-
ciwnym razie powierzonemu uszkodziłoby się tylko głowę i budowę ciała, 
i one już nie będą możliwe do używania24.

Dla Filipa Neri nie ma żadnych określonych duchowych ćwiczeń 
„samych dla siebie”, które należy radzić i są konieczne. Filip Neri także fa-
woryzuje u tych, którymi duchowo kieruje, zamiast cielesnych ćwiczeń 
pokutnych raczej wewnętrzne oderwanie się oraz oddanie się na służbę 
Bogu i bliźniemu; dopiero w ten sposób poszczególny człowiek dojdzie do 
wewnętrznej wolności. Tak samo zachowuje się przy swoich poradach do-
tyczących modlitwy: zamiast wygórowanego programu modlitewnego sto-
suje krótki akt strzelisty, w całej wewnętrznej mocy tęsknoty za Bogiem; 
nadto potrafi wynajdować łatwe do zapamiętania sformułowania. W ogóle 
kierownictwo duchowe Filipa Neri jest charakterystyczne — pomimo su-
rowej nieustępliwości — różni się ono zasadniczo od każdej formy ducho-
wej akrobatyki z udziałem woli i z gwałtownym „agere contra”; on kieruje 
wzrok raczej na szczodrobliwość Boga, która jest widoczna tak w stworze-
niu, jak w przyjęciu natury ludzkiej przez Jego Syna, przede wszystkim jed-
nak w Jego dziele zbawienia: „Chrystus, wcielone Słowo, ofiarował się nam, 

21 Por. Wick-Alda, Vom Weg zum reinen Herzen, zwł. 284-347.
22 Tamże 257.
23 Tamże.
24 Por. Philipp Neri, Schriften und Maximen, 273 (Maxime Nr. 100; Manuskrypt ACOR, 

A.III.9
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dał wszystko, czego potrzebowaliśmy, aż do trudnej, haniebnej śmierci na 
krzyżu. Następnie pozostał u na w Sakramencie”25.

Ponieważ ludzie są bardzo różni i we wszystkim należy chronić wol-
ność pojedynczego człowieka, Ojciec duchowny, jak podkreśla Filip Neri, 
nie może „postępować systematycznie, raczej potrzebuje on wyczucia na 
konkretne wezwanie chwili. Duchowe postępowanie poszczególnego czło-
wieka powinno w pełnej koniecznej wolności być spontaniczną i niewy-
rachowaną odpowiedzią na działanie łaski Boga, dziełem nadpłaty i „gra-
tisowym”. Chodzi o takie „dzieło” w wolnej osobistej odpowiedzialności, 
w przeciwnym razie człowiek stałby się opieszały i leniwy, i pozostawałby 
w tyle za swoim powołaniem; zamiast tego powinien wykorzystywać czas 
i rozwijać swój talent, według dewizy Filipa Neri „żaden dzień nie powinien 
mijać bez linijki”26.

W zeświecczonej wówczas sytuacji w Kościele Rzymu apostolat du-
chowego ojcostwa Filipa Neri w istotny sposób przyczyniał się do odnowie-
nia życia wiary, dlatego słusznie jest nazywany „drugim Apostołem Rzy-
mu”. Ważne dla niego było być osobiście nieustannie obecnym i osiągalnym, 
aby w każdym czasie można było pytać go o radę i ponownie się u niego wy-
spowiadać; nawet bywał bardzo niespokojny, gdy tego lub owego codzien-
nie nie widział, tak że często zdarzało się, iż Filip Neri sam ich odwiedzał. 
Maynard krótko stwierdza: „Związki między Filipem a jego uczniami były 
chyba najbardziej osobiste i najbardziej serdeczne, jakie w historii Kościoła 
można było zauważyć”27. Zamiast innych przywiązywać do siebie, czego 
nigdy nie robił, pouczanie przez Filipa było raczej pośrednie, a mianowicie 
przez jego świadectwo życia w wierze: Filip Neri świadomie żyje inaczej, 
aniżeli by się tego oczekiwało od „świętego”, mianowicie aby ukrywać sa-
mego siebie i usuwać na bok swoje poważanie u innych, aby we wszystkim 
Ewangelia nie była przyjmowana z powodu jego siły.

25 Tamże, 106.
26 Tamże 238 i n. (Maxime Nr. 8; Manuskript ACOR, A.III.9).
27 Th. Maynard, Il Buffone di Dio, Milano 1884, 70.
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VI. Pod kierownictwem Ducha Świętego

Kryzys Kościoła od czasu Soboru Watykańskiego II doprowadził do 
zmienionego obrazu Kościoła w świecie, ale również do przekształceń życia 
duchowego. Trzeba jednak aktualnej „logiki egzystencjalnego rozpoznania”, 
aby pod kierownictwem Ducha Świętego należycie interpretować „znaki 
czasu” i móc prowadzić życie w wolności wiary.

Filip Neri swoją posługę jako Ojca duchownego całkowicie pojmu-
je pod kierownictwem Ducha Świętego, który mieszka w tych, którzy są 
czyści i skromni, i On jest Mistrzem modlitwy28. Dla Filipa Neri decydują-
ce jest to, aby życie duchowe nie przekręciło się w sport wyczynowy, gdyż 
wtedy człowiek nadal byłby ukierunkowany na samego siebie, zajmującym 
się swoim ja. Asceza dla Filipa Neri znaczy, że poszczególny człowiek uczy 
się ćwiczyć w swoich możliwościach i na swoją miarę. Albowiem łaska nie 
ma na względzie naszej doskonałości lecz naszą słabość, asceza jest nasta-
wianiem się na łaskę oraz na tajemnicę słabości i łaski. Wobec własnej sła-
bości i uwzględniając granice, jakie dla każdego są ustanowione, potrzeba 
wierności i cierpliwości. Zamiast zbyt ostro i twardo postępować naprzód, 
konieczne jest starać się posuwać się krok za krokiem, wlewać w nie nieco 
ducha miłości do Boga, ponieważ one wtedy same z siebie więcej czynią, 

28 Philipp Neri, Schriften und Maximen, 110 (Brief vom 30. August 1585). Duch Święty jest 
prawdziwym wewnętrznym nauczycielem życia duchowego, On pozwala poszczególnym ludziom 
w wolności wiary zdobywać coraz więcej zasadniczych postaw i w ten sposób obejmować drogę 
naśladowania; jednak jeżeli ktoś chce czegoś innego niż Chrystusa, nie wie czego chce. W liście 
z 27 czerwca 1572 roku Filip życzy adresatce Fiorze Ragni z Neapolu, aby ona sama mogła pojawić 
się jako “mieszkanie i naczynie Ducha Świętego. I takim stara się być ten, kto często przyjmuje 
Komunię” (tamże, 43 list z 25.6.1572). Sam całkowicie wypełniony głębokim nabożeństwem do 
Ducha Świętego, radzi swoim synom i penitentom szczególnie Go czcić. Także proponuje, jak często 
tylko może, modlitwy do Ducha Świętego, aby odpowiadać stałemu zadomowieniu Ducha Świętego. 
Temu wewnętrznemu prowadzeniu Ducha mają służyć kierownik duchowy jak również spowiednik, 
przede wszystkim przez “rozróżnianie duchów”, żeby ten któremu się towarzyszy wypełniał wolę 
Bożą i znalazł wewnętrzną wolność, nie postępując za swoimi własnymi natchnieniami, domysłami 
i planami. Filip Neri powierzonym, gdy zawiedli, nie czynił żadnych wyrzutów, raczej prowadził ich 
ostrożnie z powierzchowności dnia codziennego do nowego zastanowienia się nad sobą. Tak jednemu, 
który tylko powierzchownie przygotował się do Spowiedzi, kazał zatrzymać się na chwilę, podczas 
której mógł on w tym pomieszczeniu przyglądać się krzyżowi, sam zaś miał coś do załatwienia; 
gdy Filip powrócił ten człowiek był jak odmieniony. Dla służby takiemu duchowemu rozróżnianiu 
oraz wychowywaniu do wolności wiary potrzebne jest solidne teologiczne wykształcenie i dobra 
znajomość ludzkiej duszy, dopiero wtedy Ojciec duchowy będzie sprawiedliwy dla wieku i płci 
proszącego o radę. 
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aniżeli spowiednicy chcieliby od nich mieć29. Aby pozwolić panować we 
wszystkim prawdziwej wolności, spowiednicy nie powinni kierować pe-
nitentami według tego, co dla nich samych okazało się pożyteczne, gdyż 
to w  następstwie sprawiałoby, że duchowo powierzeni „uszkadzają sobie 
głowę i budowę ciała i nie będą już zdolni do posługiwania się nimi”30. Spo-
wiednicy także nie powinni zaraz na początku penitentowi pozwalać czynić 
tego wszystkiego, czego on chce lub wyraża gotowość uczynienia, gdyż to 
mogłoby go znużyć i uczynić ociężałym, tak że w końcu odstąpi od swoich 
zamiarów31. Zamiast szukającego rady frontalnie i prowokacyjne atakować, 
Filip Neri przychodzi do swoich tam, gdzie oni są i żyją, niepokoją się i mę-
czą, aby ich tutaj zapytać i skłonić do zastanowienia. Tylko rzadko wygłasza 

„pokutne kazanie”, nie wydaje się ono być właściwym środkiem do wycho-
wywania w wolności; zamiast niego woli w swoim duchowym nauczaniu 
stosować metodę pośrednią, która stoi pod hasłem: inspirować zamiast tyl-
ko konfrontować. Filip Neri jest mniej zdecydowany odnośnie tego, co ma 
do powiedzenia, lecz raczej do tego jak ta wszystko przekraczająca rzeczy-
wistość Boga pozwala siebie doświadczać i chce siebie udzielać innym.

VII. Inkarnacyjna podstawa w dniu powszednim

Obszerny widok duchowości doprowadził w ostatnich dziesiątkach 
lat do nowego akcentowania w życiu duchowym, które ostatecznie chce być 
odpowiedzią na pytanie o prawdziwą wolność chrześcijańską32. Zamiast sa-

29 Tamże, 271 (Maxime Nr. 100; Manuskript ACOR, A.III.9).
30 Tamże, 270-273 (Maxime Nr. 101; Manuskript ACOR, A.III.9).
31 Tamże, Maxime Nr. 101a; Manuskript ACOR, A.III.9).
32 Niejasności i niepewności w rozumieniu życia duchowego wypływają dzisiaj nie tylko 

na płaszczyźnie pojęciowej, one dosięgają tego co zasadnicze. Oczywiście, pobożność budzi 
dzisiaj małe zainteresowanie, tak że praktyki, zwyczaje i ćwiczenia maleją. Jednak wzrasta wartość 
kursów nauki o sprawach duchowych: Oferta nowych metod oraz różnorodnych konferencji jest 
niezwykle bogata, zakładane są liczne nowe duchowe wspólnoty. Jak wyjaśnia się to podwójne 
wrażenie? Jako „duchowe” ma coraz mniejsze znaczenie wezwanie do religijnych i ascetycznych 
postępów, bogato zróżnicowanego religijnego kształtowania programu dnia oraz możliwie 
najwierniejszego przestrzegania religijnych przepisów i porządków: najpierw następuje wyzbycie 
się pobożności w znaczeniu upodobania w tym co „religijne” oraz wielości religijnych zwyczajów 
i rytmów. „Życie duchowe” nie jest już rozumiane jak szczególna sfera w codzienności, lecz jako 
poszukiwanie całościowego życia, jako życia z całości człowieka („z całego serca, z całej duszy, 
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mozaparcia i ascezy pod hasłem urzeczywistnianie się znajduje się dzisiaj 
staranie się. Wszystkie struktury, które są wykazywane jako „Ponad-Ja”, są 
obłożone nieufnością. Nie chce się otrzymywać żadnej „wciśniętej” du-
chowości, lecz przeżywać i urzeczywistniać siebie i swoją tożsamość oraz 
prawdziwość. „Duchowość powinna mnie służyć, a nie ja jej” — brzmi de-
wiza33. Jednak Filip Neri zdaje się tutaj bronić innego rozumienia prawdzi-
wej wolności w wierze.

Kardynał Cusano, uczeń Filipa Neri, przekazuje od niego istotne wska-
zówki dotyczące specyficznego sposobu jego duchowego pouczania. Tak 
brzmi rada Świętego, mianowicie „że o wiele więcej korzysta się z pokonania 
bardzo małej jeszcze namiętności, niż z wielu abstynencji, postów i ćwiczeń 
pokutnych”34. Takimi wskazówkami Filip Neri opowiada się za tym, że życie 
duchowe nie musi być „surową sprawą”, lecz może być uprawiane w pewnej 
lekkości. Nadto wskazuje on na centralny punkt towarzyszenia młodym lu-
dziom, u których ongiś — z niezrozumiałych powodów — można zauważyć 
nową formą „skrupulatyzmu” w praktykowaniu życia duchowego.

Nie ma to być żadna powierzchowna beztroskość, jaką poszczególny 
człowiek ma okazywać dniowi; lecz decydujące są zaufanie do Boga oraz 
z całego usposobienia”). W wielości form, jakie życie duchowe przyjmuje we współczesnym Kościele, 
staje się rozpoznawalna definicja duchowości, mianowicie jako wierzące obcowanie z rzeczywistością. 
Życie duchowe nie ma pozostawać specjalną sferą w codzienności, lecz integracyjnym punktem 
chrześcijańskiej egzystencji. Kto nauczył się szukać Boga we wszystkich rzeczach rzeczywistości, 
jest wierzącym i duchowym człowiekiem. 

33 Pierwotne rozumienie modlitwy i jej znaczenia dla życia w wierze tymczasem zasadniczo 
się zmieniło, zwłaszcza kilka „duchowych pojęć staje się coraz bardziej wątpliwymi: czym jest 

„duchowy czyn” względnie „ćwiczenie duchowe”? Czy całe postępowanie wierzącego względnie 
każdy religijny czyn nie jest „duchowym” czynem? Czym jest „duchowa rozmowa”, „duchowe 
towarzyszenie”? Kiedy i gdzie spotkanie w wierze zaczyna stawać się „duchowym”? Co czyni lekturę 
książki „czytaniem duchowym”? Zależy to od książki czy od sposobu czytania? Co rozumie się przez 
instytucję „duchowa wspólnota”? Czyż każda wspólnota wierzących nie jest „duchową” wspólnotą? 
Czy gmina chrześcijańska może być bez zastrzeżeń zrównana z „wspólnotą chrześcijańską? 
Co oznacza wielość „duchowości” dla praktykowania wiary w gminach? 

34 Dzięki długim doświadczeniom poznał, że pogodnymi ludźmi łatwiej jest kierować na 
drodze ducha aniżeli melancholijnymi. Dlatego radośni ludzie byli mu bliżsi niż inni. Z tego powodu 
lubił także mówić: „Skrupuły i melancholio precz z mojego domu!” (Pierwszy proces w  sprawie 
Filipa Neri. Wyd. Giovanni Incisa della Rocchetta i Nello Vian, przy współpracy P. Carlo Gasbarri, 
Rzym 1957-1963, tom II, 36). Nie chciał żadnych skrupulatów lub takich, których sumienie niepokoi 
z  powodu jakichkolwiek spraw, „a gdy ktoś chciał mu przy Spowiedzi o tego rodzaju rzeczy 
opowiadać, często zdarzało się, że on nie chciał słuchać” (cyt. według Filip Neri, Schriften und 
Maximen, 249, (Maxime Nr. 35; Manuskript ACOR, A.III.9; zobacz także Maxime Nr. 89 [s. 266-
269] i Nr. 129 [s. 281]). 
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pewien spokój, co może przejawiać się wewnętrznymi nastawieniami ra-
dości i pogody. Poszczególny człowiek powinien ufać, że Bóg udzieli mu 
potrzebnej łaski i pomocy, aby mógł na swojej duchowej drodze iść na-
przód. Nadmiernie twarde pracowanie nad sobą i nad swoim życiem w rze-
czywistości nie prowadzi do wolności, przeciwnie, bardzo szybko okaże 
się zwrotem ku samowoli i pysze: kto zatrzymuje się na samym sobie jest 
chciwy i bardzo daleki od tego Boga, który darowuje w wielkiej miłości 
i szczodrobliwości35. Aby w pełnej wolności móc całkowicie żyć dla „ła-
godnego Chrystusa”36 trzeba wielkiej staranności: „Gdyż aby samych sie-
bie zwyciężyć potrzebujecie większej siły niż sami możecie posiadać. Do 
tego potrzebna jest wam siła Bożej łaski, modlitwa Ojca Duchowego, Matki 
Przełożonej i innych Sióstr, i wy musicie z serca polecać się na Kapitule mo-
dlitwie wszystkich, aby oni Wam pomogli. I przy Spowiedzi polecajcie się 
bardzo pokornie waszemu spowiednikowi, aby się za Was modlił i w mo-
dlitwie przedstawiał Panu”37.

Właściwym sposobem dystansowania od wszelkiego egocentryzmu 
jest właśnie rozmowa z Ojcem duchownym. Fancesco Zazzara przekazuje 
następującą wskazówkę Filipa Neri: „Swoim synom duchowym także radził, 
aby nigdy nie ufali sobie, lecz zawsze naradzali się z ich Ojcem Duchownym 
oraz pokornie polecali się modlitwom innych”38.

Rezultat

Czasy po Filipie Nerim bardzo się zmieniły, tak że dzisiaj domagają 
się poszerzonego nauczania; przedstawiamy kilka punktów:

35 Cytowane według tamże, 97-111.
36 Tamże, 106.
37 Tamże 109. Zamiast długich modlitw i intensywnych aktów umartwienia, które szybko 

męczą i powodują wycieńczenie, Filip Neri uczy, że nie powinno się chcieć osiągnąć wszystkiego 
w jednym dniu; lepiej jest iść naprzód powoli i na przykład skracać długie modlitwy, mianowicie na 
dobitne, ale serdeczne akty strzeliste, porozdzielane w ciągu dnia (Il primo Processo per San Filip 
Neri, II, 26-30). Pomocnym niech będzie także rezygnowanie podczas dnia z pewnych ułatwień 
i przyjemności, aby się wprawiać w niezmienną i wytrwałą skromność. Tego rodzaju postępowanie 
pomaga człowiekowi rozstawać się z wszelką zarozumiałością i przejawami miłości własnej, co dla 
Filipa Neri stanowi podstawowy warunek dla każdego duchowego postępu. 

38 Tamże.
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1. Kultura życia
Aby w swoim życiu wszystko ukierunkować na cel ostateczny po-

trzebna jest duchowa kultura życia, jednak oczywiście będzie się ona 
przedstawiała inaczej niż sugerują dzisiejsze pojęcia o wolności. Życie du-
chowe jest udaną, którą jednak wciąż na nowo trzeba poszukiwać i zdo-
bywać, realistyczną harmonią między cielesnym (warunkowym), psychicz-
nym (duchowym umysłowym), społecznym (egzystencjalno-dialogicznym) 
oraz ostatecznym (duchownym) wymiarem ludzkiego istnienia. Jeżeli ta 
harmonia zostaje w przybliżeniu osiągnięta, będzie miała wpływ na osobi-
ste dobre samopoczucie, tak że w wewnętrznej zgodności psyche i physis 

„duchowość” może wcielać się w codzienne dokonania, a więc w to co ciele-
sne. Ciało bowiem jest końcem wszystkich dróg Boga.

Z tego, co zostało powiedziane, dla bezpośredniego duchowego to-
warzyszenia wynikają pierwsze konieczności: Duchowy towarzysz musi 
uwzględniać psychologiczne dane ludzkiej natury, w szczególności ciała 
(wszystkie doświadczenia człowieka, także duchowe, odbijają się w jego 
cielesności). Prawdziwe przygotowanie ciała dokonuje się w wiernym 
wprawianiu się i powtarzaniu ważnych i życiowo koniecznych dokonań, 
które pozwalają nam dotrzeć do własnej głębi oraz do wewnętrznego upo-
rządkowania. Sztuka duchowej kultury życia polega na coraz bardziej świa-
domym i coraz intensywniejszym sposobem jej spełniania — niejako jak 
ćwiczenia39. Aby żyć świadomie (od przeżywania do życia!) i móc swoje 
życie kształtować w wolności i odpowiedzialności, potrzebne jest regularne 
zatrzymywanie się na modlitwie i na codziennej ocenie doświadczeń. Przez 
to modlący się odkrywa wewnętrzny wymiar swojej historii życia i uwalnia 
się od każdej powierzchownej połowiczności serca, aby w ten sposób dojść 
do prawdziwej wolności.

2. Praca nad życiorysem
Kohl w 1988 roku sformułował tezę o współczesnej de-instytucjo-

nalizacji biegu życia: Coraz dalej do tyłu przesuwane fazy wykształcenia 
z wstążką oczekiwania, odraczanie względnie odmowa zakładania rodzin, 

39 Do dobrej kultury życia należą różne rytuały, które towarzyszą i pogłębiają przebieg dnia 
i tygodnia, n.p. rano przy wstaniu i wieczorem na zakończenie dnia: Jak rozpoczynam dzień i jak go 
kończę? Czy znam jakiś „Feierabend” (czas wolny od pracy)? Ważne jest i decydujące mieć godziny 
i pory, w których można zajmować się własnymi względami i własnym życiem. 
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rozbijanie rodzin lub rozkład rodzin, przedwczesny stan spoczynku, prze-
rwania i upadki w karierach zawodowych względnie zmiana zawodów są 
zewnętrznymi oznakami tego. Z powodu wymogów gospodarczych oraz 
zmian, mianowicie rosnącego bezrobocia, przekwalifikowań, ograniczo-
nego czasu pracy, wysokiej mobilności itd. nie może być mowy o nor-
malnym życiorysie. Ponieważ biografia człowieka stoi w bezpośrednim 
związku z jego czasem i kulturą, nie dziwi, że wielkie przełomy obwiesz-
czają się właśnie w historiach życia ludzi i w nich znajdują swój pierw-
szy wyraz. W czasach nowej społecznej i kulturalnej orientacji rozpadają 
się style życia, ponieważ one już nie naznaczają praktyki i postępowania 
człowieka względnie utraciły swój zmysł orientacyjny. Powstają pęknięcia 
stylu. Obecnie musi zostać opracowany nowy styl życia. Posługa ojcostwa 
duchowego musi bardziej niż kiedykolwiek polegać na pomaganiu innym 
przyjmować ich życiową drogę od Boga, uczyć ją rozumieć i ją tłumaczyć. 
Wielu w naszym społeczeństwie jest tak bardzo przytłoczonych przymu-
sami pracy i rozbitą historią życia, że w ogóle nie wiedzą, czy i jak będą 
mogli znowu odetchnąć.

To, jak chrześcijanin swojego życia doświadcza oraz jak je świado-
mie przyjmuje i kształtuje, jest bezpośrednim wyrazem jego powołania. 
Co on o swoim życiu myśli i w jaki sposób świadomie prowadzi je do celu, 
wiele mówi o jemu właściwym rozumieniu jego powołania40. Sztuka wie-
rzącego stylu życia polega na tym, aby na swojej drodze życia pozwalać, 
aby wszystko było przenikane przez formalne prawo wiary. Ten „życiowy 
plan powołanie” zostanie teraz krótko przedstawiony w jego podstawo-
wych wymiarach.

3. Dynamika duchowego rozwoju
Podczas gdy Ignacy Loyola z swoimi Duchownymi Ćwiczeniami 

stawiał człowieka przed „wyborem” — decyzją do naśladowania, Filip 
Neri zdaje się raczej mieć na uwadze stopniowe i powolne wzrastanie, 
aby drugiemu na jego duchowej drodze pozwolić wzrastać do wolności. 

40 Znajdowanie woli Boże jest ściśle związane z wdawaniem się we własną linię życia 
oraz częściowe i wstępne pytanie: Kim ja jestem? Gdzie tkwią moje zdolności i siły, moje granice 
i trudności? Jakie mam zadania i obowiązki? Tylko ten kto tutaj dokładnie zna siebie i wie czego chce, 
będzie wiedział, czego Bóg chce od niego. 
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Karl Rahner w artykule41 o życiowej drodze wiary zastanawia się, jaką rolę 
w kościelnym pośrednictwie wiary i w jej nauczaniu odgrywa wiek życia. 
Podkreśla: Nie wszystkie religijne ćwiczenia mają w każdym wieku życia 
to samo znaczenie, może być, że niejedno w określonych czasach jest nie-
korzystne. Każdy ma swoją własną drogę i swoją własną dynamikę dojrze-
wania, tak że w duchowym życiu istnieje zarówno wczesne dojrzewanie 
jak również ten, kto musi odbywać ostrożną i długotrwałą drogę. Według 
Karla Rahnera niektóre fazy dojrzewania są raczej naznaczone monote-
istycznie, a inne bardziej trynitarnie, jak również zdarza się, że w czyimś 
procesie wiary powtarza się Stare Przymierze. Czy na drodze życiowej 
wielu chrześcijan nie istnieje na przykład czasowo coś takiego jak „wiek 
etyczny”, w którym praktyka sakramentów odchodzi na drugi plan? Pełnia 
wiary nie doznaje żadnych pomniejszeń, jeżeli w poszczególnych okre-
sach życia rozmaicie się różni i wyraża; także przedstawione przez Rah-
nera pytanie nie oznacza żadnego subiektywizmu w praktykowaniu wiary. 
Instytucja katechumenatu i związane z nim doprowadzanie do wiary daje 
się w równy sposób w dalszym ciągu prowadzić w całym przebiegu życia. 
Nie wszystko co religijne w każdym okresie życia musi się udawać, nie 
wszystko w każdym okresie może być właściwie i prosto wykonane. Tu 
nie może być mowy o żadnym subiektywizmie, zapewnie jednak powinno 
wskazywać na to, że praktyka wiary musi pozostawać uchwytną z prak-
tyki życia; inaczej dochodzi do rytualizmu i zewnętrznego formalizmu, 
jak wykazuje Rahner. To pytanie można kontynuować w poszczególnych 
stanach Kościoła. Czy nie może być stanu mniszego, który przyporządko-
wany jest wiekowi młodzieńczemu? Czy nie jest dobrze przypomnieć, że 
Kościół znał stan wdów i dziewic?

Nasze rozważania dają wyraźnie do zrozumienia, że wobec popu-
larnych terminów, jak „duchowe towarzyszenie”, „kierownictwo duchowe” 
i „rozmowy przy spowiedzi”, praktyka „duchowego ojcostwa”, jakie Filip 
Neri pełni, raczej odpowiada rozumieniu wiary i wyraża to, co pierwotnie 
chrześcijańskie, gdyż wskazuje na Chrystusa jako właściwego „Ojca” na-
szej wiary. Nadto w duchowym ojcostwie ukazuje się także pełna odpo-
wiedzialność takiej duchowej posługi, powinna bowiem innym wskazywać 
drogę do życia w prawdziwej wolności wiary, na to, że osiąga się na niej 

41 K. Rahner, Meßopfer und Jugendaszese, w: tenże, Sendung und Gnade, Beiträge zur 
Pastoraltheologie, Innsbruck-Wien-München 1959, 162-183.
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zbawienie. Ojciec duchowy okazuje się „prawdziwym przyjacielem” duszy 
jemu poleconego człowieka, pewnego dnia pełen ufności będzie mógł zło-
żyć sprawozdanie z swojej posługi. Taka „kompetencja”, jak podkreśla Filip 
Neri, jest charyzmatem i „owocem „modlitwy”, a więc darem z spotkania ze 
zmartwychwstałym Panem, który przez Ducha Świętego nieustannie w nas 
żyje i działa. 

Tłumaczenie Ks. Mieczysław Stebart COr 
— Tarnów 
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O. Florian Calice CO 
Wiedeń

Ojcostwo duchowe
Medytacja poranna wygłoszona podczas XI Kongresu Konfederacji 

Oratorium św. Filipa Neri w Rzymie, w niedzielę 30 września 2018 roku

Drodzy Ojcowie, być może zadajecie sobie pytanie, dlaczego zosta-
łem wybrany, aby wygłosić to przemówienie, co mnie wyróżnia? Prawdę 
mówiąc nie mam pojęcia, ponieważ nie znam żadnego powodu, dla które-
go byłbym bardziej odpowiedni do mówienia na ten temat niż ktokolwiek z 
Was. Jednakże, dziękuję Ojcom, którzy mnie zaprosili do wypowiedzi o oj-
costwie duchowym, ponieważ z przeprowadzonej refleksji nad jego znacze-
niem i wymogami sam wiele skorzystałem.

Nie tylko wybór mówcy można uznać za „filipiński żart”, ale również 
samo zadanie. Nie dlatego, żeby temat nie był piękny, czy bardzo ważny 

— bo taki jest, ale dlatego, że Ojcowie zdecydowali się zaprosić trzech pre-
legentów z przemówieniami na ten sam temat. Na szczęście nie wiem co 
inni będą mówić (albo już powiedzieli) — a więc odważnie stąpam po zie-
mi, nie przejmując się czy przypadkiem nie rozcieńczam cennego wina ich 
głębokich refleksji. Kiedy zauważyłem, że każdy z nas ma realizować temat 
pod tym samym tytułem, odważyłem się zapytać, czy nie powinniśmy spró-
bować omówić różne aspekty zagadnienia, ale wtedy Ojcowie powiedzieli: 
Nie martw się, w niedzielę i tak nikt nie przyjdzie Cię słuchać. Uczestnicy 
kongresu na pewno skorzystają z możliwości zwolnienia się z programu, 
aby zabawić w centrum miasta. 

Po tym wstępie chciałbym przejść do tematu, rozpoczynając od słów 
Pana w Ewangelii Jana, rozdział 15: „Ja jestem prawdziwym krzewem win-
nym, a Ojciec mój jest uprawiającym winnicę. Każdy pęd, który nie wydaje 
owocu on oczyszcza, aby mógł przynieść owoc obfitszy.” 

Chciałbym rozważyć ojcostwo duchowe z perspektywy obrazu na-
szego niebieskiego Ojca w Jego trosce o każdą duszę. Ten fragment Pisma 
wyraża w piękny sposób za pomocą obrazu miłości z jaką ogrodnik traktuje 
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każdą ze swoich roślin jako wyjątkową i szczególnie cenną — jak ojciec ko-
cha każdego z nas. I w jaki sposób oddaje nam siebie, by pomóc nam stawać 
się tym czym powinniśmy — obrazami jego umiłowanego Syna.

Jeśli zapomnimy, że to podobieństwo do Chrystusa jest jedynym 
celem naszego życia, wszelkie refleksje na temat ojcostwa duchowego 
pozostaną jedynie miłymi słówkami. Powinniśmy zatem pamiętać słowa 
św. Pawła do Galatów: „Znów jestem w bólach rodzenia, dopóki Chrystus 
nie zostanie w was uformowany!” 

Obraz, którego nasz Pan używa w 15 rozdziale Ewangelii Jana po-
zwala nam zrozumieć konieczność z jaką jego łaska ma przynieść w nas 
owoc: „Przez to mój Ojciec dozna chwały, że przyniesiecie owoc obfity 
i w ten sposób pokażecie, że jesteście moimi uczniami.” 

Jeśli tych owoców brakuje, gałązki muszą zostać odcięte od wino-
rośli i odrzucone precz. Odnosząc te słowa do nas: dla każdego kto przez 
chrzest został zjednoczony z Chrystusem, te słowa brzmią nad wyraz ostro. 
Jednakże w prosty sposób wyrażają prawdę: „albowiem temu kto ma będzie 
dodane, a temu kto nie ma zabiorą również to co mu się wydaje że ma.” 

Wydaje się zatem, że ojcostwa duchowego nie można oddzielać od na-
szego powołania do świętości. Ojcostwo duchowe musi być rozumiane jako 
służba powołaniu do świętości. A ono nie może być rozumiane tylko jako 
wyzwanie rzucone nam przez Boga, czy też test, bo jest przecież wyrażeniem 
Jego głębokiego pragnienia, że naprawdę możemy być z Nim zjednoczeni. 
Wszystkie Jego Ojcowskie działania w naszym życiu są wyrazem tego pra-
gnienia. Jego utożsamianie się z duszą, Jego pełna uwaga skupiona na niej, 
Jego doskonała wiedza o niej charakteryzują Boże nastawienie do nas. To jest 
powód wszystkich Jego starań, całego Jego poświęcenia dla naszego wzrostu, 
dla rozwoju każdej pojedynczej duszy. W Ewangelii św. Jana ta miłość jest 
najlepiej wyrażona w słowach: „Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał 
swojego Syna, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg posłał swojego Syna na świat nie po to, aby świat potępić, lecz 
po to, aby świat mógł zostać przez Niego zbawiony.” 

Zbawienie każdej duszy jest głębokim pragnieniem Ojca. Zatem oj-
costwo duchowe praktykowane przez nas musi zasadzać się w Bożym sta-
raniu o nasze zbawienie. Jest ono jednocześnie wyrazem i narzędziem jego 
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troski o każdą duszę, dlatego duchowe ojcostwo praktykowane przez nas 
musi w pełni korespondować z Ojcostwem Boga. 

Rozważając Ojcostwo Boga, musimy rozpocząć od Jego bezwarun-
kowej miłości. Św. Teresa w swojej książce o doskonałości, komentując mo-
dlitwę Ojcze nasz, mówi: „O Synu Boży i mój Panie!... Czy Twoje słowo nie 
może zawieść? [Wydaje się, że] Ty możesz zobowiązać Ojca do wypełnienia 
Twojego słowa nie w jednorazowym rozbłysku, ale przez to, że On będąc 
naszym Ojcem musi nas znosić bez względu na wielkość naszych prze-
stępstw. Gdy do niego wracamy, musi nam przebaczać tak jak przebaczył 
marnotrawnemu synowi, musi nas pocieszać na naszych ścieżkach, musi 
nas podtrzymywać jak zazwyczaj ojciec jest zobowiązany robić, a wszystko 
dlatego że On chce być lepszy niż jakikolwiek ziemski ojciec, albowiem nic 
dobrego nie może zaistnieć bez doskonałości jaka jest w Nim. Musi nas 
miłować; musi podtrzymywać; i w końcu uczynić nas uczestnikami i dzie-
dzicami wraz z Tobą...” 

W tych słowach św. Teresa wskazuje konieczność całkowitego dopa-
sowania się do dusz nam powierzonych. Sam często chciałbym, żeby wierny 
dostosował się do moich oczekiwań, szczególnie w konfesjonale, gdy cho-
dzi o godziny przyjmowania penitentów czy przebieg spowiedzi. Miłość 
Boża uczy nas jednak, że trzeba wyjść poza samych siebie i oddać się całko-
wicie na służbę duszom.

W bliskości z tą autentyczną miłością idzie nasza odpowiedzialność 
o doskonalenie dusz, niczym ogrodnik uprawiający swoje rośliny. Mogliby-
śmy zastąpić pojęcie duchowego ojcostwa wyrażeniem „odpowiedzialność 
za wzrost duszy”. Bóg czyni siebie sługą naszego zbawienia, pomagając każ-
dej duszy rozwinąć się w najlepszy możliwy dla niej sposób. To wymaga od 
nas poświęcenia dla duchowego rozwoju dusz nam powierzonych.

Gotowość do pełnienia posługi duchowego ojcostwa wymaga, aby-
śmy sami poddali się pod kierownictwo Ojca duchowego. Nikt nie może 
przewodzić sam sobie na drodze do świętości; nikt nie jest w stanie wy-
starczająco dojrzeć w którym miejscu potrzebuje oczyszczenia, albo z cze-
go wynikają nieuporządkowane przywiązania. Nauki św. Filipa i wielkich 
Ojców tradycji oratoryjnej są jasne w tej kwestii. Dla św. Filipa dobry ora-
torianin, to ten który poddaje się kierownictwu Ojca duchowego, którego 
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regularnie odwiedza by wyznać swoje winy w spowiedzi, aby ujawnić swoje 
inspiracje, sekretne myśli i pragnienia, pokusy i bez którego zgody lub po-
rady nie podejmie żadnego kroku czy decyzji dotyczącej dobra swej duszy. 
Św. Filip był w tej kwestii tak restrykcyjny, iż żądał, aby w sytuacji, gdy Oj-
ciec duchowy jest w danej potrzebie niedostępny, uzyskać jego zgodę przy 
najbliższej okazji od podjęcia decyzji. Wszyscy Ojcowie tradycji oratoryjnej 
za św. Filipem uczą, że powinniśmy wybierać Ojca duchowego po wcze-
śniejszej modlitwie, a raz wybranego nie powinniśmy opuszczać, ale pod-
dać się jego kierownictwu w pokorze i posłuszeństwie. Można powiedzieć, 
że ta gotowość do szukania i przyjęcia duchowego kierownictwa jest wyra-
zem autentycznego pragnienia wzrastania w życiu duchowym i świętości. 

Przejmujący jest sposób, w jaki św. Teresa w „Twierdzy duchowej” wy-
jaśniając etapy wzrastania duszy w coraz większej wolności od grzechu aż do 
jej całkowitego zjednoczenia z Bogiem, opisuje jak wiele dusz zatrzymuje się 
w pewnym miejscu. Otóż w przejściu z „pokoju” (etapu) trzeciego do czwar-
tego, kiedy dusza wyzwoliła się już z wszystkich więzów, praktykuje wszyst-
kie cnoty, zbudowała solidne życie duchowe i powinna teraz przejść do stanu, 
w którym Bóg zaczyna działać w niej bardziej, aby ją dogłębnie przekształcić, 
wiele dusz zatrzymuje się i nie podąża dalej, ponieważ właśnie wtedy opierają 
się oczyszczającemu działaniu Boga. Nie przyjmują oczyszczenia, które Bóg 
sprawia w nich za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych krzyży, ponieważ 
nie rozumieją jak konieczne jest to szczególne oczyszczenie dla ich zbawienia 
i dalszego wzrostu duszy. Bez dobrego przewodnika takie dusze tracą wiele 
lat bez postępu, kiedy właśnie wtedy poprzez pokorę i otwartość na Boże 
działanie mogłyby przejść na następny poziom w zaledwie 8 dni.

Kto chce być Ojcem duchowym, musi sam korzystać z duchowego 
kierownictwa. Tylko na tej drodze nie stanie się administratorem sakra-
mentów, ale będzie w stanie pomagać duszom w prawdziwym wzrastaniu.

Rozważmy teraz różne wymiary tej posługi. Zauważam 4 cechy Ojca 
duchowego, którego porusza prawdziwe umiłowanie dusz: 
a)  zrozumienie i cierpliwość, 
b) pocieszenie i wsparcie, 
c)  ochrona i rozeznanie, 
d) przewodnictwo i umiejętność motywowania do wzrostu.
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a) Zrozumienie. 
Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś, że największym darem na 

tym świecie, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi jest zrozumienie. 
To coś, za czym tęskni każda dusza: by być zrozumianą w swoich udrękach, 
lękach, nadziejach... Oto pierwsze wyzwanie ojcostwa duchowego: uczyć 
się pełnego zrozumienia dusz nam powierzonych, stanu umysłu w jakim się 
znajdują oraz powodów ich cierpienia czy walki. Św. Paweł mógł powiedzieć 
o sobie w liście do Koryntian: „Dla słabych stałem się słaby, abym mógł zwy-
ciężyć słabość. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby w ten sposób ocalić 
przynajmniej niektórych.” Musimy najpierw rozumieć, aby być w stanie za-
akceptować bez potępiania, z wielkim współczuciem dla duszy zmagającej się 
z grzechem, swoimi słabościami, pokusami Szatana, z zaakceptowaniem woli 
Bożej, z krzyżem... Oznacza to podążanie za Panem, o którym mówi prorok: 

„nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomieniu, dopóki 
nie przyniesie zwycięstwa sprawiedliwości.” 

Z tego powodu zrozumieniu musi towarzyszyć cierpliwość: każda 
dusza ma swoje własne tempo i dlatego ważne jest dotrzymywanie kro-
ku duszy, przystosowując się do jej tempa. Rozważajmy cierpliwość Pana 
wobec swoich uczniów, a ponad wszystko Jego nieskończoną cierpliwość 
wobec każdego z nas. Jednocześnie musimy odczytywać sposób w jaki Bóg 
prowadzi duszę poprzez swoje łaski i wymagania, a to wymaga głębokiej 
pokory z naszej strony.
b) Pocieszać. 

Zrozumienie, które chroni nas przed osądzaniem innych i pomaga 
nam ich zaakceptować jest warunkiem wstępnym, aby być w stanie po-
cieszać i wspierać. Istnieje tak wiele trudności, kłopotów i zmagań, któ-
re doświadczają duszę wewnętrznie i zewnętrznie w połączeniu z rosnącą 
świadomością własnej słabości, że pocieszenie i wsparcie staje się koniecz-
nym aspektem duchowego Ojcostwa. Pocieszanie strapionych jest jednym 
z uczynków miłosierdzia co do duszy.
c) Chronić. 

Naprawdę momenty zwodzenia przez diabła są tak częste, tak ide-
alnie wybrane, i tak doskonale ukryte, że potrzeba szczególnej uwagi, aby 
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ustrzec dusze przed wpadnięciem w sidła pokusy. Św. Antoni Wielki zoba-
czył kiedyś świat pokryty tak wielką ilością pułapek, że wydawało mu się 
niemożliwym uciec przed nimi. W tym zwątpieniu zwrócił się do Pana: Jak 
mógłby ktoś przejść bezpiecznie pośród tych pułapek? Pan odpowiedział: 
tylko pokora może cię przed nimi ustrzec. A my dodajmy, że poddanie się 
kierownictwu duchowemu jest zasadniczym wyrazem tej pokory.

W tej dramatycznej walce pomiędzy siłami ciemności i siłami światła, 
obecność Ojca duchowego ma szczególne znaczenie. To na nim spoczywa 
ciężar pomocy duszy w rozeznawaniu wszystkich ukrytych działań Szatana, 
jego pułapek, kłamstw i prowokacji, przez które próbuje zdezorientować du-
szę i wystawić ją na pokusę. Istnieje tak wiele okazji, aby stracić łaskę Bożą. 
Św. Teresa z Avila nauczała, że Szatan nigdy nas nie opuszcza, ale ciągle — 
niczym przebiegły złodziej — próbuje wykraść nam łaskę Bożą i zniszczyć 
to co łaska dotąd w nas zdziałała. Duchowe rozeznawanie jest zatem jed-
nym z najważniejszych obowiązków Ojca duchowego. Między innymi z tego 
właśnie powodu, św. Teresa uczy, że potrzebujemy ojców duchowych, którzy 
dobrze znają reguły rozeznawania i są doświadczeni w zmaganiach z Sza-
tanem. Przypomnijmy, że doświadczenie w prawidłowym stosowaniu reguł 
rozeznawania jest owocem prawdziwych ćwiczeń duchowych.
d) Ostatecznie: Ojcostwo duchowe polega na prowadzeniu kogoś do postępu 

i towarzyszeniu duszy w procesie wzrostu.
Kierownictwo duchowe winno pomóc duszy w odkryciu tego co 

utrudnia jej wzrastać w miłości i wykorzystać to co sprzyja temu wzrosto-
wi. Dla przykładu: łaska, którą przekazują sakramenty, regularna modlitwa 
i praktykowanie dobrych uczynków, jest tożsama z natchnioną miłością. 
Jeśli nadprzyrodzona miłość wraz z wszystkimi, właściwymi jej cnotami 
nie wzrasta, jest oczywistym, że należy zbadać sposób przyjmowania sa-
kramentów. Wiernym łatwo przychodzi przyjmowanie sakramentów bez 
przynoszenia odpowiednich owoców. Podobnie ktoś może się dużo modlić, 
ale jego modlitwa nie przyczynia się do nawrócenia serca. Tutaj znajduje się 
szerokie pole do działania dla kierownictwa duchowego: właściwego prak-
tykowania spowiedzi, zrozumienia Eucharystii i tego jak wielkie znaczenie 
ma sposób przyjmowania komunii świętej. Do tego należy dodać znacze-
nie praktykowania życia duchowego z intencją rozwoju ducha modlitwy. 
Ojciec duchowy musi znać nauczanie świętych na temat modlitwy, medy-
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tacji i co więcej, samemu winien prowadzić ugruntowane życie modlitwy. 
Zazwyczaj wszystkie moralne kryzysy wynikają z braku modlitwy. Dlatego 
kierownictwo duchowe musi postawić sobie za cel wsparcie duszy w budo-
waniu dobrego życia modlitwy, co w naszej oratoryjnej tradycji zawiera się 
w modlitwie wewnętrznej takiej jak medytacja czy adoracja eucharystycz-
na, albo nabożeństwach jak np. różaniec.

Może się również zdarzyć, że dusza realizuje swoje powołanie, albo 
spełnia swoje obowiązki w sposób, który nie pomaga wzrastać miłości. 
W  takiej sytuacji, Ojciec duchowy musi być niczym dobry lekarz, który 
wybada jaka choroba powstrzymuje duszę od rozwoju. Duchowa choroba 
najczęściej wiąże się z grzechami głównymi, dlatego Ojciec duchowy po-
winien pomóc duszy zobaczyć, gdzie jest potrzebne nawrócenie albo jaką 
cnotę należy rozwijać. Ojciec duchowy nie może ograniczać się tylko do 
głoszenia Miłosierdzia Bożego, ale jest także odpowiedzialny za postęp du-
szy i jej rozwój. Wymaga to jednocześnie mądrości i odwagi. 

Widzimy, że św. Filip nie wahał się nadawać swoim duchowym dzie-
ciom wymagających pokut, dotyczących głównie pokory i posłuszeństwa, 
by w ten sposób pomóc im pokonać wszystko co przeszkadza w rozwoju. 
Istnieje na ten temat wiele anegdot, ale zza ich żartobliwego charakteru wy-
łania się przed nami z jakim zapałem św. Filip spełniał zadanie duchowego 
ojcostwa. Jeśli chcemy naśladować go i być prawdziwymi Ojcami duchowy-
mi, potrzebujemy wielkiej roztropności i pokory.

W podobnym sensie Papież Franciszek wyjaśniał co znaczy eduko-
wać. Mówił, że jest to prowadzenie kogoś z przestrzeni, w której czuje się 
komfortowo do nowej ziemi, w taki sposób by jedną stopą dotykał bez-
piecznego terytorium, a drugą wkraczał w nieznane. 

W każdym razie, Ojcostwo Duchowe oznacza pracować intensywnie 
przy pomocy duchowego kierownictwa, modlitwy i poświęcenia się dla do-
bra duszy w sposób, który pozwoli nam powtarzać za św. Pawłem: „Choć-
byście mieli wielu przewodników w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Al-
bowiem ja stałem się waszym ojcem w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię”. 

Tłum. Ks. Mateusz Kiwior COr 
Tarnów 
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ks. Adam Maj COr  
Radom

Edukacja oratoryjna 
Wypowiedź na spotkaniach tematycznych grup roboczych podczas 

XI Kongresu Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri w Rzymie  
we wtorek 2 października 2018 roku

Edukacja szkolna jest naturalnym, chociaż złożonym i wymagającym 
przedmiotem apostolstwa oratoryjnego. Przede wszystkim jest współcze-
snym znakiem miłości św. Filipa do młodzieży i formą duszpasterstwa mło-
dzieży, należącego do priorytetowego posłannictwa Oratorium (Konstytu-
cje, 116).

1. Aktualność oratoryjnej edukacji eksponuje współczesne znaczenie 
szkoły, która mimo krytyki i ciągłych reform pozostaje niezbędną instytucję 
dla formacji młodego pokolenia, zaś edukacja źródłem rozwoju człowie-
ka oraz przygotowania do życia w społeczeństwie i we wspólnocie religij-
nej. Takie funkcje i cele podejmuje współczesna szkoła katolicka, która jest 
spadkobiercą długiej i bogatej tradycji edukacyjnej Kościoła katolickiego, 
inspirowanej Ewangelią. Uniwersalny model szkoły katolickiej określiły: 
Sobór Watykański II, dokumenty posoborowe Stolicy Apostolskiej i na-
uczanie papieży w ostatnich 40 latach. 

2. Specyfiką szkoły katolickiej jest jej integralność. Najpierw organi-
zacyjna, bowiem szkoła katolicka jest podmiotem Kościoła i zarazem pod-
miotem w systemie edukacji krajowej. Pierwsza podmiotowość decyduje 
o jej istocie i posłannictwie, druga charakteryzuje ją jako instytucję realizują-
cą typowe dla każdej szkoły cele, funkcje i zadania, ponieważ „nie może być 
szkołą katolicką, jeśli nie jest najpierw szkołą” (Stolica Apostolska, 1977). 

3. W zakresie programu pedagogicznego (celu, treści, zdań, metod) 
szkołę katolicką cechuje integralny wymiar, którego podstawę stanowi per-
sonalistyczna koncepcja człowieka jako osoby („adekwatna antropologia” — 
Jan Paweł II) oraz personalistyczne wychowanie chrześcijańskie, polegają-
ce na wspieraniu całościowego rozwoju osoby wychowanka we wszystkich 
jego wymiarach: fizycznym, psychicznym (intelektualnym, wolitywnym, 
emocjonalnym), społecznym, kulturowym, duchowo-religijnym. W teorii 
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i praktyce program edukacyjny szkoły katolickiej stanowi integrację wiary, 
kultury (nauki) i życia oraz adekwatnych wartości według ich personali-
stycznej hierarchii. Integralność programowa określa cel edukacji, którym 
jest pełny rozwój ludzki i chrześcijański ucznia, jego osobowa dojrzałość. 
Najwyższym wzorem osobowym wychowania w szkole katolickiej jest Je-
zus Chrystus, doskonały Człowiek i autentyczny Bóg, w którym młodzież 
odkrywa prawdę „o sensie życia, o wartościach i o wierze, która stanowi 
o życiu pełnym sensu” (Jan Paweł II). Integralna formacja w szkole katolic-
kiej jest aktualną i twórczą alternatywą wobec współczesnego kryzysu wy-
chowania w szkole i w rodzinie, kryzysu kultury, kryzysu aksjologicznego 
(Benedykt XVI, Franciszek). 

4. Świadomi znaczenia edukacji i potencjału formacyjnego szkoły 
katolickiej, ojcowie Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu 
otworzyli dwa lata po upadku komunizmu w Polsce — w 1991 r. katolic-
kie liceum, natomiast w 2000 r. katolickie gimnazjum. Jedną i drugą szkołę 
ukończyło ponad 2 tysiące absolwentów. Jednak najważniejszym motywem 
utworzenia szkół katolickich stanowił wymiar charyzmatyczny – ducho-
wości i apostolstwa filipińskiego. Jego źródłem jest św. Filip Neri. 

5. U podstaw pedagogii św. Filipa Neri znajduje się humanizm 
chrześcijański — wizja świata, człowieka i kultury przyjęta w perspekty-
wie wiary. Świat, będący odblaskiem piękna i potęgi Boga, znajduje swoje 
ukoronowanie w człowieku stworzonym na obraz Boga, odkupionym przez 
miłość Chrystusa. W tym kontekście św. Filip postrzega kulturę. Nie należy 
do grona skrajnych krytyków renesansowych przemian kulturowych, nie 
ma rewolucyjnych zapędów jak Savonarola. „Nic, co ludzkie nie było mu 
obce — z wyjątkiem grzechu i krzywdy” (H. Jaromin). Humanizm chrze-
ścijański św. Filipa zawiera w sobie dynamizm wychowawczy, w jego per-
spektywie jest miejsce na radość, na liczenie przyjaciół a nie wrogów, na 
optymizm a nie pesymizm, na przemianę moralno-duchową a nie na zwy-
cięstwo zła. Pedagogia św. Filipa umożliwia wychowankowi być dzieckiem 
swojego, nowoczesnego świata, a jednocześnie dzieckiem Boga, który pra-
gnie go zbawić w takim świecie, jaki jest. 

6. Humanizm chrześcijański implikuje personalizm wychowawczy, 
który u św. Filipa nie ma charakteru spekulatywnego, ale egzystencjalny. 
Św. Filip szanuje każdego człowieka, przyjmuje go takim, jaki jest, respek-
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tuje jego autonomię i godność, traktuje podmiotowo. Nawiązaniu kontaktu 
osobowego sprzyja delikatność i miłość. Św. Filip włącza się w dzieje swo-
ich uczniów, towarzyszy ich przeżyciom, zawsze dostępny i chętny do dia-
logu. W relacjach wychowawczych nie znosi przymusu i zbędnego rygoru. 
Uczniom wyznacza jedyną granicę wolności — grzech. Jest cierpliwy w wy-
chowaniu i kierownictwie duchowym. Wolny od schematów i konwenan-
sów nie ma gotowego modelu osiągania pełni człowieczeństwa: „Niechaj 
każdy idzie swoją drogą, byle tylko początkiem i kresem był Bóg”. Peda-
gogia św. Filipa ukierunkowana jest na realizację powszechnego powoła-
nia do świętości, czyli przez każdego człowieka i we wszystkich formach 
życia, w zwyczajnych okolicznościach, w realizacji własnych obowiązków 
stanu i powołania. Zachęca do praktykowania dobra i przezwyciężania wad. 
Młodym zaleca: „Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie”. Sam staje się przykładem 
dążenia do świętości w zwyczajnym, niewyszukanym życiu, oczekując tego 
samego od swoich wychowanków.

7. Pedagogia św. Filipa integralnie łączy cele naturalnego i chrze-
ścijańskiego wychowania. W ich kontekście nabierają szczególnego zna-
czenia wychowawczego specyficzne cechy duchowości św. Filipa i jego ży-
ciowych priorytetów: miłość Boga i bliźniego, umartwienie wewnętrzne, 
radość i pokorna prostota. Ich wartość wychowawcza wiąże się z rozwojem 
wszystkich wymiarów osobowych człowieka. 

8. Metodę pedagogii św. Filipa stanowi realistyczne dostosowanie się 
do ucznia. Nie jest to metoda zamierzona teoretycznie, ale spontaniczna, 
intuicyjna, naturalnie płynąca z jego miłości do człowieka. Zawiera w sobie 
formę spotkania, prostej rozmowy, dialogu o rzeczach zwyczajnych, waż-
nych i najważniejszych. W dialogu wychowawczym odkrywa się prawdę 
o sobie, o dobru i złu, prawdę o Bogu. Dialogiczny styl wychowawczy czyni 
św. Filipa podobnym do Sokratesa. Jeszcze za jego życia ten tytuł nadaje mu 
kard. Valerio: „Słusznie można nazwać Sokratesem chrześcijańskim tego 
wielkiego męża”.

9. Pedagogia św. Filipa Neri i jej metoda jest uniwersalna i wciąż aktu-
alna. W jej centrum znajduje się osoba ludzka, godna najwyższego szacun-
ku, miłości, dostosowania do niej wszystkich oddziaływań wychowawczych. 
Zarazem jest to pedagogia integrująca w sobie wymiar naturalny i  trans-
cendentny człowieka i świata, natury i kultury, pedagogia dialogu i radości, 
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wolności i prostoty, przepełniona optymizmem i aktywnością dobra, na-
dzieją przekraczającą świat doczesny. Wreszcie jest to pedagogia oparta na 
świadectwie życia wychowawcy, bowiem „dzisiejszy świat w najwyższym 
stopniu potrzebuje wychowawców wrażliwych i przygotowanych, którzy 
uczyliby zwyciężać smutek oraz poczucie osamotnienia i nieumiejętność 
porozumiewania się, dręczące wielu młodych ludzi, a nawet ich załamujące” 
(Jan Paweł II, 1979).

10. Pedagogia św. Filipa Neri jest kompatybilna z modelem współcze-
snej szkoły katolickiej i może skutecznie dynamizować integralną formację 
współczesnej młodzieży, czego doświadczyły szkoły katolickie św. Filipa 
w Radomiu.
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