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Nowelizacja wytycznych Konferencji Episkopatu Polski
dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku 

oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu De-
kalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia

AKTA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NR 31/2019
Warszawa, dnia 16 października 2019 r. 
SEP – D/4-1

Oświadczenie dotyczące ogłoszenia Uchwały nowelizującej
Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego

w przypadku oskarżeń duchownych o czyny
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu

z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia

Wykonując polecenie Ojca Świętego Franciszka określone w art.  2 
§1 listu apostolskiego motu proprio Vos estis lux mundi z dnia 7 maja 
2019  r., Konferencja Episkopatu Polski w dniu 8 października 2019 r. do-
konała zmiany Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kano-
nicznego w  przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu 
przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku 
życia, z dnia 8 października 2014 r., uprzednio znowelizowanych w dniu 
6 czerwca 2017 r. W dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2019 r., poprzez 
zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu 
Polski, ogłoszona zostaje Uchwała nr 14/384/2019 Konferencji Episkopa-
tu Polski z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nowelizacji Wytycznych 
dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń 
duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą nie-
pełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia. Uchwała ta wchodzi w życie 
po miesiącu od dnia jej ogłoszenia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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Uchwała nr 14/384/2019  
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nowelizacji
Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego 
w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu 

przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią 
poniżej osiemnastego roku życia

Ojciec Święty Franciszek w art. 2 § 1 listu apostolskiego motu proprio 
Vos estis lux mundi z dnia 7 maja 2019 r. polecił, by konferencje biskupów 
w ciągu roku od wejścia w życie tego aktu prawnego ustanowiły jeden lub 
więcej stabilnych systemów w celu składania zawiadomień o domniema-
nych przestępstwach przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnia-
nych przez duchownych lub członków instytutów życia konsekrowanego 
czy stowarzyszeń życia apostolskiego w stosunku do małoletnich lub osób 
bezradnych. Systemy te mają być łatwo dostępne dla każdego. Realizacja 
dyspozycji motu proprio może nastąpić także poprzez ustanowienie spe-
cjalnego urzędu (biura) kościelnego. Wykonując to polecenie, Konferen-
cja Episkopatu Polski podczas 384. Zebrania Plenarnego, odbywającego się 
w Warszawie w dniach 8-9 października 2019 r., na podstawie art. 19 Statu-
tu KEP, postanawia, co następuje:

Art. 1
W Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego 

w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykaza-
niu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, z dnia 
8 października 2014 r., znowelizowanych w dniu 6 czerwca 2017 r., dodaje 
się punkty 2a, 2b i 2c w następującym brzmieniu: 

„2a. W każdej diecezji i w każdej prowincji kleryckiego instytutu życia kon-
sekrowanego na prawie papieskim lub kleryckiego stowarzyszenia życia 
apostolskiego na prawie papieskim w Polsce należy ustanowić delegata 
ds. ochrony dzieci i młodzieży, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgło-
szeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez duchownego oraz zo-
bowiązanego do wskazania możliwości pomocy psychologicznej, prawnej 
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i duszpasterskiej. Dane kontaktowe delegata (imię i nazwisko, bezpośred-
ni telefon, adres poczty elektronicznej, adres umożliwiający bezpośrednie 
spotkanie) mają być podane na stronie internetowej diecezji lub prowin-
cji w sposób łatwo dostępny dla każdego zainteresowanego. Otrzymaną 
informację delegat przekazuje właściwemu przełożonemu kościelnemu, 
który podejmuje dalsze działania zgodnie z przepisami prawa. 

2b. Delegat przyjmuje także — w celu przekazania do właściwej władzy ko-
ścielnej — zgłoszenia dotyczące innych przestępstw wymienionych w Li-
ście apostolskim motu proprio Vos estis lux mundi z dnia 7 maja 2019 r., 
a więc o: 

 — wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez niemającego 
święceń członka instytutu życia konsekrowanego czy stowarzy-
szenia życia apostolskiego lub przez duchownego, który należy 
do innej niż wymienione w punkcie 2a jednostki kościelnej;

 — zmuszaniu kogoś, przez osobę duchowną lub zakonną, przy 
zastosowaniu przemocy lub groźby czy też nadużycia władzy, 
do dokonywania lub poddawania się czynnościom seksualnym;

 — wytwarzaniu, prezentowaniu, przechowywaniu lub rozpo-
wszechnianiu przez osoby duchowne lub zakonne pornografii 
dziecięcej;

 — rekrutowaniu lub nakłanianiu osoby małoletniej czy bezradnej, 
przez osobę duchowną lub zakonną, do udziału w prezentacjach 
pornograficznych.

2c. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia powyższych przestępstw 
w każdym przypadku można kierować bezpośrednio do właściwych or-
dynariuszy. W przypadku podejrzenia przestępstwa nadużycia władzy 
przez wyższych przełożonych kościelnych, o których mowa w art. 6 motu 
proprio Vos estis lux mundi, polegającego na działaniach lub zaniecha-
niach mających na celu zakłócanie lub uniknięcie dochodzeń świeckich 
lub kanonicznych, administracyjnych lub karnych, przeciwko duchowne-
mu lub zakonnikowi w związku z wyżej wymienionymi przestępstwami, 
ewentualne zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do władzy określo-
nej w art. 8 i 9 motu proprio lub do Stolicy Apostolskiej — wprost lub za 
pośrednictwem nuncjusza papieskiego”.
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Art. 2
O powołaniu delegata i zamieszczeniu jego danych kontaktowych na 

stronie internetowej każda diecezja powiadomi nuncjusza apostolskiego 
w Polsce, zgodnie z wymogiem art. 2 § 1 motu proprio Vos estis lux mundi.

Art. 3
1. Tekst jednolity Wytycznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie po miesiącu od dnia jej ogłoszenia, które nastą-

pi poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Konferencji 
Episkopatu Polski.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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Pismo Sekretarza Generalnego Konferencji Episko-
patu Polski w sprawie nowelizacji WYTYCZNYCH 

Warszawa, dnia 16 października 2019 r. 
SEP — D/4-1

Czcigodny Ojcze Przewodniczący,

pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym na stronie interneto-
wej Konferencji Episkopatu Polski ogłoszona została Uchwała nowelizująca 
Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku 
oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu 
z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Uchwały nr 14/384/2019 Konferencji Episko-
patu Polski z dnia 8 października 2019 r., nowelizacja ww. Wytycznych wej-
dzie w życie po miesiącu od jej ogłoszenia. 

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Konferencji Episko-
patu Polski w zakładce Akta KEP https://bit.ly/2Bics7u. Załącznik do ni-
niejszego pisma zawiera ich wersję elektroniczną. 

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Panu
Bp Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny  

Konferencji Episkopatu Polski

Załącznik 1  
_________________
Czcigodny 
O. dr Janusz SOK
Przewodniczący Konferencji
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
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Powołanie przez Konferencję Episkopatu Polski 
Fundacji św. Józefa

Biskupi zgromadzeni na 384. Zebraniu Plenarnym przyjęli statut 
Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Fundacja ma być 
dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciń-
stwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. Fundacja będzie finansowana 
przez wszystkie diecezje, proporcjonalnie do liczby duchownych. Biskupi 
mają nadzieję, że rozpocznie działalność z początkiem przyszłego roku.

Solidarność z pokrzywdzonymi
— Powołanie fundacji to wyraz solidarności Kościoła w Polsce z po-

krzywdzonymi — komentuje abp Wojciech Polak, Delegat KEP ds. ochrony 
dzieci i młodzieży.  Prymas Polski kierował zespołem, który przygotował 
statut Fundacji. — Wierni, jak i całe społeczeństwo, oczekują jednoznacz-
nego zaangażowania i konkretnego działania ze strony Kościoła w walce 
z  dramatem wykorzystania seksualnego. Konieczne jest kontynuowanie 
istniejących oraz podejmowanie nowych systematycznych działań na rzecz 
osób zranionych we wspólnocie Kościoła, zarówno przez niektóre osoby 
duchowne, jak też innych sprawców związanych z działalnością edukacyjną 
i duszpasterską Kościoła – podkreśla abp Polak.

Działalność fundacji ma mieć charakter ogólnopolski. Fundacja bę-
dzie świadczyć wieloraką pomoc pokrzywdzonym we współpracy z kon-
kretną diecezją i z istniejącymi dziełami oraz inicjatywami, jak Centrum 
Ochrony Dziecka czy „Zranieni w Kościele”. W każdej diecezji zostanie 
ustanowiony koordynator odpowiedzialny za kontakt z fundacją. Bisku-
pi w najbliższym czasie podejmą również rozmowy z zakonami męskimi 
i żeńskimi, na temat włączenia się w działalność fundacji oraz współodpo-
wiedzialności za jej kształt.

Profesjonalna pomoc
— Zobowiązanie do zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę spo-

czywa na sprawcy przestępstwa wykorzystania seksualnego, jednak we 
wspólnocie Kościoła wszyscy musimy czuć się odpowiedzialni za solidarne 
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wsparcie pokrzywdzonych oraz ochronę małoletnich — mówi abp Woj-
ciech Polak.

Fundacja Świętego Józefa będzie wspierać istniejące i inicjować nowe 
projekty i działania mające na celu pomaganie osobom skrzywdzonym. Jed-
nym z nich ma być rozwój istniejącego „telefonu zaufania”, dzięki któremu 
osoby zranione w Kościele będą mogły łatwiej uzyskać niezbędne informa-
cje oraz realne wsparcie. Inny krok to dalszy rozwój i poszerzanie istniejącej 
już „sieci ekspertów” — przygotowanych psychologów, pedagogów, praw-
ników i kapłanów — kompetentnych w udzielaniu fachowej pomocy oso-
bom skrzywdzonym przez wykorzystanie seksualne, tak aby w przyszłości 
mogły powstać wyspecjalizowane „ośrodki pomocy”.  Fundacja będzie też 
mogła udzielać stypendiów edukacyjnych dla osób skrzywdzonych, potrze-
bujących pomocy w ukończeniu szkoły lub studiów. Do zadań fundacji bę-
dzie należeć także wspieranie wielorakich działań prewencyjnych mających 
na celu ochronę dzieci i młodzieży.

Wymiar i zasięg udzielanego wsparcia
Zgodnie z dokumentem papieża Franciszka „Vos estis lux mundi”, 

odpowiedzialność za udzielenie pomocy osobom skrzywdzonym przez du-
chownych spoczywa na każdym biskupie diecezjalnym. Fundacja Świętego 
Józefa, choć nie zdejmuje z przełożonych kościelnych tej odpowiedzialno-
ści, stwarza jednak warunki, aby diecezje albo metropolie mogły tworzyć 
i rozwijać profesjonalne narzędzia w zakresie niesienia niezbędnej pomocy 
pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej, prawnej oraz duchowej.

Na wsparcie przez różnorodną działalność fundacji będą mogły li-
czyć osoby skrzywdzone w dzieciństwie lub młodości, w stanie niepełno-
sprawności lub bezradności, gdy sprawcami wykorzystania seksualnego 
byli duchowni lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, 
edukacyjną oraz duszpasterską Kościoła. Celem fundacji nie jest spełnienie 
roszczeń finansowych niektórych skrzywdzonych, ani nie jest ona w żad-
nym wymiarze funduszem odszkodowawczym. Jest natomiast dziełem, 
które ma na różne sposoby i we współpracy z istniejącymi inicjatywami 
oferować zorganizowaną pomoc i prawdziwą solidarność, której osoby po-
krzywdzone bardzo potrzebują.
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W miarę możliwości fundacja zamierza również wspierać skrzyw-
dzonych seksualnie przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościo-
łem katolickim. To wsparcie może zaistnieć już teraz, np. poprzez rozwój 
anonimowego telefonu zaufania, jak i przez pomoc w realizacji programów 
prewencji, które inspirują wiele pozakościelnych instytucji czy organizacji 
wychowawczych.

Finansowanie i struktura fundacji
Takie działania potrzebują stabilnego finansowania. Fundacja bę-

dzie utrzymywać się przede wszystkim ze środków przekazanych przez 
poszczególne diecezje. Partycypacja finansowa diecezji  zostanie rozłożona 
proporcjonalnie do liczby należących do nich biskupów i księży.

— Decyzja o finansowaniu fundacji jest wyrazem solidarności bi-
skupów i księży z ofiarami przestępstw wykorzystania seksualnego, któ-
rych dopuścili się niektórzy duchowni — mówi Delegat KEP ds. ochrony 
dzieci i młodzieży. — Oczywiście, działalność fundacji będzie mógł wes-
przeć każdy, komu leży na sercu dobro osób pokrzywdzonych w Koście-
le. W przyszłości wpłaty na rzecz fundacji będą mogły również pochodzić 
z  kar zasądzanych wobec sprawców w ramach karnych procesów kano-
nicznych. Postulat wymierzania sprawcom przestępstw kar finansowych 
jest coraz częściej podnoszony jako wymaganie sprawiedliwości i podej-
mowany przez kanonistów zajmujących się takimi procesami — podkreśla 
abp Polak.

Fundacją Świętego Józefa pokierują Marta Titaniec, mająca długolet-
nie doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych, współinicjatorka 
inicjatywy „Zranieni w Kościele”, oraz ks. dr Tadeusz Michalik z diecezji 
tarnowskiej, zaangażowany od lat w tematykę edukacji, a w ostatnich la-
tach także prewencji przed wykorzystaniem seksualnym. W Radzie Fun-
dacji znajdą się osoby działające na rzecz ochrony małoletnich: o. dr Adam 
Żak SJ — koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dyrektor Cen-
trum Ochrony Dziecka w Krakowie; dr Małgorzata Skórzewska-Amberg 

— ekspert w dziedzinie prawnokarnej ochrony dziecka w cyberprzestrzeni, 
uczestnicząca w pracach Diecezjalnego Zespołu Wsparcia przy Biskupie 
Płockim „Ku uzdrowieniu i odnowie”; ks. prof. dr hab. Piotr Majer — wy-
bitny prawnik kanonista oraz członek Rady Naukowej Centrum Ochro-
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ny Dziecka. Jako przedstawiciel osób skrzywdzonych przez duchownych 
w Radzie Fundacji zasiądzie Wiktor Porycki. Ponadto znajdzie się w niej 
sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński, a na czele Rady 
stanie prymas Polski abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony 
dzieci i młodzieży.

Fundacji niosącej pomoc skrzywdzonym w Kościele będzie patrono-
wał Święty Józef, opiekun i obrońca Świętej Rodziny. — Kościół ma bronić 
wszystkich wiernych, szczególnie słabych i bezbronnych, przed krzywdą 
i zgorszeniem, tak jak św. Józef chronił Dziecię Jezus i Jego Matkę — wyja-
śnia abp Polak.

Statut Fundacji, który biskupi przyjęli podczas 384. Zebrania Plenar-
nego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Warszawie w dniach 
8-9 października br., zostanie złożony do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Biskupi mają nadzieję, że Fundacja niosąca pomoc skrzywdzonym, będzie 
mogła rozpocząć działalność 1 stycznia 2020 roku.

BP KEP
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Liczba użytkowników mediów społecznościowych w najwięk-
szym światowym serwisie social media mogłaby stworzyć trzecie co 
do wielkości państwo na świecie. Korzystają z niego bowiem sporo 
ponad 2 miliardy ludzi na świecie. Na Twitterze wysyłanych jest 700 
milionów tweetów każdego dnia. Materiału wideo wrzuca się do Sieci 
tyle w jednej minucie, ile jeszcze kilka lat temu produkowano w kilka 
tygodni. Co 60 sekund wysyłanych jest 18 milionów wiadomości SMS 
i publikowanych 38 milionów na What’s Upie, obejrzanych 4,5 miliona 
filmów na YouTube, 187 milionów wysłanych meili, prawie 4 miliony 
zapytań do wyszukiwarki Google, obejrzanych niemal 270 tysięcy go-
dzin video na Netflixie, stworzonych 2,5 miliona snapów i wydanych na 
zakupy w sieci niemal 900 tysięcy dolarów. Zalewa nas ocean informa-
cji. Co dwa lata podwaja się ilość informacji na świecie. 

1. Agenda medialna 
Zgodnie z jedną z teorii komunikowania społecznego „Agenda Set-

ting” Maxwella McCombsa i Donalda Shawa (teoria ustalania porządku 
dziennego) media kreują rzeczywistość poprzez zwracanie uwagi społecz-
nej na wybranych przez nie same zagadnieniach. Skupiają w ten sposób 
uwagę wokół nich i dostarczają odbiorcom wspólnych punktów odniesień. 

„Media nie mówią nam co należy myśleć, ale o czym należy myśleć”. Ta 
teoria jest niezwykle ważna dla komunikacji Kościoła. Pokazuje wyraźnie, 
że nieobecność Ewangelii w mediach, to nieobecność jej w ludzkim myśle-
niu, to nieobecność Dobrej Nowiny w życiu człowieka. Dlatego tak ważna 
jest aktywność każdego wierzącego człowieka w profesjonalną komunika-
cję Kościoła we wszystkich mediach. 

I druga teoria komunikacji: teoria spirali milczenia, nazywana po-
wszechnie hipotezą spirali milczenia. To wynik badań nad efektami od-
działywania mediów. Jej autorką jest niemiecka badaczka Elisabeth Noelle-

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Internet w Kościele. (Nie)konserwowana Ewangelia
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-Neumann. Urodzona w 1916 r. dziennikarka, publicystyka, założycielka 
(w 1947 r.) i wieloletnia dyrektorka jednego z najpoważniejszych na skalę 
światową instytutów badania opinii publicznej — Institut für Demoskopie 
w miejscowości Allensbach nad Jeziorem Bodeńskim. W myśl teorii spira-
li milczenia  Elisabeth Noelle-Neumann,  świadomość posiadania popar-
cia opinii publicznej sprzyja wyrażaniu na głos zgodnych z nią poglądów. 
W przypadku przeciwnym — ludzie zachowują milczenie. Nie mają często 
odwagi sprzeciwiać się narzuconej narracji. Następuje spiralny proces wy-
ciszania jednych opinii i wzmacniania innych opinii. Zjawisko ma charakter 
kuli śnieżnej. 

Istnieje poważna obawa przed izolacją przekazu Kościoła z kultu-
ry i komunikacji z przestrzeni publicznej. Kultura pozbawiona wartości 
chrześcijańskich zamknie w przekazie mediów świeckich wartości chrze-
ścijańskie do getta. Wszystko to oczywiście w myśl tolerancji dla innych 
wyznań, szacunku dla mniejszości. Teoria spirali milczenia podkreśla silną 
zależność przekazu mainstreamu względem tego, co dominujące. Jeśli ma-
instream i główne media będą wyśmiewać chrześcijaństwo, chrześcijanie 
nie będą stawać w obronie Ewangelii, będą milczeć, nie chcąc się przyzna-
wać do wartości. 

Nie tak dawno wybuchła wielka afera. W imię tolerancji kapitanowie 
wszystkich drużyn VFL Wolfsburg mieli nosić tęczowe opaski. Przeciwko 
temu zaprotestował chorwacki piłkarz Josip Brekalo. Podkreślał, że jest wy-
chowany wśród wartości chrześcijańskich. Spotkała go lawina krytyki. Naj-
więksi orędownicy tolerancji kolejny raz udowodnili, jak sami są krańcowo 
nietolerancyjni. Kto stanął w obronie piłkarza, kiedy został zalany falą hej-
tu? Czy tylko nas to ucieszyło, że są odważni ludzie, czy też informowaliśmy 
o tym innych?

Dlatego tak ważna jest troska o obecność Ewangelii i wartości chrze-
ścijańskich w mediach świeckich, w głównym nurcie. Troska o obecność 
Ewangelii w umysłach ludzkich, to nie tylko troska o własne media kato-
lickie.
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2. Kościół w Sieci
Dziś Kościół musi być obecny tam, gdzie są ludzie. A miliardy z nich 

dużą część swojego życia spędzają w smartfonach. Komunikują się dziś 
przede wszystkim za pośrednictwem social media. 

Arcybiskup John P. Foley, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środ-
ków Społecznego Przekazu, wiele razy podkreślał konieczność „przysposo-
bienia sieci do użytku Kościoła, który jest jeden, święty, katolicki i apostol-
ski, w taki sposób, by internet był jeden, święty, katolicki i apostolski”. Sieć 
internetu to bowiem użytkownicy, ludzie, także ci wierzący. A wsparciem 
w tworzeniu tej wirtualnej wspólnoty są technologie, nie odwrotnie. Obec-
ność Kościoła w internecie to obecność Kościoła wśród ludzi — nieustan-
nie poszukujących czegoś. To łowienie dusz ludzkich, jak nakazał nam Je-
zus Chrystus (Bądźcie rybakami ludzi). 

Kościół istnieje po to, aby ewangelizować. Media społecznościowe 
nie są sferą prywatną. Są współczesną amboną, na której nauczanie Kościo-
ła powinno być obecne w sposób analogiczny do świata realnego. Media 
społecznościowe powinny służyć do nauczania o Bogu i głoszenia Ewange-
lii: dawania świadectwa wiary i nadziei, pogłębiania wiary innych, wspiera-
nia potrzebujących, budowania wspólnoty wokół Jezusa Chrystusa. Media 
społecznościowe nie mogą służyć do prowadzenia działalności przeciwko 
Bogu, Ewangelii, wspólnocie Kościoła, własnym przełożonym, innym du-
chownym, a zwłaszcza przeciwko drugiemu człowiekowi. 

Aktywnością człowieka wierzącego w mediach społecznościowych 
nie powinno być tylko śledzenie treści innych użytkowników, bierne czy-
tanie treści innych ludzi. Albo co gorsza stwierdzenie: „To tylko dla mło-
dych”. Ustatkowani rybacy zostali wezwani przez Jezusa w dojrzałym wieku, 
by rzucić wszystko, spokojne dotychczasowe życie i ruszyć na połów ludzi, 
na cały świat. Nie wiedzieli jak to robić, ale zaufali, że potrafią. Każdy czło-
wiek wierzący, także duchowni w każdym wieku powinni w sposób aktyw-
ny kreować wartości ewangeliczne, znajdować wartościowe treści, dzielić 
się nimi w poszanowaniu własności intelektualnej i obowiązującego prawa 
oraz zapraszać innych użytkowników do wspólnoty z Jezusem Chrystusem. 
W social media mamy wszyscy głosić Ewangelię, uczyć się tego, szukać tam 
dusz ludzkich. Otrzymaliśmy bowiem takie zadanie od Jezusa Chrystu-
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sa: „Idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom”. Nie wybranym przez 
nas. Nie tym, których lubimy. Wszystkim. Także tym głęboko zanurzonym 
w Sieci. 

3. Funkcje social media 
Social media służą Kościołowi w sześciu funkcjach: informacyjnej, 

edukacyjnej, promocyjnej, ewangelizacyjnej, formacyjnej, wspólnoto-
twórczej: 
a) świat potrzebuje informacji o Jezusie Chrystusie, Kościele, wspólnotach, 

ruchach i stowarzyszeniach religijnych, nauczaniu Urzędu Nauczyciel-
skiego Kościoła, godzinach odprawianie nabożeństw, dziełach charyta-
tywnych, instytucjach eklezjalnych, misjach, wydarzeniach w parafiach, 
zakonach, diecezjach, Stolicy Apostolskiej itp. 

b) Kościół posługuje się jednak mediami społecznościowymi także do tłu-
maczenia rzeczywistości sacrum, a więc doktryny, dogmatów, nauczania 
Kościoła tak, aby przyjąć je z wiarą i zrozumieniem — to istotne zadanie 
Kościoła — edukacyjne. 

c) zachęcanie i przekonywanie do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościo-
ła i podejmowanych dziełach oraz wsparcia inicjatyw chrześcijańskich to 
funkcja promocyjna social media — warto jest podejmować ją wszędzie 
tam, gdzie są ludzie, także a może dziś przede wszystkim, w mediach spo-
łecznościowych. 

d) najważniejszą funkcją mediów społecznościowych jest jednak funkcja 
ewangelizacyjna — to także najważniejsze zadanie Kościoła, które trzeba 
podejmować wszędzie, także wśród osób zanurzonych w wirtualnej rze-
czywistości („Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii”). 

e) media społecznościowe mogą wspierać działania formacyjne w różnych 
wspólnotach, ruchach religijnych oraz stowarzyszeniach katolickich po-
przez aktywne włączanie się uczestników w tworzenie i publikowanie 
materiałów formacyjnych, poprzez aktywne tworzenie grup formacyj-
nych w serwisach społecznościowych i dzielenie się doświadczeniem wia-
ry, pogłębianie myśli i refleksji o wartościowe materiały publikowane na 
fanpage’ach oraz w grupach tematycznych w tych serwisach. 
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f ) aktywnością duchownych nie powinno być tworzenie podziałów wśród 
użytkowników mediów społecznościowych, antagonizowanie, etykieto-
wanie, prowokowanie, lecz troska o budowanie jedności.

4. Model komunikacji Jezusa 
Jezus w swoim nauczaniu stworzył strategię — kulturę komunikacji. 

Kieruje przekaz do trzech grup odbiorców: tłumów, uczniów (Apostołów) 
oraz do wybranych osób podczas indywidualnych spotkań. Grupy docelo-
we determinują kształt komunikatu — 

— przekaz jest inny w przypadku przemawiania publicznego, bowiem tam 
mogą znajdować się przypadkowe osoby, musi być więc prosty, zrozumiały, 
obrazowy, pełen przykładów, przekazywać pełen kerygmat; 

— przekaz jest inny, kiedy Jezus przekazuje nauki najbliższym uczniom w gru-
pie (bardziej wtajemniczonym w Jego misję, znającym już Go, słuchającym 
Jego nauk), dlatego język komunikacji może być bardziej pogłębiony teolo-
gicznie, zawierać elementy formacyjne, katechizacyjne. 

— jeszcze inaczej Mistrz rozmawia z osobami w spotkaniu indywidualnym, 
pełen jest indywidualnego podejścia do człowieka, ma charakter bardziej 
kierownictwa duchowego, świadectwa, zachęcenia do zmiany życia, wska-
zówek jak to uczynić. 

Analogicznie do komunikacji Jezusa, także w mediach społeczno-
ściowych istnieją 3 płaszczyzny dialogu: 

— publiczna na osi czasu, do której dostęp mają osoby używające serwisu 
społecznościowego, a także niebędące znajomymi, a nawet te nieposiada-
jące konta (jeśli nie zostanie ustawiona opcja niedostępności treści dla osób 
spoza grona znajomych)

— w grupach (należy zgłosić chęć przynależności) lub poprzez ograniczenie 
dostępu do konta (zamknięta tablica), wówczas komunikacja jest kierowa-
na do wybranej grupy osób 

— indywidualna (wiadomości prywatne).
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Ten model komunikacji Jezusa jest niezwykle ważny dla Kościoła 
w social media, szczególnie wobec wielu wyzwań, trudności i problemów 
takich, jak: 

— kwestia odpowiedzialności za publikowane w mediach społecznościowych 
informacji o Kościele katolickim oraz administrowania kont społeczno-
ściowych instytucji i organizacji katolickich; 

— anonimowość użytkowników mediów społecznościowych (także osób du-
chownych, częste myślenie osób duchownych o obecności w social media 
jako o prywatnej przestrzeni komunikacji); 

— niechęć do podejmowania aktywności w mediach społecznościowych wie-
lu osób duchownych i konsekrowanych (szczególnie nieco bardziej dojrza-
łych), wynikająca z nadmiaru obowiązków, braku czasu czy braku znajo-
mości narzędzi umożliwiających proces komunikacji; 

— brak oficjalnych regulacji dotyczących obecności osób duchownych w me-
diach społecznościowych w Polsce, które objęłyby osoby pracujące w insty-
tucjach katolickich. 

W kontekście obecności Kościoła w social media trzeba jeszcze 
uwzględnić refleksję na temat obecności instytucjonalnej (organizacje, fun-
dacje, parafie, wspólnoty) oraz osób prywatnych (wierni świeccy oraz oso-
by duchowne), ale nade wszystko specyfiki komunikatu. 

5. Zarzućcie sieć
90% internautów nie posiada zdania na temat danej marki przed roz-

poczęciem wyszukiwania jej w Google (Buzzstream). To duża szansa dla 
instytucji katolickich, by zadbały o swoje strony www, by były nowoczesne, 
dostosowane do wymogów Google. By dawały się wyszukać profesjonal-
nie stworzonymi witrynami. Ale to wymaga pracy i środków finansowych. 
A jeśli nie zadbają o to podmioty katolickie, to nie znaczy, że w sieci będzie 
dobra opinia. Zepsują ją na pewno przeciwnicy. Trudno wówczas się dzi-
wić internautom, że odchodzą od Kościoła, kiedy słyszą jedynie o grzechu 
w Kościele, nadużyciach i brudzie. A nie słyszą Ewangelii, Dobrej Nowiny 
i świadectwa budującego wiarę. 
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Media społecznościowe stwarzają duże możliwości techniczne do 
głoszenia Słowa Bożego, ale wymagają ciężkiej regularnej pracy. Apostoło-
wie znurzeni i okrutnie zmęczeni połowem bez sukcesu zostali zachęceni 
przez Jezusa by raz jeszcze zarzucili sieć. Nawet wtedy, gdy już nie wierzyli 
w sukces, kolejny raz podjęli wysiłek połowu. Podobnie jest w komunika-
cji w internecie. Należy nieustannie zarzucać sieci w poszukiwaniu dusz 
ludzkich. Zaniechanie tego działania można byłoby rozpatrywać w katego-
rii zaniedbania względem misyjnego nakazu Chrystusa. Wymiar moralny 
takiego zaniedbania wskazał papież Paweł VI w Adhortacji Apostolskiej 
Evangelii nuntiandi: „Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie 
używał tych potężnych pomocy, które umysł ludzki coraz bardziej uspraw-
nia i doskonali. Za ich pośrednictwem głosi orędzie, które zostało mu po-
wierzone, «na dachach»”.

Wnioski 
W każdym z rodzajów komunikacji, także tej, która ma miejsce 

w  przestrzeni wirtualnej, szczególnie wobec dzieci i młodzieży, należy 
przestrzegać trzech zasad: przejrzystych intencji w komunikacji (przystają-
cych stanowi duchownemu, świeckiemu lub konsekrowanemu), odpowie-
dzialności za siebie i rozmówcę (by nie wywołać grzechu zgorszenia i nie 
narażać drugiej osoby na kontakt z nieodpowiednimi treściami), a także 
tworzenia wspólnoty (w miejsce tworzenia podziałów) w świecie wirtual-
nym oraz zapraszając do wspólnoty w świecie realnym. Nie można bowiem 
sprawować sakramentów w internecie, nie można namaścić olejem, przy-
jąć Eucharystii, nie można poczuć bliskości drugiego człowieka, nie można 
przytulić i pocieszyć strapionego człowieka. 

Komunikacja Kościoła w social media powinna być profesjonalna, 
ponieważ Komunikat, który głosi jest najważniejszy na świecie — to Dobra 
Nowina, najcenniejszy News. Warto również na koniec rozważyć w ogóle 
zmianę nastawienia do ewangelizacyjnej aktywności w mediach społecz-
nościowych – nie powinien to być przykry obowiązek, zostawianie tej ak-
tywności tylko młodym (Kto bowiem pomoże starszym osobom obecnym 
na Facebooku odnaleźć się w tej rzeczywistości? Doświadczenie dojrzałych 
kapłanów w kwestiach moralnych jest bezcenne etc.). Papież Jan Paweł II 
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uczył ogromnej otwartości na media. Nie może to być smutna konieczność 
okradająca z wolnego czasu. Powinna to być radosna misja. Nie wolno kon-
serwować Ewangelii skostniałymi zasadami, regułami i schematami czeka-
jąc, aż przyjdą odbiorcy. Apostołowie nie siedzieli w wygodnych fotelach 
kontestując nowe media i nowe formy. „Idźcie”… „zarzućcie”… 
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Z ŻYCIA
KONFEDERACJI
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Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Manchester

Ojciec Święty Franciszek erygował Kongregację Oratorium św. Filipa Neri 
w Manchester (UK), dekretem z 1 listopada 2019 r., w Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Oratorium w Manchester jest czwartą kongregacją w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii, które rozpoczęło swój projekt w 1992 roku w mie-
ście Manchester, które należy do diecezji Salford. 

Do duszpasterstwa nowej Kongregacji należy Kościół i parafia św.  Chada, 
kapelania szpitala, kapelania więzienna i szkoła katolicka. Członkami Kongre-
gacji Oratorium w Manchesterze w chwili erygowania fundacji są: ks. Raymond 
Edward Matus (moderator), ks. Christopher Edwar Hilton, ks. Richard Andrew 
Bailey oraz klerycy Gerard Connett i Fabian Trevithick.

Nowe Kongregacje w Wielkiej Brytanii
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Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w York

Ojciec Święty Franciszek erygował Kongregację Oratorium św. Filipa Neri 
w Yorku (UK), dekretem z dnia 9 listopada 2019 r., w Uroczystość Poświęce-
nia Bazyliki św. Jana na Lateranie. Kongregacja w Yorku, jest piątym Oratorium 
w  Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, która rozpoczęła swój projekt 
w 2013 roku w mieście York, które należy do diecezji Middlesbrough, jako filia 
Kongregacji w Oxfordzie.

Terenem duszpasterskim nowej Kongregacji jest Kościół i parafia św. Wil-
frida, w historycznym centrum miasta, parafia św. Józefa na obrzeżach miasta, 
sanktuarium św. Małgorzaty Clitherow, oraz apostolstwo wśród młodzieży i stu-
dentów. Członkami Oratorium w Yorku w momencie założenia są ks. Nicholas 
Richard Duffield (moderator), ks. Stephen Brown, ks. Daniel Seward, diakon 
Ciaran Henry O’Connell, kleryk Adam Fairbairn i kleryk David Chadwick.
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Tarnów, 19 listopada 2019 roku
 

Najczcigodniejści Ojcowie Prepozyci, Ojciec Prokura-
tor Federacji Polskiej, Ojcowie i Bracia Kongregacji w Polsce.

 
Przez ostatnie Kongresy Generalne przewija się temat reformy Kon-

stytucji i Statutów Generalnych Konfederacji. Jak informowałem w spra-
wozdaniu z posiedzenia Deputacji Permanentnej w Rzymie oraz podczas 
Rady Federacji, Deputacja Permanentna ustanowiła komisję prawną dla 
reformy Konstytucji i Statutów. Zostałem jednym z jej członków. 

W dniu 11 listopada 2019 roku otrzymałem od Sekretarza o. Bruno 
Goncalves z Nancy pismo z terminem pierwszego spotkania w/w komi-
sji. Spotkanie odbędzie się 1-3 lutego 2020 roku w Rzymie. Jednocześnie 
o.  Bruno poprosił o odpowiedzi na kilka pytań dotyczących oczekiwań 
i modelu pracy komisji. Dlatego zwracam się do wszystkich członków na-
szych kongregacji z poszczególnych domów o sugestie i wskazówki, jakie 
są oczekiwania co do przebiegu reformy ustawodawstwa Konfederacji, jaki 
powinien być jej zakres oraz jak powinien wyglądać proces legislacyjny. 
Ogólne normy są nakreślone w obowiązującym prawodawstwie, ale żeby 
prace przebiegały w sposób satysfakcjonujący poszczególne oratoria, po-
trzeba wspolnego zaangażowania. 

Jak wszystkim wiadomo, niektóre zmiany były jak dotąd sugerowane 
przez różne kongregacje czy federacje. Ostatnio najwięcej zmian zapropo-
nowały kongregacje hiszpańskie. Wynika z tego, że potrzebne są nie tyl-
ko marginalne zmiany naszych Konstytucji i Statutów, ale potrzebna jest 
pogłebiona refleksja. Kiedy kard. Hamer wydawał dekret promulgujący 
obecny tekst w 1989 roku, Konfederacja składała się z ok. 50 kongrega-

List Deputata Rzymskiego ks. Mateusza Kiwiora  
dotyczący przygotowywanej reformy  

naszych Konstytucji 
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cji. Od tego czasu liczba domów znacznie wzrosła. Charyzmat Oratorium 
przyjął kontynent Afrykański, zwiększyła się liczba domów w Ameryce, 
św. Filip powrócił na ziemię Francuską... 

Konstytucje stanowią kregosłup filipińskiego charyzmatu, a nasza 
praca będzie skuteczna o tyle, o ile zechcemy ten skarb utrzymać w zmie-
niającej się rzeczywistości Kościoła. Przed nami wytężona praca, ponieważ 
tekst końcowy musiałby zostać przedstawiony wszystkim kongregacjom 
najpóźniej na początku września 2023 roku (Art. 43 Statutów General-
nych). Aby ewentualne zmiany mogły zostać zatwierdzone potrzebna jest 
większość kwalifikowana 2/3 głosów, a taką można uzyskać jednynie po 
przeprowadzeniu konsultacji ze wszystkimi kongregacjami.

Dlatego też, na podstawie listu otrzymanego od o. Bruno, pragnę za-
poznać Czcigodnych Współbraci z następujacymi sprawami :

§1. Podstawa prawna działania komisji.
Zgodnie z mandatem otrzymanym od Kongresu Generalnego we 

wrześniu 2018 roku (Rezolucja nr 2), Deputacja Permanentna, na spotka-
niu w dniu 12 lutego 2019 roku utworzyła Komisję dla zaproponowania 
zmian Konstytucji i Statutów Generalnych. 

Deputacja Permanentna powołała następujących członków Komisji: 
o. Mauro di Gioia (Oratorium w Genui — Włochy), o. Bruno Goncalves 
(Oratorium w Nancy — Francja), o. Mateusz Kiwior (Oratorium w Tar-
nowie — Polska), o. Luis Martin Cano Arenas (Oratorium w Meksyku/La 
Profesa — Meksyk), o. Michael Palud (Oratorium w Port Antonio — Jamaj-
ka), o. Gino Romana (Oratorium w Mondovi — Włochy) i o. Felix Selden 
(Oratorium w Wiedniu — Austria).

Deputacja Permanentna zdecydowała również, że Komisja będzie 
posiadała swoich urzędników : Sekretarzem został wybrany o. Bruno Gon-
calves, a Notariuszem o. Michel Palud.
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§2. Zadania Komisji
Z dyskusji przeprowadzonej w ramach Deputacji Permanentnej wy-

łaniają się następujące wyzwania:
1. Komisja posiada mandat do przedstawienia odnowionego tekstu Konsty-

tucji i Statutów Generalnych.
2. Praca Komisji ma doprowadzić do większej przejrzystości, zgodności 

i skuteczności aktów prawnych. Co oznacza nie tylko marginalne popraw-
ki, ale nawet przeredagowanie tekstu.

3. Komisja będzie pracować pod nadzorem Deputacji Permanentnej, której 
ma obowiązek składać sprawozdanie z postępu prac. Dlatego spotkania 
Komisji winny odbywać się w Rzymie, w terminie poprzedzającym spo-
tkanie Deputacji, wyznaczone na miesiąc luty.

4. Oczekuje się, aby ta praca, która z natury ma wymiar kanoniczny, uwzględ-
niała historię i naszą autentyczną tradycję.

5. Należy zadbać, aby poszczególne Kongregacje brały udział w konsulta-
cjach, w czym pomogą Deputaci.

§3. Kalendarium i metodologia
 Komisja spotka się na pierwsza sesję roboczą w Rzymie od 1-3 lute-

go 2020 roku.
O. Bruno pragnie wtedy przedstawić metodologię prac oraz doku-

ment wstępny, dlatego prosi o sugetie i opinie w nastepujących sprawach:
1. Czy należy rozważyć dołączenie do składu komisji jakichś innych osób niż 

obecni członkowie? Czy ktoś z Polskiej Federacji powinien jeszcze wejść 
w jej skład? Kto?

2. Jakie mocne, a jakie słabe strony obecnych Konstytucji i Satutów General-
nych zauważają poszczególne domy?

3. Czy rzeczywiście istnieje potrzeba gruntownej reformy Konstutycji i Sta-
tutów, czy może tylko ich udoskonalenia?
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4. Czy obecny plan/podział Konstytucji i Statutów jest odpowiedni, czy na-
leżałoby go zmienić?

5. Prosze podać trzy-cztery słowa-klucze, które mogłyby stać się wskazów-
kami dla pracy Komisji. 

6. Czy Kongregacje chcą zaangażować się w prace nad reformą, tak by mo-
gła ona zostać przygotowana do następnego Kongresu?

7. Na co zwrócić szczególną uwagę?
8. Pytanie do tych, którzy pomagali Delegatowi Stolicy Apostolskiej albo 

Prokuratorowi Generalnemu. Jakie braki, czy też słabe strony naszych 
Konstytucji dostrzegli Ojcowie w czasie wykonywania powierzonych im 
obowiązków ?

Ponieważ odpowiedzi na te pytania mam dostarczyć o. Bruno na 
początku grudnia br., dlatego bardzo proszę Czcigodnych Ojców Pre-
pozytów o zapoznanie z nimi swoich Współbraci i przesłanie stanowisk 
poszczególnych domów pocztą elektroniczną do końca listopada br. 
Zwracam się również z prośbą do każdego ze współbraci o przekazywanie 
swoich sugestii i uwag, tak by głos naszej Federacji był słyszalny na forum 
międzynarodowym, a doświadczenia naszych wspólnot bogatych w trady-
cje i skutecznych pracą apostolską mógły ubogacić inne domy oratoryjne.

Mój adres poczty elektronicznej : mateuszkiwior@gmail.com

Z wyrazami szacunku w naszym Ojcu św. Filipie Neri

Ks. Mateusz Kiwior COr 
Deputat Rzymski
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Gostyń, 1 grudnia 2019 r.

Propozycja zmiany Nr 95 Konstytucji 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri  

dotyczącego stroju filipińskiego 
(zarys historyczno-prawny)

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa duchowni nie różnili się stro-
jem od pozostałych wiernych. Tym, co wyróżniało biskupów, prezbiterów 
i diakonów była spełniana przez nich funkcja we wspólnocie. Geneza od-
miennego stroju duchownego wiąże się z czynnościami liturgicznymi, pod-
czas których zakładano szaty wywodzące się ze starożytnej tradycji rzym-
skiej i greckiej.

 Taki odświętny charakter miała długa szata (tunica talaris), prze-
wiązana ozdobnym paskiem (clavi) i narzuconym na ramiona płaszczem 
(pallium). Od V w. zmienia się moda w Imperium Romanum, gdzie pod 
wpływem nacierających ludów germańskich, zaczęto skracać stroje. Jednak 
nie w Kościele. Tak rodzi się odmienność stroju dla duchownych, która mia-
ła na początku charakter fakultatywny. Jednak już synod w Bradze (572 r.) 
nakazał noszenie stroju duchownego kapłanom wychodzącym z  domu 
(P. Greger, Szata służby liturgicznej w Kościele w Polsce. Próba propozycji, 
w: Anamnesis 41 [2005]). O szczegółach tego ubioru nie wiemy wiele. Usta-
wy nakazywały tylko, aby był to strój skromny, niejaskrawy. W średniowie-
czu nadano szatom (nie tylko duchownych) szczególną symbolikę związaną 
z poświęceniem Bogu i moralną dyspozycją człowieka, który ją na siebie 
wkłada. 

W XVI wieku w Rzymie renesansowy dwór papieski miał niewąt-
pliwy wpływ na kreowanie stylu ubioru duchownych. Była to jednak pro-
mocja stroju raczej dworskiego, określonego jako kanon mody w dziele 
Baltazara Castiglione Dworzanin. Ten styl oczarował nawet wkraczające-
go do Wiecznego Miasta ze swoim wojskiem króla francuskiego Ludwika 
XII (F. Boucher, Historia mody, s.183n). Dopiero Sobór Trydencki nakazał, 
aby  strój duchownych był skromny i różnił się od stroju ludzi świeckich. 
Strój kościelny, taki jaki znamy w obecnym kształcie, pojawił się dopiero 
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dzięki papieżowi Sykstusowi V (1585-1590), który nakazał nosić suknię do 
kostek, czyli sutannę. W tym samym czasie powstaje w Rzymie Kongrega-
cja Oratorium (1575). 

Filip Neri — założyciel nowego zgromadzenia o rodzinnym charak-
terze promuje także prostotę ubioru. Miał na to wpływ pewnie także kry-
zys finansowy z lat 1557-1559, który doprowadził do zubożenia ludności 
Rzymu. Tego ducha prostoty odnajdujemy w pierwszych Instituta Kongre-
gacji z 1612 r., gdzie w rozdziale IX O stroju i rodzinnym sposobie życia 
zabraniano używania jedwabiu — powszechnego materiału, z którego ko-
rzystała arystokracja — oprócz piuski (operculum) i podszewki kapelusza 
(nr 151). Reformy trydenckie od razu nie podbiły serc prałatów i dworu 
papieskiego, skoro kapłani Oratorium nabierają dużego dystansu do ich 
wizerunku zewnętrznego, co widać w postanowieniach Instituta, zacho-
wanych jeszcze w Konstytucjach z 1943 r., że żaden biskup, prałat, albo 
ktokolwiek z dygnitarzy jacykolwiek oni istnieją, niech nie będzie przyjmo-
wany do domu Kongregacji, aby w nim mieszkając wraz z naszymi członka-
mi przebywał, choćby na jakiś czas (nr 137). Ale na tym nie koniec. Prawnie 
usankcjonowanym zwyczajem filipinów stała się zasada, że nikt nie może 
przyjąć żadnych godności, jak tylko z rozkazu Papieża (nr 139), a bez zgody 
Prepozyta i Deputatów nie wolno uczęszczać do Kurii i starać się o urząd 
lub beneficjum dla siebie lub dla innych (nr 140). 

Wobec ówczesnych zwyczajów kościelnych Konstytucje ustalają, 
że członkowie Kongregacji w ubiorze, sposobie chodzenia, rozmowie, czyn-
nościach i gestach będą przestrzegać godności i skromności oraz unikać 
wszelkiej nadzwyczajności (nr 155). Takie zasady miały pewnie być kontr-
propozycją na wystawny styl życia kleru rzymskiego.  

Jak chodzili ubrani pierwsi kapłani Kongregacji? Wspomniany roz-
dział IX Instituta rozpoczyna się od ustawienia właściwej relacji, tego co 
zewnętrzne, do tego co wewnętrzne: Ponad to podajemy postanowienia 
i  zwyczaje dla zachowania przez naszych członków zewnętrznej prostoty, 
oni zaś niech nie zaniedbują troski o posiadanie cnoty wewnętrznej (nr 150). 
Po takim wstępie zostaje określona główna norma, która  miała określić styl 
stroju filipińskiego na następne pokolenia: 
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Strój co do formy ma się zawsze stosować (servabitur conveniens) do 
ubiorów księży świeckich (nr 152).

Tylko tyle mówią na ten temat Instituta. Najważniejszą zasadą miał 
pozostać ów servabitur conveniens, oznaczający nie tylko zgodność ze-
wnętrzną ze wzorem stroju kościelnego używanego przez księży świeckich, 
ale także stosowność i harmonię tworzącą wizerunek Kongregacji, jej ze-
wnętrzny image. Sposób ubioru członków Kongregacji określa jej tożsa-
mość w środowisku, które identyfikuje styl działania z wyglądem zewnętrz-
nym pozwalającym stwierdzić: to są księża z Oratorium. 

Moda, także dotycząca stroju kościelnego powoli zmieniała się z du-
chem czasu, ale członkowie Kongregacji Oratorium już zostali utożsamieni 
z wizerunkiem, jaki pozostawił po sobie św. Filip wraz z pierwszymi towa-
rzyszami, i to nie tylko takim, jaki znamy z obrazów, ale także w żywym 
przykładzie następnych członków Kongregacji. Tak rodzi się tradycja. 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. postanawiał bardzo ogólnie, 
aby duchowni nosili strój odpowiedni (can. 136). Reforma Konstytucji Kon-
gregacji Oratorium spowodowana m.in. wprowadzeniem tego Kodeksu, 
została przeprowadzona w 1943 r. Pomimo tak dużego stopnia ogólności 
norm kodeksowych, w sprawie stroju duchownego kapłanów Kongregacji 
podtrzymano zasadę określoną w Instituta z 1612 r. oraz dodano w związ-
ku z istniejącą już tradycją normę rozszerzającą: Nie zakazuje się jednak 
przez to specjalnych i przyjętych małych różnic w filipińskim stroju, przez 
które wszędzie poznałoby się syna św. Ojca Filipa; owszem te drobne różnice 
powinna zachować każda Kongregacja mając i w drobnych sprawach na 
względzie zwyczaje miejscowe (nr 152).

W ten sposób widać, że servabitur conveniens stroju kapłanów die-
cezjalnych nie był rozumiany w filipińskim prawodawstwie bezwzględnie. 
Konstytucje nie tylko, że nie zakazują specjalnych i małych różnic w stroju 
filipińskim (mogących dotyczyć kroju sutanny i wyłożonych białych kołnie-
rzyków), ale wręcz zachęcają do ich zachowania (accurate conservandae).  

Sobór Watykański II w Dekrecie o przystosowanej odnowie życia za-
konnego Perfectae caritatis w sprawie stroju zakonnego, który jest znakiem 
konsekracji postanowił, że powinien być prosty i skromny, ubogi i równocze-
śnie estetyczny, a ponadto zgodnie z wymaganiami higieny przystosowany 
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do warunków czasu i miejsca oraz do potrzeb posługiwania (nr 17). Jeśli 
w pewnych zgromadzeniach ubiór nie odpowiadał tym normom, należało 
go zmienić (tamże). 

W 1969 r. podjęto pierwszą próbę dostosowania Konstytucji Kon-
gregacji do wskazań soborowych. Zatwierdzone przez Kongres Generalny 
i ogłoszone ad experimentum Konstytucje i Statuty, w rozdziale V: Zwycza-
je kongregacyjnej rodziny, postanawiają, że:

odnośnie stroju i spraw dotyczących zewnętrznego sposobu bycia 
współbraci Kongregacja wyda postanowienie odpowiednie do współczesnych 
zwyczajów. (...) Należy wszakże pamiętać zawsze (attendendum autem est 
semper) na ducha i zasady św. Ojca Filipa, jak to jest opisane w dawnych 
Instytutach (nr 91). Ostatecznie sprawę stroju kościelnego Konstytucje po-
zostawiły do decyzji każdej Kongregacji, która powinna zawsze kierować 
się tradycją filipińską. 

Po wejściu w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kan. 
284 czytamy, że duchowni powinni nosić odpowiedni strój kościelny, według 
przepisów wydanych przez Konferencję Episkopatu a także zwyczajów miej-
scowych, zgodnych z przepisami prawa. Właśnie na tę normę powołują się 
dostosowane do nowego prawa kościelnego Konstytucje Kongregacji Ora-
torium z 1989 r., które w sprawie  stroju postanawiają: Współbracia mający 
święcenia, według myśli św. Ojca Filipa, noszą strój kościelny zgodnie z prze-
pisami wydanymi przez Konferencję Biskupów i zwyczajami miejscowymi 
(kan. 284); należy to określić w Statutach Partykularnych (nr 95).

Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów wydane przez Kongrega-
cję ds. Duchowieństwa w 1994 r., poucza, że kapłan powinien nosić „godny 
ubiór kościelny, według norm wydanych przez Konferencję Episkopatu i we-
dług zwyczajów lokalnych, zgodnych z przepisami prawa (kan. 284 KPK)”. 
Oznacza to, że ubiór, gdy nie jest nim sutanna, powinien różnić się od spo-
sobu ubierania się świeckich oraz odpowiadać godności i świętości urzędu. 
Forma i kolor powinny zostać ustalone przez Konferencję Episkopatu, za-
wsze zgodnie z przepisami prawa powszechnego (nr 66).

Problem w tym, że Konferencja Episkopatu Polski nie wydała prze-
pisów w tej sprawie. Jednak historia ewolucji stroju kościelnego pokazuje, 
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że zawsze były problemy z taką konkretyzacją, pozostawiając szczegółową 
specyfikację zwyczajom miejscowym lub przepisom partykularnym. 

II Polski Synod Plenarny 1991-1999 do tematu stroju duchownego 
podszedł jeszcze bardziej ogólnie niż wspomniane Dyrektorium, bowiem 
stwierdza tylko, że prezbiter powinien być rozpoznawalny przede wszystkim 
przez swoją postawę, lecz także przez swój ubiór w ten sposób, aby każdy 
bezpośrednio dostrzegał jego tożsamość, wyrażającą się w przynależności do 
Boga i Kościoła (nr 80). 

Od czasu Vaticanum II w kwestii stroju używanego przez członków 
Kongregacji Oratorium, w prawodawstwie filipińskim widzimy oddalanie 
się od pierwotnej zasady i naturalnego rozwoju. Wydaje się, że obecnie 
obowiązująca norma jest najbardziej kontrowersyjna. Wynika z niej bo-
wiem, że strój kościelny w Kongregacji Oratorium przysługuje tylko tym, 
którzy posiadają święcenia, a więc diakonowi i prezbiterowi (zgodnie z kan. 
705 KPK biskup nie musi podlegać już Konstytucjom swojego zgromadze-
nia). Wygląd stroju ma określić Konferencja Episkopatu oraz miejscowe 
zwyczaje. Jeśli tak, to rodzi się pytanie o sens potwierdzania tego i ponow-
nego określania w Statutach Partykularnych?

Rozważając kwestię stroju kościelnego obowiązującego wszystkich 
członków Kongregacji na podstawie nr 95 Konstytucji, powstaje wątpli-
wość, na jakiej podstawie członkowie Kongregacji Oratorium mogą okre-
ślić obecnie obowiązujący strój kościelny, jeśli nie określiła go Konferencja 
Episkopatu? Z pomocą mogą przyjść jeszcze zwyczaje miejscowe. W Polsce 
obecnie istniejącym zwyczajem spełniającym zadość wymogom stroju ko-
ścielnego jest sutanna lub koszula z koloratką i ciemny garnitur. 

Czy jednak w krajach, gdzie nie można powołać się już na taki zwy-
czaj, członkowie Kongregacji w myśl nr 95 Konstytucji musieliby zrezy-
gnować ze stroju duchownego i własnej tożsamości filipińskiej?  W takim 
jednak przypadku grozi utrata w Kongregacji tego, do czego zobowiązuje 
kan. 578 KPK: Wszyscy powinni wiernie zachowywać myśl i zamierzenia za-
łożycieli, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną dotyczące na-
tury, celu, ducha i charakteru instytutu, jak również zdrowych jego tradycji, 
co stanowi dziedzictwo tegoż instytutu.
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Jan Paweł II w Posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata 
z 1996 r. pisze o wartości stroju kościelnego następująco: Ponieważ ubiór 
jest znakiem konsekracji, ubóstwa i przynależności do określonej rodziny 
zakonnej, wraz z Ojcami synodalnymi gorąco zalecam zakonnikom i za-
konnicom, aby nosili właściwy sobie strój, odpowiednio przystosowany do 
okoliczności miejsca i czasu (nr 25). Papież podkreśla w ten sposób wartość 
stroju osób konsekrowanych w promowaniu własnej tożsamości. W uza-
sadnionych sytuacjach umotywowanych pożytkiem duchowym jest możli-
we także inne rozwiązanie: Tam, gdzie jest to konieczne z ważnych względów 
apostolskich, mogą także nosić zwykłe ubranie, odpowiadające ich godno-
ści oraz przepisom danego zgromadzenia, oprócz tego zaś stosowny symbol 
wskazujący na ich konsekrację (tamże). 

Osobną kwestią są szczególne przywileje dotyczące stroju, nadane 
przez Stolicę Apostolską Rektorom Bazyliki Mniejszej (w Polsce: Gostyń 
1971, Studzianna 1974), przynależny Prepozytom Kongregacji (Konst. 
nr  21, 132). Zgodnie z dekretem Domus ecclesiae Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 9 listopada 1989 r. zarządca (rektor) 
bazyliki podczas sprawowanych przez siebie funkcji może nosić na sutannie 
lub na habicie zakonnym i na komży — czarny mucet przyozdobiony czer-
wonym obramowaniem oraz takiegoż koloru guzikami i obszyciem dziurek 
(Anamnesis 4 (1997/98) nr 3 (14) s. 9-12). Należy podkreślić, że nie jest 
to przywilej osobisty lecz związany z wypełnianym urzędem. 

Jeszcze inną kwestią jest strój obowiązujący braci laików w Kongre-
gacji. Instituta z 1612 r. ustanawiają normę w prawdziwie filipińskiej rado-
ści, bowiem: Nasi laicy noszą strój do kolan; niewiele niżej płaszcza (nr 153).

W Konstytucjach z 1943 r. widać zmianę na rzecz ujednolicenia stro-
ju braci i kleryków: Laicy nasi noszą sutannę jak Klerycy, jeśliby zaś zda-
niem Kongregacji nie wypadało tak uczynić, albo nie można było, niechaj 
noszą odpowiedni ubiór świecki, skromnego koloru (nr 153). Jednocześnie 
decyzja o przyznaniu danemu bratu laikowi prawa do noszenia stroju ko-
ścielnego, była zastrzeżona roztropności Kongregacji.

Konstytucje ad experimentum z 1969 r. nie wspominają już o bra-
ciach laikach, ale w nawiązaniu do ducha i zasad opisanych w dawnych 
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Instytutach (nr 91), poszczególne Kongregacje mogły same podejmować 
decyzje w tej kwestii.  

Obecne Konstytucje idą jeszcze dalej i w ogóle nie przewidują moż-
liwości stroju kościelnego dla braci laików, ponieważ ten mogą otrzymać 
wyłącznie współbracia mający święcenia (nr 95). Widzimy więc tu bardzo 
wyraźne zerwanie z długą tradycją w Kongregacji Oratorium oraz pominię-
cie Magisterium Ecclesiae odnośnie tej kwestii. 

Najbliższy Kongres Generalny w Rzymie ma być poświęcony ponow-
nemu przejrzeniu Konstytucji filipińskich. Z tej okazji proponuję zmianę 
obecnie obowiązującej normy w celu odnowy i ochrony filipińskiej tożsa-
mości, nawiązując do tradycji prawnej poprzednich Konstytucji, na nastę-
pującą:

Nr 95 Strój kościelny, co do formy ma się zawsze stosować do 
ubioru księży świeckich, zgodnie z przepisami wydanymi przez Kon-
ferencję Episkopatu i zwyczajami miejscowymi (kan. 284), przy moż-
liwości zachowania tradycyjnie przyjętych małych różnic, przez które 
wszędzie poznałoby się syna św. Ojca Filipa. 
a) Bracia laicy noszą taki sam strój kościelny, za zgodą Kongregacji Ge-

neralnej lub strój świecki wyrażający swoją prostotą i godnością na-
turę ich powołania (por. VC 25).

b) Okoliczności czasu i miejsca przywdziania stroju kościelnego przez 
kleryków i braci laików należy określić w Statutach Partykularnych.

No. 95 The religious garb will follow the forms of the secular 
priests’ dress, in accordance with the guidelines issued by the Bishops’ 
Conference and local customs (can. 284), with the possibility to keep 
the traditional small differences, which will allow everyone to recog-
nize a son of St. Philip Neri.
a) Lay brothers wear the same kind of religious garb, by the consent of 

the General Congregation, or the profane dress showing the nature of 
their vocation by its simplicity and dignity (cf. VC 25).
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b) The circumstances of the time and place of receiving the religio-
us garb by clerics and lay brothers will be determined in the Local  
Statutes.

Ponieważ tylko do  kompetentnej władzy kościelnej (...) należy tro-
ska, aby instytuty wzrastały i rozwijały się zgodnie z duchem ich założycieli 
i zdrowych tradycji (kan. 576), należy żywić nadzieję, że podczas najbliższe-
go Kongresu kwestia stroju filipińskiego znajdzie właściwe sobie miejsce, 
zgodne z tradycją filipińską i dostosowaniem do współczesnych czasów, pa-
miętając zawsze o starochrześcijańskiej zasadzie, tak bliskiej także filipiń-
skiej duchowości: W sprawach wątpliwych wolność, w sprawach koniecz-
nych jedność, we wszystkich miłość. 

Ks. Dariusz Dąbrowski COr 
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri  

w Gostyniu (Polska)
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Z ŻYCIA
FEDERACJI



38 ORATORIANA nr 91 — grudzień 2019

Dziękczynienie za kanonizację Jana Henryka Newmana 
(kaplica Domu Formacyjnego Księży Filipinów w Poznaniu,  
ul. Wieżowa — 18.10.2019)

Mszę św. dziękczynną wraz z abp. Stanisławem Gądeckim koncelebrowali 
ks. Marek Dudek COr (Superior Świętogórski) i ks. Adam Adamski COr 
(prefekt Domu Formacyjnego).

Podczas Mszy św. abp Stanisław Gądecki wygłosił homilię
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Bóg powierzył mi jakąś pracę,  
której nie powierzył nikomu innemu

Gromadzimy się dzisiaj w poznańskim klerykacie filipinów na dzięk-
czynieniu za kanonizację świętego Johna Henry Newmana, filozofa, teolo-
ga, kaznodziei i filipina, którego można śmiało zaliczyć do współczesnych 
doktorów Kościoła. Jego dogłębne, systematyczne i mozolne poszukiwanie 
prawdy stanowiło bezkompromisowe wyzwanie dla czasów jemu współ-
czesnych i będzie dalej takim wyzwaniem dla przyszłych pokoleń.

1. NAWRÓCENIE
John Henry przyszedł na świat w Londynie dnia 21 lutego 1801 roku 

w zamożnej rodzinie londyńskiego bankiera. Był najstarszym z sześciorga 
rodzeństwa. Z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości najbardziej cenił 
umiłowanie Biblii. Jego matka — pochodząca z rodziny hugenockiej — od 
najmłodszych lat wpajała synowi zamiłowanie do lektury Pisma świętego, 
co nie pozostało bez wpływu na jego późniejsze życie. Codzienna lektura 
ksiąg natchnionych dała mu szeroką znajomość całej historii biblijnej i sta-
ła się solidną podstawą dla jego późniejszych rozważań teologicznych. Po 
czasie ze wzruszeniem wspominał domową „religię biblijną”, której podsta-
wy otrzymał od swojej matki.

Choć wychowywał się w nastrojach anglikańskich, nie był mu obcy 
— rozwijający się w XIX wieku — agnostycyzm i naukowo-przyrodniczy 
ateizm. On również przeszedł przez tego typu wątpliwości i poznał jego 
podstawy.

Po dwóch bolesnych wydarzeniach, którymi były bankructwo banku 
jego ojca oraz poważna własna choroba — w wieku 15 lat — przeżył swo-
je pierwsze nawrócenie. To choroba — jak twierdził — uczyniła z niego 
chrześcijanina. Rzeczywiście, podczas rekonwalescencji miał dużo wolne-
go czasu na rozmyślania i lekturę, przez co zbliżył się do ewangelicyzmu 
w wydaniu kalwińskim. Od tego momentu oddał swoje życie Bogu.

Abp Stanisław Gądecki
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2. STUDIA
Rozpoczął wiec — w 1817 roku — studia w Trinity College w Oksfor-

dzie a w roku 1822 podjął decyzję o przyjęciu święceń. I tak — w 1824 roku 
— został pastorem kościoła anglikańskiego oraz wykładowcą i opiekunem 
Oriel College. Pod wpływem tego środowiska zaczął oddalać się od ewan-
gelicyzmu.

W 1825 roku rozpoczął duszpasterzowanie w uniwersyteckim ko-
ściele Saint Mary the Virgin, i tam  zasłynął ze swoich kazań. Był bardzo 
oddany pracy duszpasterskiej, a jednocześnie kontynuował pogłębione stu-
dium filozoficzno-teologiczne na temat aktu wiary.

Uważał, że chrześcijanin nie powinien ulegać nurtowi racjonalizmu, 
dominującemu wówczas w nauce i kulturze, którego przedstawiciele spy-
chali doświadczenie wiary w obszary fideizmu, czyli w przestrzeń ślepej 
i nieposiadającej intelektualnego uzasadnienia wiary. W swoich kazaniach 
uniwersyteckich dowodził, że — dla człowieka poszukującego sensu życia 

— nie ma konfliktu między wiarą a rozumem.
Twierdził, że „liberalizm jest ... błędem polegającym na tym, że pod-

daje osądowi ludzkiemu te objawione nauki, które są ze swej natury poza 
nimi i niezależne od niego i że rości sobie prawo do określania na ich we-
wnętrznej podstawie prawdy i wartości twierdzeń, opierających się, o ile 
chodzi o ich przyjęcie, wprost na zewnętrznym autorytecie Słowa Bożego” 
(Bł. John Henry Newman, Kazania. Wybór, 2017, s. 17). Według niego czło-
wiek może odkryć sens egzystencji dopiero wtedy, gdy w pełni otworzy się 
na tajemnicę Boga objawioną mu w słowach i czynach Jezusa Chrystusa.

„Obyśmy nigdy nie dali uwieść się jakiejś niegodnej skłonności do ja-
kiejkolwiek gałęzi studiów tak dalece, by zapomnieć, że nasza prawdziwa 
wiedza, szlachetność i siła polegają na znajomości Wszechmocnego Boga” 

— mówił w jednym ze swoich kazań.

3. RUCH OKSFORDZKI
Początkowo był przekonany, iż kontynuacją Kościoła pierwszych 

wieków jest wspólnota Kościoła anglikańskiego. Zauważał jednak w tym 
Kościele jakąś duchową niemoc oraz wiarę oderwaną od codziennego ży-
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cia. Dlatego razem z przyjaciółmi zapoczątkował tzw. Ruch Oksfordzki, 
którego członkowie studiowali Pismo Święte oraz pisma Ojców Kościo-
ła, pragnąc przyczynić się w ten sposób do odnowy anglikańskiej wspól-
noty. On sam rozpoczął swoją duchową przygodę od studiowania pism 
św. Ignacego Anticheńskiego i św.  Ireneusza, a później św. Ambrożego 
i św.  Augustyna. Następnie uważnie analizował proces formowania się 
dogmatów chrześcijańskiej wiary na kolejnych soborach powszechnych. 
Poszukiwał prawdy o jedynym Kościele, założonym i chcianym przez 
Chrystusa. I wreszcie — w pewnym momencie — doszedł do przekona-
nia, że to właśnie autorytet papieża w Kościele katolickim ratował nie-
jednokrotnie w ciągu minionych wieków jedność wiary oraz integralność 
chrześcijańskiego Credo (por. ks. Marek Wójtowicz SJ, Serce mówi do ser-
ca — Święty kardynał John Henri Newman).

Obroną przed racjonalizmem i liberalizmem była dla niego zasada 
dogmatu. Polegała na bezwarunkowym przyjęciu objawienia. Co to wła-
ściwie oznacza? Znaczy to, iż wierzymy w to, co objawił nam Chrystus, 
a  jednak miewamy wątpliwości. Czy obronią nas przed tymi wątpliwo-
ściami wzniosłe uczucia? Raczej nie, bo naturą uczuć jest to, że wygasają. 
Czy może przed upadkiem wiary obroni nas ludzkie poznanie, rozum? Też 
nie! Wystarczy przywołać wiedzę potoczną o funkcjonowaniu człowieka, 
by  uświadomić sobie, że choć ludzkie władze poznawcze są wyjątkowe, 
nie  są one narzędziem doskonałym. Wręcz przeciwnie, ulegają różnora-
kim błędom poznawczym. Poza tym rozum ludzki nie powinien wykraczać 
poza swoje naturalne kompetencje. Jedynym, co może obronić wiarę czło-
wieka przed upadkiem, jest dogmat. Niezachwiany, nierozerwalny, wiecz-
nie trwały, ustanowiony przez Chrystusa dogmat wiary.

„Newman był romantykiem. W swojej pracy intelektualnej chciał 
wskazać na te elementy, dzięki którym w sposób przejrzysty można wyja-
śnić to, co niepoznawalne. Mówił: „A jeśli mnie zapytają, dlaczego wierzę 
w Boga, odpowiadam, że dlatego, iż wierzę w siebie, ponieważ czuję, że jest 
niemożliwe wierzyć w moje własne istnienie [...] bez wierzenia także w ist-
nienie Tego, który żyje jako Istota Osobowa, wszystko widząca, wszystko 
osądzająca w moim sumieniu” (bł. Jan Henryk Newman, Kazania. Wybór, 
2017, s. 9).
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4. KONWERSJA
Choć Newman dostrzegał liczne braki oraz moralne słabości nie-

których katolików i stale uszczuplające się polityczne znaczenie Kościoła 
w świecie, to jednak — idąc za głosem sumienia — zdecydował się na kon-
wersję, bo ukochał odkrytą prawdę. Dzięki Ojcom Kościoła przekonał się, 
że Boże Objawienie zostało zachowane i w ciągu wieków i wiernie przeka-
zane ludziom dzięki Tradycji Kościoła katolickiego.

Jego przygotowanie do konwersji — która nastąpiła w październiku 
1845 roku — trwało wiele lat i miało kilka etapów, a sam jej moment opisał 
jego spowiednik, ojciec pasjonista Dominik Barberi: „wszedł Newman do 
pokoju, rzucił mi się do stóp, poprosił o błogosławieństwo i wysłuchanie 
jego spowiedzi oraz przyjęcie do Kościoła Chrystusa” (ks. Marek Wójto-
wicz SJ, Serce mówi do serca — Święty kardynał John Henri Newman).

Barberi przyczynił się — dodaje sam Newman — „w wielkiej mierze 
do mego nawrócenia i do nawrócenia wielu innych. Ojciec Dominik był nie 
tylko wspaniałym misjonarzem i kaznodzieją pełnym żaru. Już sama Jego 
powierzchowność miała w  sobie coś świętego. Wystarczyło mi ujrzeć Jego 
postać, aby poczuć się poruszonym do głębi. Jego wesołość i bezpośredniość 
w obejściu, przy całej jego świętości, stanowi już sama w sobie nieporównane 
kazanie. Nic dziwnego zatem, że stałem się Jego konwertytą i Jego peniten-
tem. Zawsze żywiłem i będę żywił nadzieję, iż Rzym uwieńczy go aureolą 
świętych”.

W 1845 roku Newman przyjął chrzest, a w roku 1847 święcenia 
kapłańskie. W  następnym roku założył oratorium św. Filipa Nereusza. 

„Zakończyłem własne dzieje imieniem świętego Filipa w dzień św. Filipa, 
a uczyniwszy to, komuż mogę je z większym uzasadnieniem ofiarować jako 
pomnik miłości i wdzięczności, jeśli nie synom św. Filipa, moim najdroż-
szym braciom z tego Domu, księżom Oratorium w Birmingham [...], którzy 
byli mi tak wierni, tak wrażliwi na moje potrzeby, tak pobłażliwi dla moich 
słabości, którzy przeprowadzili mnie przez tak wiele prób, którzy nie szczę-
dzili żadnej ofiary, jeśli prosiłem o nią, którzy byli tak pogodni w zniechęce-
niach z mojego powodu, którzy pełnili tak wiele dobrych uczynków, a mnie 
pozostawili ich z nic — z którymi żyłem tak długo, z którymi mam nadzieję 
umrzeć” (Apologia..., 405).
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Po latach tak wspominał swoje przejście do Kościoła katolickiego: 
„Od momentu, kiedy stałem się katolikiem — pisze o sobie — dzieje rozwo-
ju moich poglądów religijnych dobiegły końca i nie mam już o czym opo-
wiadać. Nie chodzi mi o to, że mój umysł próżnował lub że zrezygnowa-
łem z rozważania tematów teologicznych, lecz, że nie mam już do opisania 
żadnych zmian i że nie miałem jakichkolwiek niepokojów umysłu. Miałem 
spokój i zadowolenie, nigdy też nie miałem ani jednej wątpliwości. Nie od-
czułem przy nawróceniu jakiejkolwiek zmiany intelektualnej czy moralnej, 
która by wywierała ucisk na mój umysł. Nie uświadamiałem sobie, bym 
miał mocniejszą wiarę w fundamentalne prawdy Objawienia czy większe 
panowanie nad sobą. Nie miałem więcej zapału, ale było to jak przybycie do 
portu po wzburzonym morzu. A moje szczęście z tego powodu trwa nie-
przerwanie aż do dzisiaj” (J. H. Newman, Apologia pro vita sua, Warszawa 
2009, 351).

5. W KOŚCIELE KATOLICKIM
Na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku Newman zdawał się być 

osamotniony. Z jednej strony nie ufali mu i nie rozumieli go katolicy, z dru-
giej — zapomnieli o nim anglikanie. Wszystko zmieniło się dopiero wte-
dy, gdy Charles Kingsley — znany powieściopisarz, profesor w Cambridge 
i  wychowawca księcia Walii — przypuścił na niego atak, zarzucając mu 
nieszczerość. Odpowiedzią Newmana była słynna  Apologia pro vita sua, 
drukowana w 1864 w cotygodniowych odcinkach. Dzieło to trafiło zarów-
no do członków Kościoła rzymskokatolickiego, jak i do wielu anglikanów. 
Utracony autorytet został odzyskany.

Nie wszyscy w Kościele katolickim darzyli go od razu zaufaniem, 
a  jego poglądy uważano często za zbyt śmiałe, gdy np. krytykował zaan-
gażowanie papieża w sprawowaniu władzy świeckiej. Papież Leon XIII do-
strzegł jednak jego lojalną postawę wobec Stolicy Apostolskiej i w dowód 
uznania jego zasług mianował go — w 1879 roku — kardynałem. Ten, na 
motto swojej posługi, wybrał wezwanie: Cor ad cor loquitur, czyli „Serce 
mówi do serca”. Został też zaproszony przez Ojca Świętego do przygoto-
wania schematów dokumentów I Soboru Watykańskiego, odmówił jednak 
tłumacząc, że do tak trudnego zadania nie jest odpowiednio przygotowany.
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Jan Henryk podjął się jednak z wielkim zaangażowaniem dzieła two-
rzenia Uniwersytetu Katolickiego w Dublinie. Dbał bowiem o to, by Kościół 
nie oddalał się od świata nauki, a także o to, by filozofia i teologia chrze-
ścijańska nie były traktowane jako dziedziny pozbawione intelektualnej 
refleksji. Bardzo się troszczył o formację laikatu, dając temu m.in. wyraz 
w słowach: „Chcę świeckich, nie aroganckich, nie nierozważnych w mo-
wie, nie dyskutujących, ale ludzi, znających swą religię, wchodzących w nią, 
wiedzących dokładnie, gdzie się znajdują, wiedzących, czego się trzymać, 
a czego nie, znających swe credo tak dobrze, że mogą zdawać z niego ra-
chunek, znających tak dobrze historię, że mogą jej bronić”.

Kardynał J.H. Newman zmarł w wieku 89 lat w oratorium św. Filipa 
w Birmingham dnia 11 sierpnia 1890 roku.

6. BEATYFIKACJA I KANONIZACJA
W tym samym mieście został beatyfikowany przez papieża Benedyk-

ta XVI w roku 2010. O nowym błogosławionym papież tak wówczas mówił: 
„Newman odnosił całe swe życie do nawrócenia, jakie przeżył w młodości. 
Było to doświadczenie zarówno religijne, jak intelektualne. U schyłku swego 
życia konwertyta określił je jako walkę ze wzrastającą już wtedy tendencją do 
traktowania religii jako sprawy czysto prywatnej i subiektywnej, jako osobi-
stej opinii.

„Dziś — mówił Benedykt XVI — kiedy relatywizm intelektualny i mo-
ralny grozi podważeniem samych fundamentów naszego społeczeństwa, 
Newman przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni, by poznawać prawdę 
jako naszą ostateczną wolność i wypełnienie najgłębszych ludzkich dążeń. 
Uczy nas także, iż uczciwość intelektualna i autentyczne nawrócenie wiele 
kosztują [...]

Newman uczy nas także, iż jeśli przyjęliśmy prawdę Chrystusa i dla 
Niego poświęciliśmy swoje życie, to nie może być rozdźwięku między tym, 
w co wierzymy, a sposobem, w jaki żyjemy. Każda nasza myśl, słowa i czyny 
muszą być ukierunkowane na chwałę Boga i szerzenie Jego królestwa. New-
man to zrozumiał i był wielkim obrońcą prorockiej posługi laikatu chrze-
ścijańskiego. Widział jasno, że nie tyle akceptujemy prawdę w akcie czysto 
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intelektualnym, ile przyjmujemy ją w dynamice duchowej, która przenika do 
głębi naszej istoty. Prawda jest przekazywana nie jedynie przez nauczanie 
formalne, choć jest ono ważne, ale także przez świadectwo życia, przeżywa-
nego integralnie, w wierności i świętości. Ci, którzy żyją w prawdzie i prawdą, 
instynktownie rozpoznają, co jest fałszywe i to właśnie jako fałszywe, wrogie 
pięknu i dobru, towarzyszącym blaskowi prawdy, veritatis splendor” (Bene-
dykt XVI, Londyn, Hyde Park — 18.09.2010).

Kanonizacja odbyła się pięć dni temu w Rzymie dnia 13 października 
2019 roku. Na poprzedzającym tę kanonizację spotkaniu ku czci Newma-
na — zorganizowanym przez ambasadę Wielkiej Brytanii przy Stolicy Apo-
stolskiej — kard. Ouellet zaproponował przyznanie Newmanowi tytułu Ojca 
Kościoła. Dotychczas taki   tytuł przyznano 36 świętym; mężczyznom i ko-
bietom, którzy pomogli w głębszym rozumieniu wiary. Wydaje mi się, że ten 
angielski wykładowca stoi w jednym szeregu z takimi nauczycielami wiary, 
jak Atanazy i Augustyn — powiedział kardynał Ouellet. Dzięki swej znajo-
mości Ojców Kościoła, szczególnie Atanazego, odkrył on, że aby zachować 
swą integralność, wiara Kościoła musi adaptować swój język to kulturowych 
wyzwań i zagrożeń ze strony herezji. I chociaż depozyt [wiary] się nie zmie-
nia, to wiedza Kościoła o nim się rozwija, pogłębia i wyraża w nowy sposób, 
zawsze w wierności pierwotnej idei.

ZAKOŃCZENIE
Dziękujmy więc Bogu za dar tej kanonizacji. Dziękujmy też papieżowi 

Franciszkowi za to, że postawił Kościołowi — a w szczególności wszystkim, 
którzy poszukują Prawdy — wspaniały wzór odwagi i wytrwałości. Prośmy 
św. Jana Henryka o światło dla wszystkich, którzy znajdują się w ciemno-
ściach i poszukują Światła.

Na koniec zaś pozwolę sobie przytoczyć słowa obecnego na kanoni-
zacji Karola, księcia Walii: „W czasach, gdy wiara była kwestionowana jak 
nigdy przedtem, Newman jako jeden z największych teologów XIX wieku, 
zajął swój intelekt jednym z najpilniejszych pytań naszej epoki: jaka powin-
na być relacja między wiarą i epoką sceptyczną, świecką? Jego zaangażo-
wanie, najpierw w ramach teologii anglikańskiej, a później, po nawróceniu, 
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teologii katolickiej imponowała nawet jego przeciwnikom swoją śmiałą 
uczciwością, bezwzględnym rygorem i oryginalnością myśli”. Amen

Modlitwa dziękczynna zgromadziła uczestników spotkań oratoryjnych, 
którzy każdego miesiąca w kaplicy św. Jana Henryka Newmana modlą się 
o powołania i za powołanych oraz uczestniczą w spotkaniach formacyj-
nych i dyskusyjnych. 

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Arcybiskup oraz wszyscy zgromadzeni 
uczcili relikwie św. Jana Henryka Newmana. 



47ORATORIANA nr 91 — grudzień 2019

Spotkanie  w refektarzu było okazją do wymiany myśli. Ksiądz Arcybi-
skup odpowiadał też na pytania dotyczące aktualnej sytuacji w Kościele. 

Na zakończenie Apelu Jasnogórskiego Ks. Prefekt Adam Adamski podzię-
kował Księdzu Arcybiskupowi za wspólną modlitwę i spotkanie.
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Postać Jana Henryka Newmana, dziś już świętego od wieków inspi-
rowała wielu ludzi, nie tylko wielkich kościoła i świata, ale także młodych 
adeptów szkół wyższych, chcących wzbić się na wyżyny swoich intelektu-
alnych możliwości. Istotnym miejscem w procesie kształcenia i formowa-
nia ludzi, pragnących pogłębiać swoją wiedzę i wiarę oddając się na służbę 
Bogu, jest z pewnością seminarium duchowne. Co łączy św. Jana Henryka 
z seminarium?

Był On kapłanem Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Birming-
ham, ale także mocarzem wiary i rozumu. Jego nauka, filozofia i duchowość 
wykładane są we wszystkich seminariach duchownych na świecie. Dzięki 
Jego przemyśleniom filozoficznym klerycy poznają argument bonatywny 
na istnienie Boga (argument z poszukiwania dobra w świecie). Jego pre-
cyzja języka i szeroka optyka na sprawy religijne doprowadziły do tego, 
że nasz święty stał się prekursorem Soboru Watykańskiego II, a jego nauka 
o sumieniu znalazła uznanie wśród Ojców soborowych, czego dowodem 
są 4 punkty Katechizmu Kościoła Katolickiego, rozciągające się na wiele 
aspektów naszej wiary. Jego błyskotliwość i trafność przemyśleń na temat 
sumienia — nazwał je Wikariuszem Chrystusa pozwala na mówienie o nim 
Doktor Sumienia.

Jest jednak pewien mały szczegół, który postać św. Jana Henryka 
przybliża, a nawet spaja z Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. 
Tak, właśnie w Radomiu. Mieście, które zamieszkuje ok. 212 tys. osób, któ-
re posiada 35 parafii na swoim terenie, w tym szczególną i niepowtarzalną 
Parafię pw. Matki Bożej Królowej Świata, prowadzoną przez 13 księży Fili-
pinów, a także dwóch kleryków — kapłanów jutra, którzy włączą się w tro-
skę i pracę na rzecz zbawienia dusz. 

Klerycy uczą się i formują właśnie w WSD w Radomiu. Jest to miejsce 
sprzyjające zawieraniu przyjaźni najpierw z Bogiem, aż w końcu z drugim 

Ex umbris et imaginibus in Veritatem  
— z cieni i wyobrażeń do Prawdy

św. Jan Henryk Newman w Radomskim seminarium

al. Michał Starnawski COr
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człowiekiem. Nikt w seminaryjnym gmachu nie czuje się pominięty, każdy 
tworzy mocny fundament wspólnoty, będącej zaczynem pięknej współpra-
cy w diecezji i w czasie różnych przedsięwzięć duszpasterskich. Obecność 
w radomskim seminarium kleryków z Kongregacji św. Filipa Neri jest dla 
alumnów bardzo owocna i budująca. Nie tylko potrafią się wspólnie ba-
wić, ale też uczyć, czego dowodem było rozpowszechnienie postaci św. Jana 
Henryka Newmana, szturm modlitewny przed kanonizacją, a także homi-
lia wygłoszona przez wychowawcę radomskiego klerykatu filipinów, ks. Mi-
rosława Praska COr. 

Przez 9 dni poprzedzających kanonizację duchowego syna św. Filipa, 
trwała nowenna — czas szczególnej łaski, kiedy można zjednoczyć się, two-
rząc ogniwa wielkiego łańcucha modlitwy, w której wzywaliśmy Świętego, 
aby uwieńczył nasze błagania swoim wstawiennictwem w niebie. Treść no-
wenny była przeplatana jedną tajemnicą różańca świętego przed Najświęt-
szym Sakramentem. Każdego dnia towarzyszyła nam jakaś myśl z pism 
angielskiego oratorianina. Ogromne wrażenie na radomskich alumnach 
wywarł tekst z 3 dnia nowenny. Był to tekst o kapłaństwie, który utwierdził 
nas w życiowym wyborze, a nawet skłonił do wzmożonej pracy nad sobą: 

„Moi Bracia, gdyby aniołowie byli waszymi kapłanami, nie mogliby tak jak 
my: mieszkać pośród was, przyjaźnić się, współczuć, być dla was wyrozu-
miałymi. Nie mogliby być dla was wzorcami i przewodnikami, aby pomóc 
wam porzucić samych siebie i poprowadzić was ku nowemu życiu. To mogą 
czynić tylko ci, którzy pochodzą spośród was”.

Dzięki przychylności Ojców Duchownych powstał w kaplicy semi-
naryjnej „kącik” specjalnie przeznaczony dla błogosławionego wówczas 
Jana Henryka Newmana. Można było przez cały dzień modlić się przed 
obrazem z wizerunkiem świętego, który został ofiarowany na czas kanoni-
zacyjny przez wieloletniego przyjaciela Filipinów, człowieka zafascynowa-
nego postacią Doktora Sumienia — księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego. 
Oprócz modlitwy, można było wzbogacać swoją duszę dziełami napisany-
mi przez Newmana. Natomiast na parterze WSD powstała tablica prezen-
tująca życiorys, modlitwy, fotografie Jana Henryka oraz opinie ludzi współ-
czesnych (znalazły się tam fragmenty homilii i pism np. św. Jana Pawła II, 
pp. Benedykta XVI czy ks. Bpa Życińskiego). Jednakże kluczowym mo-
mentem w czasie naszego duchowego przygotowania do kanonizacji była 
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Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mirosław Prasek 
COr. Z wielką dumą oraz wzruszeniem słuchaliśmy słów księdza Praska, 
który opowiadał o naszym bracie w powołaniu filipińskim. Byliśmy dumni, 
że mogliśmy stać się częścią tego wiekopomnego wydarzenia jakim jest ka-
nonizacja. Bo istota nie leży w tym, żeby być ciałem, ale duchem i otwartym 
sercem. 

W moim życiu postać ta jest niejako drogowskazem na drodze powo-
łania, którym kroczę. Jego kapłańskie zaangażowanie i oddanie dla wspól-
noty, którą założył, jest wzorem duszpasterskiej posługi. To właśnie praca 
z wiernymi i dla wiernych jest najpiękniejszym owocem powołania. Czyta-
jąc pisma i książki, które pozostawił po sobie święty Kardynał, odkrywam 
pełne zaangażowanie w służbie Bogu dla drugiego człowieka, jako dar z sie-
bie. Mam nadzieję, że będąc kapłanem w XXI w., czerpiąc doświadczenia 
z mojego ,,duchowego Ojca”, stanę się podobnie jak on wierny do końca tej 
Prawdzie, temu Bogu, któremu zaufałem, a którego nieustannie odkrywam 
w pięknie liturgii i drugiego człowieka. Jestem przekonany, że  dziś jako 
święty Kościoła Katolickiego będzie wstawiał się za mną i każdym powoła-
nym do szczególnej służby w kapłaństwie.

Dziękując Bogu za tak wielki dar, będący równocześnie zobowiąza-
niem do bardziej gorliwego studium teologii i filozofii, prośmy o wstawien-
nictwo naszego patrona — św. Janie Henryku Newmanie — módl się za 
nami. 
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Tyś Opoczyńskiej Ziemi jest Panią!

Kazanie jubileuszowe w Studziannie — Poświetnem w 51 rocznicę korona-
cji Matki Boskiej Studziańskiej Świetorodzinnej 18 sierpnia 2019 roku

Czcigodny księże Superiorze — księże Jurku.
Bardzo Czcigodny Seniorze tego domu — księże Januszu.
Cała rodzino Księży Filipinów w Studziannie.
Przewielebne Siostry,
Panie Senatorze,
Przedstawiciele Władz Samorządowych
Panie Organisto, Chórzyści i Orkiestro Studziańska
Czcigodni Pielgrzymi
i Domownicy Studziańskiej Parafii.
Wszyscy — Kochani moi!

bp Józef Zawitkowski
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Bądź pozdrowiona
Studziańska Matko
Świętorodzinna i Gościnna,
Tyś Matką Zielną,
Jagodną, Siewną,
tu nad Pilicą
Matka Zagrzewną.

Ja pielgrzym z Łowicza
od pracowitych Borynów,
tam, gdzie jesteś
Księżną Łowicką,
przyszedłem Cię przeprosić
za to, że rok temu
przespałem złoty jubileusz 
Twojej koronacji.

Miałem tylko sen,
że był wypadek samolotowy,
i że byłem ranny.
Prosiłem Pana Włodka — kierowcę,
aby przeprosił księdza Jurka,
i księdza Janusza za to, że nie będę,
bo nie mogę chodzić.

Mój Boże!
To był tylko sen w 6-cio tygodniowej śpiączce,
ale tak naprawdę to przyjechałem po to,
moja Ukochana Matko Studziańska
aby Ci podziękować za to, że żyję.
Słyszałem modlitwy ze Studziannej,
i Wasze modlitwy,
więc przy Matce Bożej Studziańskiej
chcę każdemu dziękować za to,
żeście mnie ze śpiączki wybudzili
swoimi różańcami.
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Różańcami w Radiu Maryja, 
w domach i w podróżach.
Siostry w Mariówce nauczyły mnie 
mówić, pisać, chodzić
i jestem u Ciebie, Matko Studziańska,
Matko mojego dzieciństwa,
Matko mojego powołania
i mojego uzdrowienia!
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Nie chcę Cię zanudzić Matko Boża,
tak zajęta Świętą Rodziną,
ale chcę Ci wszystko przypomnieć,
jak to dawniej było.

Gdy wracałem w dzieciństwie
z mamą i tatą, lipową aleją
ze żdżarskiego kościoła,
tam za Pilicą i za spalskim lasem
widać było kopułę wielkiego kościoła.
Pytałem: Mama, co to jest?
To taki wielki kościół — mówi ta mama.
Tam jest Matka Boska,
tam się dzieją cuda, dziecko.
Mama, a pojedziemy kiedyś tam,
gdzie się dzieją cuda?
Nie wiem, może pojedziemy, synku!
Mama ocierała łzy.
Była już wtedy chora,
wiedziała, że nie pojedziemy,
ale ja o tym nie wiedziałem.

Za to dziadziuś zabrał mnie na odpust
do Studziannej, na Zielone Świątki.
Tyle tu było ludzi, 
tyle wozów i koni tyle.
A kościół taki wielgachny,
a organy jak ślicznie grały.
Ludzie głośniej śpiewali niż u nas.
Dziadziuś wziął mnie na ręce,
abym zobaczył Matkę Bożą
w cudownym obrazie.
O jaka śliczna, przy stole.
I chleb i wino,
i gruszkę mają!
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Prosiłem Ją:
Śliczna Pani!
Zrób tak,
żeby mama była zdrowa!
A Ona nic.
Nawet nie spojrzała.
Żaliłem się.
Dziadziuś, wolę naszą w Żdżarach,
bo Ona, patrzy jak się do Niej mówi,
a Ta, taka Panem Jezusem zajęta,
że nikogo nie widzi
i nie słyszy.
Wnusiu, Ona nie patrzy na człowieka,
ale wszystko widzi i każdy pacierz słyszy.

Zostawmy te wspomnienia,
bo się oczy pocą.
Miejcie cierpliwość,
bo muszę przy Was
jeszcze jedną pielgrzymkę
Matce Bożej przypomnieć.
Był maj, 26 dzień maja,
Roku Pańskiego 1992,
Dzień Matki,
(a maj był piękny tego roku).
To wtedy Ojciec Święty, Jan Paweł II, Polak, 
powiedział światu, że będę biskupem.

Przywitałem w Wale tatę.
Powiedziałem mu tajemnicę.
Popłakaliśmy sobie,
ale ja do Studziannej jadę,
z dobrym bratem Jankiem,
na przedbiskupie rekolekcje,
do mojej Studziannej.
Rozpłakał się ksiądz Janusz
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i przypomniał jak to zdawałem egzamin
przed ks. Kokocińskim i Kwaśniakiem Józiem.
Wtedy z polskiego dostałem piątkę.
Mój Boże, a dziś?
Ksiądz Miecio już nie żyje.
Antoś, Marian już nie żyją.

Wypłakałem się nocami w te rekolekcje,
przed moja Śliczną,
w Jezusa zapatrzoną,
Matkę Boską Studziańską.
Ale najważniejsza była
ta piątkowa spowiedź
pod kapliczką w Gapininie.
To była przepłakana spowiedź,
ale to była dobra spowiedź,
to był jeden wielki żal.
Płakałem za grzechy,
dokąd ksiądz Miecio Iwanicki
nie powiedział mi głośno słów:
Ja odpuszczam Tobie grzechy!...
I stało się!
I wszystko stało się inne.
I sosny żywicą w Gapininie zapachniały,
i łabędzie zaśpiewały śpiew łabędzi,
i Pilica się z radości rozpłakała,
a Matka Boska wtedy spojrzała.
Naprawdę!
Matko pozwól,
niech się dziś wypłaczę,
może już Cię nie zobaczę?

Przywoziłem tu dzieciaki z Gołąbek,
przywoziłem dzieciaki z Łowicza.
Tu przeżywały Drogę Krzyżową,
Mszę Świętą pośrodku Pilicy,
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burzę u Kwaśniaków w stodole
i tak nam dobrze tu było
u Matki Boskiej Studziańskiej.

To wtedy wyśpiewaliśmy Jej zwrotkę:
A gdy do Ciebie przyjdzie Warszawa,
nieujarzmiona, wierna i krwawa.
Spraw, aby Polska za Twą przyczyną
stał się jedną, zgodna rodziną.
I nie stała się.
Geje i lesbijki psują nam powietrze.

I muszę się pochwalić,
 że z Łowicza do Miedniewic 
jest — tylko 30 kilometrów,
a tam w Miedniewicach 
jest Matka Boska ze Studziannej.

W 1674 r. Jakub Trojańczyk,
biedny chłop z Miedniewic
usłyszał, że gdzieś za Pilicą, w Studziannie
jest Matka Boska, co uzdrawia.
A w domu żona chora, dzieci chore
i on sam chorowity.
Szedł trzy dni do Studziannej.
Namodlił się chłop, nażalił się, napłakał,
ale też miał żal, że Matka Boska
chyba go nie słyszała, ani nie zauważyła,
jednak na wszelki wypadek 
kupił w Studziannie obrazek, Matki Boskiej
bo pomyślał:
Przybiję go do słupa w stodole
to i przy młocce, będę się mógł modlić,
a Matka Boska tam mnie na pewno usłyszy.
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I zaczęły się dziwne rzeczy.
Ludzie w nocy widzieli w stodole Jakuba
jakieś światło.
Pożar u Trojańczyków, czy co?
Nie, to światło od obrazu.
U zaczęły się cuda.

Dziś w miejscu stodoły Trojańczyka
stoi kościół franciszkanów
a w nim malutki obrazek ze Studzianny,
tam nazywany
obraz Matki Boskiej Miedniewickiej,
Pani Mazowsza.
Dziwne, że obraz Miedniewickiej
był wcześniej koronowany
i to przeszło 200 lat wcześniej,
a nasz Studziański
dopiero w 1968 r.
dosłownie 51 lat temu, 18 sierpnia.

Zanim obraz
znalazł się w Studziannie,
przeszedł długą drogę.
Był w Nieznamierowicach, w Petrykozach,
na dworze u Starołęckich w Studziannie
i wreszcie na Panieńskiej Górze
w kościele księży Filipinów.

Co się stało, że usechł dąb,
za którym skryły się dziewczyny
wracające z zabawy z Brudzewic.
Zamarzły biedne. 
Tu jest ich grób — Panieńska Góra!
Ale dlaczego dąb, usechł?
Nie chciał patrzeć, ani widzieć
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bezwstydnych gejów i lesbijek.
Dziewczyno jak ty się ubierasz?
Popatrz na Opoczynianki.
Przecież ty cuchniesz przez szkło telewizora.
Umyj się w Pilicy.
Kto cię tak oszpecił, dziecko?

Żem ja doczekał takich czasów.
Nauczyciele zostawili dzieci i młodzież
przed egzaminami,
za 1000 złotych na rękę.
Oszukali Was!
Urządzili z Was przedstawienie
krówek co ryczą
i świnek co kwiczą.
U nas na wsi
tylko nauczycielka była panią.
Straciliście swoją godność.
Kiedy młodzież odzyska do Was zaufanie?
Kiedy Wam to przebaczy i zapomni?

Chłopi mocni i piękni w maciejówkach
z Opoczyńskiej Ziemi!
Byliście skarbem Kościoła i perłą Narodu.
Czemu straciliście chłopski rozum?
Poszliście w koalicję z bezbożnymi?
Oszukali Was — cwaniacy,
felczery, partyjniacy.
ale chłop żywemu nie przepuści!
Zachowajcie tożsamość,
a byliście i będzie potęgą.

Jest susza, będzie drożyzna i głód.
Nikt z chłopów
o deszcz się nie modli,
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bo w telewizji mówili,
że deszczu nie będzie,
więc po co się modlić?
Uwierzyliście w telewizję.
Straciliście wiarę w Boga.
Skowronki nie śpiewają.
Wypędziliście mi kuropatwy 
i przepiórki z pola.
pomocnymi 
lecz strasznymi bizonami.
Nikt nie woła:
Pójdźcie żąć!
Wytruliście jaskółki opryskami.
Ziemia oskalpowana,
w studniach braknie wody.

Gdy Studziannę budowali
dwa lata nie było deszczu,
ale rosa była taka wielka,
że woda w bruzdach stała.
Niech zaświadcza o tym 
ludzie z Brudzewic.
Stamtąd pochylnią
woły cierpliwe
wciągały wapno i zaprawę,
aż do kopuły,
a ludzie sznurem ustawieni,
podawali sobie z rąk do rąk
cegłę paloną.
Błogosławione to były czasy,
bo ludzie w świętych
pielgrzymkach chodzili.
A dziś?

Chodzą po mojej Warszawie,
po świętych kamieniach
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namaszczonych krwią Powstańców,
chodzą bluźniercze procesje,
obrażające Boga,
Matkę Boga, Świętych Bożych i nas,
za to, że jesteśmy Chrystusowi.
Królewski Gdańsk i Święte Westerplatte
będzie tańczyć na grobach
bohaterskiej śmiertelnej załogi? 
majora Sucharskiego.
Ludzie pobożnego Białegostoku, 
kto Was tak omamił?
Zaczynaliście od Ducha Świętego,
a skończyliście
na bezbożnych marszach równości.
Ach Ty trudna Polsko!

Majorze Hubalu!
Wstań z Anielińskiego kurhanu
i powiedz: Za Boga i Ojczyznę.
Niech Tereska zaśpiewa na Pasterce
w Studziannie — Lulajże Jezuniu!
Niech ludzie zawołają z płaczem:
Boże, Wojsko Polskie!
Ojczyznę wolną błogosław, Panie!

Matko Boska!
Chcę u stóp Twych zostawić
wszystkie moje łzy z Gostynia
ze Studziannej i z Łowicza.
Matko przed Twoim obrazem
może już ostatnim razem,
pozwól niech się dziś wypłaczę,
może już Cię nie zobaczę.  
(z pieśni kalwaryjskiej)
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Niech wyrośnie prorok
z Opoczyńskiej Ziemi,
co powie na areopagach
Warszawy i Brukseli:
Polsko!
Póki Ty duszę anielską
będziesz więziła w czerepie rubasznym,
póty kat będzie rąbał Twoje Cielsko,
póty miecz zemsty nie będzie Ci straszny. (J. Słowacki)
Która jesteś nad czarnym Borem
blask pogody słonecznej Kościół,
nagnij pochmurną dłoń naszą,
gdy zaczniemy walczyć miłością.  
(K.K. Baczyński)

Ludzie piękni w opoczyńskich strojach.
Kocham Was za Waszą
wiarę, obyczaje i stroje.
Bo moja matuś tak się stroili
dlatego, kocham te stroje
polskie i krasne, czyste i proste
proste jak życie jest moje. (z Kanic)
Ludzie pięknych śpiewów i pobożnych modlitw.
Żebyście tylko wiary nie stracili.
Bądźcie mocni w wierze!
Bóg, nasz los odwróci ku dobremu.
Słuchajcie, co mówi do nas
Ukoronowana Studziańska Pani, co:

Opoczyńskiej Ziemi,
jest Panią;
dla tych,co żywią,
bronią i trwają:
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Tyś Matką Zielną,
Jagodną, Siewną,
tu nad Pilicą
Matka Zagrzewną.

A Ona?
Nigdym ja Ciebie
Ludu nie rzuciłam,
Nigdym od Ciebie
nie odjęła lica.
Jam po dawnemu
moc Twoja i siła.

Bogurodzica! (St. Wyspiański)
Studziańska Matka Świętej Rodziny.
Amen.
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W 2019 roku mija 50 lat od ponownego przybycia filipinów do Po-
znania. W 1969 roku, za zgodą arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który 
zmarł w opinii świętości, uformowanego w duchowości Salezjanów, tak bli-
skiej oratorium św. Filipa Neri, przybyli do Poznania dwaj filipini gostyńscy 

— ks. Marian Kara oraz śp. ks. Kazimierz Wasela, aby rozpocząć pracę nad 
utworzeniem nowej parafii, prowadzonej przez Kongregację Oratorium 
św. Filipa Neri.

Kongregacja poznańskich filipinów została zamknięta w 1805 roku, 
tak więc po 164 latach duchowi synowie św. Filipa wracają do Poznania, 
aby rozpocząć nowy rozdział historii oratorium, które dzięki pracy dusz-
pasterzy gostyńskiej kongregacji, zaowocuje utworzeniem, poprzez reery-
gowanie, Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu, w dzielnicy 
Świerczewo, w 1999 roku. 

Kapłani ze wszystkich kongregacji w Polsce gromadzą się na corocz-
nych „ćwiczeniach duchownych” w Gostyniu. Czas rekolekcji mógł więc 
być znakomitą okazją do odwiedzenia, przez kapłanów kongregacji z całej 
Polski, kolebki duchowości św. Filipa Neri, jaką jest Poznań z kościołem 
św. Małgorzaty — dziewicy i męczennicy. 

Autorem tego pomysłu jest ks. Waldemar Partyka z kongregacji 
poznańskiej, który we współpracy z ks. prob. Sławomirem Ratajczakiem, 
oraz pozostałymi kapłanami poznańskiego oratorium, przygotował kon-
cepcję modlitwy za zmarłych filipinów poznańskich z przełomu XVII 
i XVIII wieku. 

Pamięć w modlitwie o duszach zmarłych kapłanów, którzy z olbrzy-
mim poświęceniem pracowali w ciężkich warunkach, jest nie tylko uczyn-
kiem miłosierdzia, ale koniecznym obowiązkiem wdzięczności za zaszcze-
pienie w Polsce kultu św. Filipa Neri i powstanie kongregacji, które służą 
dziełu oratorium. 

ks. Waldemar Partyka C.Or.

Relacja z wyjazdu filipinów Polskiej Federacji  
do Poznania, w czasie Rekolekcji na Świętej Górze w Gostyniu, 

4-8 listopada 2019 r.

50 lat Filipinów w Poznaniu na Świerczewie
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Rekolekcje w Gostyniu odbyły się w dniach od 4 do 8 listopada. We 
wtorek, 5 listopada, rekolektanci udali się najpierw do kościoła św. Małgo-
rzaty na poznańskiej Śródce, a następnie odbyło się spotkanie z ks. arb. Sta-
nisławem Gądeckim, w Pałacu Arcybiskupim. Spotkanie zainicjował i zor-
ganizował ks. prob. Sławomir Ratajczak. 

Następnie Filipini udali się do domu klerykatu filipińskiego oraz 
mieszczącej się tam kaplicy św. J. H. Newmana, a na koniec do kościoła 
Kongregacji Poznańskiej na Świerczewie, gdzie miała miejsce najpierw 
Msza Św., pod przewodnictwem prowadzącego rekolekcje ks. prof. dr. hab. 
Józefa Klocha, wieloletniego przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski i wykładowcy. Po Eucharystii wszyscy udali się na kolację i wspólne 
świętowanie do sali oratorium im. św. Jana Henryka Newmana. 

Przebieg spotkania i modlitwy w kościele św. Małgorzaty, na Śródce
Po dotarciu na miejsce, uczestnicy rekolekcji zostali przywitani przez 

proboszcza parafii katedralnej i kościoła św. Małgorzaty, ks. kan. Irene-
usza Szwarca, który oprowadził księży po pięknym kościele św. Małgorza-
ty i  krótko scharakteryzował specyfikę duszpasterstwa parafii śródeckiej 
w naszych czasach.

Następnie ks. Waldemar poprowadził, z zebranymi na modlitwie 
księżmi filipinami, koronkę do Bożego Miłosierdzia, po wcześniejszym wy-
mienieniu imion i nazwisk kapłanów, brata i diakona, którzy tworzyli dom 
Kongregacji Poznańskiej.

Byli to: śp. ks. Stanisław Grudowicz — proboszcz i inicjator orato-
rium św. Filipa Neri w Poznaniu i kongregacji w Gostyniu, ks. Jan Woniecki, 
ks. Wojciech Dąbrowski, ks. Jan Regulas, ks. Wojciech Reuth, ks. Ciświcki, 
ks. Karczewski, ks. Nowiński, ks. Skuletcki, ks. Scholasta, ks. Wawrowski, 
ks. Kułakowicz, ks. Niewitecki, ks. Reysserus, ks. Bułakowski, ks. Surma-
towski, ks. Mieszczyński, ks. Wierzbiński, ks. Jakub Wirski, ks. Piotr Mysz-
czyński, ks. Mazurkiewicz, ks. Biernacki, ks. Mikołaj Bagnowski, ks.  Ko-
walski, ks. Antoni Milewski, ks. Rogaliński, ks. Stanisław Jabłoński, ks. Jan 
Kanty Kowalski, ks. Jeżewicz, brat J. Wiśniewski, ks. Nabrzeski, ks. Szczu-
kowski, ks. Bagnowski, ks. Antoni Kozański, ks. Rafał Czerniejewski, 
dk. Wojciech Olszewski, ks. Antoni Reuth. 
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Modliliśmy się też za wszystkich dobrodziejów kościoła i kongregacji, 
fundatorów poznańskiej kongregacji na Śródce i zmarłych parafian kościo-
ła św. Małgorzaty Panny i Męczennicy. 

Kongregacja poznańska, w roku 50-lecia ponownego przybycia filipi-
nów do Poznania, oraz 20-lecia istnienia reerygowanej kongregacji, podjęła 
decyzję o wieczystym włączeniu imion i nazwisk filipinów śródeckich do 
modlitwy za zmarłych, jako swoich braci w powołaniu filipińskim, z histo-
rycznych początków oratorium i kongregacji w Poznaniu. 

Zarys historii kongregacji poznańskiej na Śródce, przedstawiony przez 
ks. Waldemara Partykę.

Nad wejściem głównym do kościoła św. Małgorzaty znajduje się na-
pis łaciński, który w tłumaczeniu brzmi: „Nie jest to nic innego, jeno dom 
Boży i Brama niebieska”. 
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Jest to fragment Pisma Świętego z Księgi Rodzaju 28, 27, fragment, 
który opisuje Jakuba, który śni o Aniołach, zstępujących na ziemię i wstę-
pujących do nieba. Później objawia się jemu Bóg i Jakub uświadamia sobie, 
że ziemia na której stoi jest święta. Taką jest właśnie ziemia, na której stoi 
każdy kościół. 

Napis nad wejściem do kościoła św. Małgorzaty, został wybrany 
i umieszczony tam przez poznańskich filipinów, którzy przejęli tę parafię, 
za sprawą ks. proboszcza Stanisława Grudowicza — pierwszego polskiego 
filipina. 

W treści tego napisu, zawarta jest też ważna cecha naszej filipińskiej 
duchowości, jaką jest Filipowe „Paradiso”, które nadaje sens naszej duszpa-
sterskiej — oratoryjnej pracy. 

Poznańscy filipini przejęli kościół, pochodzący ze średniowiecza, 
w  niezwykle gustowny sposób uczynili go jeszcze piękniejszym, poprzez 
dodanie różnych elementów, zarówno w jego architekturze, jak i w wystro-
ju wnętrza. 

Śródka jest najstarszą częścią miasta Poznań. To w niej dokonało się 
wiele ważnych dla całej Polski wydarzeń historycznych. W pobliżu znajduje 
się kościół katedralny pierwszego biskupstwa w Polsce, któremu przewod-
niczył biskup Jordan. Jego imieniem nazwano most łączący teren katedry 
z Śródką, w centrum której znajduje się kościół św. Małgorzaty. Także nie-
co dalej znajduje się kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami, który, jak 
jest wysoce prawdopodobne, jest najstarszym kościołem Poznania, a któ-
ry początkowo był pod wezwaniem św. Michała Archanioła. To w pobliżu 
Śródki znajduje się do dziś kaplica Dobrawy, pozostałość palatium Mieszka 
I, gdzie modliła się rodzina księcia. 

Ks. Stanisław Grudowicz objął parafię św. Małgorzaty w 1654 roku, 
ale już wcześniej prowadził działalność duszpasterską przy tym kościele, 
i to w duchu oratorium św. Filipa Neri.

W 1652 roku, ks. Grudowicz kazał zbudować ołtarz i zawiesić obraz 
św. Filipa w kościele i „poświęcił go na jego (św. Filipa) honor”, jak zapisał 
kronikarz. 
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Ks. Grudowicz, zafascynowany duchowością św. Filipa Neri, którą 
poznał w Rzymie, pielgrzymując tam, uzyskał na 26 maja, święto naszego 
Założyciela, specjalny odpust. W szczególnie uroczysty sposób świętował 
ten dzień z parafianami Kościoła św. Małgorzaty. Niezwykłe jest to zaszcze-
pienie miłości i szacunku do św. Filipa Neri, które przetrwało w kościele 
śródeckim, nawet po zniesieniu kongregacji w 1805 r., aż do II Wojny Świa-
towej. 

Ks. Grudowicz cały czas prowadził intensywną działalność jako pro-
boszcz diecezji poznańskiej, zmierzając do założenia w Polsce pierwszej 
kongregacji. Rozbudził kult św. Filipa, zapalił kapłanów diecezjalnych do 
utworzenia kongregacji w Poznaniu, a byli to kapłani, wywodzący się z oto-
czenia Biskupów Poznańskich, oraz ze środowiska profesorów Akademii 
Lubrańskiego. 

Jego praca i starania doprowadziły do podjęcia kroków formalnych, 
mających na celu założenie kongregacji. W 1664 r. odbył się zjazd dzieka-
nów Diecezji Poznańskiej, który miał na celu zgromadzenie funduszy na 
powstanie kongregacji oratorium. Jednak obawy Ojców Franciszkanów — 
Reformatów, spowodowały, że nie udało się zebrać wystarczającej sumy 
pieniędzy na utworzenie kongregacji. Powstało duże zamieszanie wokół 
nowego dzieła. 

Klasztor Reformatów, znajdował się po sąsiedzku z parafią św. Mał-
gorzaty i zakonnicy byli niezadowoleni z powstania w pobliżu nowej fun-
dacji. Reformaci zostali sprowadzeni do Poznania przez bp. Tolibowskiego 
w 1657 roku, a więc mniej więcej w tym samym czasie, otrzymali od bisku-
pa pieniądze, nawet cenne książki, ziemię i wsparcie. Wybudowali kościół 
pod wezwaniem św. Kazimierza, który obecnie jest kościołem należącym 
do wspólnoty Polsko-Katolików. 

W obliczu powstałych trudności ks. Grudowicz nie zniechęcił się. 
Wymyślił nowy plan działania, mający na celu utworzenie kongregacji ora-
torium w Poznaniu. Pozyskał własność pobliskiej wsi Miechowo, leżącej na 
terenie parafii Kicin, na trasie Poznań-Gniezno, aby stanowiła źródło do-
chodu dla tworzącej się kongregacji. Dochody z upraw w Miechowie miały 
być podstawą finansową kongregacji. Ruch ten spowodował, że w diecezji 
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uznano, że faktycznie można zatwierdzić nową kongregację, bez konfliktu 
z Ojcami Reformatami. 

Na mocy dekretu Wojciecha Dobrzolewskiego, wikariusza i oficjała 
generalnego biskupa Stefana Wierzbowskiego, 6 lipca 1665 roku, została 
zatwierdzona Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu, w parafii 
św. Małgorzaty. Później bulla papieska, potwierdziła jej utworzenie w 1670. 
Dokonał tego Papież Klemens X. Dnia 22 czerwca 1671 r. biskup Stanisław 
Dzianołt, oficjał generalny gnieźnieński, wcześniej mianowany przez Papie-
ża komisarzem apostolskim, przekazał kongregacji kościół św. Małgorzaty. 
Dnia 15 listopada 1671 uroczyście wprowadzono kongregację poznańską 
do kościoła św. Małgorzaty. Najpierw odbyły się uroczystości w Katedrze 
Poznańskiej, a następnie z obrazem św. Filipa, ruszyła procesja do kościoła 
św. Małgorzaty. Pierwszym superiorem został ks. Jan Woniecki, a trzy lata 
później, ks. Wojciech Dąbrowski.

Kapituła poznańska, biorąc pod uwagę cele charyzmatu filipińskie-
go, już w 1664, przekazała wspólnocie księży, żyjących w duchu oratorium 
św. Filipa, wspaniałego wychowawcy i kierownika dusz, prowadzenie se-
minarium duchownego, aby kształtowali i edukowali przyszłych kapła-
nów Archidiecezji Poznańskiej. W pełni zostało to zrealizowane w latach  
1671-1676, kiedy to ks. Grudowicz, który był superiorem Gostyńskim, 
sprawował funkcję prefekta Seminarium, a filipini poznańscy byli wykła-
dowcami. Jednak brak wystarczającej liczby kapłanów, którzy prowadziliby 
równolegle duszpasterstwo parafialne oraz pełnili funkcje wykładowców, 
sprawiło, że filipini poznańscy, musieli tę działalność zakończyć. 

Wiele cennych dzieł napisali kapłani ze Śródki, z których część 
jest przechowywana w archiwach archidiecezji. Ja sam pamiętam słowa 
śp. ks. prof. Mariana Wolniewicza, wybitnego biblisty, który natrafił w ar-
chiwum na wspaniałe dzieło poznańskiego filipina, wykładowcy Pisma 
Świętego, z czasów istnienia Akademii Lubrańskiego, które w swej orygi-
nalności, wyprzedza epokę, w której zostało napisane. Prawdopodobnie 
chodziło o ks. Szymona Surmatowskiego — poznańskiego oratorianina, 
który był cenionym teologiem. 

Postacią wyróżniającą się w czasie działalności poznańskich filipinów 
jest z pewnością ks. Wojciech Reuth, herbu Gozdawa, który był oceniony 
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jako wspaniały przełożony, który wiernie i z ojcowskim sercem realizował 
duchowość oratorium, prowadził działalność dla ubogich, zadbał o rozwój 
muzyki w oratorium poznańskim. 

O muzycznej działalności w Kongregacji Poznańskiej niewiele wie-
my, poza tym, że istniała specjalna fundacja w miejscowości Wierzenica, 
która była przeznaczona na utrzymanie muzycznej kapeli u filipinów po-
znańskich, być może też, na budowę i utrzymanie wspaniałego instrumen-
tu organowego, który do dziś jest ozdobą kościoła Śródki. 

Kolejną ważną postacią poznańskiej kongregacji jest ks. Michał Bu-
łakowski, dwukrotny przełożony kongregacji, który wstąpił do niej w 1717 r. 
To on właśnie rozpoczął budowę murowanego domu kongregacji, istnieją-
cego do dziś. Do pierwotnego domu kongregacji dobudowano wiele innych 
pomieszczeń, wraz z biegiem historii i potrzebami duszpasterskimi. 

Najstarsza część domu, w której mieszkali filipini poznańscy, przez 
wiele lat była domem kleryckim, w którym ja i inni klerycy, obecnie kapłani, 
mieliśmy radość, a nawet powiedziałbym wielką łaskę, tworzyć zręby klery-
katu, wypracowywać program dnia, kształcić się i rozwijać, przygotowując 
do kapłaństwa. Dom klerycki powstał po podjęciu decyzji przez kongrega-
cję gostyńską w 1989 r. o przygotowywaniu kleryków gostyńskich w Pozna-
niu. Do formacji, oprócz kleryków gostyńskich, włączeni byli także klerycy 
z Bytowa, oraz przygotowujący się do pracy w Niemczech. 

Kaplica, w której seminarzyści mieli swoje nabożeństwa i ćwiczenia 
duchowne, najprawdopodobniej była pierwszą salą oratorium w Polsce! Fi-
lipini, wierni regule św. Filipa, zawsze przeznaczali specjalne pomieszcze-
nie na ćwiczenia duchowne. Świadczy o tym architektura domów kongre-
gacji na całym świecie.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że bardzo często, nawet w polskim 
tłumaczeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego, czy też w powszechnym uży-
ciu słów, myli się pojęcie i funkcje słowa kaplica, w odniesieniu do orato-
rium.

W łacińskiej wersji Kodeksu Prawa to rozróżnienie istnieje, nato-
miast w Polskiej wersji tłumaczenia, słowo oratorium, błędnie zostało 
utożsamione z kaplicą. Podstawowa różnica między tymi słowami, co jest 
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oczywistym faktem, zwłaszcza dla filipinów, jest nieobecność w sali orato-
rium Najświętszego Sakramentu, co daje tej sali możliwość szerszej dzia-
łalności duchowej, kulturalnej i artystycznej, w przeciwieństwie do kaplicy, 
czy kościoła, gdzie sanctissimum, określa i predysponuje do liturgicznego 
charakteru modlitwy.

W odniesieniu do budynków przy kościele św. Małgorzaty, należą-
cych do filipinów, istniało też mylne przekonanie, że budynek przylegający 
do pierwotnego oratorium, a leżący w dawnych ogrodach filipinów, sty-
listycznie dopasowany do całości architektury, z wielką salą, w której do 
2010 roku znajdowało się kino „Malta”, był pierwszym oratorium. Tak jed-
nak nie było.

Ta część budynków, faktycznie z dużą salą, została wybudowana, po 
zakończeniu działalności poznańskich filipinów, na początku XX wieku 
i przeznaczono ją na dom kultury katolickiej. Ówczesny proboszcz w tej 
dużej sali, oprócz spotkań duszpasterskich, organizował pokazy filmowe, 
co z pewnością było wysoce nowatorskie w tamtych czasach. Gromadzi-
li się tam przedstawiciele Akcji Katolickiej i innych wspólnot, czy bractw. 
W pewnym sensie, proboszcz działał w duchu oratorium, choć sam filipi-
nem nie był.

Kolejną, wyróżniającą się postacią wśród filipinów poznańskich, 
był superior, ks. Mikołaj Bagnowski, trzykrotny przełożony, w latach  
1771-1798, który wybudował murowany szpital, znajdujący się w pobliżu 
kościoła św. Małgorzaty, którym zajmowali się filipini, przeprowadził też 
gruntowny remont kościoła, dokończył budowę domu kongregacji. 

Jest jednak jeszcze jedna osoba, której postać i historia szczególnie 
mnie wzruszyła i o której na koniec chciałbym powiedzieć. Można by rzec 
o nim, ostatni filipin poznańskiej kongregacji, ostatni superior — ks. Jan 
Kanty Kowalski, który musiał przyjąć do wiadomości smutny fakt rozwiąza-
nia tak długo istniejącej wspólnoty filipińskiej, poprzez dekret bp. Raczyń-
skiego, który, jak niestety też należy stwierdzić, uległ presji władz pruskich, 
i wydał dokument 1 marca 1805 roku, w którym zakończył działalność po-
znańskiej kongregacji na Śródce, a kościół św. Małgorzaty, nakazał przeka-
zać Archidiecezji Poznańskiej. 
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Parafianie św. Małgorzaty, co jest zapisane w kronikach historycz-
nych, żegnali z głębokim żalem troskliwych duszpasterzy, poznańskich fi-
lipinów, którzy przez 134 lata służyli lokalnemu kościołowi poznańskiemu, 
w sercu chrześcijaństwa naszej Ojczyzny. 

Ks. Jan Kanty Kowalski, po zlikwidowaniu filipinów, miał otrzymy-
wać wynagrodzenie z pieniędzy domu kongregacji Gostyńskiej, zgodnie 
z decyzją władz pruskich i biskupa poznańskiego. Ks. Jan Kanty, jednak, 
wszystko to, co otrzymał, zapewne także to, co pozostało w kasie kongrega-
cji poznańskiej, przeznaczył w swoim testamencie na szpital św. Małgorzaty 
i sierociniec, i trzeba przyznać, że jest to czyn wysoce ewangeliczny, w du-
chu Oratorium św. Filipa Neri, który zawsze podkreślał, że biedni, chorzy, 
potrzebujący, są najważniejszą częścią duszpasterskiej posługi filipinów. 

Ks. Jan Kanty został na jakiś czas proboszczem kościoła Bożego Cia-
ła w Poznaniu. Zmarł w 1847 roku, a obecnie przy kościele Bożego Ciała 
znajduje się tablica jemu poświęcona, zapewne w związku z pełnioną przez 
niego funkcją proboszcza tego kościoła. 

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewien istotny element, doty-
czący relikwii przechowywanych w kościele św. Małgorzaty. Od początku 
istnienia kościoła, i wraz z jego funkcjonowaniem, w kościele znajdowa-
ły się liczne relikwie, jak chociażby św. Małgorzaty, patronki parafii, które 
obecnie znajdują się w kaplicy ks. Arcybiskupa w Poznaniu, znajdowały się 
tam relikwie znamienitych świętych, jak chociażby św. Benedykta z Nursji, 
św. Bartłomieja i innych. 

Ale dla nas, dla filipinów, największe znaczenie mają relikwie św. Fili-
pa Neri, które zapewne zostały przywiezione przez ks. Grudowicza z Rzy-
mu, z domu na Valicelli, które ks. Grudowicz mógł otrzymać dla szerzenia 
kultu świętego w Poznaniu. Istnieje też inna możliwość, że relikwie zostały 
przywiezione z Częstochowy, gdzie znajdowały się relikwie, które złożył je 
polski Król Władysław IV, i jak zapisano to w „Pamiątce Jublileuszu dwu-
stuletniego”, ks. Grudowicz w 1668 roku udał się do tych relikwii, aby się 
przy nich pomodlić, które zostały opisane jako „wnętrzności” Świętego. 
A może Paulini przekazali je wtedy księdzu Grudowiczowi, dla tworzonych 
przez niego dzieł oratoryjnych? 
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Relikwie były wyjątkowe, z tego powodu, że był to fragment osierdzia 
(worka osierdziowego, błony okalającej serce człowieka), fragment serca, 
które jak wiadomo wszystkim filipinom, było stygmatem Ducha Świętego, 
wyjątkowym w skali całej historii Kościoła, wyrazem wielkiego i głębokiego 
mistycyzmu św. Filipa. 

W opisie stanu liturgicznych przedmiotów kościoła św. Małgorzaty, 
w 1790 roku, jest informacja o srebrnym relikwiarzu św. Filipa, który naj-
prawdopodobniej został przetopiony na monstrancję. 

Co zdecydowało o tym? Nie wiadomo. Czy brak pieniędzy na zro-
bienie monstrancji, czy może obawiano się już likwidacji kościoła i był to 
sposób na uchronienie relikwiarza? Nie wiemy też co się stało z tymi bez-
cennymi relikwiami. Może zostały umieszczone gdzieś w kościele na Śród-
ce, dołączone do miejsc, gdzie znajdują się inne relikwie, a może zabrał je ze 
sobą ostatni filipin ks. Jan Kanty Kowalski, i np. przeniósł do kościoła Boże-
go Ciała? Byłoby z pewnością warto podjąć próbę ich odnalezienia. Dotar-
cie do nich byłoby czymś niezwykłym, nie tylko dla filipinów poznańskich, 
ale także dla filipinów Polski i całego świata, gdyż takich relikwii zapewne 
nie było zbyt wiele, a przecież przy sercu św. Filipa wyrosły wszystkie kon-
gregacje i oratoria i to właśnie z Jego serca, napełnionego Duchem Świętym, 
rozwijają się nasze dzieła, także dziś. 

Fakt istnienia relikwii, oprócz samych zapisów sprzętu kościelnego, na-
leży też wiązać z istniejącym do dziś w kościele fragmentem dekoracji, praw-
dopodobnie pozostałości całego herbu kongregacji oratorium, tzw. kartusza, 
który przedstawia napis „Cordis Neriano” — („Serce Neriego”). Być może napis 
ten wskazywał miejsce, gdzie relikwie serca św. Filipa były przechowywane.

Z pewnością nieznane nam losy relikwii serca św. Filipa Neri nie 
zmieniają faktu, że właśnie na poznańskiej Śródce bije ono do dziś, bije 
w Poznaniu i obecność filipinów z całej Polski, modlitwa za zmarłych braci 
kapłanów, diakona i filipińskiego brata, zmarłych parafian, obecność kon-
gregacji poznańskiej, która do tych 134 lat, dorzuca kolejne 20 lat istnienia 
reerygowanej, autonomicznej filipińskiej wspólnoty, jest tego dowodem. 

Chciałbym jeszcze zauważyć, że w kościele św. Małgorzaty znajduje 
się ołtarz św. Filipa Neri, z bezcenną płaskorzeźbą, przedstawiającą św. Fili-
pa Neri, jako mistyka. Płaskorzeźba pochodzi z XVIII w. Jednakże w ołtarzu 
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tym, pierwotnie znajdował się obraz św. Filipa Neri, który najprawdopo-
dobniej kazał namalować superior — ks. Wojciech Reuth lub ks. Stanisław 
Grudowicz. Przedstawienie Filipa na tym obrazie, było kopią włoskiego ob-
razu, popularnego w kongregacjach filipińskich na całym świecie, namalo-
wanego przez Guido Reniego — włoskiego mistrza malarstwa. 

I tu ciekawa rzecz. Obraz został przeniesiony do parafialnego ko-
ścioła w Wierzenicy, pod wezwaniem św. Mikołaja — Wierzenicy, której 
majątek należał do poznańskich filipinów, i do dziś, obraz się tam znajduje 
w prawym, bocznym ołtarzu kościoła, po podjęciu decyzji o wstawieniu 
w jego miejsce płaskorzeźby przedstawiającej św. Filipa. 

Ks. Przemysław Kompf, podjął decyzję o konserwacji obrazu św. Fi-
lipa, której dokonano w pracowni konserwatorskiej Archidiecezji Poznań-
skiej. Ks. proboszcz Kompf, który studiował także historię sztuki, zadbał 
o przywrócenie kultu św. Filipa w swojej parafii i nie poprzestał tylko na 
renowacji obrazu, lecz zaprosił filipina poznańskiego — mnie, wówczas su-
periora Poznańskiej Kongregacji, do odprawienia Mszy św., po powrocie 
odnowionego obrazu do kościoła oraz do wygłoszenia kazania o duchowo-
ści św. Filipa Neri. 

Niezwykła jest wrażliwość duszpasterza, ks. Przemysława, i pięk-
ny czyn, przywracający znajomość świętego Filipa i modlitwę za jego 
wstawiennictwem w zasłużonej dla oratorium poznańskiego parafii  
wierzenickiej.

Z przedstawionych wyżej historycznych faktów wynika wniosek, 
że oratorium św. Filipa Neri jako pierwsze narodziło się w Poznaniu, w któ-
rym od lat, dzięki ks. Grudowiczowi, intensywnie szerzono kult św. Filipa 
Neri. Ks. Stanisław pociągnął za sobą znamienitych kapłanów Archidiece-
zji Poznańskiej do dzieła oratorium, gdzie żył już we wspólnocie kapłań-
skiej na sposób Kongregacji.

W Gostyniu rozpoczął się proces powstawania kongregacji w od-
wrotnym kierunku niż w Poznaniu. Istniejąca wspólnota kapłanów, którzy 
podjęli się, z ks. Grudowiczem na czele, dzieła tworzenia oratorium, za-
częła dopiero szerzyć kult św. Filipa, tworzyć duszpasterstwo oratoryjne, 
a dzięki wsparciu finansowym i wielkości ducha Adama Konarzewskiego, 
wypracowywać wielkie dzieło sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze. 
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Powstał historyczny paradoks — filipini poznańscy, którzy formalnie, 
na mocy decyzji Biskupa Poznańskiego, byli wcześniej zatwierdzeni niż go-
styńska kongregacja, nie mogli prowadzić swojej działalności. 

Kongregacja Poznania i Gostynia są ze sobą złączone nie tylko chary-
zmatem tego samego Założyciela, ale i historią powstania, gdyż pracują na 
terenie tego samego regionu, Wielkopolski, dla chwały oratorium św. Filipa 
i dla pożytku dusz nam powierzonych. Obecne kongregacje się odrodzi-
ły dzięki odwadze, zarówno ks. Witka, jak i kapłanów, którzy zrealizowali 
życzenie przełożonych gostyńskich i zgodzili się pracować na poznańskim 
Świerczewie, ks. Marianowi Karze i ks. Kazimierzowi Waseli. 

Nie mogę też nie stwierdzić, że narzuca mi się tutaj, w interpretacji 
tej historycznej sytuacji, odniesienie jej do hasła św. Kardynała Jana Hen-
ryka Newmana — „cor ad cor loquitur”. Dwa serca duchowości Oratorium 
w Wielkopolsce. Pierwsze historycznie miejsce, gdzie znajdowały się, lub 
być może, znajdują się nadal, relikwie serca Świętego Filipa Neri, w Pozna-
niu na Śródce, oraz serce Matki — Świętogórskiej Róży Duchownej w Go-
styniu. 

Dla mnie osobiście jest to ważny moment w życiu, gdyż urodzi-
łem się 1969 roku, w czasie przybycia Filipinów do Poznania-Świerczewa 
i w 1989 zgłosiłem się do poznańskiej wspólnoty, która wówczas była filią 
kongregacji gostyńskiej. 

Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego
Wszyscy filipini udali się do Katedry Poznańskiej, gdzie proboszcz 

katedralny, ks. Szwarc, oprowadził kapłanów, pokazując także podziemia 
kościoła.

Rekolektanci modlili się przy grobach zmarłych arcybiskupów Po-
znańskich. Po modlitwie wszyscy udali się do Pałacu Arcybiskupów Po-
znańskich, na spotkanie z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, 
ks. arb. Stanisławem Gądeckim. 
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Spotkanie z ks. abp. Stanisławem Gądeckim. 
Ks. prokurator Mirosław Prasek, w imieniu wszystkich filipinów, 

przywitał ks. arcybiskupa i wyraził radość z pierwszego spotkania w takim 
charakterze. Ks. Prasek powiedział o 50-leciu powrotu filipinów do Pozna-
nia, po długiej przerwie, oraz o 100-leciu powrotu filipinów do Gostynia. 
Daty zbiegły się w roku obecnym. 

Ks. arcybiskup podziękował za pracę duszpasterską i wkład filipinów 
w diecezję, której jest Pasterzem. Podziękował Gostyniowi za wkład w pra-
cę rekolekcyjną, kongregacji poznańskiej za prowadzenie duszpasterstwa 
i troskę o kościół oraz ks. Adamowi Adamskiemu za prowadzenie działal-
ności oratoryjnej w domu i kaplicy klerykatu filipińskiego. Wyraził też ra-
dość, że na Śródce, w miejscu gdzie powstało pierwsze oratorium św. Filipa 
Neri, obecnie znajduje się Katedralna Szkoła Muzyczna, w budynku kon-
gregacji poznańskiej, które w swej istocie, szerzenia wartościowej sztuki, 
nawiązuje do charyzmatu św. Filipa Neri. 
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Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze. Ks. Waldemar 
wręczył napisaną przez siebie nowennę do św. J. H. Newmana, zawierającą 
wprowadzenie w życie świętego i jego duchowość oraz nowe pieśni jemu 
poświęcone. 

Po zakończeniu spotkania, każdy filipin otrzymał w prezencie dwie 
najnowsze książki, napisane przez ks. arb. Stanisława Gądeckiego. 

Po spotkaniu z ks. arcybiskupem, kapłani filipińscy udali się domu 
klerykatu poznańskiego, oraz do kaplicy pod wezwaniem św. Jana Henryka 
Newmana. 

Dom klerycki znajduje się przy wjeździe do Seminarium Duchow-
nego w Poznaniu, gdzie klerycy korzystają z formacji i studiów, przygoto-
wując się do kapłaństwa. Tam najpierw wspólnie modlono się w kaplicy. 
Modlitwę prowadził ks. prefekt Adam Adamski, który odczytał błogosła-
wieństwo ks. arb. Stanisława Gądeckiego dla kaplicy i działalności orato-
rium. Następnie wszyscy spotkali się przy herbacie.
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Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu, na Świerczewie. 

O godzinie 18.00 rozpoczęła się Msza Święta w kościele NMP Matki 
Kościoła, prowadzonym przez Kongregację Poznańską. Mszy Św. Przewod-
niczył ks. prokurator Mirosław Prasek, a kazanie wygłosił rekolekcjonista 

— ks. prof. Józef Kloch. Ks. Sławomir Ratajczak — proboszcz, przywitał 
wszystkich, przedstawiając historię przybycia filipinów pierwotnie do po-
sługi w kaplicy cmentarnej na Świerczewie oraz historię powstania kościoła 
NMP Matki Kościoła. 

Po Mszy Świętej w sali oratorium im. św. J. H. Newmana odbyła się 
uroczysta kolacja, która zakończyła wizytę księży filipinów Polskiej Federa-
cji w Poznaniu. 
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Źródła wykorzystane w zarysie historii kongregacji filipinów na Śródce: 
B. Krzyślak, Z. Kurzawa, „Kościół św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu”, 

seria „Zabytki Poznania”, Wydawnictwo Miejskie, 2009 r.
A. Brzeziński, „Pamiątka jublileuszu dwóchseletniego ….”, Poznań 1869 r. 
Jaromin H., Zarys historii Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Polsce 

(1668-1968). „Nasza Przeszłość”, t. 32, 1970 r., s. 5-143. 
J. Rogaliński, „Wizytacja kościoła parafialnego św. Małgorzaty w mieście 

Śródka koło Poznania w r. 1779, dnia 8 czerwca sporządzona”, KMP 
1997 r.

Z. Kurzawa, A. Kusztelski „Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik”, 
Święty Wojciech, 2005 r.
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OPRACOWANIA
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„Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17)
Pismo Święte wskazuje na dwa rodzaje modlitwy. Pierwszy z nich, 

to modlitwa w wyznaczonym czasie, miejscu i formie. Najczęściej to wła-
śnie mamy na myśli mówiąc o modlitwie publicznej i prywatnej. Drugi 
rodzaj to modlitwa nieustanna, ciągła, i nad nią zatrzymamy się w niniej-
szych rozważaniach. Nazywana jest także trwaniem w komunii z Bogiem 
czy życiem w Bożym spojrzeniu. W ten sposób można modlić się cały dzień 
i w każdym miejscu. I to właśnie taka modlitwa jest nam przykazana jako 
zadanie, czy raczej cecha, którą powinni się odznaczać prawdziwi słudzy 
i przyjaciele Jezusa Chrystusa. 

Obydwa rodzaje modlitwy są naszym wrodzonym obowiązkiem. 
Oznacza to, że w pewnym sensie powinniśmy czuć się zobowiązani je prze-
żywać, nawet jeśli urodziliśmy się w miejscu, do którego nie dotarła jeszcze 
Dobra Nowina. Nasze sumienie i rozum doprowadziłyby nas do ich prakty-
kowania, gdybyśmy tylko wsłuchali się we wskazówki dane nam przez Boga. 
W niniejszym kazaniu, skupię się na modlitwie nieustannej, wewnętrznej, 
która jest nam w Piśmie przykazana. Spróbuję nakreślić czym dokładnie 
jest oraz jak możemy na niej trwać, rozpoczynając od rozważania dlacze-
go modlitwa jest wrodzonym obowiązkiem, a następnie cechą charaktery-
styczną chrześcijanina.

1. Niektórym trudno od razu zrozumieć, co oznacza modlić się nie-
ustannie. Jeśli jednak zaczniemy traktować tę formę modlitwy jako wro-
dzony obowiązek, o którym uczy nas rozum i religijne uczucia, wkrótce 
przekonamy się, czym dokładnie jest.

To, czego natura uczy nas o nas samych, nawet zanim otworzymy Pi-
smo Święte to fakt, że jesteśmy stworzeniami Wielkiego Boga, Stworzyciela 
nieba i ziemi i, że jako Jego stworzenia, jesteśmy zobowiązani służyć Mu 
i dać Mu swoje serce, słowem, być istotami religijnymi. Czym jest bowiem 
religia, jeśli nie zwyczajem? Zwyczaj jest z kolei stanem umysłu, który za-

św. Jan Henryk Newman

Kazanie 15. 

Modlitwa myślna



83ORATORIANA nr 91 — grudzień 2019

wsze nam towarzyszy, jak codzienne ubranie duszy. Człowiek nie może być 
religijny w jednej chwili, a w następnej już nie. Człowiek religijny, jest reli-
gijny o każdej porze dnia i nocy. Jego religia to pewna cecha, forma, która 
kształtuje jego myśli, słowa, czyny, tak że stają się jednością. Widzi Boga we 
wszystkim. Wszystkie czyny nakierowane są, by spełnić cele objawione mu 
przez Boga. Każde wydarzenia dnia, każda spotkana osoba, wszystkie wia-
domości, które słyszy ocenia przez pryzmat woli Bożej. O osobie, która tak 
postępuje, możemy powiedzieć, że modli się nieustannie. Wiedząc bowiem, 
że przebywa w Bożej obecności, ciągle zwraca się do Niego ze czcią, stawia 
go przed sobą, w wewnętrznym języku modlitwy i pochwały, pokornym 
wyznaniu winy i radosnej ufności.

Wszystko to, każdy uważny człowiek rozpozna swoim rozumem. 
Bycie religijnym to zatem nic innego, jak nawyk modlitwy, czyli modlenie 
się nieustannie. To właśnie na to wskazuje Pismo, gdy czytamy by robić 
wszystko na Bożą chwałę. Umieścić Boga i Jego wolę na pierwszym miejscu 
i konsekwentnie działać w odniesieniu do Niego, tak że wszystko co robimy 
staje się jednym ciałem i we wszystkim jesteśmy mu posłuszni. Przez każde 
działanie dajemy świadectwo o Tym, który nas stworzył i którego sługami 
jesteśmy. I tak, jak we wszystkim co robimy bardziej lub mniej przejawia się 
nasza religijność, tak samo w każdym naszym słowie i działaniu oddajemy 
Mu chwałę. Zatem posłuszeństwo religijne oddziałuje na duszę. Podobnie 
jak zdrowie i siła mężczyzny przejawia się we wszystkim co robi — co praw-
da z różną intensywnością, ponieważ nie wszystkie czynności wymagają 
takiej samej energii, a mimo to w każdym kroku, tonie głosu, w  gestach, 
w wyrazie twarzy przejawia się ten sam zapał — tak samo ci, którzy mają 
prawdziwie zdrową i silną duszę, a zarazem czystą, spokojną i głęboką wiarę 
w Boga, którym żyją, będą we wszystkim co robią, nawet (jak pisze św. Pa-
weł) „kiedy jedzą i piją” (1 Kor 31) trwać w Bożym spojrzeniu, czy słowami 
Apostoła „trwać na nieustannej modlitwie”. 

Ktoś mógłby, całkiem słusznie, powiedzieć jednak, że nie ma na zie-
mi człowieka, który modliłby się nieustannie i całym sobą wielbił i czcił 
Boga. Znamy to z własnego doświadczenia, aż za dobrze. Świadczy to tylko 
o tym, że nikt z nas jeszcze nie osiągnął perfekcji. Mówię jednak nie o tym, 
co robimy, ale o tym co powinniśmy robić i do czego musimy dążyć. Żeby 
zatem zaszczepić w naszych sercach ten obowiązek, dobrze jest postawić 
sobie przed oczyma, jako wzór do naśladowania, człowieka idealnie po-
słusznego. Im bardziej wzrastamy bowiem w łasce i wiedzy o Zbawicielu, 
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tym bardziej powinniśmy zbliżać się do Niego w posłuszeństwie. Jest on dla 
nas najlepszym przykładem, gdyż jako jedyny spośród synów Adama, żył 
w idealnej modlitwie nieustannej.

Zatem znaczenie i słuszność polecenia zawartego w Piśmie Świę-
tym należy rozumieć jako naturalny obowiązek. Religia tym samym nie jest 
czymś, co przychodzi i odchodzi, a formą życia.

2. Wszystko, co powiedziałem do tej pory uzasadnię teraz słowami 
Pisma Świętego, aby to, o czym poucza nas rozum, potwierdzić jeszcze czy-
telniejszym głosem Boga — słowem natchnionym.

Jak zatem posłuszeństwo religijne jest opisane w Piśmie Świętym? 
Oczywiście jako rodzaj życia. Wiemy, czym jest życie ciała; to stan: krew 
pulsuje w żyłach, wszystko jest w ruchu. Ukryta zasada życia, mimo że do-
kładnie jej nie rozumiemy, jest widoczna właśnie w tych zewnętrznych 
znakach. Podobnie jest z życiem duszy. Nie była ona od chwili narodzin 
wypełniona życiem Bożym. Rodzimy się z martwymi duszami. Martwymi 

– z perspektywy religijnego posłuszeństwa. Gdybyśmy zostali pozostawieni 
samym sobie, stalibyśmy się tymi, którzy nienawidzą Boga, i zbliżalibyśmy 
się coraz bardziej, wraz z upływem naszego życia, do całkowitej duchowej 
śmierci, wewnętrznego ognia piekielnych męczarni, dojrzewając w poczu-
ciu zła przez całą wieczność. Taki kurs obiera nasze życie od chwili naro-
dzin. Zatem, gdyby nie obietnica Ewangelii, jakim smutnym wydarzeniem 
byłyby narodziny! Smutno byłoby patrzeć na tę małą istotę, wprawdzie nie-
świadomą swojej nikczemności, a jednak posiadającą już w swoim sercu 
przerażające ziarno grzechu.

Jednak Bóg dał nam wszystkim, nawet tym najmniejszym, dobrą 
obietnicę przez Chrystusa i dzięki temu, nasza perspektywa uległa zmianie.

Nie tylko została nam dana obietnica przyszłego szczęścia, ale przez 
Ducha Świętego od razu została w nas wlana nowa zasada życia, nowe ży-
cie duchowe, nowa dusza. Święty Paweł mówi nam: „i to nas umarłych na 
skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia (...) razem też 
wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich — w Chrystusie Jezusie” 
(Ef 2, 5-6). Nie wiemy w jaki sposób Bóg przywrócił nasze dusze do życia, 
tak samo, jak nie wiemy jak wskrzesi nasze ciała. Nasze „życie” duchowe, 
jak pisze święty Paweł, „jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 3). Tak, 
jak życie ciała ujawnia się przez ruch, tak obecność Ducha Świętego w nas 
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ujawnia się przez aktywność duchową. Aktywność duchowa, to z kolei nic 
innego jak trwanie na nieustannej modlitwie. 

Modlitwa jest tym dla życia duchowego, czym pulsująca krew w ży-
łach i oddech dla ciała. I tak samo jak absurdalnym jak twierdzenie, że ciało 
zimne, bez ruchu i czucia, żyje, byłoby nazywanie duszy pozbawionej mo-
dlitwy – żywą. Stan czy nawyk życia duchowego przejawia się w nieustan-
nej modlitwie.

Można zapytać, gdzie dokładnie jest to zapisane w Piśmie Świętym? 
Całe Pismo Święte mówi nam o relacji między narodzinami a wiarą. Czym 
jest modlitwa, jeśli nie wyrazem, głosem wiary? Dla przykładu, Święty Pa-
weł w liście do Galatów pisze: „Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak 
obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie 
i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). 

Bo czym innym jest wiara, jeśli nie wpatrywaniem się w Boga i nie-
ustannym myśleniu o Nim, trwaniu z Nim w ciągłej relacji, czyli rozmowie 
z Bogiem w naszych sercach, modlitwą nieustanną? W tym samym liście 
Apostoł mówi, że nic nie przynosi większej korzyści niż życie wiarą i miło-
ścią. Tę samą zasadę odnosi także do nowego stworzenia. Zatem fakt no-
wych narodzin i życia wiarą są nierozłączne. Nigdy nie można zakładać, 
mimo że często mamy takie leniwe skłonności, że dar łaski, który otrzyma-
liśmy na chrzcie jest zaledwie przywilejem, ułaskawieniem, w których serce 
nie ma udziału. Niemal jak byłby to znak nałożony na duszę, by wyróżniał 
ją od innych — niepoprawnych, jak kolor czy pieczęć, zupełnie bez związku 
z myślami, umysłem i sercem chrześcijanina. Byłby to rażąco zły pogląd 
na łaskę, którą otrzymaliśmy od Boga w Chrystusie. Przy narodzinach to 
Duch Święty ożywia nasze dusze. Obdarza nas dobrymi myślami i pragnie-
niami, oświeca nas i oczyszcza, zachęca do szukania Boga. Słowem, daje 
nam życie duchowe. Otwiera oczy umysłu, tak że dzięki wierze zaczynamy 
dostrzegać Boga we wszystkim i trwać z Nim w stałej więzi na modlitwie. 
Jeśli z radością przyjmiemy te pełne łaski natchnienia, będziemy stawać 
się z roku na rok coraz bardziej święci, mądrzejsi. Już zawsze będziemy na 
drodze z ciemności do światła, oddalać się od sposobów działania szatana 
i zbliżać się do doskonałego Bożego posłuszeństwa.

Powyższe rozważania jeszcze raz przybliżają nam znaczenie tego, 
co możemy odnaleźć również w innych listach Świętego Pawła. Efezjanom 
nakazuje „Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu” (Ef 6, 18). Filipia-
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nom mówi: „O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.” (Flp 4, 6). 
Kolosan poucza „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej 
wśród dziękczynienia” (Kol 4, 2). A do Rzymian kieruje wezwanie „W mo-
dlitwie bądźcie wytrwali” (Rz 12, 12). 

Chrześcijanin przenika wzrokiem rzeczy tego świata, by ujrzeć świat 
niewidzialny. Trwa w relacji z Bogiem, zwraca się do Niego jak dziecko do 
rodzica, z taką samą niezmąconą ufnością i głęboką czcią, z lękiem i naboż-
ną czcią dla Jego majestatu, ale zarazem z pewnością, bo jak mówi Święty 
Paweł wie, komu zawierzył (2 Tm 1, 12). Ma przed sobą perspektywę Sądu, 
który sprzyja rozwadze, ale jednocześnie trwa w łasce, która rozwesela.

Jeśli to, co powiedziałem jest prawdą, z pewnością warto się nad 
tym zastanowić. Obawiam się bowiem, że większość ludzi nie modli się 
ani w wyznaczonym czasie, ani tym bardziej nie trwa w trwałej komunii 
z Bogiem Wszechmogącym.

Większość modli się w sposób zbyt powierzchowny. Nieregularnie, 
z reguły tylko wtedy, kiedy potrzebują Bożej pomocy, gdy doświadczają 
życiowych problemów czy niebezpieczeństwa, lub kiedy coś niezwykłe-
go dzieje się w ich życiu. Nie wiedzą, co to znaczy być ciągle religijnym, 
czy  poświęcać określoną liczbę minut o wyznaczonej porze na myślenie 
o  Bogu. Ba! Nawet najgorliwszy chrześcijanin potrafi być żałośnie ubogi 
w kwestii modlitwy! Gdyby poprosić ludzi o porównanie, jak często zwra-
cali się do Boga w obliczu różnych problemów, z tym, jak rzadko dziękowali 
za otrzymane łaski, czy też namaszczenie z jakim modlą się o uwolnienie 
od nadchodzącego cierpienia do opieszałości i beztroski z jakimi za otrzy-
mane łaski dziękują, można by zobaczyć, jak mało w ludziach prawdziwego 
zwyczaju modlitwy oraz jak religijność zależy od przypadkowych wydarzeń. 
Z pewnością nie wskazuje to na religijne serce. Jeśli człowiek ma powtarzać 
tę samą modlitwę przez miesiąc, czy dwa, po jakimś czasie możemy do-
strzec, że powaga, z którą odmawiał ją po raz pierwszy, ustąpiła miejsca 
oziębłości. Można by zapytać, dlaczego tak jest? Być może dlatego, że wy-
obrażenie nieba, które mamy, nie jest prawdziwą wizją daną nam przez 
wiarę (inaczej trwałoby, tak jak niebo), a zaledwie mrzonką, która przetrwa 
noc, ale przegrywa z ziemską radością poranka.

Czy naprawdę ciągle myślimy o Bogu? Czy w ciągu dnia myślimy 
o Nim, o Jego Synu i Zbawicielu? Kiedy jemy i pijemy, czy dziękujemy mu 
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za dary, które nam daje, nie zaledwie przez krótką formułkę, ale i całym ser-
cem? Kiedy wykonujemy dobre rzeczy, czy wznosimy nasze myśli do Boga, 
by to, co robimy było na Jego chwałę? Kiedy wypełniamy nasze powołanie, 
czy nadal o Nim myślimy, działając sumiennie, pragnąc jeszcze bardziej 
poznać Jego wolę, tak by móc całkowicie i dostatecznie ją wypełnić? Czy 
pragniemy, by Jego łaska oświeciła nas, odnowiła i nas wzmocniła?

Nie pytam wcale, czy mówimy dużo o religii. Tak naprawdę nie ma 
potrzeby, by to robić. Powinniśmy nawet unikać pełnych przechwałek słów 
o tym, jak to jesteśmy lepsi przez nasze religijne uczucia i uczynki. Zamiast 
tego, powinniśmy z pokorą i cichością serca służyć Bogu bez ludzkiej po-
chwały, ukrywając naszą sumienność, o ile nie jest to pogardą dla Boga, 
czy też wyparciem się Go. Są bowiem chwile, kiedy dobrze jest otworzyć 
się przed świątobliwym człowiekiem, dla większej korzyści. Czasami nawet 
danie świadectwa w obecności człowieka oddanego sprawom doczesnym, 
staje się obowiązkiem. Takie sytuacje, czy to przymusu czy zaszczytu, są 
stosunkowo rzadkie. Zawsze jesteśmy jednak sami ze sobą i z Bogiem. Dla-
tego ciche, wewnętrzne wyznanie wiary w Jego obecność musi być nieprze-
rwane, a wtedy przyniesie trwałe owoce. 

Co zatem powiedzieć tym, którzy nie mają wcale religijnych uczuć 
czy myśli? Jak dotrzeć do tych, których modlitwa jest impulsywna i zmienia 
się wraz z uczuciem? Co można powiedzieć całym rzeszom młodych ludzi, 
którzy w sposób drwiący i celowo oddają się próżnym myślom? Niestety, 
drogi bracie i siostro, nie zauważasz ani nie rozpoznajesz pustych, niemą-
drych myśli, które pojawiają się w twoim umyśle; nie jesteś roztrzęsiony, gdy 
je przywołujesz. Co jednak powiesz ostatniego dnia, kiedy zamiast praw-
dziwej i świętej wizji, Komunii z Bogiem, znajdziesz zapisane przeciwko 
tobie w księdze twojego życia niezliczone, najbardziej próżne, najgłupsze, 
niegodziwe urojenia, które są hańbą dla istoty nieśmiertelnej?

Co powiesz, kiedy niebo i piekło będą przed Tobą, a księga Twojego 
życia pokaże sumę Twoich młodzieńczych pragnień i marzeń, Twoje pełne 
pasji pragnienia rzeczy tego świata, twoje niewybredne, wręcz poniżają-
ce gusta, skrywaną pogardę i awersję dla niektórych rzeczy i osób; wysiłki, 
by przyciągnąć spojrzenia grzeszników i by zadowolić tych, którzy obrażają 
Boga; Twoje tęsknoty do uciech i luksusów, pochwałę bogatych i utytuło-
wanych, pobłażliwość dla nieczystych myśli, Twoją zarozumiałość i godną 
pożałowania próżność? 



88 ORATORIANA nr 91 — grudzień 2019

I tak, może się wydawać, że użyłem mocnych słów, jednak proszę mi 
wierzyć, nie są one nawet w połowie tak mocne, jak te, które skierujesz sam 
do siebie w Dniu Ostatecznym. Wówczas, ci ludzie, których teraz uważasz 
za ponurych i zbyt surowych, wydadzą ci się naprawdę mądrzy; a rada by 
modlić się bez ustanku, którą wyśmiałeś, jako pasującą tylko do nudnych, 
poważnych, zgorzkniałych, słabego ducha, czy starszych, zostanie uznana 
za dobrą przez twoje doświadczenie, tak jak już teraz jest uznana przez twój 
rozum i sumienie. Gdybyś tylko sumiennie poświęcił jedną godzinę religii, 
w oczekiwaniu na całą wieczność, kiedy musisz być poważnym! Możesz się 
teraz śmiać, ale po drugiej stronie grobu nie będzie już próżnych radości. 
Diabły, chociaż nie żałują, drżą. A Ty będziesz jednym z tych, nie z własnej 
woli poważnych, jeśli teraz jesteś na tyle szalony, by być beztroskim i roz-
wiązłym. Jeśli jesteś na tyle szalony żeby śmiać się, drwić, i szydzić z  tej 
chwili, którą masz na ziemi, która i tak jest dostatecznie krótka, by przy-
gotować się na wieczność, nawet bez twojego marnowania młodości na 
grzech. Gdybyś tylko mógł zobaczyć tego, który podsuwa ci te wszystkie 
lekkie myśli, którymi zastępujesz trwanie w komunii z Bogiem, to nawet 
gdybyś nie stał się religijny, to szok, którego byś doznał, przynajmniej 
uczyniłby cię poważniejszym. Gdybyś tylko mógł zobaczyć, to co widzi 
Bóg: wszystkie sidła i pułapki, które diabeł szykuje na twojej drodze i to, 
że wszystkie próżne myśli, którymi się radujesz, które wydają się przyjemne 
i świetlane, a z pewnością o wiele przyjemniejsze niż myśli religijne, pod-
suwane ci są przez Najstarszego Uwodziciela Ludzkości, Twórcę Zła, który 
stoi przy twoim boku, gdy szydzisz z religii — sam poważny, kiedy sprawia, 
że chichotasz, gdyż nie jest w stanie się śmiać, ze swoich własnych trików 

— prowadzi cię tanecznym krokiem na wieczną zgubę. Gdybyś tylko to wi-
dział, drżałbyś — tak jak nawet on sam drży, gdy wodzi cię na pokuszenie. 
Ale nie możesz tego zobaczyć, nie możesz otrząsnąć się z tego złudzenia, 
chyba że przez wcześniejsze zawierzenie Bożemu słowu. Nie możesz od 
razu zobaczyć niewidzialnego świata. Ci, którzy prowadzą dialog z Bogiem 
w swoich sercach, będą mieli udział w Bożej wiedzy. Ci, którzy odmówią 
podążania za światłem, które w nich jest, na przestrzeni życia stracą je zu-
pełnie i wydadzą się na potępienie.

Niech Bóg chroni nas przed tak rozmyślnym grzechem, starszych 
jak i młodszych, i oświeci nas swoją chroniącą mądrością, dając nam wolę 
i moc do służenia Mu!

tł. Natalia Sarbinowska
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