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LIST APOSTOLSKI 
w formie «MOTU PROPRIO» 

PAPIEŻA FRANCISZKA

COMMUNIS VITA

KTÓRYM ZOSTAJĄ ZMIENIONE 
NIEKTÓRE NORMY 

KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO
Życie we wspólnocie jest istotnym elementem życia zakonnego, a „za-

konnicy powinni mieszkać we własnym domu zakonnym zachowując życie 
wspólne i nie opuszczać go bez zezwolenia swego przełożonego” (kan. 665, 
§ 1 KPK). Doświadczenie ostatnich kilku lat pokazało jednak, że występują 
sytuacje związane z bezprawną nieobecnością w domu zakonnym, pod-
czas których zakonnicy uchylają się od władzy prawowitego przełożonego, 
a niekiedy nie można ich odszukać.

Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na przełożonego obowiązek 
poszukiwania zakonnika bezprawnie nieobecnego, aby pomóc mu powró-
cić i wytrwać w swoim powołaniu (por. kan. 665, § 2 KKK). Zdarza się jed-
nak często, że przełożony nie jest w stanie odszukać nieobecnego zakonni-
ka. Zgodnie z normą Kodeksu Prawa Kanonicznego, po upływie trwającej 
co  najmniej sześć miesięcy bezprawnej nieobecności (por. kan. 696 KPK), 
zgodnie z ustaloną procedurą (por. kan. 697 KPK), możliwe jest wszczęcie 
procesu o wydalenie z instytutu. Jednakże, gdy nie jest znane miejsce przeby-
wania zakonnika, trudno jest osiągnąć pewność prawną zaistniałej sytuacji.

Dlatego też, nie naruszając przepisów prawa o wydaleniu po sześciu 
miesiącach bezprawnej nieobecności, mając na celu pomoc instytutom w prze-
strzeganiu niezbędnej dyscypliny i umożliwienie procedury wydalenia zakon-
nika bezprawnie nieobecnego, zwłaszcza w przypadkach nieodwracalnych, 
wśród przyczyn wydalenia z instytutu na mocy samego prawa, do kanonu 694, 
§ 1 KPK postanowiłem dodać również długotrwałą bezprawną nieobecność 
w  domu zakonnym, trwającą co najmniej dwanaście miesięcy bez przerwy, 
z zastosowaniem procedury określonej w kan. 694,§ 2 KPK. Aby stwierdzenie 
faktu przez wyższego Przełożonego mogło wywołać skutki prawne, powinno 
zostać potwierdzone przez Stolicę Świętą. W przypadku instytutów na prawie 
diecezjalnym potwierdzenie należy do biskupa domu głównego.
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Wprowadzenie tego nowego numeru do § 1 kanonu 694 wymaga 
również zmiany kanonu 729 odnośnie do instytutów świeckich, dla któ-
rych nie przewiduje się zastosowania fakultatywnego wydalenia z powodu 
bezprawnej nieobecności.

Biorąc to wszystko pod uwagę, obecnie zarządzam, co następuje:
Art. 1. Kanon 694 KPK w całości zostaje zastąpiony następującym tekstem:
 § 1. Na mocy samego prawa jest wydalony z instytutu członek, który:
 1) notorycznie odstąpił od wiary katolickiej; 

2) zawarł małżeństwo lub usiłował je zawrzeć, nawet tylko cywilne. 
3) przebywał bezprawnie poza domem zakonnym przez dwanaście 
miesięcy bez przerwy, zgodnie z kan. 665, § 2, biorąc pod uwagę 
niemożność odszukania tegoż członka.

 § 2. W tych przypadkach przełożony wyższy wraz ze swoją radą po-
winien, po zebraniu dowodów, bezzwłocznie wydać stwierdze-
nie faktu, ażeby prawnie stało się wiadome wydalenie.

 §3. W przypadku przewidzianym w § 1 , 3), to stwierdzenie, aby mo-
gło wywołać skutki prawne, powinno zostać potwierdzone przez 
Stolicę Świętą. W przypadku instytutów na prawie diecezjalnym 
potwierdzenie należy do biskupa domu głównego.

Art. 2. Kanon 729 KPK w całości zostaje zastąpiony następującym tekstem:
Wydalenie członka z instytutu dokonuje się zgodnie z postanowienia-

mi przepisów kan. 694, § 1, 1) i 2) oraz 695. Konstytucje powinny określić 
inne przyczyny wydalenia, byleby były proporcjonalnie ważne, zewnętrzne, 
poczytalne i prawnie udowodnione. Należy zachować sposób postępowa-
nia przepisany w kan. 697-700. Do członka wydalonego ma zastosowanie 
przepis kan. 701.

W sprawie postanowień zawartych w tym Liście Apostolskim w for-
mie Motu proprio, bez względu na jakiekolwiek sprawy przeciwne, chociaż 
godne szczególnej uwagi, stanowczo zarządzam by na stałe obowiązywały 
i zostały ogłoszone poprzez ich publikację w L’Osservatore Romano, wcho-
dząc w życie z dniem 10 kwietnia 2019 r., a następnie zostały opublikowane 
w organie urzędowym Acta Apostolicae Sedis.

Wydane w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 19 marca 2019 r., w Uro-
czystość Świętego Józefa, w siódmym roku mojego pontyfikatu.
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KONGREGACJA 
DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
List okólny 

w sprawie Motu proprio 
Communis vita

Do Przełożonych Generalnych,

Jesteśmy świadomi, że kształt życia braterskiego we wspólnocie „uległ 
licznym przeobrażeniom w porównaniu z przeszłością. Te przemiany jak 
również nadzieje i rozczarowania, które im towarzyszyły i nadal towarzy-
szą, domagają się refleksji w świetle Soboru Watykańskiego II. Przyniosły 
one pozytywne rezultaty, ale także pewne skutki bardziej kontrowersyjne. 
Wydobyły na światło wiele wartości ewangelicznych, rozbudzając na nowo 
życie wspólnot zakonnych, ale stały się też źródłem problemów, ponieważ 
przysłoniły niektóre zasadnicze elementy życia braterskiego we  wspólno-
cie. Wydaje się, że w pewnych przypadkach wspólnota zakonna straciła 
znaczenie w oczach zakonników i zakonnic i być może nie jest już dla nich 
ideałem, do którego warto dążyć”.

Tyle Instrukcja Życie braterskie we wspólnocie opublikowana przez 
Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia 
Apostolskiego dnia 2 lutego 1994 r. Dokument, który po upływie czasu, po-
zostaje aktualnym, przede wszystkim w analizie skutków pozytywnych oraz 
tych bardziej dyskusyjnych w doświadczeniu życia wspólnego.

Wśród tych ostatnich szczególną uwagę należy poświęcić przypad-
kom bezprawnego przebywania we wspólnocie i niemożności odszukania 
zakonnika/zakonnicy. Motu proprio Communis vita Papieża Franciszka, 
promulgowane 19 marca bieżącego roku, które zmieniło kan. 694 Kodek-
su Prawa Kanonicznego, jest rozumiane z perspektywy czasu w kontek-
ście dyskusyjnych skutków zasadniczego elementu tożsamości zakonnej. 
Do  §1  kanonu 694 został włączony trzeci powód wydalenia na mocy sa-
mego prawa z instytutu zakonnego: bezprawne przebywanie poza domem 
zakonnym przez dwanaście miesięcy bez przerwy, według kan. 665, § 2, 
łącznie z niemożnością odszukania tegoż zakonnika.
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W motu proprio Ojciec Święty, dodając § 3, sprecyzował procedurę 
w przypadkach zastosowania nowej formy wydalenia, włączając ją w opisa-
ną w § 2 tegoż kanonu, który pozostaje niezmieniony. Ta modyfikacja daje 
możliwość rozstrzygania przypadków bezprawnej nieobecności, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem członków, z którymi niekiedy nie można nawiązać 
kontaktu lub których nie można odszukać.
1. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 

Życia Apostolskiego, w powszednim wykonywaniu swoich za-
dań, w sposób szczególny wyodrębniła niektóre sytuacje:

— zakonników/zakonnic, którzy opuścili dom zakonny bez pozwolenia 
własnego przełożonego, czyli bezprawnie, z zamiarem uwolnienia się 
spod władzy przełożonych (por. kan. 665, § 2);

— zakonników/zakonnic, którzy po otrzymaniu pozwolenia na prawną 
nieobecność (por. kan. 665, § 1) lub udzieleniu indultu eksklaustracji 
(por. kan. 686, §1), po upływie terminu nie powrócili do wspólnoty;

— zakonników/zakonnic, którzy, oddaliwszy się bezprawnie, stali się nie-
osiągalni, czyli nie udostępnili własnemu Przełożonemu swojego adresu 
lub miejsca przebywania, bądź przynajmniej wyraźnych poszlak pozwa-
lających na ich odszukanie.

2. Stąd też kan. 694, § 1, 3° stosuje się wyłącznie do zakonników/zakon-
nic i członków stowarzyszeń życia apostolskiego bezprawnie nie-
obecnych i nieosiągalnych. Nie ma natomiast zastosowania do:

— zakonników/zakonnic prawnie nieobecnych lecz nieosiągalnych;
— do zakonników/zakonnic bezprawnie nieobecnych lecz osiągalnych. 

Za nieosiągalną uważa się osobę, co do której znane są tylko:
— numer telefonu;
— adres poczty elektronicznej;
— profil w mediach społecznościowych;
— fikcyjny adres.

3. Wyższy Przełożony ma obowiązek poszukiwania zakonnika/zakon-
nicy bezprawnie nieobecnego i nieosiągalnego poprzez pozyski-
wanie informacji:

— od współbraci/współsióstr, poprzednich Wyższych Przełożonych, Bi-
skupów, miejscowego duchowieństwa, rodziny lub krewnych;
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— od instancji władz cywilnych z poszanowaniem prawodawstwa pań-
stwowego i unormowań dotyczących prywatności.

Właściwy Przełożony nie ogranicza swego zadania do sporadycznych 
i pośpiesznych dochodzeń lecz wyraża swoją troskę o zakonnika/zakonni-
cę, aby powrócił i wytrwał w swoim powołaniu (por. kan. 665, § 2).

4. Efekty poszukiwań dają często wynik negatywny, nawet gdy są wie-
lokrotnie powtarzane. Innym razem trzeba poprzestać na fakcie, 
że członkowie rozmyślnie stali się nieosiągalni. Właściwi Prze-
łożeni wobec tych sytuacji pytali Dykasterię o sposób działania, 
by „osiągnąć pewność prawną zaistniałej sytuacji”.

W tym celu trzeba sprecyzować, że właściwy Przełożony:
— jest zobowiązany dostarczyć niewątpliwy dowód za pośrednictwem po-

twierdzonej dokumentacji, dokonanych poszukiwań, usiłowania skon-
taktowania się lub uzyskania informacji; 

— w przypadku negatywnego wyniku poszukiwań przystępuje do wydania 
stwierdzenia faktu niemożności odnalezienia członka.

5. Właściwy Przełożony wraz ze swą Radą dokonuje oceny przypadku 
i wydaje stwierdzenie niemożności odnalezienia. Takie stwier-
dzenie jest konieczne w celu wyraźnego obliczenia czasu:

— dnia początkowego a quo, od którego bierze się pod uwagę zaistnienie 
nieosiągalności (por. kan. 203, § 1), który nie może pozostawać niewia-
domy, gdyż nie pozwoliłby na dokładne określenie czasu dwunastu mie-
sięcy bez przerwy;

— wyznaczenie terminu w celu określenia upływu dwunastu miesięcy bez 
przerwy.

6. Po upływie dwunastu miesięcy bez przerwy, w czasie których w ja-
kikolwiek sposób nie uległa zmianie sytuacja nieosiągalności 
członka bezprawnie nieobecnego, właściwy Przełożony powi-
nien przystąpić do wydania stwierdzenia faktu, ażeby prawnie 
stało się wiadome wydalenie zgodnie z kan. 694. Stwierdzenie 
to powinno zostać potwierdzone przez Stolicę Świętą, jeśli In-
stytut, z którego członek jest wydalany, jest na prawie papieskim, 
natomiast powinien zostać potwierdzony przez Biskupa domu 
głównego, gdy instytut jest na prawie diecezjalnym.
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7. Nowe rozporządzenie (kan. 694, §1, 3°) nie ma zastosowania do przy-
padków poprzedzających datę 10 kwietnia 2019, innymi słowy nie 
działa wstecz, gdyż w przeciwnym przypadku Prawodawca musiał-
by wyraźnie to zastrzec (por. kan. 9).
M.p. Communis vita wprowadziło zmianę do kan. 729, który regulu-

je życie instytutów świeckich, ponieważ do członków tych instytutów nie 
ma zastosowania wydalenie z instytutu z powodu bezprawnej nieobecności.

Wyrażając życzenie poprawnego zastosowania trzeciego ustępu 
§1 kan. 694, Dykasteria prosi Wyższych Przełożonych, by posiłkowali się 
sformułowanymi tutaj uaktualnionymi wskazaniami, będąc świadomi, 
że  zakonnicy/zakonnice — jak stwierdza Papież Franciszek w Liście apo-
stolskim do osób konsekrowanych (21 listopada 2014) — są „wezwani do za-
oferowania konkretnego wzoru wspólnoty, który poprzez uznanie godno-
ści każdej osoby oraz dzielenie się darem, który niesie każdy z nas, pozwala 
na życie w relacjach braterskich”.

Watykan, 8 września 2019,
w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Abp JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO, O.F.M.
Sekretarz

Kard. JOÃO BRAZ de Aviz
Prefekt
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Z ŻYCIA
KONFEDERACJI
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W dniach 3-7 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie Deputacji Permanentnej w Rzymie

Ferrán Colás Peiró: Hiszpania — Sekretarz; Bruno Gonçalves: Wło-
chy I i Francja; Luciano Giuseppe Bella: II Włochy; Mateusz Kiwior: 
Polska; Philipp Maria Karash: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Holandia 
i Litwa; Daniel Utrecht: Anglia, Kanada i RPA; Guillermo Mendez 
Garduno: Ameryka Łacińska I; Roberto Umberto Romo Pantoja: 
Ameryka Łacińska II; Michael Palud: Jamajka, USA oraz Michele 
Nicolis — Prokurator Generalny; Marco Guillen — Delegat Stolicy 
Apostolskiej a także Mauro De Gioia — Postulator Generalny.

opr. red. za: https://www.oratoriosanfilippo.org/
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Komisja Prawna
(od lewej księża: Mateusz Kiwior, Luigi Romana, Mauro De Gioia, Felix Selden, 
Bruno Gonçalves, Michael Palud)

W dniach 1-3 lutego 2020 r. w Rzymie odbyło się posiedzenie Ko-
misji Prawnej Konfederacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 
w celu refleksji na temat mandatu Kongresu Generalnego oraz aktu-
alizacji Konstytucji i Statutów Generalnych.
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22 lutego 2020 papież Franciszek podpisał de-
kret, iż Słudze Bożemu ks. Emilio Venturinie-
mu przysługuje tytuł CZCIGODNy. Urodził się 
w Chioggii 9 stycznia 1842 r., Przyjął święcenia ka-
płańskie 24 września 1864 r jako członek Kongrega-
cji Oratorium św. Filipa Neri w Chioggi. W 1870 r. 
zaczął gromadzić pierwsze sieroty, a w 1873 r. za-

łożył Zgromadzenie Sług Maryi Bolesnej w Chioggii. Chociaż z miłością 
poświęcił się opuszczonym dziewczętom, był nieustraszony w posłudze ka-
płańskiej i duchowym przewodnikiem młodych aspirantów do kapłaństwa. 
Zmarł 2 grudnia 1905 r.

Czcigodny 
Emilio Venturini COr

śp. ks. Angel Alba Alarcos COr

Urodził się w Alcalá de 
Henares w 1931 r. Wstąpił 
do Kongregacji Oratorium 
w wieku 20 lat. Studia teo-
logiczne ukończył w Rzy-
mie, gdzie otrzymał świę-
cenia kapłańskie 13 marca 
1954 r. Założył kolegium św. 
Filipa Neri w Alcalá de He-
nares. Przez wiele lat pełnił 
funkcję Prokuratora Krajo-
wego Federacji Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri 
w Hiszpanii. Zmarł 23 mar-
ca 2020 roku.
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Ojciec Jonathan zmarł rano 3 czerwca w swoim pokoju w domu, po krót-
kiej chorobie. Ojciec Robinson miał 91 lat życia i rozpoczął 59 rok kapłań-
stwa. Został wyświęcony na kapłana w archidiecezji montrealskiej, gdzie 
przez kilka lat pełnił funkcję sekretarza kardynała Paula-Emile’a. Był prze-
wodniczącym Wydziału Filozofii na Uniwersytecie McGill, kiedy poczuł się 
powołany do założenia domu Oratorium św. Filipa Neri w Montrealu. Stolica 

Apostolska formalnie erygowała Oratorium 
w Montrealu w 1975 r., a Wizytator Federa-
cji Oratorium pobłogosławił przeprowadz-
kę młodej wspólnoty do Toronto w 1979 r. 
Będąc w Toronto, ks. Robinson był przeło-
żonym Kongregacji, a także rektorem Semi-
narium św. Filipa. W różnych momentach 
pełnił także funkcję proboszcza w kościo-
łach Świętej Rodziny i św. Wincentego 
a Paulo. Napisał kilka popularnych książek 
o duchowości, w tym The Spiritual Combat 
Revisited.

śp. ks. Jonathan Robinson COr
21 V 1929 – 3 VI 2020
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Z ŻYCIA
FEDERACJI
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Wstęp

W grudniu br. roku przypada 80. rocznica wysiedlania przez oku-
panta niemieckiego, ludności powiatu gostyńskiego na przymusowe ro-
boty. Rocznica jest okazją do zapoznania się z historią tamtych lat. Czas 
II wojny światowej dokonał tragicznego spustoszenia w całej II  Rzeczpo-
spolitej. Skutki najazdu hitlerowskiego boleśnie dotknęły również klasztor 
filipinów oraz jego mieszkańców. Pisząc o wydarzeniach historycznych 
z  lat 1939-1945, napotykamy na duże trudności natury źródłowej. W ni-
niejszym opracowaniu oparto się przede wszystkim na skąpych informa-
cjach zawartych w filipińskich archiwach i relacjach naocznych świadków. 
Podstawą wiedzy o życiu klasztoru są z natury rzeczy zapiski kronikarskie, 
korespondencje, protokoły z obrad wspólnoty tzw. sesje domowe, general-
ne i wyborcze. Z chwilą wybuchu wojny życie klasztorne na Świętej Górze 
zamarło. Wszelkie dokumenty pisane były objęte cenzurą, a zapiski nawet 
prywatne, mogły być niebezpiecznym narzędziem w rękach wroga. Rozpo-
częty w latach przedwojennych protokólarz sesji gostyńskich zawiera lukę 
na lata wojenne1. Jednakże tuż po wyzwoleniu w księdze dopisano kilka 
zwięzłych, a dla nas bezcennych informacji o badanym okresie. Niezwykle 
ważne relacje z tamtych lat zawiera Kronika Studziańska2. Należy podkre-
ślić, że relacje kronikarskie pisał dopiero od 1954 roku, świadek tamtych 
wydarzeń, ks.  Władysław Nater. Retrospekcję kronikarską uwiarygodnia 
znakomita pamięć piszącego, który był publicystą i znawcą dziejów filipiń-
skich. Na podstawie przedstawionych wyżej źródeł, pamiętników i relacji 
nielicznych już świadków, można w przybliżeniu nakreślić klimat i przebieg 
wydarzeń z tamtego czasu.

1  Księga protokołu Domu Gostyńskiego z lat 1931-1947, AFG (Archiwum Filipinów Gostyń-
skich), A/76

2  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów — Oratorianów w Studziannie od roku 1928, 
AFS (Archiwum Filipinów w Studziannie).

Klasztor świętogórski w latach 1939-1945  
i losy jego mieszkańców

ks. Henryk Brzozowski COr
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Okupacja w Klasztorze Gostyńskim

Kongregacja Gostyńska przewidywała nadejście wojny, włączając się 
czynnie w pomoc materialną do obrony kraju. Pomimo trudności finanso-
wych, wyasygnowano w lutym 1939 roku 2000 zł. na Fundusz Obrony Na-
rodowej3. Na sesji domowej 14 maja 1939 roku postanowiono zabezpieczyć 
cudowny obraz Matki Boskiej oraz wota. Wtedy także pomyślano o zbu-
dowaniu pod kościołem schronu przeciwgazowego4. Do budowy schrony 
nie doszło. Ostatni zapis przedwojenny w księdze protokołów pochodzą-
cy z 26 sierpnia brzmi: Zagraża wybuch wojny polsko-niemieckiej. Bliskość 
granicy Państwa i możliwość wtargnięcia obcego wojska nakazuje przed-
sięwziąć środki ostrożności. Najstarszy kurs kleryków ma pojechać do Tar-
nowa, IV kurs ewentualnie do Studzianny. Należy zabezpieczyć świętości 
świętogórskie5. Przewidując zagrożenie wojenne, filipini ukryli w  podzie-
miach kościoła cudowny obraz Matki Boskiej, złote korony i inne najcen-
niejsze przedmioty. 

W chwili wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku w Domu 
Gostyńskim było ośmiu księży i pięciu kleryków. Z księży należy wymienić: 
przełożonego ks. Władysława Służałka, ekonoma ks. Józefa Smolińskie-
go, dyrektora gimnazjum ks. Stefana Tabora, dalej ks. Augustyna Zgamę, 
ks. Jana Rataja, ks. Stanisława Szczerbińskiego, ks. Ludwika Wasilkowskie-
go i ks. Kazimierza Szeligę. Do domu gostyńskiego należeli klerycy: Leon 
Romała z Kotlina k. Jarocina, Walenty Wlekliński z Krobi, Władysław Nater 
z Domachowa, Alfred Trafankowski z Gostynia oraz Olgierd Kokociński 
z Odolanowa6. 

Należący prawnie do Kongregacji Gostyńskiej ks. Ludwik Mucha 
od  1938 roku pracował duszpastersko w Kongregacji Studziańskiej. Wy-
buch wojny nie zastał w Gostyniu ks. Romana Kmiecika i ks. Jana Michał-
kowskiego. Ks. Kmiecik w 1938 roku pojechał na Wołyń, celem tworzenia 
nowej placówki filipińskiej w Starym Oleksińcu w diecezji łuckiej. Do niego 
dołączył w przededniu wojny 8 sierpnia 1939 roku ks. Michałkowski. 

3  Księga protokołu.., dz. cyt., s. 102.
4  Tamże, s. 103. 
5  Tamże, s. 104.
6  Tamże, s. 105.
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Wraz z rozpoczęciem wojny znaczna część wspólnoty gostyńskiej 
powyjeżdżała w różne wydawałoby się, bezpieczne strony. Przede wszyst-
kim schronienie dawały kapłanom świętogórskim domy filipińskie w Stu-
dziannie i Tarnowie, leżące w granicach Generalnej Guberni. Tam panowa-
ły inne warunki bytowe niż w Poznańskim. Kronikarz odnotował: Panami 
klasztoru świętogórskiego stali się Niemcy. Ograbili ze wszystkiego Dom 
gostyński. Kościół jest nienaruszony. W klasztorze przez kilka dni byli jeń-
cy polscy, a potem był dwa razy punkt zborny dla wysiedleńców z powiatu 
gostyńskiego (8.XII i 15.XII 1939 r.), których stąd wywożono do Centralnej 
Polski, do tzw. General Government. Na Świętej Górze został: ks. Szczerbiń-
ski, ks. Zgama, ks. Rataj, a do Nowego Roku także był ks. Smoliński, którego 
wygnano w początkach listopada z Drzęczewa po zabraniu wszystkich ma-
jątków klasztornych. Ponadto na Świętej Górze mieszkali dwaj klerycy fili-
pińscy: Władysław Nater i Alfred Trafankowski, tudzież bracia klasztorni 
i siostry służebniczki. Niemcy wprowadzili gwałtownie porządek w Poznań-
skim, aby  zatrzeć wszelkie ślady polskości. Nabożeństwa mogły odbywać 
się tylko w niedzielę przez dwie godziny. Prywatnie w dni robocze kapłani 
odprawiali msze św. Na Świętej Górze mimo wszystko były jeszcze zapasy 
do  jedzenia. W straszliwy sposób dawała się we znaki niewola niemiecka 
tzw. Warthegau7.

W klasztorze hitlerowcy zorganizowali wspomniany wyżej punkt 
zborny dla miejscowej ludności, wywożonej na przymusowe roboty do 
Generalnej Guberni i do Rzeszy. Przymusowe wysiedlanie w grudniu było 
przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Uczestniczka tamtych dni, 
pisarka ludowa Apolonia Olejniczak ze Starej Krobi, w swoim znakomitym 
pamiętniku wspomina: Dzień 13 grudnia 1939 rok pozostanie na zawsze 
w mojej pamięci do końca życia. Godzina 7 rano, w grudniu to jeszcze ciem-
no. Rodzice zabrali się do pracy w gospodarstwie. Nagle drzwi z impetem 
otwierają się i do pokoju wchodzi pięciu cywilów uzbrojonych w karabiny. Je-
den odczytał rozkaz, żeby zabrać jeden koc, trochę żywności i wszystko opu-
ścić. (…) Wyjechaliśmy na drogę prowadzącą do szosy. Wtedy podjechały do 
nas jeszcze trzy takie same wozy. Zobaczyliśmy, że wysiedlony był także Józef 
Biernat z rodziną, brat mojego ojca: Franciszek Bąk z rodziną i Kaczmarko-
wa, starsza kobieta wraz z córką Jadwigą. (…) Jechaliśmy wozami, jak tabor 
cygański w stronę Gostynia. Zawieziono nas do klasztoru na Świętej Górze. 
Nie było tam już żadnego kapłana, ani brata zakonnego. Powitali nas inni 

7  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt., s. 72. 
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wysiedleńcy, ku naszemu zdumieniu znajomi i nieznajomi. Okazało się, 
że Niemcy wysiedlali gminami z całego powiatu gostyńskiego. Ulokowali nas 
w małej celi zakonnej, gdzie przebywało już sporo osób. Byliśmy tam trzy dni. 
Spaliśmy stłoczeni na naszych tobołkach, bez rozbierania, bez mycia i bez 
ciepłej strawy. (…) Nie pamiętam dokładnie daty, kiedy okrzykami policja 
niemiecka kazała nam zabrać bagaże i wychodzić na zewnątrz. Uformowa-
no szereg otoczony policją niemiecką, trzymając karabiny, gotowe do strzału 
i prowadzącą psy policyjne. Szliśmy jak na skazanie8.

Powyższą relację potwierdzają żyjący jeszcze uczestnicy przymuso-
wych przesiedleń. Są nimi mój ojciec chrzestny Józef Biernat lat 98 i jego 
rodzony brat Franciszek Biernat lat 95 z Starej Krobi (aneks I).

Pośród ciemności zła, pojawiały się także świetlane iskierki dobra. 
W okresie międzywojennym żyło z Wielkopolsce dużo rodzin niemiec-
kich, które po I wojnie światowej nie wyjechały do Rzeszy. Wśród nich 
było wielu szlachetnych ludzi. Nie zapominając o swoich niemieckich ko-
rzeniach, zgodnie współżyli z Polakami. W swoich wspomnieniach Apo-
lonia Olejniczak pisze o takim szlachetnym Niemcu ze Starej Krobi: Jak 
byliśmy już w pociągu, z opaską na ramieniu, jaką nosili wszyscy niemiec-
cy cywile, do naszego przedziału prędko wszedł nasz sąsiad z naprzeciw-
ka, Wilhelm Teppe. Dał nam trochę prowiantu na drogę. Była to ugoto-
wana kura i butelka syropu buraczanego. Nie musiał tego robić. Narażał 
się na kłopoty ze strony żandarmów, jednak przyszedł, jako dobry sąsiad, 
aby nas pożegnać9.

Pozwolę tu sobie wtrącić osobistą dygresję. Dobrego traktowanie ze 
strony Niemców doznała moja rodzina ze Starej Krobi. Do Rugii wywie-
ziono Wiktora Lisieckich z żoną Teofilą oraz dziećmi: Wandą, Władysławą, 
Weroniką i Bronisławem. Przez całą wojnę pracowali tam na zamku w Pan-
sevitz. Właścicielem zamku był Ezdard zu Innhausen und Knyphausen 
ożeniony z córką Carla Rheinharda von Krassow, którego rodzina władała 
dobrami od 1550 roku. Kobiety pracowały w zamkowej kuchni i opiekowały 
się dziećmi. Mężczyźni doglądali gospodarstwa10. Polską rodzinę niemiec-

8  A. Olejniczak, Gdzieś tam na Biskupiźnie, Krobia 2009, s. 68-69. 
9  Gdzieś tam na Biskupiźnie..., dz. cyt., s. 70.
10  Wywiad przeprowadzony z córkami śp. Wandy Biernat z domu Lisiecka, Celiną i Jolantą 

w dn. 19.11.2019 r.
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cy pracodawcy traktowali jak swoją własną. Wszyscy szczęśliwie wrócili 
w rodzinne strony, przywożąc ze sobą wspomnienia o ludzkim obliczu nie-
ludzkiej wojny.

Nie wszyscy filipini opuścili klasztor w pierwszych dniach wojny. 
Część z nich pozostała na miejscu. Z zapisków kronikarskich dowiaduje-
my się, że 12 marca 1940 roku do klasztoru werbistów w Bruczkowie pod 
Borkiem internowano pozostających dotychczas w klasztorze filipinów. Na-
leżeli do nich ks. Stanisław Szczerbiński, ks. Augustyn Zgama i ks. Jan Rataj 
oraz klerycy Władysław Nater i Alfred Trafankowski. W Bruczkowie uczy-
nili Niemcy obóz przejściowy dla księży i zakonników z powiatu gostyń-
skiego i krotoszyńskiego. Warunki tam panujące były znośne. Przebywało 
w obozie ok. 66 duchownych. Księża mogli odprawiać mszę świętą. Z Brucz-
kowa naziści wywozili ich do obozów w głąb Niemiec11. Wielu kapłanów 
trafiło do więzień poznańskich i do Dachau. Kronikarz wspomina, że obóz 
w Bruczkowie zlikwidowano 15 sierpnia 1940 roku, ale istniała możliwość 
legalnego wydostania się z obozu. Po napisaniu i przyjęciu prośby do władz 
niemieckich, wypuszczano tylko tych, którzy mieli zapewnione utrzymanie 
bytowe w Generalnej Guberni. Z takiej okazji skorzystali uwięzieni filipini. 
Do Studzianny wyjechali ks. Stanisław Szczerbiński i ks. Jan Rataj oraz kle-
rycy Alfred Trafankowski i Władysław Nater. Dom Tarnowski przygarnął 
ks. Augustyna Zgamę.

Ks. Jan Rataj zanim dostał się do Studzianny, przebywał pewien czas 
w szpitalu Bonifratrów w Marysinie koło Piasków. W obozie zachorował na 
kamienie nerkowe. Z obozu trafił do Marysina. Tam zajął się nim troskliwie 
dr Jan Luttelman, który z poświęceniem życia leczył i  pomagał ludności 
polskiej. To jeszcze jedna wspaniała postać zasługująca na upamiętnienie 
osobną monografią. Ks. Jan Rataj dzięki wstawiennictwu doktora Luttelma-
na, uniknął wywiezienia do obozu koncentracyjnego i bezpiecznie przebył 
w Marysinie do wiosny. Stamtąd wyjechał do rodzinnych Brudzewic w po-
wiecie opoczyńskim, a później do klasztoru studziańskiego12.

Klasztor świętogórski opanowali Niemcy. Urządzili tam Szkołę Sta-
rzy Pożarnej. Kościół pozostawili nienaruszony. W klasztorze zamieszka-
ły rodziny niemieckie. Wtedy też przebudowano i adaptowano klasztor 

11  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt., s. 75-76.
12  Tamże, s. 93. 
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na nowe funkcje mieszkalne. W górnych korytarzach powstawiano ścian-
ki działowe, wydzielające jednorodzinne przestrzenie. Dewastacji uległy 
symbole religijne w otoczeniu klasztoru. Przed kościołem usunięto figurę 
św. Filipa Neri. Postrącano z murów otaczających kościół XVIII wieczne 
popiersia apostołów. Wiele z nich zostało rozbitych lub obtłuczonych. Po-
niszczono w całej okolicy krzyże przydrożne13. Kościół świętogórski służył 
za magazyn ksiąg metrykalnych przywożonych z całej Wielkopolski czyli 
tzw. „Warthegau”. Na miejscu pozostawiono tylko brata Marcina Czerniaka 
i brata Stanisława Rygielskiego14.

Sporo cennych wiadomości o tamtych czasach podał ks. Stanisław 
Roszak (lat 85), który mieszkał z rodzicami w Gostyniu na ul. Klasztor-
nej (aneks II)15. Z jego relacji dowiadujemy się, że br. Marcin zamieszkał 
w bramie klasztornej. Pełnił funkcje palacza oraz tłumacza. Znał dosko-
nale język niemiecki. Ponieważ brał udział w I wojnie światowej jako żoł-
nierz armii pruskiej, okupanci traktowali go przychylnie. Schorowany br. 
Stanisław mieszkał w budynku przed kościołem w tzw. „szpitaliku”. W tym 
budynku przebywała rodzina Wawrzyńca Wichłacza, która opiekowała się 
br. Stanisławem oraz rodzina Marcina Zielińskiego, świętogórskiego za-
krystianina i kościelnego. Marcina Zielińskiego zatrudnili Niemcy do prac 
porządkowych przy klasztornym obiekcie. Dalej relacjonuje ks. Roszak, 
że w klasztorze mieszkali Niemcy, a  na dziedzińcu południowym stały 
wozy Straży Pożarnej. Przez okna w podziemiach kościoła można było 
zauważyć stertę porozbijanych trumien. Niemcy szukali tam ukrytych  
kosztowności.

Na zakończenie relacji ks. Roszaka, należy podkreślić zasługi i ofiar-
ność długoletniego świętogórskiego zakrystianina, wymienionego wyżej 
Marcina Zielińskiego. Był on przykładnym ojcem licznej rodziny, człowie-
kiem niezwykle dyskretnym, pracowitym, godnym zaufania i całym sercem 
oddany klasztorowi. Swoją pracę traktował jako zaszczytną służbę Bożą. 
Jemu filipini powierzali najdyskretniejsze tajemnice i zadania. Z nielicz-
nych osób, to on wiedział, gdzie jest ukryty cudowny obraz i złote korony. 

13  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt., s. 93. 
14  Księga protokołu.., dz. cyt., s. 105. 
15  Ks. Stanisław Roszak ur. 9 maja 1934 r. w Brzeziu k. Gostynia. Do Kongregacji Gostyńskiej 

wstąpił 1 września 1954 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1951 r. w Tarnowie. Po świę-
ceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Kongregacji Bytowskiej. Tam pracuje do dnia 
dzisiejszego. 
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Jemu też zawdzięczamy ocalenie wielu cennych rzeczy i przetrwanie w do-
brym stanie zespołu klasztornego.

Niemniej ważne są relacje podane przez ks. Marka Maćkowiaka (lat 82) 
mieszkającego w czasie wojny wraz z rodziną w tzw. „Nadolniku” czyli daw-
nym zajeździe klasztornym przy drodze Gostyń-Piaski (Aneks II)16. Pamięta 
on, jak Niemcy za pomocą liny usuwali z wieży klasztornej Oko Opatrzno-
ści. Wspomina także swoją pierwszą wizytę w świętogórskim kościele, praw-
dopodobnie otwartym w święto Zesłania Ducha Świętego. Przyprowadzi-
ła go starsza krewna, mówiącą biegle w języku niemieckim. Nabożeństwo 
odprawiano tylko dla niemieckich katolików, inni mieli wstęp zabroniony. 
Dla Polaków otwarty był jedyny w okolicy kościół w Domachowie.

Losy Filipinów Gostyńskich w czasie trwania wojny

Kongregacja Oratorium w Polsce przed wojną składała się z trzech 
samodzielnych domów: w  Gostyniu, Studziannie i Tarnowie. Przysta-
nią dla rozproszonych filipinów gostyńskich był klasztor w Studziannie 
i Tarnowie. Do klasztoru studziańskiego w styczniu 1940 roku przyjechał 
przełożony ks. Władysław Służałek. Nieco później w marcu znalazł tam 
schronienie ks.  Ludwik Wasilkowski, który bezpośrednio przed wybu-
chem wojny przebywał we Lwowie. Następnie ukrywał się w Warszawie, 
gdzie przez jakiś czas był zakładnikiem wraz z innymi księżmi. Po uwol-
nieniu udał się do Studzianny17. W Studziannie schronili się kleryk Leon  
Romała i br. Antoni Slusarczyk, który stał się główną podporą w prowadze-
niu gospodarstwa. Później przybyli z obozu przejściowego w Bruczkowie 
ks. St. Szczerbiński, ks. J. Rataj oraz klerycy Wł. Nater i A. Trafankowski.

 
Na początku września 1940 roku przyjechał do Studzianny kleryk 

Olgierd Kokociński i ks. Jan Michałkowski18. Kleryk Kokociński wkrótce 
wyjechał do swoich rodziców mieszkających w Radomiu. Czas dzielił mię-
dzy Radomiem, Studzianną i Tarnowem, gdzie wyjeżdżał na studia teo-
logiczne. Ks. Michałkowski wracał z Oleksińca na Wołyniu. Wspominał, 

16  Ks. Marek Maćkowiak ur. 1937 r. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Tam 
otrzymał świecenia kapłańskie 25 maja 1961 r. Ostatnio pracował duszpastersko na par. w Ptaszko-
wie (1976-2007). Obecnie mieszka w Domu Księży Emerytów w Poznaniu. 

17  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt., s. 72. 
18  Tameże, s. 77. 



25ORATORIANA nr 92 — czerwiec 2020

że na początku września działy się tam straszne rzeczy. Ks. Kmiecik polecił 
mu jak najszybciej uciekać i ratować życie. Szczęśliwie dostał się do Lwowa, 
stamtąd przez obóz przejściowy w Czechach, przybył w lecie 1940 roku 
do Tarnowa. Ponieważ dom tarnowski był przepełniony, polecono ks. Jano-
wi udać się do Studzianny. Tam znalazł pracę i dach nad głową.

Pod koniec sierpnia 1943 roku po wielu perypetiach przyjechał 
do  Studzianny ks. Roman Kmiecik. Próbował wytrwać do końca na no-
wej placówce w Oleksińcu, ale wypadki potoczyły się dramatycznie. Polacy 
albo zostali wymordowani, albo wyjechali albo ukrywali się. Nie miał już 
przy sobie bratniej duszy ani ludzi dla których mógłby duszpastersko pra-
cować. Przez szereg dni ukrywał się w zbożu. Przez Lwów i Tarnów dotarł 
do Studzianny. Tu został proboszczem parafii studziańskiej. Do pomocy 
dostał ks. J. Rataja jako wikariusza. W pracy pomagał im zawsze gorliwy 
ks. Wł. Służałek.

Przybywało też nowych kapłanów wyświęconych w Tarnowie. Tam 
klerycy wyjeżdżali na studia teologiczne. 1 kwietnia 1940 roku wyświęcony 
na kapłana został ks. Leon Romała i ks. Walenty Wlekliński. Ks. Olgierd 
Kokociński otrzymał święcenia kapłańskie 8 czerwca 1941 roku. 9 sierp-
nia 1943 roku bp tarnowski udzielił święceń kapłańskich ks. Władysławo-
wi Naterowi19. Ostatni kleryk, który wstąpił do Kongregacji Gostyńskiej 
w przededniu wybuchu wojny, Alfred Trafankowski święcenia kapłańskie 
przyjął wiosną 1945 roku20.

W Domu Tarnowskim schronienie znaleźli ks. Augustyn Zgama, 
ks. Józef Smoliński i ks. Kazimierz Szeliga21. Ks. Stefan Tabor przez okres 
wojenny ukrywał się w Poznaniu.

Najlepiej znamy okres pobytu członków wspólnoty gostyńskiej 
w  Studziannie. Księża pracowali duszpastersko w sanktuarium studziań-
skim i w  okolicy, zastępując proboszczów, głosząc rekolekcje i kazania 
odpustowe. Na miejscu organizowali taje nauczanie młodzieży z zakresu 
szkoły średniej oraz prowadzili zakazaną przez władze niemieckie czytelnię 
i wypożyczalnię książek. Księża prowadzili w salach klasztornych i w swo-

19  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt., s. 105. 
20  Tamże, s. 146. 
21  Księga protokołu..., dz. cyt., s. 105.
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ich celach lekcje z zakresy religii, języka polskiego, łaciny, niemieckiego, 
francuskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii i geografii22. Na podkre-
ślenie zasługuje odwaga filipinów. Bowiem w wydzielonej części klaszto-
ru stacjonował także posterunek żandarmerii niemieckiej. Możliwe, że ta 
działalność odbywała się za milczącym przyzwoleniem okupanta. Relacje 
między filipinami a przedstawicielami władzy niemieckiej nie były wrogie. 
Żołnierze wyznania katolickiego chodzili do kościoła na nabożeństwa, cho-
ciaż było to im zabronione. Niemcy nie jeden raz po kryjomu zasilali kuch-
nię klasztorną w żywność23.

Z uwagi na braki księży, filipini służyli pomocą w okolicznych parafiach. 
Ks. Nater pracował duszpastersko od maja 1943 roku w parafii Nieznamie-
rowice. Zastępował ks. Stanisława Kozłowskiego, który musiał się ukrywać. 
Później od stycznia 1944 roku pomagał choremu ks. Józefowi Trybulskiemu 
w prowadzeniu parafii w Kraśnicy24. Ks. St. Szczerbiński pomagał w pracy 
duszpasterskiej ks. Marianowi Nowakowskiemu w Jedlni Letnisko. Po po-
wrocie z Ukrainy ks. J. Michałkowski duszpasterzował w parafii Sady.

W tym miejscu warto poświęcić parę zdań ks. Janowi Michałkow-
skiemu. Urodził się w 1914  roku w Jerce koło Kościana. Do Kongregacji 
Gostyńskiej wstąpił w 1933 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1938 roku. 
Pracował w Gostyniu i Nowym Oleksińcu na Wołyniu. Po przyjeździe do 
Studzianny objął 1 lutego 1941 roku stanowisko wikariusza w pobliskiej 
parafii Sady. Oprócz pracy duszpasterskiej prowadził wraz z innymi na-
uczycielami konspiracyjną edukację młodzieży. Niemieccy żandarmi 
22 sierpnia 1943 roku aresztowali jednego z wykładowców, który okazał się 
oficerem Wojsk Polskich. Ks. Jan znając dobrze język niemiecki, ujął się za 
nim przed gestapowcami. Sam został natychmiast uwięziony, posądzony 
o  szpiegostwo i odesłany do więzienia w Radomiu. Bito go, torturowana, 
następnie wywieziono do Oświęcimia, a stamtąd do obozu w Buchenwal-
dzie. Wyczerpany nadludzką pracą i głodem zmarł 26 grudnia 1943 roku 
w piątym roku kapłaństwa.

22  W. Nater, S. Stanik, Dzieje sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie,Stu-
dzianna 1992, s. 142. 

23  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt., s. 92-93.
24  Tamże, s. 117, 132-133. 
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Dla mieszkańców Studzianny tragicznym okazał się dzień 7 sierpnia 
1943 roku. Po północy przyjechały samochody z żandarmerią niemiecką 
i Gestapo. Urządzono wielką obławę. Aresztowano 30 mieszkańców wioski, 
kilka osób zastrzelono. Gestapowcy wdarli się do klasztoru. Aresztowali 
ks.  Ludwika Pilcha, ks. Mieczysława Gawrona i ks. Bolesława Sobczyka. 
Pozostawili tylko ks. Wł. Służałka. Inni księża szczęśliwie uniknęli aresz-
towania, ponieważ przebywali na różnych placówkach w terenie25. Aresz-
towanych wywieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Obóz 
przeżyli ks. Gawron i ks. Sobczyk.

Z Kongregacji Oratorium św. Filipa wojny nie przeżyło pięciu księ-
ży. Ks. Ferdynand Machay z Kongregacji Tarnowskiej, aresztowany przez 
gestapo 29 września 1939 r. zginął śmiercią męczeńską 5 czerwca 1940 r. 
Został zamordowany przez hitlerowców w więzieniu w Nowym Wiśniczu. 
15 lipca 1942 roku zmarł na tyfus plamisty w szpitalu opoczyńskim kapłan 
gostyński ks. Ludwik Wasilkowski26. W obozie koncentracyjnym w Oświę-
cimiu zakończył życie 4 grudnia 1943 roku, kapłan studziański ks. Ludwik 
Pilch. Wspomniany wyżej kapłan gostyński, ks.  Jan Michałkowski zamę-
czony został 26 grudnia 1943 roku w obozie w Buchenwaldzie. Pod koniec 
października 1944 roku, zmarł na raka żołądka w Krakowie w wieku 30 lat 
ks. Walenty Wlekliński. Po święceniach kapłańskich pracował w Domu 
Tarnowskim27. Ks. Jan Michałkowski oraz ks. Ferdynand Machay znaleźli 
się w grupie 122 Sług Bożych, męczenników z okresy II wojny światowej, 
wobec których rozpoczął się proces beatyfikacyjny.

Z kapłanów którzy już nie wrócili w szeregi filipinów należy wymie-
nić ks. Ludwika Muchę. Aktywnie włączył się w ruch partyzancki pod przy-
wództwem majora Henryka Dobrzańskiego o pseudonimie „Hubal”. Został 
kapelanem hubalczyków. Po zlikwidowaniu przez Niemców oddziałów par-
tyzanckich i zabiciu Hubala 30 kwietnia 1940 roku, ukrywał się do końca 
wojny. Po wojnie podjął duszpasterską pracę na Ziemiach Zachodnich. Był 
proboszczem w par. Stare Drzewce. Zmarł 16 lutego 1962 r. Także do Kon-

25  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt., s. 119-121.
26  Ks. Ludwik Wasilkowski zmarł w wieku 52 lat. Wybitny kapłan o olbrzymiej wiedzy, wstą-

pił do Kongregacji w 1938 roku. Był kapłanem diecezji włocławskiej, później wstąpił do Franciszka-
nów Reformatów, a następnie do Filipinów Gostyńskich. W Studziannie prowadził tajne korepetycje 
dla młodzieży z zakresu szkoły średniej, a także przygotowywał kleryka Władysława Natera do świę-
ceń kapłańskich, udzielając mu wykładów z dogmatyki.

27  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz., cyt., s. 138.



28 ORATORIANA nr 92 — czerwiec 2020

gregacji nie powrócił ks. Leon Romała, który podjął pracę duszpasterską 
w Polskiej Misji Katolickiej w Holandii28. Do diecezji poznańskiej przeszedł 
ks. Alfred Trafankowski29. 

Zakończenie.

Wojna powoli dobiegała końca. Kronikarz zapisał: Dnia 17 lutego 
1945 r. w sobotę opuszczają księża gostyńscy Studziannę. Nie było żadnych 
pożegnań. Wyjeżdżają: x. Szczerbiński, x. Kmiecik, x. Rataj i x. Kokociński. 
Aby samochodu ciężarowego nikt nie zaczepiał, jechali pod znakami P.K.P. 
W niedzielę 18 lutego przybyli do pewnej miejscowości nad Wartą. U pew-
nych Sióstr odprawili księża Mszę św. Radość wśród ludzi była ogromna, 
bo to pierwsi księżą, którzy po wielu miesiącach, a może latach, znów zna-
leźli się wśród swoich i odprawili Mszę św. Dnia 19 lutego 1945 r. przyjechali 
Księża do Gostynia i na Świętą Górę! Po blisko pięciu latach wracają znów 
do swego domu i kościoła30.

Zespół kościelno-klasztorny ocalał. Kościół zawalony był księgami 
metrykalnymi. W klasztorze zastali składnicę Straży Pożarnej. Majątki 
klasztorne już zajął Pełnomocnik Rządu Tymczasowego. Dnia 3 marca do-
łączył do nich ks. Stefan Tabor, były kapelan Wojsk Polskich31. Na początku 
maja wrócił ze Studzianny ks. Władysław Służałek. Księża szybko podjęli 
decyzję o oczyszczeniu kościoła i wznowieniu nabożeństw. Z kościoła prze-
niesiono archiwalia do pomieszczeń klasztornych. Kościół został otwarty 
23 marca w uroczystość Matki Boskiej Bolesnej. Ks. Szczerbiński dokonał 
wtedy poświęcenia świątyni, a ks. Kokociński wygłosił okolicznościowe ka-
zanie32. Z uwagi na brak księży diecezjalnych, filipini aktywnie włączyli się 
w duszpasterstwo parafialne. Ks. Roman Kmiecik przejął w opiekę Strzelce 

28  Ks. Leon Romała urodził się w Kotlinie k. Jarocina. Do Kongregacji Gostyńskiej wstąpił 
w 1935 r. Kapłańskie święcenia przyjął w 1940 r. Po święceniach pracował w Tarnowie. Po wojnie 
wyjechał na zachód, gdzie duszpasterzował w Polskiej Misji Katolickiej w Utrecht-Arnhem w latach 
1947-1978. Zmarł w 1985 roku.

29  Ks. Alfred Trafankowski urodził się w 1915 r. w Berlinie. Pochodził z Gostynia. Wstąpił 
do Kongregacji Gostyńskiej w 1939 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1945 r. Od 1947 roku był 
wikariuszem w Strzelcach Wielkich, a później proboszczem w Zielonej Wsi do 1996 roku. Zmarł 
w 2003 roku. 

30  Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt., s. 143.
31  Księga protokołu..., dz. cyt., s. 107.
32  Tamże, s. 111.
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Wielkie. Ks. Jan Rataj podjął pracę administratora w Stary Gostyniu, Siemo-
wie i Kunowie. Ks. Olgierd Kokociński duszpasterzował w Krobi. Filipini 
obsługiwali także szpital w Marysinie i Gostyniu.

Małą wspólnotę filipińską czekało trudne zadanie odbudowy du-
chowej i materialnej Świętej Góry. Przede wszystkim należało przywrócić 
dawny układ funkcjonalno-przestrzenny pomieszczeniom klasztornym 
i uzupełniać straty spowodowane wojną. Zachowany spis strat wojennych 
wymienia: 1. z kościoła: zerwana blacha miedziana na kaplicach bocznych; 
brakuje 50 lichtarzy z cyny angielskiej; 3 lichtarzy cynowych, paschałowych; 
starej, srebrnej monstrancji z kamieniami; 4 starych gobelinów; dużego dy-
wanu tkanego ręcznie; 12 dywanów ołtarzowych; 3 konfesjonałów — spalo-
ne (w  kościele, zakrystii i głucharni); 5 antependiów tkanych złotą i srebr-
ną nicią; obrusów, alb, komż, ornatów, kap, dalmatyk; lawaterza z zakrystii 
oraz obrazów. 2. z klasztoru wywieziono: zasobną bibliotekę starodruków; 
meble, obrazy, miedzioryty, miniatury; zbiór monet polskich i obcych; zbiór 
pergaminów; zbiór przedmiotów z wykopalisk archeologicznych; urządze-
nia muzealne, gabloty, szafy. W zakrystii domowej zniszczono polichromię 
i ołtarz. Należało naprawić podziurawioną kulami kopułę dużą na kościele. 
Zaginęła także prywatna biblioteka ks. Wł. Służałka i ks. St. Tabora. Ograbio-
no pomieszczenia klasztorne i zabrano pomoce naukowe konwiktu święto-
górskiego m.in. sprzęty fotograficzne, sportowe, muzyczne, introligatorskie, 
audiowizualne i bibliotekę. Spustoszeniu uległy sprzęty kuchenne i sprzęty 
gospodarcze. Zabrano dwa samochody (nowy Chevrolet i stary Whippet), 
konie, wolant, omnibus, bryczka i parkowiec itd.33 

Na Świętej Górze rozpoczęło się znów życie. Do małej wspól-
noty świętogórskiej już w  1945  roku zgłosiło się czterech młodzień-
ców, pragnących wstąpić w szeregi kapłańskie i realizować idee orato-
ryjne. Trzej z nich zostało filipinami: ks. Henryk Ostach, ks. Marian  
Wichłacz i ks. Edward Zieliński, syn klasztornego zakrystianina Marcina34. 
To było dobrym znakiem, że życie klasztorne zaczyna się odradzać. 

33  Teczka — straty wojenne 1945, AFG A/77. 
34  Księga protokołu..., dz. cyt., s. 111-112.
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SS-Brigadeführer, Generalmajor Oskar Knofe wizytuje żołnierzy jednostki policyjnej stacjo-
nującej w klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu (1941 r.)
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SS-Brigadefüehrer, Generalmajor Oskar Knofe wizytuje żołnierzy jednostki policyjnej 
stacjonującej w klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu. (1941 r.)
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SS-Brigadefüehrer, Generalmajor Oskar Knofe zwiedza kościół na Świętej Górze  
w Gostyniu (1941 r.)
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Oddział niemiecki stacjonujący w klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu (1941 r.)

Oddział niemiecki stacjonujący w klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu (1941 r.)
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Oddział niemiecki stacjonujący w klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu (1941 r.)



35ORATORIANA nr 92 — czerwiec 2020

St
ra

żn
ik

 p
rz

ed
 je

dn
os

tk
ą p

ol
ic

yjn
ą s

ta
cjo

nu
jąc

ą w
 k

la
sz

to
rz

e n
a Ś

wi
ęt

ej 
G

ór
ze

 w
 G

os
ty

ni
u 

(1
94

1 
r.)



36 ORATORIANA nr 92 — czerwiec 2020

Aneks I

Wywiad przeprowadzony 16 listopada 2019 r. z braćmi Józefem 
Biernatem (ur. 1921 r.) oraz Franciszkiem Biernatem (ur. 1924 r.). 

Uzbrojeni Niemcy weszli rano 13 grudnia 1939 roku do domu rodziny 
Józefa Biernata w Starej Krobi. Kazali spakować najpotrzebniejsze rzeczy 
i natychmiast wyjechać wozem konnym do Gostynia. Skierowano ich na 
Świętą Górę, gdzie zamieszkali w klasztornej celi. Wysiedlono całą rodzinę: 
rodziców Józefa i Agnieszkę oraz rodzeństwo — Franciszka, Józefa, Włady-
sława i Marię. Babcia jako osoba starsza musiała pozostać i poszukać sobie 
miejsca poza rodzinnym domem. Ze Starej Krobi wysiedlono także rodzinę 
Franciszka Biernata, Franciszka Bąka i  Kaczmarków. Gospodarstwo Józe-
fa Biernata przedzielono rodzinie niemieckiej. Sprowadzano i osadzano na 
polskich gospodarstwach ludność znad Morza Czarnego o niemieckich korze-
niach. Nazywano ich „besaraby” lub „szwarcmery”. Po paru dniach wywie-
ziono cała rodzinę pociągiem z Gostynia przez Łódź do Tarnowa. W nowym 
miejscu musieli poszukać sobie pracy i utrzymania. Wkrótce Franciszek bez 
dokumentów powrócił w rodzinne strony. Była to bardzo ryzykowna wypra-
wa. Z pomocą przyszedł wysiedlony wraz z nimi pan Bąk, dobrze znający 
język niemiecki, który towarzyszył mu do końca podróży. Franciszek trafił 
do swojego krewnego Łagódki w Posadowie i tam doczekał do końca woj-
ny. Pan Franciszek wspomina, jak musiał ukrywać się przed gestapowcami, 
spędzając zimowe noce w ziemniaczanym kopcu. Za posłanie miał tylko 
słomę i kartofle, a za towarzyszy beztrosko grasujące myszy. Jego starszego 
brata Józefa Niemcy wywieźli do kopalni węgla w Dortmundzie. Pracował 
w ciężkich warunkach, gdzie uległ poważnemu wypadkowi. Po wyleczeniu 
pracował do końca wojny u rodziny niemieckiej w Augsburgu. Tam spotkał 
się z życzliwym przyjęciem i ludzkim traktowaniem. Nie ukrywał swojego 
przywiązania do tej rodziny. Po zakończeniu wojny otrzymał od nich propo-
zycję pozostania na stałe. Jednak zdecydował się wrócić. Bracia po powrocie 
do domu zastali gospodarstwo zrujnowane i ograbione. Ale najważniejsze, 
że cała rodzina szczęśliwie powróciła. To przez zaradność i pracowitość 
szybko doprowadzili gospodarstwo do dawnej świetności. 
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Aneks II

Wspomnienia ks. Stanisława Roszaka (ur. 1934 r.) związane 
ze Świętą Górą z czasów okupacji niemieckiej. Spisane 6 listopada 2019 r.

W czasie wojny br. Marcin Czerniak mieszkał na terenie klasztoru 
w pomieszczeniu znajdującym się w bramie klasztornej. Brał udział w I woj-
nie światowej jako żołnierz armii pruskiej i doskonale władał językiem nie-
mieckim. Niemcy pozwolili mu przebywać w tym miejscu, ponieważ był 
przydatnym tłumaczem. Drugi br. Stanisław Rygielski mieszkał w dawnym 
„szpitaliku” przed kościołem. Zawsze chodził w sutannie. Był już schorowany. 
Opiekowali się nim państwo Wichłaczowie z dziećmi, mieszkający w tym sa-
mym budynku. Potajemnie przynosiłem bratu lekarstwa i żywność od pań-
stwa Wasielewskich, którzy posiadali sklepik na ul. Fabrycznej. Żona Wasie-
lewskiego, gorliwa katoliczka była Niemką. Jej rodzice mieszkali w Berlinie. 
To przez rodzinę mieli dostęp do lekarstw i żywności. Często z br. Stanisła-
wem siedzieliśmy na ławce przed domem w ciepłym słońcu. Brat zawsze 
odmawiał różaniec. W szpitaliku mieszkała rodzina Zielińskich. Ojciec ro-
dziny Marcin przed wybuchem wojny pracował jako zakrystianin w kościele 
świętogórskim. Niemcy zatrudnili go w klasztorze do prac porządkowych. 
Z kolegą Frankiem Kellerem potajemnie przechodziliśmy przez mur i zaglą-
daliśmy przez powybijane okna do podziemi, gdzie była sterta porozbijanych 
trumien. Niemcy szukali ukrytych kosztowności. Pewnego razu drzwi kościo-
ła były otwarte, widzieliśmy we wnętrzu tylko wóz straży ogniowej. Kilka 
samochodów straży pożarnej stało na dziedzińcu południowym klasztoru. 
W klasztorze mieszkali mundurowi. Do kościoła chodziliśmy do Domachowa, 
jedynego kościoła czynnego w powiecie gostyńskim. Tam duszpasterzował 
do końca wojny proboszcz z fary gostyńskiej ks. Bronisław Siczyński. Dzieci 
do przyjęcia I komunii przygotowywał tenże ksiądz w Gostyniu. W mieszka-
niu państwa Wichłaczów odbywały się korepetycje z zakresu szkoły gimna-
zjalnej. W podziemiach kościoła był ukryty cudowny obraz, a złote korony 
pod posadzką kościoła. 
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Aneks III

Wspomnienia ks. Marka Maćkowiaka (ur. 1937 r.) związane ze Świętą 
Górą z czasów okupacji niemieckiej. Spisane w listopadzie 2019 r.

Moja rodzina mieszkała w leśniczówce — Drzęczewo, obecnie ulica 
Drzęczewska 4, 63-820 Piaski. Leśniczówka i otaczające lasy przed II Wojną 
Światową należały do klasztoru Księży Filipinów ze Świętej Góry. Mój ojciec 
Stanisław był leśniczym lasów należących do Księży Filipinów. Ja urodziłem 
się 31 maja 1937 r. byłem najmłodszy z rodzeństwa, miałem jeszcze najstar-
szą siostrę i młodszą siostrę i jej bliźniaczego brata.

W 1940 roku władze niemieckie nakazały nam opuścić nasze miejsce 
zamieszkania i otrzymaliśmy mieszkanie w domach zwanych Nadolnikiem. 
Obecnie jest to dom w Gostyniu, przy ul. Jana Pawła II nr 55. Ojciec, będąc 
leśnikiem otrzymał nakaz pracy w niemieckim Nadleśnictwie w Gostyniu. 
Tzw. Forstamt. Na Nadolniku mieszkaliśmy do około roku 1942, do jesie-
ni. Następnie musieliśmy się ponownie przeprowadzić w Gostyniu na ulicę 
wówczas Adolf Hitler Strasse 38, obecnie ulica Wrocławska 38.

Mając wówczas około 5 lat byłem świadkiem zapewne wielu wyda-
rzeń, jednak nie wiele zostało zapisane w mojej pamięci. Pamiętam jednak, 
jak z innymi dziećmi bawiliśmy się nieco bliżej bramy klasztornej, przy ka-
pliczce położonej po prawej stronie drogi prowadzącej pod górę. 

Nie pamiętam dokładnie kiedy to było i jak to się stało, że wraz z in-
nymi dziećmi byliśmy świadkami jak Niemcy usuwali Oko Opatrzności 
znad wejścia do klasztoru. Pewnie sprowokował nas niezwykły ruch, jaki 
panował. Niemcy ustawiali jakieś drabiny, wchodzili na wieżę, wiązali liny 
do Oka Opatrzności. Ktoś wspinał się na sam szczyt wieży. W pewnym mo-
mencie zaczęto pociągać linę umocowaną na samym szczycie wieży do Oka 
Opatrzności. Ludzie, a byli to niemieccy strażacy, ustawili się na ganku pro-
wadzącym do wejścia do klasztoru i w pewnym momencie Oko Opatrzności 
złamało się i runęło na posadzkę przed drzwiami. Pamiętam tylko, że Oko 
Opatrzności rozpadło się na wiele części. 
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Tyle pozostało w mojej pamięci. Kiedy pojawiło się nowe Oko Opatrz-
ności na szczycie wieży, to pierwszym moim wrażeniem było zaskocze-
nie spowodowane stwierdzeniem, że nowe Oko jest o wiele jakby mniejsze, 
skromniejsze, niż to, które pozostało w mojej pamięci. 

Kolejnym wspomnieniem, być może z tego samego okresu jest chwi-
la pobytu wewnątrz świątyni Świętogórskiej. Prawdopodobnie była to nie-
dziela Zesłania Ducha Świętego. Niemieccy katolicy zebrali się w kościele 
na Mszy św. Moja ciotka, która u nas gościła, wybrała się ze mną na spa-
cer i razem weszliśmy do świątyni. Mam w pamięci niejasny obraz kapła-
na sprawującego Mszę św. i obecnych ludzi. Była to z pewnością Msza św. 
dla  niemieckich katolików. Wchodząc do świątyni, ciotka przykazała mi, 
abym się nie odzywał. Sama się nie obawiała, ponieważ doskonale posługi-
wała się niemieckim językiem, znanym jej jeszcze z czasów szkolnych, z lat 
trwania zaboru pruskiego. Dla mnie wspomniana chwila była pierwszym 
świadomym pobytem w kościele. 

Nasze zamieszkanie na Nadolniku wnet się zakończyło i przeprowa-
dziliśmy się na Adolf Hitler Strasse. Po zakończeniu działań wojennych oj-
ciec postanowił powrócić na ojcowiznę, czyli do Pakosławia koło Rawicza. 
Przeprowadzka miała miejsce wiosną roku 1945, jeszcze przed Wielkanocą.
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Ks. Mieczysław Stebart COr urodził się 
11 grudnia 1925 roku w Grudziądzu. Po zdaniu ma-
tury w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu Wiel-
kopolskim, 1 lipca 1947 roku wstąpił do Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu. Formację ora-
toryjną przeżywał w Kongregacji Tarnowskiej stu-
diując w Wyższym Seminarium Duchownym w Tar-
nowie. Święcenia diakonatu przyjął 28 października 
1951 roku, a 16 grudnia tego samego roku z rąk bpa 
Karola Pękali został wyświęcony na prezbitera. Po 
święceniach został skierowany na studia w Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1952, decyzją 
Prokuratora Krajowego Federacji Kongregacji Ora-
torium św. Filipa Neri w Polsce, został przeniesiony 
na stałe do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 
w Tarnowie.

Przez 30 lat ks. Stebart pracował z młodzieżą na 
terenie Miasta Tarnowa, katechizując w wielu szko-

łach, m.in. w Technikum Handlowym, Liceum Ekonomicznym i Liceum Wychowawczyń 
Przedszkoli. Był cenionym katechetą, wychowawcą i ojcem duchownym. Prowadził bo-
gatą korespondencję ze swoimi dziećmi duchowymi. Dwukrotnie był wybierany Prepo-
zytem Kongregacji Tarnowskiej. Przez dziesiątki lat pełnił urząd Deputata Rzymskiego 
Konfederacji Oratorium Św. Filipa Neri. Przewodniczył komisji historycznej w procesie 
beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Ferdynanda Machaya COr. Ostatnie lata życia poświęcił 
na pracę translatorską. Przetłumaczył najważniejsze dla duchowości oratoryjnej biografie 
i opracowania o św. Filipie Neri. Współpracował 
z kilkoma wydawnictwami religijnymi tłuma-
cząc książki o wielu świętych i kandydatach na 
ołtarze. Wspierał materialnie wiele dzieł chary-
tatywnych Kościoła. Do ostatnich chwil praco-
wał nad kolejnymi tłumaczeniami.

Zmarł po krótkiej, ale bardzo wyniszczają-
cej chorobie, 19 czerwca 2020 roku, w Uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

ks. Mateusz Kiwior COr
www.filipini.eu

Książki w tłumaczeniu ks. Mieczysława Stebarta COr 
— ORATORIANA nr 86, kwiecień 2017, s. 51-55 
(red.)
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ks. Zbigniew Starczewski COr

Wspomnienie Świętej Pamięci 
księdza Mieczysława Stebarta COr

Ks. Mieczysław Stebart pochodził z Krotoszyna i z tym miastem oraz 
parafią farną uczuciowo był związany od najmłodszych lat, chociaż urodził 
się w Grudziądzu, gdzie przez krótki czas mieszkali jego rodzice. Wśród 
zawiłych dróg dzieciństwa Mieczysława, niewątpliwie do rangi proroczego 
symbolu, biorąc pod uwagę jego 73 lata przeżyte we wspólnocie Oratorium, 
urasta fakt, że jego rodzice sakramentalne małżeństwo zawarli w kościele 
filipińskim w Dortmundzie. 

Po ciężkich przeżyciach związanych z II Wojną Światową, młody 
Mieczysław Stebart rozpoczął swoją drogę powołania wstępując do Kon-
wiktu księży Filipinów na Świętej Górze. W konwikcie był prezesem soda-
licji mariańskiej, wyróżniał wielkim zainteresowaniem historią i literatura 
piękną i rozwijaniem zdolności językowych. Ksiądz Stebart należał do bar-
dzo koleżeńskich posiadał liczne grono znajomych z Konwiktu, z którymi 
utrzymywanych jeszcze przez lata znajomość. Po zakończeniu nauki i zda-
niu matury 6 konwiktorów, w tym ks. Stebart, zadeklarowało chęć wstą-
pienia do kongregacji i rozpoczął się czas ich formacji kapłańskiej oraz fi-
lipińskiej w domu studiów w Tarnowie. Po święceniach na krótki czas ks. 
Stebart udzielał się duszpastersko w Gostyniu na Świętej Górze. Potrzeby 
duszpasterstwa młodzieży szkół tarnowskich, spowodowały jego przejście 
do Kongregacji w Tarnowie, gdzie rozpoczął swoją pracę wychowawczo-

-katechetyczną. Zasłynął wówczas jako oddany i pracowity nauczyciel 
i duchowy towarzysz młodzieży. Miłość do małej ojczyzny — Wielkopol-
ski sprawiała, że bardzo często i chętnie przyjeżdżał do matecznika Filipi-
nów polskich na Świętą Górę. Wybierając się na wakacje do Gostynia zna-
miennie było to, że zabierał mały neseser ze swoimi rzeczami osobistymi 
i dużą walizkę wypełnioną książkami, które zamierzał nie tylko przeczytać, 
ale  i przestudiować. W czasie takich wakacji chętnie spotykał się z młod-
szymi przekazując im bezcenne doświadczenie swojego życia. Zaintereso-
wany był nie tylko kultem Matki Bożej, którą czcił jako swoją matkę i wy-
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chowawczynię, ale podejmował prace tłumacza różnych wydawnictw, które 
do ostatnich niemal miesięcy prowadził. Dziesiątki pozycji książkowych, 
opracowań zwłaszcza dotyczących duszpasterstwa oratoryjnego i postaci 
wielkiego przyjaciela młodzieży jakim jest Św. Filip Neri. Podobnie z wiel-
ką pasją propagował i zgłębiał myśl św. kardynała Jana Henryka Newmana. 
Kolejną pasją ks. Stebarta była muzyka poważna, bogata płytoteka w tar-
nowskim mieszkaniu świadczy o wielkiej kulturze muzycznej, która wiąza-
ła się też z jego uczestnictwem w festiwalu Musica Sacromontana, którym 
to wydarzeniem żył i propagował je w świecie. Odejście do Domu Ojca 
naszego seniora Filipinów polskich, było dla nas zaskoczeniem bowiem od-
szedł ktoś, kto autentycznie kochał swoje kapłaństwo i swoja wspólnotę dla 
której poświecił swoje życie, przyjmując służbę Bogu i bliźnim jako naczel-
ną zasadę oratorianina.
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List Ojca Marco Guillén COr
Delegata Stolicy Apostolskiej dla Oratorium 

Wizytatora Apostolskiego

Drogi Ojcze Macieju,

W imieniu własnym oraz całej Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri, chciał-
bym złożyć Ojcu, Współbraciom z Tarnowa i Polskiej Federacji Oratorium naj-
głębsze kondolencje z powodu śmierci Ojca Stebarta.

Miałem zaszczyt po raz pierwszy spotkać się z Ojcem Stebartem w Rzymie, 
25  lat temu. Ja byłem młodym seminarzystą , a on najdłużej działającym człon-
kiem Deputacji Permanentnej. Doskonale pamiętam jego słowa, rady i zachęty. 
W ubiegłym roku miałem również okazję doświadczyć jego gościnności podczas 
mojej braterskiej wizyty w Oratorium w Tarnowie.

Konfederacja ma wobec niego ogromny dług wdzięczności za wieloletnią, hoj-
ną służbę w Deputacji Permanentnej.

Jego śmierć pozostawia wielką pustkę w Polskich Oratoriach, które na zawsze 
będą mu wdzięczne za świadectwo życia, a szczególnie za prowadzoną przez nie-
go pracę nad dziedzictwem filipińskim. Jego tłumaczenia tak wielu źródeł orato-
ryjnych oraz współtworzone przez niego czasopismo “Oratoriana” stanowią so-
lidną podstawę duchowej formacji polskich Oratorianów. Jego twórczość pisana 
będzie nadal inspirować wiele nowych pokoleń polskich filipinów.

W dniu pogrzebu Ojca Stebarta łączę się z waszą modlitwą, prosząc Boga, 
aby  udzielił miłosierdzia temu dobremu i wiernemu synowi świętego Filipa 
i aby Bóg pocieszył nas wszystkich, którzy przeżywamy jego stratę.

Requiem aeternam dona ei Domini, et lux perpetua luceat ei, Requiescat 
in Pace.

Ojciec Marco Guillén COr
Delegat Stolicy Apostolskiej dla Oratorium
Wizytator Apostolski
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List Ojca Michele Nicolisa COr 
Prokuratora Generalnego  

Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri

Czcigodny Ojciec Maciej Mitera COr
Prepozyt Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie

W  imieniu własnym oraz  całej Konfederacji Oratorium św.  Filipa Neri skła-
dam najgłębsze kondolencje Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie 
z  powodu śmierci Czcigodnego Ojca Mieczysława Stebarta. Łączę się z  żalem 
współbraci z Tarnowa i całej Polskiej Federacji z powodu śmierci tego współbrata, 
który służył jako oratorianin i kapłan wielu pokoleniom wiernych, praktykujących 
w kościele ojców filipinów. Przez długi czas służył w wielu dziedzinach duszpa-
sterstwa, zwłaszcza w pracy z młodzieżą, w ich edukacji i formacji. W szczególny 
sposób przyczynił się do rozpowszechniania tekstów o duchowości i tradycji fili-
pińskiej oraz  innych ważnych świętych, tłumacząc je na  język polski. Reprezen-
tował także Federację i Kongregacje Polskie przez wiele lat w ramach Deputacji 
Permanentnej w Rzymie, udzielając cennej pomocy i przyczyniając się do wzrostu 
i umocnienia Światowej Konfederacji Oratorium.

Niech Pan wynagrodzi go za dobro, które zasiał i za to, czym przyczynił się, 
nawet w najtrudniejszych latach powojennych, do utrzymania przy życiu wiary 
tak wielu braci i prawdziwego ducha naszego Ojca, świętego Filipa Neri.

Niech Wszechmogący i miłosierny Pan napełni go swymi łaskami i radością 
oraz przyjmie go do swego królestwa światła i wiecznego pokoju.

In Domino et in San Philippo NeriO. Michele Nicolis COr 
Prokurator Generalny Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri

Rzym, 21 czerwca 2020 roku



48 ORATORIANA nr 92 — czerwiec 2020

List Księdza Prałata Aleksandra Gendery, 
Rektor Bazyliki p.w. św. Jana Chrzciciela  

w Krotoszynie

Czcigodny Ks. Maciej Mitera 
Proboszcz parafii Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie

Z głębokim współczuciem parafialna wspólnota pw. św. Jana Chrzciciela w Kro-
toszynie przyjęła  wiadomość o śmierci Ks. Mieczysława Stebarta, który traktował 
naszą miejscowość jak swoje rodzinne miasto. W Krotoszynie cieszył się swoim 
dzieciństwem, chodził do ochronki Sióstr Elżbietanek, później do szkoły podsta-
wowej i pierwszej klasy gimnazjalnej. W kościele św. Jana Chrzciciela, dzisiejszej 
Krotoszyńskiej Bazylice, śp. ks. Mieczysław Stebart odmawiał swoje dziecięce mo-
dlitwy i z wiarą przyjął Pierwszą Komunię Świętą.

Powołanie Kapłańskie ksiądz Mieczysław przeżywał w duchu poświęcenia się 
Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. W odpowiedzi na wezwanie „Pójdź za Mną” 
wstąpił do Kongregacji Księży Filipinów. Przez wiele lat z pasją katechizował mło-
dzież i pracował naukowo. Jest autorem wielu publikacji.

W duchu wdzięczności i z dumą wspominamy, że śp. ks. Mieczysław Stebart 
tak bardzo czuł się związany z naszym miastem. Tutaj lubił zatrzymywać się cho-
ciażby na  chwilę, aby myślami przywołać rodzinny dom i  zacny kościół farny. 
W cieniu tego kościoła wzrastał on sam, jego wiara i kapłańskie powołanie.

Wyrazem dopełnienia życia śp. ks. Mieczysława jest chwila jego śmierci w uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (20.06.2020  roku). Niech  Jezusowe 
Serce, które nasz zmarły brat umiłował, będzie dla niego źródłem miłosierdzia 
i szczęścia wiecznego. 

Ks. prał. Aleksander Gendera, rektor Krotoszyńskiej Bazyliki
 
Krotoszyn, 20 czerwca 2020 roku
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† Ks. Mgr Mieczysław Stebart

Bardzo Szanowny Kochany Superiorze Czcigodny 
ks. Mgr Macieju Mitera!
Kochana Kongregacjo Oratorium z Tarnowa!

Przejście do wieczności Naszego Kochanego Ojca Mie-
czysława Stebarta w Uroczystość Najświętszego Serca 
Jezusa wypełnia nas smutkiem i głęboką wdzięcznością. 
Jego postawa jako Ojca i Przyjaciela, przykład budow-
niczego mostów między narodami, Jego gościnność, by-
strość i wnikliwość oraz humor i uśmiech zapisały się 
głęboko w naszych sercach. Służył On całemu Oratorium 
z prostotą i pokorą oraz gotowością na wszelkie ofiary. 
Myślimy też o tym czasie kiedy pełnił urząd Deputata 
Rzymskiego Konfederacji Oratorium i pracował jako długoletni tłumacz. Dużą 
rolę odegrał w pracy katechetycznej.
Dla nas to ogromna radość, że mogliśmy Go poznać od 2004 roku. Spotkania 
z Nim w Gostyniu i Tarnowie były dużym ubogaceniem. Niech Bóg pociągnie Go 
jak najbliżej Swego Boskiego Serca. Niech przebaczy Jemu wszystkie niedoskona-
łości i grzechy. Niech Maryja da Mu radość bycia w Jej bliskości.
Dziękujemy Bogu i pozostajemy z Wami w modlitwie.
Ojciec Leon z Oratorium w Oudtshoor, w południowej Afryce odprawi Mszę 
św. za zmarłego Ojca Stebarta.
My Będziemy uczestniczyć online.
Chętnie przybylibyśmy do Tarnowa, ale niestety z powodu Corona jest to nie moż-
liwe.
Ojciec Stebart zmarł w przeddzień Niepokalanego Serca Maryi. W tym dniu w In-
diach 10 sióstr św. Filipa Neri złożyło profesję. Na pewno byłoby to wielką radością 
dla Ojca. Pozostańmy dalej złączeni w serdecznej miłości tak jak nam pokazał 
swoim zżyciem Ojciec Stebart.

Niech Bóg Was chroni
Ze św. Filipem pozdrawiają Was
Bardzo serdecznie
Wasi

Ulrike Wick-Alda + Stefan Wick

Dr. Ulrike Wick-Alda &
Dr. Stefan Wick, Diakon

List Ulrike Wick-Aldy i  Stefana Wick
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W uroczystość św. Filipa Neri, 26 maja 2020 roku została uruchomio-
na strona internetowa https://filipini.pl. Domena zarezerwowana od lat 
doczekała się swojej realizacji. W jednym miejscu chcemy zbierać owoce 
działalności poszczególnych, autonomicznych kongregacji polskich two-
rzących federację, której reprezentantem jest prokurator krajowy. 

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri jest Stowarzyszeniem kleryckim 
na prawach papieskich (kan. 589), Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego 
(kan. 731§1), osobą prawną (kan.114;741§1) oraz domem samoistnym i au-
tonomicznym (kan.613§2) (Konstytucje, pkt 15). Zatem Prepozyt każdej 
Kongregacji Oratorium jest Przełożonym Wyższym swojej Kongregacji 
(kan. 134§1; 620), a jej siedziba, czyli dom, jest samoistny i autonomiczny, 
stosownie do prawa i Konstytucji (Konstytucje, pkt 21).

Pierwsza Kongregacja została założona w Rzymie przez św. Filipa Neri 
i kanonicznie zatwierdzona w 1575 r. bullą papieża Grzegorza XIII „Copio-
sus in misericordia Deus”. Następne były erygowane w ciągu stuleci przez 
Stolicę Apostolską na wzór Kongregacji Oratorium w Rzymie. 

Kongregacje żyły w całkowitej autonomii, połączone duchowymi więza-
mi i prawami wspólnych Konstytucji, zatwierdzonych przez papieża Pawła 
V w 1612 r., aż do czasu, w którym Stolica Apostolska ustanowiła Instytut, 
który nawet w pierwotnej autonomii domów kongregacyjnych „sui iuris” 
zjednoczył wspólnoty w bardziej organiczny sposób. W 1933 r. Stolica Apo-
stolska mianowała stałym wizytatorem wszystkich kongregacji ojca klarety-
na Arcadio Maria Larraonę. Tego samego roku odbył się światowy kongres 
przedstawicieli Kongregacji, który powołał Instytut wszystkich kongregacji 
i opracował Statuty Generalne z prokuratorem generalnym reprezentują-
cym go przed Stolicą Apostolską. Pierwszym pełniącym ten urząd był oj-
ciec Carlo Naldi, oratorianin z Florencji. 

ks. Mirosław Prasek COr 
FILIPINI.PL 
Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri (COr) 
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Federacja w Internecie
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Aktualizacji tekstu Konstytucji i Statutów Generalnych dokonano 
na Kongresie Generalnym w 1942 r., które zostały zatwierdzone ad exspe-
rimentum dekretem Stolicy Apostolskiej 12 kwietnia 1943 r., w oczekiwa-
niu na nowy Kongres Generalny, który będzie obchodzony po zakończeniu 
światowego konfl iktu, w celu zatwierdzenia ich w ostatecznej formie.

Na Kongresie Generalnym w 1969 r. opracowano nowe konstytucje 
i statuty generalne zgodne z zaleceniami Soboru Watykańskiego II i innymi 
dokumentami Stolicy Apostolskiej, a w miejsce Instytutu powołano Konfe-
derację Kongregacji Oratorium.

Kongres Generalny w 1982 r. kontynuował przegląd tekstów konstytu-
cyjnych sformułowanych w 1969 r. i zatwierdził je ad exsperimentum. Na-
stępny kongres w 1988 r., poświęcony prawodawstwu Oratorium, po opu-
blikowaniu w 1983 r. nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, głosował nad 
tekstem Konstytucji Generalnych i Statutów, które uzyskały aprobatę Stoli-
cy Apostolskiej 21 listopada 1989 r. i one obowiązują aktualnie, z wprowa-
dzonymi niektórymi zmianami Konstytucji i Statutów Generalnych przez 
kolejne Kongresy włącznie z ostatnim z 2018 roku. 

W Polsce — pierwsze Kongregacje na Świętej Górze w Gostyniu, w Po-
znaniu na Śródce, w Studziannie i Zdzieżu pod Borkiem Wielkopolskim 
były dziełem profesora Akademii Lubrańskiego w Poznaniu ks. Stanisława 
Grudowicza. 



52 ORATORIANA nr 92 — czerwiec 2020

Kongregacja na Świętej Górze w Gostyniu, założona w 1668 roku, była 
pierwszą Kongregacją ufundowaną poza granicami Włoch i istniała aż do 
wypędzenia filipinów przez władze pruskie w 1876 roku. Członkowie prze-
nieśli się do Krakowa, a stąd w 1878 r. do Tarnowa, gdzie tworzyli Kon-
gregację gostyńską z siedzibą w Tarnowie. Do Gostynia filipini wrócili 
w 1919 r. dzięki ks. Józefowi Witkowi, a ze wspólnoty kapłanów w Tarnowie 
powstała Kongregacja, która formalnie została erygowana w 1925 r. jako 
dom samoistny. 

Kongregacja w Studziannie założona w 1674 została skasowana w 1865 
przez władze rosyjskie i reaktywowana w 1928 roku. 

Kongregacja w Poznaniu na Śródce, powołana w 1671, zlikwidowana 
została przez władze kościelne w 1805; inne Kongregacje — w Zdzieżu 
pod Borkiem (1679-84), Górze Kalwarii (1672-82, zorganizowana przez 
bpa  S.  Wierzbowskiego) oraz w Biechowie (1719-1802) upadły wskutek 
trudności wewnętrznych i braku powołań. 

Po I wojnie światowej z polecenia Stolicy Apostolskiej, pod protektora-
tem kard. Augusta Hlonda, wszystkie Kongregacje włączono do tzw. Unii 
Polskiej, mającej przełożonego generalnego na wzór oratorianów francu-
skich, co było sprzeczne z konstytucjami filipinów. Po otrzymaniu nowo 
zatwierdzonych konstytucji Kongregacje polskie w 1945 r. rozwiązały unię 
i przystąpiły do Instytutu Oratorium zatrzymując wspólny klerykat. 

Po II wojnie światowej powstały Kongregacje w Bytowie, Radomiu, 
Tomaszowie Mazowieckim, Poznaniu i Kamiannie. 

Aktualnie siedem polskich Kongregacji wraz z Kongregacją z Niemiec 
z miejscowości Celle tworzy Federację Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri w Polsce, do której przynależy 73 kapłanów, 3 braci i 7 kleryków. 

Na świecie jest 85 Wspólnot, każda zwana „Kongregacją Oratorium”, 
które stanowią Konfederację. Oratorianie są obecni w 19 krajach: 56 Kon-
gregacji w Europie, 27 w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz 
2 w Afryce, w sumie około 470 członków. 
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W Oratorium św. Filipa nie istnieje nadrzędna scentralizowana władza. 
W sprawach duszpasterskich każda Kongregacja podlega jurysdykcji ordy-
nariusza miejsca, natomiast w zarządzie wewnętrznym kierują się zasadami 
prawa kanonicznego jako domy samoistne i autonomiczne. Władzę rządze-
nia sprawuje Kongregacja generalna każdego domu, złożona z wszystkich 
księży, którzy go zamieszkują, a wykonawczą — przełożony (wybierany 
przez wspólnotę domową co 3 lata) przy pomocy 2 albo 4 deputatów w za-
leżności od liczebności wspólnoty. 

Delegat Stolicy Apostolskiej, który jest wybierany na Kongresie Gene-
ralnym na sześcioletnią kadencję spośród filipinów i zatwierdzany przez 
Stolicę Apostolską, dokonuje wizytacji kanonicznej poszczególnych do-
mów raz na pięć lat. Konfederacja Oratorium jest reprezentowana przez 
Prokuratora Generalnego, wybieranego na Kongresie Generalnym na sze-
ścioletnią kadencję. Między Kongresami działa Deputacja Permanentna, 
która składa się z reprezentantów poszczególnych stref językowych z całe-
go świata i przynajmniej raz w roku ma swoje spotkanie. 

Kandydat do Kongregacji Oratorium, w której pragnie realizować cha-
ryzmat św. Filipa Neri wybiera dom, uwzględniając specyfikę poszczegól-
nych wspólnot, decydując się zachować stałość miejsca. 

Strona internetowa federacji prezentuje oryginalne i niepowtarzalne 
nasze struktury w Kościele powszechnym. Zawiera bogactwo działalności 
domów polskich przedstawiając opisy poszczególnych Kongregacji, ora-
toryjną działalność duszpasterską, sanktuaria, prowadzone parafie, domy 
rekolekcyjne, drogę formacji i studiów teologicznych, publikacje oraz ak-
tualne wydarzenia. 

Zapraszamy do współpracy w dalszym jej budowaniu, zarówno człon-
ków poszczególnych Kongregacji oraz osób z oratoriów świeckich. 

ks. Mirosław Prasek COr 
Prokurator Krajowy 
Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce. 
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Święci uśmiechnięci — św. Filip Neri

1-30 czerwca 2020 roku
https://youtu.be/-2FeOdAFajc
Właściciele praw autorskich: Eliza Piotrowska, Wydawnictwo 

św. Wojciech w Poznaniu.
Zakres Licencji:W
Na portalu filipini.radom.pl, filipini.pl i kanale youTube Oratorium św. Fi-

lipa Neri w Radomiu możesz przesłuchać materiał, bez możliwości pobiera-
nia i dalszego wykorzystywania. Materiał dostępny do 30 czerwca 2020 roku.

Jeśli chcesz pozyskać i/lub wykorzystać fragmenty prezentowanego na-
grania, zwróć się do właścicieli praw autorskich.
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Książka „Filip Neri — anegdoty o świętym”, została napisana w 1939 roku 
przez oratorianina ks. Oreste Cerri (1909-1996), założyciela Oratorium Dzie-
cięcego w Vergiate (Italia), które do dziś dobrze funkcjonuje. Z okazji 400-le-
cia śmierci św. Filipa Neri w 1995 roku, ks. Mieczysław Stebart COr dokonał 
przekładu z języka włoskiego.

Zawsze 26 maja obchodzimy uroczyście dzień wspomnienia naszego 
Patrona. W tym roku chcemy przypomnieć i przybliżyć postać św. Filipa 
Neri (1515-1595) tym razem w formie audio, publikując codziennie odcinki 
na Facebook’u, począwszy od dnia 1 maja.

Książkę w odcinkach czyta Paweł Peterman, polski aktor filmowy, tele-
wizyjny i dubbingowy, który w 2014 roku ukończył wydział aktorski PWST 
w Krakowie.

Jest absolwentem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie roz-
poczynał przygodę aktorską w szkolnym teatrze SCENE.

Zapraszamy do słuchania!

Filip Neri — anegdoty o świętym (filipini.pl/video)
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ŻUK król dróg — 9 podróży Filipa Neri na motywach nowenny 
św. kard. Newmana, wideonowenna ku czci św. Filipa Neri  
(filipini.pl/video)

wykorzystano fragmenty Nowenny do św. Filipa z: John Henry Newman, Rozmyśla-
nia i modlitwy, Warszawa 1973, tłumaczenie: Zygmunt Kubiak

Filip dobrze wiedział, jak bardzo Bóg lubi czystość serca i strzegł jej przez całe 
życie. Kiedyś z takim zapałem mówił o ohydzie grzechu, z tak widoczną udręką, 
z taką powagą, z takim żarem, że jego słowa odwiodły od złego zamiaru ludzi, któ-
rzy już wszystko mieli podstępnie zaplanowane. Czystość jaśniała z jego twarzy. 
Jego oczy były jasne i promienne, aż do ostatnich lat życia. Jego ciało wydzielało 
zapach, który — nawet gdy był już bardzo stary — zachwycał wszystkich zbliżają-
cych się do niego; niektórzy mówili, że czują, jak napełnia ich pobożność od same-
go zapachu jego rąk. Samo przywołanie jego imienia miało moc osłaniania tych, 
którzy byli wystawieni na trudności i pokusy. Upominał, by nie ufać sobie do koń-
ca, nie być zbyt pewnym, że jestem silny i nie upadnę ale, by ufać Bogu. Mówił, 
że prawdziwą strażniczką czystości jest pokora.

F i l i p i e, pełen chwały mój Patronie, twoje życie było czyste jak biała lilia, 
z którą często przedstawiają cię na obrazach. Czystość jaśniała z twoich oczu, dała 
się wyczuć w pięknym zapachu, który cię otaczał. Wyjednaj mi u Ducha Świętego 
ten dar, aby ani złe słowa, ani zły przykład, nie miały na mnie wpływu. Aby moje 
serce pozostało czyste, potrzeba bym unikał okazji do grzechu, modlił się, był gor-
liwy w pracy, często przyjmował sakramenty. Wyproś mi więc łaskę wytrwania 
w tych koniecznych praktykach. Amen.
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https://www.reginapacis.pl/krolowa-pokoju/

Stowarzyszenie „Comunità Regina della Pace” — peregry-
nacja monstrancji „Królowa Pokoju” z Medjugorie 

Rok 2019
 1. 15.08-10.09 — Jasna Góra — rozpoczęcie peregrynacji;
 2. 12-19.09 — parafia św. Jerzego i Podwyższenia Krzyża na Brochowie 

we Wrocławiu;
 3. 20-26.09 — Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, kaplica 

Zmartwychwstania Pańskiego;
 4. 28.09-7.10 — kościół św. Antoniego Padewskiego, sanktuarium Jasno-

górskiej Matki Kościoła we Wrocławiu;
 5. 9.10 — Wspólnota DA na Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tade-

usza Kościuszki we Wrocławiu, parafia cywilno-wojskowa św. Elżbiety 
we Wrocławiu, czuwanie „Na dobry początek”;

 6. 10-11.10 — parafia św. Alberta Wielkiego przy Klasztorze Franciszka-
nów, Wrocław-Sołtysowice;

 7. 11-27.10 — kościół Matki Bożej Królowej Świata (kościół księży 
filipinów) w Radomiu;

 8. 11.11 — kościół św. Feliksa Kantalicjo w Warszawie;
 9. 18-25.11 — parafia św. Maksymiliana Kolbe w Józefowie.

Kalendarium peregrynacji monstrancji  
„Królowa Pokoju” z Medjugorie
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Rok 2020
10. 29.12.2019-1.01.2020 — kościół św. Antoniego Padewskiego, sanktu-

arium Jasnogórskiej Matki Kościoła we Wrocławiu (w ramach Europej-
skiego Spotkania „Taizé” we Wrocławiu);

11. 23-31.01 — Bazylika Mniejsza NMP w Gdyni;
12. 1-7.02 — parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rumi;
13. 8-12.02 — parafia Opatrzności Bożej — Gdańsk-Zaspa;
14. 13.02 — parafia w Jastarni;
15. 14.02 — parafia w Kuźnicy;
16. 15.02 — parafia na Helu;
17. 16.02 — parafia farna w Pucku;
18. 18.02 — parafia św. Faustyny w Pucku;
19. 19.02 — parafia św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu;
20. 20.02 — parafia Świętego Ducha w Gdyni-Obłużu;
21. 22- 29.02 — sanktuarium Matki Bożej w Lubaczowie;
22. 1-7.03 — Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie;
23. 7-14.03 — parafia Ofiarowania Pańskiego, Warszawa Ursynów;
24. 15.03-5.05 — Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Wieliczki w Wieliczce;
25. — święcenia diakonalne w seminarium franciszkańskim w Krakowie (3 dni)
26. 25-31.05 — sanktuarium w Piekarach Śląskich;
27. 4-21.06 — parafia Bożego Ciała w Krakowie;
28. 25-26.06 — Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Du-

chownej w Gostyniu (woj. wielkopolskie)
29. 4-13.07 — Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, Luboń (woj. wiel-

kopolskie)
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Adoracja i modlitwa o pokój

Wojciech Sałek

W piątek, 11 października, Mszą św. w kościele księży filipinów pw. Matki Bożej 
Królowej Świata, rozpoczęło się spotkanie z twórcą sztuki sakralnej, Mariuszem 
Drapikowskim, który opowiedział o swoich dziełach i o osobistym doświadczeniu 
obecności Boga w życiu rodzinnym i zawodowym. Spotkanie u księży filipinów 
połączone było z obecnością monstrancji „Królowa Pokoju”.

— Osiem lat temu prze-
kazaliśmy monstrancję do 
sanktuarium w Medjugorie. 
Docelowo chcemy stworzyć 
tam kaplicę, w której będzie 
odbywała się wieczysta mo-
dlitwa o pokój. Będzie ona na-
wiązywała do łodzi, w  której 
nauczał Chrystus na Jeziorze 
Galilejskim. Na  czas realiza-
cji tego zadania monstrancja 
będzie peregrynowała przez 
1,5 roku w  Polsce i  Europie 
— powiedział Mariusz Drapi-
kowski.

W 2011 roku monstran-
cja została przekazana przez 
Stowarzyszenie Comunità 
Regina della Pace dla parafii 
św. Jakuba w Medjugoriu, jako 
materialny znak włączenia do 
dzieła „12 Gwiazd w Koronie 
Maryi Królowej Pokoju” — 
Światowego Centrum Modli-
twy o Pokój.

Spotkanie z Mariuszem Drapikowskim — twórcą 
Monstrancji „Królowej Pokoju” z Medjugorie w Koście-
le Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (kościele 
księży filipiniów)  

— 11 października 2019 r. (fot.: Rafał Celej)
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— Ta właśnie adoracja wpisała się w nowy trzyletni program duszpasterski 
Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, w którego centrum będzie Eucharystia. Bę-
dziemy się modlić o  pokój na całym świecie. Ta monstrancja jest materialnym 
znakiem przynależności sanktuarium w Medjugorie — powiedział Radiu PLUS 
Radom ks. Mirosław Prasek COr.

Radom był kolejnym miastem w Polsce, gdzie trwała modlitwa o pokój. W na-
szej świątyni od 14 do 27 października odbywała się adoracja Najświętszego Sa-
kramentu wystawionego w monstrancji. Przy okazji prezentowana była również 
wystawa o wszystkich centrach modlitwy włączonych do dzieła „12 Gwiazd w Ko-
ronie Maryi Królowej Pokoju”.

Monstrancja została wykonana w gdańskiej pracowni Drapikowski Studio. 
Do  jej wykonania użytych zostało dwanaście meteorytów. Ich nieziemskie po-
chodzenie symbolizuje wieniec z „gwiazd dwunastu”. Monstrancja ma swym wy-
glądem i konstrukcją nawiązywać do nadprzyrodzonego wizerunku Maryi, która 
w swym sercu nosi Chrystusa, swojego syna. Symbolikę mają również barwy ka-
mieni, których użyto do powstania Monstrancji np.: kolor biały — określa czystość 
i wieczną chwałę, żółty — majestat i chwałę Boga, zielony — dziewictwo i nadzieję, 
błękit — wierność, nieskazitelność, bezpośrednie obcowanie z Bogiem.

Kustodium, w którym jest umieszczona Eucharystia, można wysunąć z mon-
strancji i umieścić w osobnej podstawie z przeznaczeniem do błogosławieństwa 
lub przeniesienia do tabernakulum. Wysokość monstrancji wynosi 1,5 m, a z tro-
nem do przenoszenia i ustawiania 1,85 m. Waga samej kryształowej monstrancji 

— 25 kg, waga podstawy, w której jest umieszczona 20 kg. Do wykonania użyte 
zostały szlachetne kamienie i kruszce.

Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój nieprzypadkowo znajduje się 
w  Medjugorje. Zlokalizowane jest w nękanym nieustannymi wojnami i  konflik-
tami kraju położonym na Półwyspie Bałkańskim. Monstrancja adoracyjna została 
przekazana jako wotum dziękczynne w imieniu pielgrzymów z całego świata.

Wojciech Sałek jest dziennikarzem Radia Plus Radom.
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W dniach 25 i 26 czerwca 2020 roku miała miejsce w naszym Sank-
tuarium adoracja Jezusa Eucharystycznego w intencji pokoju na świecie 
w  monstrancji „Królowa Pokoju”. W wieczornej modlitwie w czwartek 
i piątek każdego wieczoru uczestniczyło ponad 200 osób. 

Inicjatywa takich adoracji wypływa z utworzonego w  2008 r. Stowa-
rzyszenia „Comunità Regina della Pace”. Doświadczenie skutków  wojny 
w byłej Jugosławii oraz braku porozumienia pomiędzy różnymi narodami, 
religiami i wyznaniami w wielu częściach świata, w tym również w Ziemi 
Świętej, skłoniło członków założycieli Stowarzyszenia do podjęcia działań 
szerzących ideę modlitwy o pokój. Jest to także nasza odpowiedź na apel 
Papieża św. Jana Pawła II, który napisał: Maryja jest Niewiastą Euchary-

12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju
ks. Dariusz Dąbrowski COr 

Monstrancja „Królowa Pokoju” z Medjugorie w Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej 
Róży Duchownej w Gostyniu — 25-26 czerwca 2020 r. (fot.: br. Franciszek Kiklica COr)
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stii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór,  jest 
wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemni-
cy (Ecclesia de Eucharistia, 53). 

Konkretnym wyrazem idei modlitwy o pokój stała się inicjatywa po-
wstania na całym świecie dwunastu ołtarzy Wieczystej Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu w intencji Pokoju: „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królo-
wej Pokoju”. 

Aktualnie Światowe Centra Modlitwy o Pokój istnieją w następujących 
miejscach:

•	 Kaplica Wieczystej Adoracji przy Kościele Groty Mlecznej w Betle-
jem, w Ziemi Świętej;

•	 Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Oziornoje, w Kazachstanie;
•	 Bazylika Matki Bożej Pokoju w yamoussukro, w Wybrzeżu Kości 

Słoniowej;
•	 Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, w Rwandzie;
•	 Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang, w Korei Połu-

dniowej;
•	 Sanktuarium św. Jana w Dagupan, na Filipinach;
•	 Kaplica Wieczystej Adoracji w Bazylice NMP Niepokalanej Wszech-

pośredniczki Łask w Niepokalanowie, pierwsza polska Gwiazda.

Obecnie powstająca Kaplicy Wieczystej Adoracji w kościele parafial-
nym św. Jakuba w Medjugorie, w Bośni i Hercegowinie. 

Materialnym znakiem duchowego dzieła są tworzone dla każdego z Centrów 
z osobna, ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją 
nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Swoim pięknem służą oddaniu czci 
żywemu Bogu, zaś bogatą symboliką religijną pomagają w modlitwie. To wła-
śnie w kryształowej monstrancji z Medjugorie adorowaliśmy Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie na Świętej Górze w intencji pokoju. Ołtarze adoracji 
powstają w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio”. 
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Monstrancja jako naczynie liturgiczne służące do wystawiania i adoracji eu-
charystii oraz obnoszenia Jej w procesjach teoforycznych i błogosławienia Nią 
wiernych, posiada swoją wieloraką symbolikę wynikającą z kształtu i dekoracji. 

Monstrancje wieżowe symbolizują mistyczną wieżę zbawienia, wieżę 
ucieczki i obrony przed wrogiem oraz mieszkanie Boga, który jest dla wierzą-
cych duchową twierdzą i warownią. Symbolikę wieży odnajdujemy w Psal-
mie 31,3-5: Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić. Ty bo-
wiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną 
i prowadź mnie! Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś 
moją ucieczką. Ponadto monstrancje wieżowe symbolizowały Niebiańskie 
Jeruzalem wypełnione światłem, aniołami i świętymi gdzie centralne miej-
sce zajmował Baranek. Symbolikę Niebieskiego Jeruzalem zawiera w wielu 
miejscach Apokalipsa np. 21,23: I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu 
świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą — Baranek. 

Monstrancje krzyżowe symbolizują jedność zachodząca miedzy Ofia-
rą Krzyżową Chrystusa a Ofiarą Eucharystyczną dokonującą się na ołtarzu 
przeistoczenia podczas Mszy Świętej. Poprzez Ofiarę Krzyżową i Euchary-
styczną, Chrystus zamieszkał wśród swojego ludu, który czerpie siłę z Naj-
świętszego Sakramentu. Zbawcza ofiara Chrystusa na krzyżu, uobecnia się 
w tajemnicy eucharystii, która jest źródłem łask i pokarmem duchowym na 
drodze pielgrzymiej ku niebu. W centrum tajemnicy krzyża jest eucharystia. 

Monstrancje tryptykowe i retabulowe przypominające nastawy ołta-
rzowe, symbolizują ołtarz jako miejsce na którym Słowo Przedwieczne staje 
się Ciałem pod postacią eucharystii. W takim ujęciu monstrancja oznacza 
ołtarz przeistoczenia, na którym objawia się prawdziwy Bóg pod postacią 
białej hostii. 

Monstrancje promieniste symbolizują przybytek i mieszkanie Boga. 
Jedną z przyczyn powstania monstrancji promienistych były słowa Psalmu 
18,6: In sole posuit tabernaculum suum (tłum. Wujka: W słońcu postawił swój 
przybytek). Ponadto słońce jest także symbolem Chrystusa jako słońca spra-

Symbolika monstrancji

ks. Henryk Brzozowski COr
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wiedliwości zapowiadanego przez proroka Malachiasza: A dla was, czczą-
cych moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości (Ml 3,20). 

Monstrancja jako naczynie do wystawiania eucharystii, oznacza rów-
nież górę Tabor, na której Chrystus wg słów ewangelii: przemienił się wobec 
nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło 
(Mt 17, 2). Ponadto monstrancja jest symbolem Tronu Łaski i Tronu Chwały 
dla samego Boga, a także oznacza Arkę Nowego Przymierza przechowującą 
mannę Nowego Testamentu czyli eucharystię. 

Osobną grupę typologiczną tworzą monstrancje obrazowe, w których treści 
ikonograficzne wpływają i decydują o kształcie naczynia. Do tego typu naczyń 
należy monstrancja przeznaczona do sanktuarium maryjnego w Medjugorje.

Monstrancja w kształcie Matki Boskiej z reservaculum w Jej sercu, ob-
razuje treści teologiczne wynikające z symbolicznych określeń Najświętszej 
Maryi Panny. Teologię maryjną znakomicie ilustrują określenia zawarte 
w  Litanii Loretańskiej oraz w Godzinkach do NMP. Odnajdujemy tam ta-
kie Jej tytuły jak: Przybytku Ducha Świętego, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości 
słoniowej, Domie złoty, Arko Przymierza, Domie poświęcony, Świątynio Boga 
w Trójcy Jedynego oraz Miasto ucieczki, wieżo utwierdzona. 

Biorąc pod uwagę powyższe tytuły maryjne, monstrancja z Medjugorje 
symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, która przyjęła Słowo Boże, stając 
się nową Arką Przymierza ludzkości z Bogiem. Nosząc w swym łonie Syna 
Bożego, stała się tronem i świątynią Boga oraz tabernaculum zamieszkałym 
przez Jezusa. Maryję można nazwać Tabernaculum Boga. Maryja stojąca bli-
sko swego Syna, jest także miastem ucieczki i wieżą obronną dla tych, którzy 
uciekają się pod Jej opiekę. Uwzględniając łacińskie pochodzenie słowa mon-
strancja (łac. monstrantio: pokazywać, okazywać, wskazywać na coś) Maryja 
jest świętą monstrancją ukazującą i wskazującą światu Jezusa, prawdziwego 
Boga i prawdziwego Dawcę Pokoju. 

Monstrancja medjugorska wyrasta z białej, kamiennej bryły w formie 
dwóch, rozchylonych skał, które wydają się symbolizować Stary i Nowy Te-
stament. Symbolika dwóch skał bliska jest sztuce prawosławnej, zapisanej 
w  ikonach. Tajemnica eucharystii chociaż ustanowiona w Nowym Testa-
mencie, była zapowiadana i zakorzeniona w starozakonnych archetypach 
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takich jak: ofiara Melchizedeka, ofiara 
Abrahama na górze Moria, ofia-
ra Baranka Paschalnego, ofiara 
z  chlebów pokładnych, cud 
z manną i wodą tryskającą 
ze skały.

Z uwagi  na przezna-
czenie monstrancji do 
adoracji w sanktuarium 
w   Medjugorie, skały 
można uznać za sym-
bole Góry Objawień 
(Podbrdo) i Góry Krzyża 
(Križevac). Z tego miejsca 
wychodzi przesłanie Matki 
Boskiej wzywającej do na-
wrócenia, modlitwy, pokuty 
i pogłębienia życia sakramental-
nego.

W podstawie monstrancji, z prawej strony 
skały znajduje się tak odkuty fragment kamie-
nia, że przypomina strumień wypływającej 
wody. Jeśli to spostrzeżenie jest słuszne, nawet 
gdyby artysta tego nie zamierzał, wtedy moż-
na ten fragment kamienia zinterpretować 
jako wodę wyprowadzoną przez Mojżesza 
ze skały, aby zaspokoić pragnienie Naro-
du Wybranego. Wody Massa i  Meriba 
uratowały przed śmiercią Izraelitów, 
wędrujących przez pustynię do Ziemi 
Obiecanej. Podobnie eucharystia ra-
tuje od śmierci duchowej lud Nowe-
go Przymierza, który wędruje przez 
pustynię życia ziemskiego do Króle-
stwa Niebieskiego.
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Dobre rzeczy rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, gdzie 
jest przestrzeń do marzeń. Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest wła-
śnie takim miejscem. Tu dorastała twórcza i utalentowana młodzież, któ-
ra dziś rozsławia naukę św. Filipa na całym świecie. Z takiej perspekty-
wy nie zaskakują nawet słowa jednej z absolwentek kontynuującej naukę 
w Austrii: „Na studiach codziennie spotykałam ludzi z 53 krajów, w wieku 
od 18 do 75 lat. Wiem, co mówię: KATOLIK1 najlepszy”.

Dziś nie sposób wyobrazić sobie szkoły bez tych, którzy ją tworzyli 
i formowali. Dbając o podmiotowe traktowanie uczniów, pielęgnując war-
tości chrześcijańskie, wspierając dobrą radą, życzliwością i doświadcze-
niem, stworzyli jej nietuzinkową wizytówkę. O Katoliku mówiono, że jest 
szkołą elitarną. Dziś jest pewne, że na tę ocenę miała wpływ niezwykła at-
mosfera tu panująca.

W czym tkwi wyjątkowość tego miejsca? 

Poza poziomem nauczania pozytywne wrażenie robi panująca tu cie-
pła, wręcz rodzinna atmosfera. A taki klimat sprzyja dobremu nastawie-
niu do nauki i sukcesom na tym polu. Można zatem życie szkoły podzielić 
na dwa rozdziały, które permanentnie przenikają się i dają wiele satysfakcji. 
To zajęcia obowiązkowe i działalność rozwijająca pasje. 

Niemałą atrakcją, zarówno dla czynnie zaangażowanych w działal-
ność artystyczną, jak i dla widzów, jest teatr SCENE, który pod przewod-
nictwem pana Wojciecha Ługowskiego uświetnia życie szkoły corocznymi 
przedstawieniami. Uczniowie świętują sukcesy na premierach, przeglądach, 
a zdarza się, że z aktorstwem wiążą przyszłość. Tak było w przypadku Paw-
ła Petermana — ukończył on Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Lu-
dwika Solskiego w Krakowie. Wspominając lata spędzone w Katoliku, aktor 

1 „KLO”, „KATOLIK” lub „radomski Katolik” — Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Filipa Neri w Radomiu (red.)

Maja Janczykowska-Kuna 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące  
— wiele pomysłów na młodość
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przyznaje, że przekraczając drzwi, na nowo poczuł się nastolatkiem. Jego 
zdaniem magia Katolika tkwi w tym, że na zawsze pozostaje się jego nie-
sfornym uczniem. I nie ma w tym nic infantylnego. Czasy liceum odcisnęły 
piętno na tych, którzy uczyli się w KLO. Decyzja o wyborze szkoły, często 
podejmowana spontanicznie, zaważyła na ich dorosłym życiu. Tutaj reali-
zowali swoje pasje. Do dziś niewiele w tym zakresie się zmieniło. Może 
tylko poszerzona została oferta zajęć i aktywności. 

Działań, w zakresie których młodzi mogą się spełniać, jest tak wie-
le, że każdy znajduje coś dla siebie. Są tacy, którzy rozwijają się, redagując 
gazetkę. Podglądają z dziennikarską dociekliwością życie szkoły, zaskakują 
celnymi spostrzeżeniami, trafiają w samo sedno. Praca inspiruje młodych 
ludzi do podejmowania działań kulturalnych, kształtuje nawyki czytelnicze, 
stwarza szansę promowania młodych talentów. 

Utalentowani muzycznie śpiewają w chórze i uczestniczą w corocz-
nym projekcie „Wyśpiewana Niepodległa”, którego pomysłodawczynią i re-
żyserem jest pani Magdalena Wojtkiewicz. 

Inni z potrzeby serca zostają wolontariuszami. Do najważniejszych 
działań podejmowanych w tej przestrzeni należą dyżury w świetlicy śro-
dowiskowej, adopcja misyjna dzieci, udział w akcjach „Szlachetna paczka” 
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i „Góra grosza”, zbieranie plastikowych nakrętek, z których finansowane są 
obozy rehabilitacyjne i wózki inwalidzkie dla niepełnosprawnych. Ucznio-
wie Katolika pomagają chętnie, z własnej woli. Kierują się naturalnym, ludz-
kim odruchem. Niekiedy sami organizują akcje charytatywne. Są bardzo 
wrażliwi na potrzeby słabszych, pokrzywdzonych. Ta postawa przenosi się 
na relacje klasowe — i unaocznia się w szczerym, nieudawanym szacunku 
do każdego z osobna.

Szkoła dba również o rozwój fizyczny uczniów. W ramach zajęć wy-
chowania fizycznego odbywają się lekcje tańca, pływania, a także trening 
siłowo-kondycyjny. Największą popularnością cieszy się żeglarska majów-
ka. Jej organizatorem jest pan Bartosz Mazurkiewicz, który u niejednego 
ucznia zaszczepił już żeglarskiego bakcyla, rozkochał w Mazurach i sku-
tecznie zainspirował do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Najwytr-
walsi wracają tam w wakacje na letni obóz. Zdarza się, że uczniowie łatwiej 
rozstają się ze szkołą niż z Mazurami i żaglami.

Jak wygląda nauka w Katoliku?

Nie bez przyczyny uczniowie KLO mogą poszczycić się tak wysokimi 
notami na egzaminie maturalnym. Kształcenie w Katoliku jest na bardzo 
wysokim poziomie. Efektywność nauczania osiągamy między innymi dzię-
ki pracy w niezbyt licznych klasach. Ponadto proponujemy kandydatom 
ciekawe profile.

Ambitnym, kreatywnym i ciekawym świata, tym, którzy nie boją się 
stawiać najbardziej fundamentalne pytania o człowieka i szukać na nie od-
powiedzi, oferujemy klasę o profilu humanistycznym, gdzie przedmiotem 
wiodącym jest język polski. Na zajęciach uczniowie nie tylko obcują z li-
teraturą, ale również poznają podstawy filozofii, historii sztuki, analizują 
dzieła teatralne i filmowe. Uzupełnieniem programu nauczania są wyciecz-
ki do polskich miast ściśle powiązane z czytanymi pozycjami i biografia-
mi ich twórców, natomiast nieodłączną częścią zajęć są wyjścia do kina na 
Akademię Filmową i wyjazdy do teatrów.

Wiedza o społeczeństwie wprowadza w różne dziedziny życia spo-
łeczno-politycznego, a uzupełnieniem szkolnych zajęć jest uczestniczenie 
w wykładach i debatach.
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Zajęcia z historii natomiast nie koncentrują się na datach i fak-
tach, ale na zgłębianiu doświadczeń człowieka, są podróżą po przeszłości. 
Oprócz klasycznych metod nauczania młodzież przygotowuje się do mię-
dzyszkolnych debat i projektów historycznych.

Dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z językami, proponujemy 
profil dwujęzykowy. W ramach zajęć obligatoryjnych licealiści kształceni 
są w zakresie dwóch języków obcych na poziomie rozszerzonym. Procen-
tuje to wysokimi osiągnięciami w konkursach kuratoryjnych, międzyna-
rodowym egzaminie z języka niemieckiego DSD oraz zaangażowaniem 
w międzynarodowe wymiany, które nie są jedynie atrakcją lingwistyczną, 
ale również, a może przede wszystkim szansą na nawiązanie nowych znajo-
mości, czasem nawet przyjaźni. Zainteresowani językiem francuskim mają 
natomiast szansę przygotować się do egzaminów DELF. Od czterech lat jest 
możliwość zdawania ich w Radomiu, a wśród laureatów są nasi uczniowie, 
którzy osiągają doskonałe wyniki. 

Od tego roku będzie możliwość nauki języka hiszpańskiego. Posłu-
guje się nim ponad 400 milionów ludzi w 20 krajach. Jest w pierwszej trójce 
pod względem popularności. Nie dziwi zatem fakt, że są chętni, by kształcić 
się w tym kierunku. 

Dajemy również szansę rozwijania się w ramach profilu matema-
tycznego, który przygotowuje do studiowania informatyki, budownictwa, 
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geodezji, architektury, ekonomii, astronomii, automatyki i robotyki czy 
mechatroniki. Zajęcia prowadzone przez egzaminatorów maturalnych 
w  atmosferze twórczej pracy dają zadowalające efekty. Uczniowie są mo-
bilizowani do samokształcenia, w efekcie osiągają wysokie wyniki. Lekcje 
uatrakcyjniają ponadto aktywne metody z wykorzystaniem sprzętu mul-
timedialnego, projekty rozwijające zainteresowania uczniów, w tym zaję-
cia szachowe w ramach współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym 

„Roszada” Radom i zajęcia w terenie, np. wycieczki krajoznawcze i rajdy. 
Szczególnie wartościowe są konsultacje indywidualne oraz pogotowie ma-
tematyczne w odrabianiu prac domowych prowadzone przez Internet.

Mamy ponadto propozycję dla tych, którzy chcą realizować rozsze-
rzony program biologii i chemii. Patronat nad tym profilem objął Wydział 
Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie. Zapewnia to ścisłą, wieloaspektową współpracę z uczelnią. Uczniowie 
biorą udział w wykładach akademickich i ćwiczeniach w laboratoriach. 
Dzięki temu poszerzają wiedzę, porządkują zagadnienia poznane na lek-
cjach i poznają uroki studiowania. To wartościowa przygoda dla licealisty. 

Złota Tarcza — najwyższe wyróżnienie dla szkoły 

Choć mamy świadomość, że KLO trzyma po-
ziom, co roku upewniamy się w tym przekonaniu, 
śledząc ranking szkół miesięcznika „Perspektywy”. 
Wyniki zestawienia wskazują na jakość pracy szkoły, 
a dla uczniów są ważną wskazówką przy wyborze 
odpowiedniego liceum.

Nasza szkoła utrzymała prestiżowy tytuł „Zło-
tej Tarczy” i drugą lokatę w Radomiu. W ogólnopolskim 

rankingu ogólnym liceów uzyskaliśmy 119 miejsce, na Ma-
zowszu 33 pozycję. Katolik jest w ścisłej czołówce najlepszych liceów w wo-
jewództwie mazowieckim.

Warto przy tym wspomnieć o rankingu maturalnym, w którym bra-
ło się pod uwagę jedynie wyniki egzaminu dojrzałości — jesteśmy jedyną 
szkołą w mieście, która w tej kategorii poprawiła zeszłoroczny wynik!
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W szkole jak w domu

To ogólnopolskie wyróżnienie nas — nauczycieli, uczniów — mo-
tywuje do pracy. Byłabym fałszywie skromna, gdybym nie wspomniała, 
że taki tytuł również honoruje. Za największą zaletę Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego uznałabym jednak to, że tworzymy zżytą społeczność, 
każdego traktujemy indywidualnie i szczególnie, a cierpliwość i otwartość 
w kontaktach sprawia, że szkoła nie staje się dla nas rutyną ani obowiąz-
kiem. To miejsce, które tętni życiem i które zostaje w pamięci. 

Tradycją są u nas odwiedziny absolwentów, ba, nawet ich stała obec-
ność. Oni, mimo że uczestniczą już w całkiem innej rzeczywistości, pra-
cują, zakładają rodziny, wracają do Katolika. By nie zabrzmiało to sloga-
nowo, przywołam słowa jednej z nich: „To, co do tej pory jest dla mnie 
najważniejsze, to fakt, że nawet dziś czuję się w KLO jak w domu. Nawet 
teraz mogę przyjść i odwiedzić swoją starą szkołę i mam pewność, że za-
wsze znajdzie się ktoś, kto przyjmie mnie tu z otwartymi ramionami. Wiem, 
że będę tu wracać jeszcze długi czas. Dobrze wiedzieć, że w Katoliku jestem 
u siebie”.

https://klo.radom.pl

Maja Janczykowska-Kuna jest nauczycielką języka polskiego w Katolickim Liceum 
Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu.
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PROGRAM

sobota, 26 września 2020 r., godz. 19:30

MISTYCZNA RADOŚĆ

Giovanni Battista Pergolesi — Stabat Mater
Paweł Łukaszewski — Luctus Mariae
Ludwig van Beethoven — Sonata Cis-moll op. 27 nr 2 
(oprac. Jakub Kowalewski)

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS
Anna Duczmal-Mróz — dyrygent
Anna Mikołajczyk-Niewiedział — sopran
Wanda Franek — mezzosopran

XIII-wieczna sekwencja Stabat Mater, opisująca cierpienie Matki sto-
jącej pod Krzyżem, od wieków stanowi niesłabnącą inspirację dla poetów, 
malarzy i kompozytorów. Wśród jej opracowań wyjątkowe miejsce zajmu-
je kompozycja Giovanniego Battisty Pergolesiego. Napisane dla lokalnej 
wspólnoty dzieło szybko stało się najczęściej wydawanym utworem w XVIII 
wieku i najpopularniejszym Stabat Mater trzech ostatnich stuleci. „Wiel-
biono go za niezwykłą urodę melodii, komunikatywność przekazu, piękne 
i subtelne oddanie muzyką affectus tristitiae. Pergolesi ujął strofy Stabat 
Mater w postaci kantaty — cyklu duetów i arii solowych, w dwuczęścio-
wym typie da chiesa. Styl kościelny podkreślony jest okazjonalnym uży-
ciem kontrapunktu, dominuje tu jednak ekspresja bliska świeckiej kantacie 
i operze (co bywało przedmiotem krytyki, zwłaszcza w kręgu teoretyków 
niemieckich i francuskich tego czasu; stanowiło też argument w sławnej 
querelle des Bouffons)” (Piotr Maculewicz, z bookletu płyty).

W roku 2010, dla uczczenia 300. rocznicy urodzin Pergolesiego, Paweł 
Łukaszewski skomponował Luctus Mariae (Żałość Maryi) — dzieło bezpo-

XV Festiwal Muzyki Oratoryjnej 
MUSICA SACROMONTANA
Gostyń — Święta Góra 2020
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średnio nawiązujące do słynnej kantaty barokowego mistrza. Utwór powstał 
do współczesnego łacińskiego wiersza, o analogicznej strukturze i podob-
nym przesłaniu, napisanego przez prof. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego. 
Łukaszewski, zachowując podobieństwa pod względem budowy (13 części, 
podział na arie i duety), obsady i strony afektywnej, korzysta z właściwych 
swojemu stylowi współczesnych środków wyrazu, poszerzonej tonalności 
i wymagającej wobec śpiewaków faktury wokalnej. Premierą fonograficzną 
dzieła było nagranie zrealizowane w Wielkim Refektarzu zamku biskupów 
warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, w dniach 28-31 lipca 2017.

niedziela, 27 września 2020 r., godz. 18:30

SKARBY BIBLIOTEKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

Alfons Szczerbiński — prawykonania utworów
Koncert w 250. rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena

Alfons Szczerbiński — Pieśni bez słów op. 22 
Alfons Szczerbiński — Sonata na skrzypce i fortepian op.30 / prawykonanie 
Aleksander Tansman — Sonata nr 2 
Ludwig van Beethoven — Sonata na skrzypce i fortepian No. 9 „Kreutzer” 

http://www.jozefzeidler.eu
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Alfons Szczerbiński — Pieśni bez słów op.22 / Robert Adamczak — fortepian

Klaidi Sahatci — skrzypce/ Antonio Stradivari „ex Wieniawsky”, 1719 
Tomasz Krzysica — tenor 
Ksawery Miecznik — sopran chłopięcy 
Giorgio Koukl — fortepian 
Robert Adamczak — fortepian

Wśród ponad 200 rękopisów i starodruków muzycznych zachowanych 
w  bibliotece świętogórskiej szczególne miejsce zajmuje zbiór nut, pamiątek 
i dokumentów związanych z Alfonsem Szczerbińskim. Pianista i kompozytor 
urodzony w Gostyniu, dzięki wielkiej determinacji ukończył z wyróżnieniem 
Berlińską Królewską Akademię Sztuki. Jego utwory na fortepian, skrzypce 
i pieśni na głos solowy cudem przetrwały do czasów współczesnych w formie 
rękopisów. Przed zniszczeniem w okresie zaborów i wojen uchroniła je bra-
tanica kompozytora, Maria Szczerbińska, której intencją było stworzenie na 
Świętej Górze muzeum poświęconego jej stryjowi. Maria Szczerbińska była 
w latach powojennych częstym gościem u księży filipinów na Świętej Górze. 
Odwiedzała tu wówczas swojego brata, ówczesnego superiora zgromadzenia 
księży filipinów — Stanisława Szczerbińskiego. Po raz pierwszy w tym roku 
usłyszymy sonaty skrzypcowe Szczerbińskiego opracowane na podstawie rę-
kopisu. Tym większe to wyróżnienie dla festiwalu, że usłyszymy je w interpre-
tacji znakomitego skrzypka, który zagra na instrumencie Antonio Stradivarie-
go należącym kiedyś do Henryka Wieniawskiego. 

sobota, 3 października 2020 r., godz. 19:30 

NUTY WIELKIEGO PASTERZA
Koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II

TREBUNIE-TUTKI 
AFFABRE CONCINUI

NUTY WIELKIEGO PASTERZA 
Krzysztof Trebunia-Tutka — słowa i muzyka

Wolfgang A. Mozart — Ave Verum Corpus 
Aloys Kothe — Adoramus 
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Oskar Kamiński — Locusiste 
Marek Raczyński — Ave Regina Caelorum 
Jan Szopiński — Missa Sancti Adalberti (Kyrie, Gloria)

NUTY WIELKIEGO PASTERZA autorstwa Krzysztofa Trebuni-Tutki 
są muzycznym wspomnieniem Papieża-Polaka, blisko związanego z góra-
mi i ludźmi gór. To dzieło przekazuje treści i emocje wszystkim zachowu-
jącym w pamięci naszego wielkiego rodaka, częstuje entuzjazmem pierw-
szych miesięcy pontyfikatu, radością osobistych spotkań, ale też żalem 
i wzruszeniem trudnych doświadczeń. To nastrojowy program zawierający 
muzyczne wspomnienia z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i Jego wizyt 
na Podhalu, utwory autorskie z płyty „Podniesienie” — dedykowanej Ojcu 
Świętemu i wręczonej mu podczas specjalnej audiencji, osobiste wspo-
mnienia rodziny Trebuniów-Tutków i fragmenty „Listu artystów do Ojca 
Świętego”, ulubione przez Papieża melodie góralskie oraz utwory z albumu 

„Pieśni Chwały”, zwieńczone charyzmatycznym utworem „Góry Cię chwalą” 
z płyty nagranej wspólnie z Twinkle Brothers, zawiezionej do Watykanu 
przez ks. prof. Józefa Tischnera.

Trebunie-Tutki to muzykująca od pokoleń góralska rodzina, która 
przeszła ewolucję od kapeli góralskiej po zespół koncertujący na wielkich 
festiwalach. Jako jedyny zespół z Polski, wielokrotnie znalazł się w pierw-
szej dziesiątce World Music Charts Europe Europejskiej Unii Radiowej.

AFFABRE CONCINUI to znany zespół wokalny śpiewający a cappella, 
został założony w 1983 r. w Poznaniu. Członkowie zespołu są wychowanka-
mi dwóch znanych poznańskich chórów chłopięco-męskich, S. Stuligrosza 
i J.  Kurczewskiego. Zespół zaśpiewał do tej pory ponad 1200 koncertów 
w największych ośrodkach kulturalnych kraju, a także poza jego granicami. 
Kilkakrotnie artyści występowali także w Bazylice na Świętej Górze.

niedziela, 4 października 2020 r., godz. 18:30

ARS DIVINA — PIĘKNO MUZYKI RELIGIJNEJ

Jan Křtitel Vaňhal — Preambulum I (in C), Fuga III (in D) 
Ferdinando Gasparo Bertoni — Sinfonia per Organo 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-17910 — Fantazja f-moll, KV 608
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Julian Gembalski — Fantazja na temat Litanii Józefa Zeidlera
James Whitbourn — Requiem canticorum
Henryk Mikołaj Górecki — Pieśni Maryjne op. 54
Paweł Łukaszewski — Magnificat 

Julian Gembalski — organy
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA
Anna Szostak — dyrygent

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA pod 
dyrekcją Anny Szostak wystąpi wraz z saksofonistą Pawłem Gusnarem 
i  organistą Tomaszem Orlowem. Koncert rozpocznie utwór brytyjskiego 
kompozytora, Jamesa Whitbourna Requiem canticorum na chór mieszany, 
saksofon sopranowy i organy. James Whitbourn jest cenionym współcze-
snym twórcą muzyki chóralnej, czterokrotnie nominowanym do nagrody 
Grammy. Jego utwory prezentowane są w prestiżowych salach koncerto-
wych na całym świecie, w tym podczas ważnych wydarzeń państwowych. 
Po nim usłyszymy dwie pieśni maryjne Henryka Mikołaja Góreckiego, 
Matko Najświętsza i Ach, jak smutne jest rozstanie — z cyklu Pieśni Ma-
ryjne op. 54 na chór mieszany a capella. Mistrzostwo kompozytora, któ-
rego 10. rocznicę śmierci chcemy upamiętnić, wyraża się tutaj w pełnym 
pokory podejściu do tradycyjnego pierwowzoru oraz w prostej i subtelnej 
harmonizacji. Na zakończenie, w wykonaniu wszystkich artystów zabrzmią 
wybrane fragmenty utworu Magnificat Pawła Łukaszewskiego na saksofon 
sopranowy, chór mieszany i organy. Kompozytor ten należy do grona naj-
wybitniejszych reprezentantów muzyki sakralnej w Polsce, zaś jego olbrzy-
mi dorobek, zwłaszcza w dziedzinie muzyki chóralnej, jest często wykony-
wany i nagrywany przez artystów na całym świecie. 

Julian Gembalski to wybitny kompozytor, improwizator i wirtuoz orga-
nów, profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. W latach 1996-2002 rektor tej uczelni. Ze Świętą Górą zwią-
zany jest dzięki wielu koncertom, wydawnictwom muzycznym, a przede 
wszystkim jako autor koncepcji naprawy i częściowej rekonstrukcji instru-
mentu organowego w Bazylice Świętogórskiej. Jest także nieocenionym po-
pularyzatorem odkryć muzycznych biblioteki gostyńskiego klasztoru.
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OPRACOWANIA
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Papież św. Jan Paweł II dwa razy nawiedził grób św. Filipa Neri. Pierwszy 
raz 26 maja 1979 r., na początku swego pontyfikatu, w uroczystość patrona 
Wiecznego Miasta. Tak wtedy rozpoczął swoją homilię: „Nie mogłem po-
wstrzymać się od przybycia do tego miejsca świętego i umiłowanego przez 
Rzymian i oddania czci temu, który został mianowany Apostołem Wiecz-
nego Miasta, św. Filipowi Neri, współpatronowi tego sławnego grodu. Moje 
przybycie było powinnością, było potrzebą duszy, a także niespokojnym 
oczekiwaniem!”.

Drugi raz przybył do grobu św. Filipa 28 maja 1995 roku z okazji czte-
rechsetnej rocznicy jego śmierci. W pierwszym punkcie swojej homilii za-
znaczył: „W dniu dzisiejszym jednoczymy się z kościołem w Rzymie, któ-
ry wspomina 400-lecie śmierci św. Filipa Neri. Należy on do tego zastępu 
wybranych dusz, których istnienie na zawsze naznaczyło Wieczne Miasto. 
To dzięki ich wkładowi ukonstytuowało się to dziedzictwo świętości, które 
nagromadziło się w ciągu wieków i które jest już nierozerwalnie związa-
ne z historią Rzymu”. Wcześniej skierował list podpisany 7 października 
1994 roku do wszystkich członków Konfederacji Oratorium: „W czterech-
setną rocznicę dies natalis św. Filipa Neri, florentczyka z pochodzenia i rzy-
mianina z wyboru, miło mi zwrócić się do Ojca i wszystkich Członków 
Konfederacji Oratorium, aby przypomnieć przykład świętości Fundatora 
i wzmocnić w każdym gorliwość wiary, aktywność w miłości i wytrwałość 
w nadziei”.

W roku Jubileuszowym 2000, 5 października Jan Paweł II przekazał 
przesłanie do uczestników Kongresu Generalnego Oratorium św. Filipa 
Neri: „miło mi przekazać moje serdeczne powitanie każdemu z was uczest-
niczących w Kongresie, którzy poprzez te wizytę chcieliście potwierdzić 
wasze szczere oddanie Wikariuszowi Chrystusa oraz całkowitą zgodność 
z  jego Urzędem Nauczycielskim w duchu waszego Założyciela, który ko-
chał Kościół całą swoją istotą i który pozostawił w spuściźnie swoją bez 
zastrzeżeń wierność wobec Stolicy Piotrowej”.

ks. Mirosław Prasek COr

Wdzięczni świętemu Janowi Pawłowi II
za nauczanie o świętym Filipie Neri

— w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II
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W liście do filipinów na czterechsetną rocznicę narodzin dla nieba, 
Papież napisał o Filipie: „to nie tyle on wybrał Rzym, ile to Rzym wybrał 
jego! Przez 60 lat żył w tym mieście, które tymczasem zapełniło się świę-
tymi”. To właśnie jego święty Papież przytoczył w bulli ogłaszającej Wielki 
Jubileusz roku 2000 „Incarnationis Mysterium”, jako godny przykład do na-
śladowania, który z okazji Jubileuszu 1550 r. zainicjował praktykę „caritas 
romana”, jako konkretny wyraz gościnności okazywanej pielgrzymom. „Do-
broczynna działalność św. Filipa była tego rodzaju i tak wielka, że władze 
miejskie Rzymu postanowiły każdego roku ofiarowywać jego kościołowi 
kielich w rocznicę jego śmierci, jako znak czci i wdzięczności”.

Nie dziwi więc, że Papież określił Filipa Apostołem Rzymu, apostołem 
Wiecznego Miasta, Współpatronem Sławnego Grodu, Umiłowanym przez 
Rzymian, Reformatorem Wiecznego Miasta, Światłem i Solą Rzymu. Stąd 
nie zaskakuje nas, że gdy wchodzimy do bazyliki Św. Piotra i zmierzamy 
do figury Apostoła, zaraz na prawo w kolumnadzie świętych fundatorów 
zakonów, znajduje się jako pierwsza — figura św. Filipa!

Jesteśmy wdzięczni, że Jan Paweł II wniósł nowe określenie naszego 
założyciela, do istniejących już tylu przymiotów: Prorok radości! Filip na-
zywany był wesołym świętym, żartownisiem Bożym, ale w takim wymia-
rze Proroka wskazał na niego nasz Papież. Prorok to posłany przez Boga, 
by głosić Jego orędzie, w tym przypadku orędzie RADOŚCI. W tych odcie-
niach mówi o nim jako: świętym radości, człowieku radosnym i ujmującym, 
uśmiechniętym mistrzu i emanującym spontaniczną sympatią! Nadane 
przez Jana Pawła II: „Proroku radości”.

Z tego owocu Ducha Świętego, który napełnia radością wypływa zobo-
wiązanie, by „przemawiać z serca do serca”. Ojciec Święty wskazuje w prze-
słaniu do uczestników Kongresu w roku 2000 na podstawową „metodę 
misyjną” Oratorium w zadaniach „nowej ewangelizacji”, „aby prowadzić 
do  poznawania Boskiego nauczyciela” przez dawanie świadectwa o ra-
dosnym charakterze wiary: „konieczną jest rzeczą, aby stojącym z daleka 
przedstawić nie teoretyczną informację, lecz możliwość życia naprawdę 
odnowionego i dlatego przepełnionego radością”.

Ojciec Święty zachęcał nas w sposób szczególny, byśmy czuli się posła-
nymi do tych, którzy stoją z daleka. Aby wykorzystać „tradycyjną wrażli-
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wość oratorianów na sztukę i kulturę, środki szczególnie odpowiednie dla 
wiele znaczącej obecności ewangelicznej. Bo Ojciec Filip był i jest Przy-
jacielem wszystkich, „mecenasem różnych gatunków sztuki, promotorem 
prawdy i dobra, inspiratorem muzyki oratoryjnej, człowiekiem kultury 
i miłości bliźniego, nauki i organizacji”. Zaangażował się w reformowanie 
i podnoszenie godności sztuki, przywracając ją służbie Bogu i Kościołowi. 
Przywrócił do swojego planu wychowawczego wszystko to, co miałoby ja-
kieś znamię artystyczne.

W konsekwencji trzeba pójść dalej i ukazać Filipa jako „oryginalnego 
wychowawcę” i „noszącego cudze ciężary Cyrenejczyka”. Jego „pedagogika 
łaski” jest zawsze aktualna i konieczna. Jan Paweł II przypomniał jego plan 
wychowawczy oparty na pięciu wytyczonych liniach:

1) subtelne poznanie każdego poszczególnego dziecka o młodzieńca;
2) cierpliwe i serdeczne wysłuchiwanie go;
3) oświecanie umysłu prawdami wiary przez lektury i medytacje;
4) pobożność eucharystyczna i maryjna;
5) miłości bliźniego oraz zabawa w jej rozmaitych przejawach.

Papież prezentował św. Filipa jako „niestrudzonego spowiednika, do-
świadczonego i oświeconego doradcę, subtelnego kierownika sumień, 
będącego krytycznym sumieniem dla innych. Był genialny i przewidują-
cy, obdarzony szczególnymi charyzmatami stawał się źródłem światła dla 
wszystkich. Do niego zwracali się papieże i kardynałowie, biskupi i kapłani, 
książęta i politycy, zakonnicy i artyści, jego ojcowskiemu i przyjacielskiemu 
sercu powierzały się znakomite osoby, jak historyk kard. Cezary Baroniusz 
i słynny kompozytor Palestrina, św. Karol Boromeusz i św. Ignacy Loyola 
oraz kard. Federigo Borromeo, a nade wszystko olbrzymi tłum prostych 
osób z ludu, cierpiących, nędzarzy ze społecznego marginesu, młodzień-
ców i dzieci. Przybywali do niego, aby uzyskać radę, przebaczenie, spokój, 
otuchę, pomoc materialną i duchową”.

Charakteryzował się konsekwencją chrześcijańską, w której wytrwałość 
była uprzywilejowaną cnotą! „Z logiki wiary zrodził się spontanicznie styl 
życia naznaczony radością, ufnością, pogodą ducha, zdrowym optymi-
zmem, który nie jest banalną i niewrażliwą lekkomyślnością, lecz transcen-



82 ORATORIANA nr 92 — czerwiec 2020

dentnym widzeniem historii, eschatologicznym widzeniem rzeczywistości 
ludzkiej”.

W zadziwiający sposób Papież opisywał parami przymioty Neriego: 
święty czysty i pokorny, pokorny i pełen życia, skromny i przenikliwy, ła-
godny i pełen odwagi.

Pokora umysłu była pierwszym zaleceniem Filipa, który widział w niej 
lekarstwo na niebezpieczeństwo pychy rozumu. Podnosząc rękę do czoła, 
miał zwyczaj stwierdzać: „świętość mieści się na przestrzeni trzech pal-
ców; chcąc przez to zaznaczyć, że zasadniczo polega ona na pokorze ro-
zumu. Na  pierwszym miejscu trwałej podstawy, na której można oprzeć 
wewnętrzną budowlę własnego życia duchowego pośród czterech cnót kła-
dzie pokorę a za nią miłosierdzie, modlitwę i radość”.

Te cnoty wyznaczały program i styl życia oratoryjnego. Jan Paweł II mó-
wił o Filipie jako człowieku nauczania i modlitwy. Ten człowiek głębokiej 
wiary był żarliwym kapłanem. Nim został duchownym nabierał „wewnętrz-
nego doświadczenia Boga, które dokonywało się przede wszystkim na mo-
dlitwie, wewnętrznej rozmowie w katakumbach ze świadkami wiary. Duch 
Święty dał mu serce z płomienia”. To właśnie w katakumbach św. Sebastiana 
w wigilię zesłania Ducha świętego w 1544 roku otrzymał stygmat — rozsze-
rzenie serca, który trwale pozostał do końca jego życia.

Nasz Ojciec założyciel był „świętym kapłanem, wielkim świętym, aktyw-
nym apostołem i kontemplatykiem”. Rozmiłowany w Eucharystii, adoracji 
Najświętszego Sakramentu, rozszerzając i bardzo skutecznie wprowadza-
jąc nabożeństwa czterdziestogodzinne w życie rzymskiego kościoła.

Papież nazwał go czcicielem depozytu Prawdy i przykładem szacunku 
dla autorytetów. Przez to staje się dla nas trwałym wzorem troski o życie 
w prawdzie według jego powiedzenia: „unikajcie kłamstwa jak zarazy”. Dla-
tego Jan Paweł II mówił o nim jako bezkompromisowym głosicielu depozy-
tu prawdy. Z radosną wdzięcznością odbieraliśmy słowa Papieża, gdy mó-
wił o Filipie jako człowieku miłym oraz prawym, i umieścił go w gronie 
szczególnych świadków Chrystusa.
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Wyjątkowo wybrzmiało papieskie określenie naszego Patrona jako tkli-
wego miłośnika Matki Bożej, który mądrze i skutecznie napominał: „dzieci 
moje, czcijcie Maryję; wiem, co mówię! Czcijcie Maryję”. „Często wzywał 
ja jako Mater gratie — Matko łaski, z całkowitym i synowskim zaufaniem 
stwierdzał: Ten jeden powód powinien wystarczyć, aby wierzący był za-
wsze radosny, wiedzieć, że ma się u Boga Dziewicę Maryję, ,,która modli się 
za nim”. Swoim duchowym synom mówił, iż Najświętsza Maryja Panna jest 

„Matką i Założycielką Oratorium”.

W dniu 28 maja 1995 r podczas Mszy jubileuszowej przy grobie św. Filipa 
w Bazylice Mniejszej Matki Bożej na Vallicelli, powiedział: „Wdzięczny je-
stem Bogu i Matce Bożej, że w miesiącu maju, miesiącu maryjnym, znajdu-
jemy źródło radości we wspomnieniu św. Filipa Neri i w obchodach ku czci 
jego apostolskiego dzieła, jego świętości i jego chwały”.

Dziękujemy św. Janowi Pawłowi II w setną rocznicę Jego urodzin, iż po-
zostawił nam na zawsze aktualne przesłanie: „Zachęcam przeto wszystkich 
synów i córki świętego Filipa Neri, aby zawsze byli wierni powołaniu ora-
toriańskiemu, szukając Chrystusa, trwając przy nim wytrwale i stając się 
szlachetnymi siewcami radości pośród młodych, często kuszonych przez 
nieufność i zniechęcenie. Jest mi miło, wraz z tymi zachętami, błagać 
św. Filipa Neri o opiekę z nieba nad całą Wspólnotą Oratoriańską, wyra-
żając życzenia, aby obchody jubileuszowe stały się okazją do pobudzające-
go czynu odkrywania postaci i dzieł tego szczególnego świadka Chrystusa, 
który u schyłku tego wieku, może tak wiele jeszcze nauczyć chrześcijan za-
angażowanych w nową ewangelizację. Do tych życzeń dołączam specjalne 
Błogosławieństwo Apostolskie, którego z serca udzielam członkom Konfe-
deracji Oratorium oraz wszystkim, którzy czerpią z duchowości Radosnego 
Świętego”.

Dziękujmy Ci, Ojcze, święty Janie Pawle II za to błogosławieństwo 
i ufamy, że wraz z naszym Ojcem Filipem, błogosławicie nam teraz z okna 
Domu Ojca w niebie.
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MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
DO ŚWIĘTEGO FILIPPA NERI

Święty Filippie, ukochany Ojcze,
o sercu gorejącym bożą miłością,
z ufnością zwracamy się do ciebie, 
prosząc aby twoja modlitwa i twoja ojcowska troska
towarzyszyły nam w drodze do Chrystusa. 

Chroń chrześcijańską wspólnotę:
niech dzieci, które są nadzieją i przyszłością, 
dorastają w szkole Ewangelii, tak jak ty, radosne i pobożne;
niech młodzież odkrywa entuzjazm chrześcijańskiego życia,
i, odrzucając społeczne bożyszcza,
podąża za wartościami wiary,
i stanie się odważnym świadkiem Pana Jezusa.

Opiekuj się kapłanami:
niech z twojego świetlanego przykładu czerpią prawość 
i siłę dla swojego posługiwania,
troskliwość o zbawienie dusz,
pragnienie świątobliwego życia.
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Pocieszaj i opiekuj się chorymi na ciele i na duszy, aby, z twoją pomocą,
dali sens i nadzieję swojemu cierpieniu.

Osłaniaj miasto Rzym,
którego byleś apostołem i pozostajesz współpatronem:
zachowaj jego chrześcijańskie oblicze, 
wdzięczną pamięć jego męczenników,
szacunek dla nauki i sztuki.

Opiekuj się nami wszystkimi,
abyśmy, osiągnąwszy kres naszej wędrówki,
zostali przyjęci do Domu Niebios,
i, wraz Maryją i tobą,
wraz aniołami i wszystkimi świętymi,
mogli wyśpiewywać na wieki naszą radość
Ojcu, Wszechmogącemu Stworzycielowi,
Synowi, naszemu Zbawicielowi,
Duchowi Świętemu, Nieskończonej Miłości. Amen.

tłum. ks. Piotr Jaworski COr
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Czterechsetna rocznica śmierci Świętego Filipa Neri. 
Ojciec Święty Jan Paweł II w kościele S. Maria in Vallicella, 28 maja 1995
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Już w następny dzień po śmierci kard. Johna Henry’ego Newma-
na The Times napisał: „Niezależnie od tego, czy Rzym ogłosi go świętym, 
czy też tego nie zrobi, zostanie on kanonizowany w myślach ludzi różnych 
wyznań w Anglii”1. 

13 października 2019 roku — oto właśnie dzień, w którym Rzym 
ogłasza Newmana świętym. W 129 lat po jego śmierci. Kim jest ten Anglik 
żyjący w latach 1801-1890? Najbardziej kojarzony jest jako anglikański ka-
płan i oksfordzki wykładowca (nazywany wręcz Platonem Oxfordu), który 
mając 44 lata, przeszedł do Kościoła Rzymskokatolickiego, ponieważ to w 
tym właśnie wyznaniu odnalazł pełnię chrześcijaństwa. 

Czy akt ten wymagał ofiary, czy był po prostu konsekwencją docho-
dzenia do prawdy? Co takiego ów kapłan otrzymał w Kościele Rzymskoka-
tolickim, a co wniósł do jego teologii? Skoro mamy czcić go jako nowego 
świętego, oznacza to, że jego nauka i przykład życia muszą być wprost po-
wiązane z naszymi czasami. Ku jakim refleksjom mogą nas prowadzić, jakie 
tematy każą przemyśleć i przemodlić?

Chrześcijaństwo — wspólnota serc

Tytuł artykułu odnosi się do motta, jakie ks. John Henry Newman 
obrał sobie przy otrzymaniu godności kardynała: Cor ad cor loquitur — są 
to słowa św. Franciszka Salezego. Treść jego kardynalskiego herbu wypeł-
niają trzy serca. Było to w roku 1879 i było wydarzeniem niezwykłej wagi, 
wręcz bezprecedensowym. Nie zdarza się bowiem często, aby zwykły ka-
płan, który nawet nie jest kanonikiem, dostąpił takiej godności. Ze strony 

1  T. Ricci, Wędrówka prawdziwego człowieka, http://www.slady.pl/artykul.php?art=617 [do-
stęp z dnia 28 listopada 2015 r.]. Cytat za: P.R. Surowiec, Będąc dla Boga — być dla innych. O Johnie 
Henrym Newmanie, w: www.jhnewman.pl [dostęp 12.10.2019]

Serce mówi do serca. 
Kard. John Henry Newman  

— święty dla naszych czasów

Izabela Rutkowska
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papieża Leona XIII był to znak ogromnego zaufania i dowartościowania 
konwertyty. Akt ten rozpoczął nowy rozdział w katolickim życiu New-
mana, znacznie ułatwiając mu prowadzenie dotychczasowej działalności 
duszpasterskiej, naukowej i wydawniczej. Był jak pieczęć wiarygodności 
rozwiewająca wszelkie wahania co do szczerości jego konwersji oraz pra-
wowitości jego nauczania. Trzeba bowiem wspomnieć, iż przez 20 lat po 
przejściu na katolicyzm Newman spotykał się z aktami wrogości i nieufno-
ści zarówno ze strony anglikanów, jak i katolików. Dla tych pierwszych był 
zdrajcą, dla drugich nowicjuszem, którego należy sprawdzać. Odsunęli się 
od niego nawet przyjaciele z założonego wspólnie Ruchu Oksfordzkiego. 
A trzeba dodać, iż sam Ruch miał na celu między innymi unię obu wy-
znań — nawiązując do nauczania z początków Kościoła, jego członkowie 
szukali podobieństw i wspólnych źródeł między Kościołem anglikańskim 
a katolickim. Ruch miał służyć odnowie anglikanizmu, oczyszczeniu go ze 
zbytniego liberalizmu i wpływów protestanckich oraz przywróceniu myśli 
doktrynalnej.

„Serce mówi do serca” — jak czytamy w beatyfikacyjnej homilii Be-
nedykta XVI, motto Newmana „pozwala nam zagłębić się w jego sposób 
rozumienia życia chrześcijańskiego jako powołania do świętości, odczuwa-
nego jako głębokie pragnienie ludzkiego serca, by osiągnąć jedność ducho-
wą z sercem Boga. Kard. Newman przypomina nam, że wierność w modli-
twie stopniowo przemienia nas w obraz Boga. Jak powiedział w jednym ze 
swych licznych wspaniałych kazań: «praktyka modlitwy, nawyk zwracania 
się do Boga i do niewidzialnego świata o każdej porze, w każdym miej-
scu i w każdej trudnej sytuacji; modlitwa — powtarzam — powoduje coś, 
co można by nazwać naturalnym efektem w postaci uwznioślenia i uszla-
chetnienia duszy. Człowiek nie jest już tym, kim był kiedyś; stopniowo (...) 
przyswoił nowe idee i został napełniony nowymi prawdami» (Parochial 
and Plain Sermons, IV, 230-231)”2.

Serca w kardynalskim herbie nie tylko mówią nam o Trójcy Świę-
tej jako wspólnocie serc, ale podkreślają także ideał życia chrześcijańskich 
wspólnot. Odnajdujemy ten styl w życiu Johna H. Newmana, znanego An-
glikom także z dzieł charytatywnych, niesieniu pomocy ubogim i więźniom. 

2  Cytat za: Benedykt XVI, Kard. Newman służył Bogu swoim wybitnym intelektem oraz pió-
rem. Msza św. beatyfikacyjna w Cofton Park, 19 września 2010, Birmingham, w: https://opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/gb-beatyfikacja_18092010.html
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Z racji na docenianą potęgę jego umysłu wiele osób raczej spodziewałoby 
się, że jako katolik wybierze formację jezuitów. On jednak zachwycił się 
oratorium św. Filipa Neri, którego przyjął za swój wzór i patrona. Urzekał 
go jego serdeczny sposób bycia, uważność pełna współczucia, pobożność 
oraz styl działania. Do tego stopnia, że sam potem organizował oratoria 
św. Filipa, a zakładając w Dublinie Uniwersytet katolicki, strukturę i zasady 
jego środowiska także oparł na strukturach oratorium.

Teologia zachwytu nad Niepokalaną

13 października to data maryjna, wskazująca na ostatnie objawienie 
Matki Bożej w Fatimie, podczas którego przedstawiła się ona jako Matka 
Boża Różańcowa. Kult Matki Bożej to jeden z ważniejszych tematów w na-
uczaniu nowego świętego, choć może mniej eksponowany. Wiemy, że to 
właśnie stosunek do kultu maryjnego różnicuje często wyznania chrześci-
jańskie, a zatem wybór katolicyzmu może być powodowany także szczegól-
ną miłością do Maryi. Czy tak było w przypadku ks. Johna H. Newmana? 
Jak się okazuje, kult maryjny był w nim żywy także w okresie anglikańskim 
i Maryja nie tyle była powodem nawrócenia, ile pomocą w nawróceniu. 
Kult ten pogłębił się znacznie w okresie katolickim i zaowocował pięknymi 
dziełami, które z jednej strony ukazują bardzo intelektualne, wystudiowa-
ne wręcz podejście do maryjnych tajemnic, zgłębianych na drodze lektury 
Ojców Kościoła, a z drugiej strony — pełne miłości oddanie i zachwyt nad 
Niepokalanym Poczęciem. W jednym z kazań wyznał: „Próba utożsamie-
nia się z uczuciami osoby, która rozumie naukę o Niepokalanym Poczęciu, 
a  jednak ją odrzuca, jest dla mnie tak trudna, że z pewną nieufnością za-
bieram się do mówienia na ten temat”3. Nie rozumiał osób, które wybierają 
protestantyzm tylko z powodu nauki Kościoła o Maryi. Dla Newmana bar-
dziej oczywistym i prostszym w zrozumieniu był fakt, że Maryja urodziła 
się bez grzechu, niż fakt, iż miliony rzesz rodzą się z grzechem. Dla niego 
problem grzechu pierworodnego był o wiele trudniejszy do wytłumaczenia 
niż kwestia niepokalanego poczęcia Maryi.

Maryjne pisma Newmana przywracają pewnego rodzaju równowagę 
w tym kulcie. Otrzymujemy w nich intelektualny pokarm, ułatwiający nam 
zrozumienie tego Boskiego daru, jakim jest Maryja, a jednocześnie czytamy 
o dowartościowaniu form kultu — różańca czy litanii. 

3  J. H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1967, s. 179.
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„Nikt nie może prawdziwie szanować religii i jednocześnie ubliżać jej 
formom. Jeżeli nawet zgodzimy się, że formy te nie pochodzą bezpośred-
nio od Boga, to jednak ich długie używanie uczyniły je dla nas świętymi, 
bowiem duch religii ożywił je i przeniknął tak bardzo, że ich zniszczenie 
dla wielu ludzi oznacza zachwianie lub wykorzenienie zasady religijnej jako 
takiej”4. Wielu współczesnych, często młodych ludzi, podważa sens litur-
gii i formuł modlitewnych, motywując — czyż Bóg nie mieszka wszędzie, 
czy nie można modlić się w lesie, w drodze do pracy, leżąc w łóżku, własny-
mi słowami? Można. Jak jednak stwierdza Newman, ci, którzy tak twierdzą, 
odrzucając świątynię, zwykle niewiele się modlą…

Ten maryjny wątek dobrze łączy się z kwestią codziennych religij-
nych praktyk. Co mam czynić, aby być doskonałym? Na to pytanie mło-
dzieńca z Ewangelii ów angielski kardynał odpowiada bardzo konkretnie: 

„nie leż w łóżku dłużej niż wymaga tego czas odpoczynku, pierwsze myśli 
kieruj zawsze ku Bogu, pobożnie nawiedzaj Najświętszy Sakrament, odma-
wiaj w skupieniu Anioł Pański, jedz i pij na chwałę Bożą, dobrze odmawiaj 
różaniec, bądź skupiony, wystrzegaj się złych myśli, należycie odbywaj wie-
czorną medytację, codziennie rób rachunek sumienia, kładź się spać w od-
powiednim czasie — i już jesteś doskonały. […] Nie musimy wychodzić 
poza krąg dnia”5. 

Trudne czasy dla wiary i przesłanie do współczesnych

Niewątpliwie dzisiaj wielu stwierdzi, że obecny wiek to trudne czasy 
dla wiary. Święcimy postęp technologiczny, kulturową rewolucję medial-
ną, a także tryumf ciała i jednostki jako głównego punktu odniesienia, itd. 
Koniec życia Newmana przypadał natomiast na kolejną odsłonę rozwoju 
przemysłowego (w której przecież Anglia przodowała od VIII wieku), try-
umf intelektu i druku, a wraz z nimi odważne akty odrzucania Boga, pod-
ważania instytucji Kościoła i negowania biblijnych norm. 2 października 
1873 roku wygłosił on kazanie, pt. „Niewiara przyszłości”, w którym jednak 
nie tyle pomstował na współczesne mu ideologie, ile na współczesnych mu 
katolików, dla których religia jest tylko ideologicznym tłemć — ani nie zna-

4  J. H. Newman, Ceremonies of the Church, w: Parochial & Plain Sermons, Ignatius Press, 
San Francisco 1987, s. 269-276 — tłum. Paweł Długosz ze strony: www.sanctus.pl

5  Cytat za: A. Muszala, ks., Ja oraz mój Stwórca. Życie duchowe według Johna Henry’ego 
Newmana, Kraków 2015, s. 103.
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ją jej teologii, ani nie medytują nad Biblią, ponadto swoim postępowaniem 
przekreślają ideał Ewangelii. 

Wspomina o tym ks. Bogdan Ferdek: „Możliwości wiary będą prze-
kreślać skandale wywoływane przez ludzi Kościoła, o których każdy może 
czytać w gazetach docierających już w czasach Newmana do domów i chat. 
Zainteresowaniu tymi skandalami sprzyja tkwiąca w człowieku ciekawość 
zła. Owocem nagłaśnianych przez prasę skandali będzie antypatia do kato-
licyzmu, a sami katolicy będą wierzyli nie w sposób absolutny, lecz prawdo-
podobny, czyli miejsce pewności wiary zajmie prawdopodobieństwo”6. My-
ślę, że komentarz odnoszący się do naszych ostatnich wydarzeń w Polsce, 
jest tak oczywisty, że nie potrzeba go dodatkowo formułować.

„Według Newmana, możliwości wiary zostaną ograniczone również 
na skutek powszechnego odrzucenia tzw. ‘pierwszych zasad’, czyli jakby 
znaków Boga w doświadczeniu prawa moralnego, w następstwie pór roku, 
w urodzajności ziemi, czy ruchu kosmosu”7. Obserwujemy to regularnie 

— nie tylko na poziomie ekologii, modyfikacji produktów spożywczych, 
ale jeszcze dotkliwiej — na poziomie współczesnych pomysłów definiowa-
nia rodziny.

Jak pisał kardynał z Birmingham: „Bezcenne doktryny, niczym klej-
noty, zawieszone zostały na wątłych niciach”8. I niewątpliwie potrzeba dziś 
ludzi, którzy będą stać na straży klejnotów — będą dbać, by ich blask coraz 
bardziej zachwycał i przyciągał, będą troszczyć się, by nie roztrzaskały się 
o współczesny bruk, albo będą łączyć zerwane nici. O takich ludziach pisał 
między innymi w dziele Idea Uniwersytetu: „Potrzeba nam ludzi świeckich, 
którzy nie są aroganccy, pochopni w słowach i polemiczni, lecz znają swoją 
religię, utożsamiają się z nią, wiedzą, o co im chodzi, wiedzą, co posiadają, 
a czego nie; ludzi, którzy znają Credo tak dobrze, że mogą je wyjaśniać, 
którzy tyle wiedzą o historii, że potrafią jej bronić” (The Present Position of 
Catholics in England, IX, 390)9. 

6  B. Ferdek, Możliwość wiary dzisiaj, w: Teologia Praktyczna, UAM, Wydział Teologiczny, 
Tom 14, 2013, s. 9.

7  Ibidem.
8  J. H. Newman o tradycji liturgicznej,  

w: www.sanctus.pl/index.php?grupa=66&podgrupa=401&doc=351  
[dostęp 10.10.2019]

9  Cytat za: Benedykt XVI, op. cit.
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Myślę, że środowiskiem takich ludzi jest między innymi Teologia Po-
lityczna, dla której nowy święty mógłby być patronem. Z pewnością może 
on być patronem naukowców poszukujących prawdy, a w szczególności 
chrześcijan, którzy podczas swojej pracy naukowej pytają o jej nadprzyro-
dzony sens, którzy stale walczą o to, by nie zatracić się w systemie tytułów, 
struktur i punktów, by ich badania prowadziły do poznania prawdy, nie sta-
jąc się jedynie elokwentnym elaboratem zakończonym oklaskami.

 
Na koniec

Powyższe refleksje są jedynie małą kroplą myśli Newmana i o New-
manie, próbą ukazania jego osoby od trochę innej, mniej eksponowanej 
strony. Jestem przekonana, że potrzebujemy dzisiaj jego namysłu, ale może 
nawet bardziej jego stylu pracy — jego metody zarówno na polu naukowym, 
jak i duchowym. Jak pisał: „Lubię chodzić własną drogą, […] żyć bez prze-
pychu i naglących zobowiązań. Wbij mnie w oficjalny ton, a będę nic nie 
wart. Pozostaw mnie samemu sobie, a czasami powinienem czegoś doko-
nać”10. Dzisiaj ta samotność i wolność od naglących zobowiązań, nadmiaru 
rzeczy, rozmów i wrażeń jest codziennie przedmiotem naszej walki. New-
man jest przykładem, jak bardzo warto tę walkę podejmować.

Tak jak dla Anglików było oczywiste już w dzień po śmierci, że ich 
drogi kardynał zasługuje na miano świętego, tak też od dawna dla wielu 
teologów oczywiste jest, że powinien otrzymać miano Doktora Kościoła. 
Wniosek taki został już zresztą złożony przez angielskich biskupów w roku 
1974. Ufamy, że kanonizacja przyspieszy ten proces.

10  Cytat za: P.R. Surowiec, op. cit.

Izabela Rutkowska — doktor nauk humanistycznych w zakresie języko-
znawstwa, członek Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Ję-
zyka Polskiego, wykładowca PWSZ w Głogowie, kierownik Podyplomowego Stu-
dium Logopedii PWSZ w Głogowie, tłumacz z języka włoskiego, autorka książki 
Niepojęty świat duszy. Język doświadczeń mistycznych św. Faustyny Kowalskiej, 
Teolingwistyka 12, Tarnów 2017. 



93ORATORIANA nr 92 — czerwiec 2020

W roku, w którym obchodzimy 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, 
chcemy przypomnieć sobie, co na temat św. Jana Henryka Newmana znaj-
dziemy w nauczaniu naszego Wielkiego Rodaka, który zasiadał na Stoli-
cy Piotrowej. Dodatkowo, poszukamy także najciekawszych odniesień do 
myśli i osoby Newmana u kolejnych papieży XXI wieku — Benedykta XVI, 
który beatyfikował kardynała w 2010 roku w Birmingham oraz Franciszka, 
który w październiku 2019 kanonizował go w Rzymie.

Okazuje się, że św. Jan Paweł II nieczęsto odwoływał się do New-
mana. Jednak, gdy już to czynił, stawiał go w jednym szeregu z najznamie-
nitszymi autorytetami Kościoła. Na przykład, w encyklice „Fides et Ratio” 
z 1998 roku, poświęconej relacjom pomiędzy wiarą, a rozumem, św. Jan Pa-
weł II wymienia kardynała Newmana wśród najwybitniejszych chrześcijań-
skich myślicieli czasów współczesnych. W dokumencie mowa o tym, że więź 
między filozofią, a teologią winna być dwukierunkowa — teologia winna 
wychodzić od objawionego Słowa Bożego, które jest Prawdą (por. J 17, 17), 
ale posiłkować się ludzkim, rozumowym poszukiwaniem prawdy, obecnym 
w refleksji filozoficznej, którą z kolei Słowo Boże jest w stanie w ten spo-
sób ubogacić. Przykładami takiego łączenia tych dwóch sfer są zdaniem 
papieża wielcy myśliciele Kościoła: „Dotyczy to zarówno Ojców Kościo-
ła, wśród których trzeba wymienić przynajmniej imiona św.  Grzegorza 
z Nazjanzu i św. Augustyna, jak i Doktorów średniowiecznych, zwłaszcza 
wspaniałej triady św. Anzelma, św. Bonawentury i św. Tomasza z Akwinu”. 
Dalej jednak, św. Jan Paweł II dodaje: „Przejawem owocnej relacji między 
filozofią, a słowem Bożym są też śmiałe poszukiwania podjęte przez my-
ślicieli bliższych nam w czasie, spośród których chciałbym wymienić ta-
kie postaci, jak John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Marita-
in, Étienne Gilson i Edyta Stein w świecie zachodnim, a w kręgu kultury 
wschodniej uczonych formatu Władimira S. Sołowjowa, Pawła A. Floren-
skiego, Piotra J. Czaadajewa, Władimira N. Łosskiego.” To o nich pisze pa-
pież, że „zapoznanie się z drogą duchowego rozwoju tych myślicieli przy-

Święty Jan Henryk Newman 
w nauczaniu papieży XXI wieku

Marcin Kuczok
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czyni się do postępu w poszukiwaniu prawdy i pozwoli lepiej wykorzystać 
osiągnięte rezultaty w służbie człowiekowi”.

Z kolei, w opublikowanej kilka lat wcześniej encyklice „Verita-
tis Splendor” z roku 1993, dotyczącej nauczania moralnego Kościoła, 
św. Jan Henryk Newman został nazwany przez św. Jana Pawła II „wybit-
nym obrońcą praw sumienia”, który głosił, że sumienie ma swoje prawa, 
ponieważ ma obowiązki. Słowa te Papież pisze w kontekście rozważań 
nad wolnością człowieka w poszukiwaniu prawdy. Wolność ta została 
człowiekowi dana jako znak obrazu Boga w człowieku, aby szukał on Boga 
z  własnej ochoty „i Jego się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej 
i błogosławionej doskonałości”. Powołując się na przykład kardynała New-
mana, św. Jan Paweł II, za Konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie 
współczesnym Soboru Watykańskiego II, stwierdza, że „jeśli istnieje pra-
wo do  poszukiwania prawdy na własnej drodze, to bardziej podstawowy 
w stosunku do niego jest ciążący na każdym człowieku poważny obowiązek 
moralny szukania prawdy i trwania przy niej, gdy się ją odnajdzie.” Tak wła-
śnie uczynił Newman, gdy jako anglikański duchowny, po latach poszuki-
wania prawdy w badaniach historyczno-teologicznych odkrył, że znajduje 
się ona w doktrynie Kościoła Rzymskokatolickiego. Nie zawahał się wtedy 
przylgnąć do niej całym sercem, rezygnując ze wszystkich zaszczytów, ja-
kie posiadał w tamtym czasie i przyjąć pogardzaną w XIX-wiecznej Anglii 
wiarę katolicką.

Czas pontyfikatu kolejnego papieża — Benedykta XVI — związany 
jest z beatyfikacją kardynała Newmana, która miała miejsce 19 września 
2010 rokuw Birmingham, podczas pielgrzymki papieża do Wielkiej Bryta-
nii. Warto w tym miejscu przypomnieć kilka myśli, jakie na temat nowego 
błogosławionego Benedykt XVI zawarł w homilii wygłoszonej w tamtym 
dniu. Przede wszystkim, papież zaznacza w niej, że Newman zasługuje 
na to, by umieścić go pośród licznej rzeszy świętych uczonych z Wysp Bry-
tyjskich, takich jak św. Beda, św. Hilda, św. Aelred, czy bł. Jan Duns Szkot, 
bo w jego przypadku owa tradycja uprawiania nauki, kierowania się głębo-
ką mądrością oraz miłość do Pana wydały owoce świętości. To jak Newman 
rozumiał świętość, najlepiej uwidacznia się w jego zawołaniu kardynalskim 

— „Cor ad cor loquitur” — czyli „Serce mówi do serca”. Według papieża, 
oznacza to, że dla Newmana świętość była głębokim pragnieniem ludzkie-
go serca, aby wejść w intymne zjednoczenie z Sercem Boga. Pokazał nam 
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on, że wierność modlitwie stopniowo przemienia nas i upodabnia do Boga. 
Służba, do której Newman został wezwany przez Boga, obejmowała wy-
korzystanie jego przenikliwego intelektu i doskonałego pióra do zgłębiania 
relacji pomiędzy wiarą a rozumem, roli religii w społeczeństwie, a  także 
potrzeby zróżnicowanej edukacji młodzieży. Benedykt XVI zwraca uwagę, 
że podjęte przez kardynała Newmana tematy były bardzo istotne nie tylko 
w wiktoriańskiej Anglii, ale nadal inspirują wielu ludzi na całym świecie. 
Choć to osiągnięcia naukowe Newmana spotykają się z największą uwagą 
ze strony czytelników jego twórczości, to w swojej homilii papież Benedykt 
podkreśla także rolę, jaką Newman odegrał jako duszpasterz w Oratorium 
w Birmingham, gdzie odwiedzał chorych i biednych, pocieszał opuszczo-
nych i troszczył się o więźniów. Ciepło i człowieczeństwo jego podejścia 
duszpasterskiego były dowodem na to, że Newman wcielał w życie to, 
co  głosił w swoich rozlicznych naukach i kazaniach, zaś najlepszym po-
twierdzeniem tego faktu był, zdaniem papieża, wielki, wielotysięczny tłum, 
jaki żegnał go na ulicach Birmingham w dniu jego pogrzebu.

Co się tyczy nauczania papieża Franciszka, to warto przywołać 
jego słowa na temat św. Jana Henryka Newmana z encykliki o wierze 

„Lumen fidei” z roku 2013. Odnosząc się do kwestii jedności wiary, papież 
zwraca uwagę na to, że wszystkie prawdy wiary łączą się w jedno i stają 
się jak jeden organizm z wieloma członkami. To oznacza, że negowanie 
jakiejkolwiek z nich jest szkodzeniem całości i okaleczaniem tego organi-
zmu wiary. Problem w tym, zdaniem Franciszka, że każda epoka w histo-
rii dziejów ludzkości może uznawać niektóre elementy wiary za łatwiejsze 
lub trudniejsze do zaakceptowania. To rodzi potrzebę czuwania nad tym, 
by należycie akcentować wszystkie prawdy wiary i dbać o jej integralność. 
Jak pisze papież, takie rozumienie wiary zakorzenione jest w nauczaniu kar-
dynała Newmana: „Jedność wiary jest zatem jednością żywego organizmu, 
jak trafnie zauważył błogosławiony John Henry Newman, gdy pośród cech 
charakterystycznych, wskazujących na ciągłość doktryny w czasie, wymie-
niał jej zdolność asymilacji w sobie wszystkiego, co znajduje w różnych śro-
dowiskach, w jakich jest obecna, w różnych kulturach, z jakimi się spotyka, 
oczyszczając wszystko i znajdując dla tego najlepszy wyraz. W ten sposób 
wiara ukazuje się jako uniwersalna, katolicka, ponieważ jej światło potęguje 
się, by oświecić cały wszechświat i całą historię”. Nie można także pominąć 
słów papieża Franciszka na temat św. Jana Henryka Newmana, wypowie-
dzianych w trakcie homilii podczas mszy kanonizacyjnej na pl. św. Piotra 
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w dniu 13 października 2019 roku. Przypomniane w niej zostało to, jak kar-
dynał Newman rozumiał świętość. W jednym ze swoich kazań napisał on, 
że w chrześcijaństwie chodzi o świętość dnia codziennego, pośród którego 
chrześcijanin zachowuje głęboki, cichy i ukryty pokój, niezauważalny dla 
świata, że jest radosny, uprzejmy, grzeczny, uczciwy, życzliwy i skromny, 
że pozostaje do takiego stopnia prosty i pozbawiony jakichkolwiek niezwy-
kłości w obejściu, iż na pierwszy rzut oka wydaje się być zwyczajnym czło-
wiekiem.

Jak zatem możemy zauważyć, odniesienia do św. Jana Henryka New-
mana pojawiają się zarówno w nauczaniu św. Jana Pawła II, jak i jego na-
stępców na Stolicy Piotrowej w XXI wieku — Benedykta XVI oraz Francisz-
ka. W przypomnianych wypowiedziach tych papieży kardynał Newman 
jest przedstawiany na różne sposoby. Mowa o nim jako o wielkim intelek-
tualiście, który doskonale łączy wiarę z rozumem, w czym upodobnił się do 
wielu wielkich postaci Kościoła, a w swojej pracy podejmuje ważne tematy, 
wciąż aktualne i inspirujące ludzi na całym świecie. Jest także pokazywany 
jako człowiek wierny swojemu sumieniu, który uparcie dąży do poznania 
prawdy, a kiedy ją znajduje, przyjmuje ją całym sercem. Św. Jan Henryk 
Newman w nauczaniu papieży naszych czasów to także człowiek wiary, 
którą należy zachowywać zawsze w pełni oraz gorliwy duszpasterz, który 
sam wciela w życie to, czego naucza innych. To wreszcie chrześcijanin, któ-
ry szuka świętości w intymnym spotkaniu serc Boga i człowieka, w wierno-
ści modlitwie i w prostym, zwyczajnym, codziennym życiu.
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