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KOŚCIOŁA
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Ewangelia o Przemienieniu Pańskim, której wysłuchaliśmy, przywo-
łuje cztery działania Jezusa. Warto, abyśmy prześledzili to, czego doko-
nuje Pan, aby w Jego gestach znaleźć wskazania dla naszej drogi.

Pierwszym czasownikiem — pierwszym z tych działań Jezusa — jest 
wziąć z sobą: Jezus, jak mówi tekst, „wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba” 
(Łk 9, 28). To On ujmuje uczniów i On pociąga nas ku sobie: umiłował 
nas, wybrał i powołał. Na początku jest tajemnica łaski, wybrania. To nie 
my podjęliśmy decyzję, lecz to On nas powołał, bez żadnej naszej zasłu-
gi. Zanim staniemy się tymi, którzy uczynili z życia dar, jesteśmy tymi, 
którzy otrzymali dar darmo dany: dar darmo dany miłości Boga. Nasza 
droga, bracia i siostry, musi się zaczynać każdego dnia od tego miejsca, 
od pierwotnej łaski. Jezus uczynił z nami to samo, co uczynił z Piotrem, 
Jakubem i Janem: powołał nas po imieniu i wziął ze sobą. Wziął nas za 
rękę. A gdzie chce nas zaprowadzić? Na Jego świętą górę, gdzie już teraz 
widzi nas na zawsze z Sobą, przemienionych Jego miłością. To właśnie 
tam prowadzi nas łaska, ta łaska najważniejsza, pierwotna. Kiedy więc 
doświadczamy goryczy i rozczarowania, kiedy czujemy się pomniejsze-
ni lub niezrozumiani, nie zatracajmy się w żalu i nostalgii. Są to pokusy, 
które paraliżują drogę, które prowadzą donikąd. Weźmy natomiast na-
sze życie w swoje ręce, wychodząc od łaski, od powołania. I przyjmijmy 
dar przeżywania każdego dnia jako odcinka drogi prowadzącego do celu.

Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana: Pan zabiera uczniów razem, za-
biera ich jako wspólnotę. Nasze powołanie jest zakorzenione w komunii. 
Aby każdego dnia zaczynać od nowa, oprócz tajemnicy naszego wybra-
nia, musimy przeżywać łaskę przyjęcia do Kościoła, naszej świętej, hie-
rarchicznej Matki, i dla Kościoła — naszej oblubienicy. Jesteśmy Jezusa 
i jesteśmy Jego jako Towarzystwo. Nie ustawajmy w proszeniu o siłę do 
budowania i zachowania komunii, do bycia zaczynem braterstwa dla Ko-

Chiesa del Gesù in Roma —12 marca 2022 r.

Homilia Ojca Świętego Franciszka
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ścioła i dla świata. Nie jesteśmy solistami, którzy chcą, by ich usłyszano, 
lecz braćmi, którzy chcą być w chórze. Czujmy z Kościołem, odrzucajmy 
pokusę pogoni za osobistymi sukcesami i tworzenia stronnictw. Nie daj-
my się wciągnąć w klerykalizm, który nas usztywnia, i w ideologie, które 
dzielą. Święci, których dziś wspominamy, byli filarami komunii. Przypo-
minają nam, że w niebie, pomimo różnic naszych charakterów i postrze-
gania świata, jesteśmy wezwani do przebywania razem. A jeśli będziemy 
na zawsze zjednoczeni tam, w górze, to dlaczego nie zacząć już teraz, 
tutaj na ziemi? Przyjmijmy piękno bycia wziętymi razem przez Jezusa, 
powołanymi razem przez Jezusa. To jest pierwszy czasownik: wziął.

Drugi czasownik: wstępować. Jezus „wyszedł na górę” (w. 28). Droga 
Jezusa nie jest zstępowaniem, jest wstępowaniem. Światło przemienie-
nia nie dociera na równinę, lecz po przebyciu trudnej drogi. Aby pójść 
za Jezusem, trzeba więc opuścić równiny przeciętności i schodzenia 
różnych wygód. Trzeba porzucić swoje uspokajające przyzwyczajenia, 
aby podjąć ruch wyjścia. Istotnie, po wejściu na górę Jezus rozmawia 
z Mojżeszem i Eliaszem właśnie „o Jego odejściu, którego miał dopeł-
nić w Jeruzalem” (w. 31). Mojżesz i Eliasz weszli na Synaj lub Horeb po 
dwóch wyjściach na pustynię (por. Wj 19; 1 Krl 19). Teraz rozmawiają 
z Jezusem o ostatecznym exodusie, o Jego wydarzeniu paschalnym. Bra-
cia, tylko wstępowanie krzyża prowadzi do celu chwały. Taka jest droga: 
od krzyża do chwały. Pokusa światowa polega na tym, by szukać chwa-
ły bez przejścia przez krzyż. Chcielibyśmy mieć znane, proste i równe 
drogi, ale aby znaleźć światło Jezusa, musimy nieustannie wychodzić 
z naszych ograniczeń i wspinać się za Nim. Pan, który — jak słyszeliśmy 

— od początku „wyprowadził” Abrahama (Rdz 15, 5), zaprasza także nas, 
abyśmy wstępowali wzwyż.

Dla nas, jezuitów, wychodzenie i wchodzenie pod górę odbywa się 
określoną drogą, którą symbolizuje góra. W Piśmie Świętym szczyt góry 
symbolizuje kres, skraj, granicę między ziemią a niebem. I my jesteśmy 
wezwani, by wyjść i pójść właśnie tam, na granicę między ziemią a nie-
bem, gdzie człowiek z trudem „staje” przed Bogiem; by dzielić swoje nie-
udolne poszukiwania i religijne wątpliwości. Tam musimy być, i aby to 
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osiągnąć, trzeba wyjść i wstąpić. Podczas gdy nieprzyjaciel ludzkiej na-
tury chce nas przekonać, abyśmy zawsze wracali do tych samych kroków, 
do jałowego powtarzania, do wygody, do tego, co już widzieliśmy, Duch 
Święty sugeruje nam otwarcie się, daje pokój, nigdy nie pozostawiając 
w spokoju, wysyła uczniów na krańce świata. Pomyślmy o Franciszku 
Ksawerym.

 
I przychodzi mi na myśl, że aby przebyć tę drogę, tę podróż, trze-

ba zmagać się. Pomyślmy o starym, biednym Abrahamie: tam, z po-
święceniem, walczył z drapieżnymi ptakami, które chciały zjeść ofiarę 
(por. Rdz 15, 7-11). A on, ze swoją laską, wypędzał je. Biedny starzec. 
Popatrzmy na to: walczyć, by bronić tej drogi, tego kierunku, tego na-
szego poświęcenia się Panu.

Uczeń każdego czasu staje na tym rozdrożu. I może uczynić jak Piotr, 
który, gdy Jezus mówi o exodusie, powiada: „dobrze, że tu jesteśmy” 
(w. 33). Zawsze istnieje niebezpieczeństwo wiary statycznej, „zaparko-
wanej”. Boję się wiary „zaparkowanej”. Zagrożenie polega na uważaniu 
się uczniami „porządnymi”, którzy w rzeczywistości nie idą za Jezusem, 
lecz pozostają nieruchomi, bierni i, jak trzej z Ewangelii, nie zdając so-
bie z tego sprawy, drzemią i śpią. Także w Getsemani ci sami uczniowie 
będą spali. Pomyślmy bracia i siostry, że dla tych, którzy idą za Jezusem, 
nie jest to czas na sen, na odurzanie duszy, na znieczulanie się współcze-
snym klimatem konsumpcjonizmu i dzisiejszego indywidualizmu, we-
dług którego życie jest dobre, jeśli jest dobre dla mnie; według którego 
mówimy i teoretyzujemy, ale tracimy z oczu ciało naszych braci i sióstr, 
konkret Ewangelii. Dramatem naszych czasów jest zamykanie oczu na 
rzeczywistość i odwracanie się od niej. Niech św. Teresa pomoże nam 
wyjść z naszych ograniczeń i wspiąć się z Jezusem na górę, aby uświa-
domić sobie, że On objawia się także poprzez rany naszych braci, trudy 
ludzkości, poprzez znaki czasu. Nie bójmy się dotykać ran: to są rany 
Pana.

Jezus wszedł na górę, jak mówi Ewangelia, „aby się modlić” (w. 28). 
Oto trzeci czasownik — modlić się. A „gdy się modlił — czytamy da-
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lej — wygląd Jego twarzy się odmienił” (w. 29). Przemienienie rodzi 
się z modlitwy. Zapytajmy siebie, może po wielu latach posługi, czym 
jest dzisiaj dla nas, czym jest dzisiaj dla mnie, modlitwa. Być może siła 
przyzwyczajenia i pewna rytualność doprowadziły nas do przekonania, 
że modlitwa nie przemienia człowieka i historii. Tymczasem modlitwa 
przekształca rzeczywistość. Jest to misja czynna, nieustanne wstawien-
nictwo. Nie jest to oddalenie się od świata, lecz przemiana świata. Mo-
dlić się to przynosić Bogu bicie serca wydarzeń dnia dzisiejszego, aby 
Jego spojrzenie otworzyło się szeroko na historię. Czym jest dla nas dzi-
siaj modlitwa?

Dzisiaj, dobrze nam zrobi, jeżeli zapytamy siebie, czy modlitwa zanu-
rza nas w tej przemianie, czy rzuca nowe światło na ludzi i przemienia 
sytuacje. Jeśli bowiem modlitwa jest żywa, „otwiera wnętrze”, ożywia 
ogień misji, rozpala radość, nieustannie prowokuje nas, byśmy dali się 
poruszyć bolesnemu wołaniu świata. Zapytajmy siebie: na ile naszą mo-
dlitwę przenika tocząca się obecnie wojna? Pomyślmy też o modlitwie 
św. Filipa Nereusza, która rozpaliła jego serce i sprawiła, że otworzył 
drzwi dla chłopców z ulicy. Albo św. Izydor, który modlił się na polach 
i zanosił w modlitwie pracę na roli.

Wziąć w rękę każdego dnia nasze osobiste powołanie i naszą wspól-
notową historię; wspinać się ku granicom wskazanym przez Boga, wy-
chodząc od nas samych; modlić się o przemianę świata, w którym je-
steśmy zanurzeni. Jest wreszcie czwarty czasownik, który pojawia się 
w ostatnim wersecie dzisiejszej Ewangelii: „okazało się, że Jezus jest sam” 
(w. 36). Pozostał On, podczas gdy wszystko przeminęło i rozbrzmiewał 
echem tylko „testament” Ojca: „Jego słuchajcie” (w. 35). Ewangelia koń-
czy się powrotem do tego, co najważniejsze. Często w Kościele i w świe-
cie, zarówno w duchowości jak i w społeczeństwie, jesteśmy kuszeni, 
aby  wiele potrzeb drugorzędnych uczynić pierwszorzędnymi. Każdy 
dzień rodzi pokusę, by tak wiele potrzeb drugorzędnych czynić pierw-
szorzędnymi. Ryzykujemy, innymi słowy, by koncentrować się zwycza-
jach, przyzwyczajeniach i tradycjach, które przywiązują nasze serca 
do tego, co przemija, a sprawiają, że zapominamy o tym, co pozostaje. 
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Jak ważna jest praca nad sercem, aby potrafiło odróżnić to, co jest we-
dług Boga i trwa, od tego, co jest według świata i przemija!

Drodzy bracia i siostry, niech święty ojciec Ignacy pomoże nam 
strzec rozeznania, naszego cennego dziedzictwa, skarbu, który jest za-
wsze aktualny, aby przekazać go Kościołowi i światu. Pozwala nam on 

„widzieć wszystko nowe w Chrystusie”. Istotne jest dla nas samych i dla 
Kościoła, aby — jak pisał Piotr Faber — „wszelkie dobro, jakiego można 
dokonać, pomyśleć lub zorganizować, było czynione w dobrym duchu, 
a nie w złym” (Memorial, Paris 1959, n. 51). Amen.
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Bp Antonio Ortega Franco urodził się 
22  grudnia 1941 r. w Empalme Escobedo 
(Guanajuato). W wieku 14 lat wstąpił do niż-
szego seminarium ojców oratorianów w San 
Miguel de Allende i uzupełnił swoje wy-
kształcenie akademickie, kończąc studia filo-
zoficzne i teologiczne na Universidad Cristo 
Rey w Mexico City.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1968 r. 
i wstąpił do Kongregacji Oratorium w Meksyku San Pablo. Wielokrotnie 
wybierany na prepozyta swojej Kongregacji, był rektorem Seminarium 
Oratorium w Meksyku i Prokuratorem Meksykańskiej Federacji Ojców 
Oratorianów.

Mianowany biskupem przez papieża Jana Pawła II 26 marca 2004 r., 
został biskupem pomocniczym archidiecezji Mexico City.

W dniu 1 lutego 2022 r., w wieku 80 lat, został wezwany do domu 
Ojca.

Cała Rodzina Oratoryjna pamięta o nim w swoich modlitwach.
Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę Antonio Orte-

gę Franco i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, włącz go na wie-
ki do ich społeczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

† bp Antonio Ortega Franco COr 
(1941-2022)
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List Prokuratora Generalnego  
z okazji Jubileuszu 400-lecia kanonizacji
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Dekret Apostolski — Odpust zupełny
w roku jubileuszowym, rozpoczynającym się 12 marca  

— w dniu wspomnienia kanonizacji Świętego Filipa Neri, 
założyciela Oratorium

Aby umacniać pobożność wiernych i pomagać im na drodze do zba-
wienia, mocą uprawnień udzielonych przez Jego Świątobliwość Papie-
ża Franciszka, Penitencjaria Apostolska, na wniosek wielebnego ojca 
Michele Nicolis — Prokuratora Generalnego Konfederacji Oratorium 
Świętego Filipa Neri, w ramach uroczystych obchodów ku czci Święte-
go, które odbywać się będą od dnia 12 marca 2022 r. do dnia 12 marca 
2023 r., czerpiąc ze skarbca Kościoła, udziela Odpustu zupełnego, który 
może uzyskać na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, Ko-
munia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Święte-
go) każdy wierny, kierujący się pobudkami autentycznej pokuty i miłości 
ku Bogu, który odbędzie pielgrzymkę do dowolnej świątyni Konfedera-
cji Oratorium na świecie i tamże uczestniczyć będzie w dowolnym na-
bożeństwie jubileuszowym lub też modlić się będzie, przez odpowiedni 
czas, przed relikwiami Świętego Filipa, odmawiając Ojcze nasz, wyzna-
nie wiary oraz powierzając się Matce Bożej i wstawiennictwu Świętego. 
Odpust może być ofiarowany także w intencji dusz czyśćcowych. 

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy ci, którzy z ważnych 
powodów nie mogą opuścić domu, mogą również uzyskać Odpust zu-
pełny, poprzez duchowe włączenie się w obchody jubileuszowe przed 
wizerunkiem Świętego Filipa, powierzając Miłosiernemu Bogu modli-
twy, cierpienia i trudy swego życia, pod warunkiem braku przywiąza-
nia do jakiegokolwiek grzechu oraz szczerej intencji spełnienia trzech 
zwykłych warunków uzyskania Odpustu, gdy tylko stanie się to możliwe.

Penitencjaria zwraca się z prośbą do Ojców z Konfederacji Orato-
rium Świętego Filipa Neri, aby okazali hojność i szczodrość w sprawo-
waniu sakramentu Pokuty, ułatwiając w ten sposób uzyskanie Bożego 
przebaczenia, na mocy powierzonej Kościołowi władzy kluczy. 
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Niniejszy dekret obowiązuje jednorazowo oraz znosi wszelkie od-
mienne zarządzenia w tym zakresie. 

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 
12 marca 2022 roku, w czterechsetlecie kanonizacji Świętego Filipa Neri. 

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjariusz Większy

Krzysztof Józef Nykiel
Regent

tumaczenie z przekładu włoskiego Anetta Knyspel
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Edoardo Aldo Cerrato COr
Biskup Ivrei

Homilia 
podczas Mszy św. dziękczynnej

z okazji czterechsetlecia kanonizacji świętych
Filipa Neri, Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego,  

Teresy z Avila, Izydora Oracza. 
Rzym, kościół S. Maria in Vallicella, niedziela 13 marca 2022 r

Drodzy Ojcowie Oratorium, moi bracia na  drodze wyznaczonej 
przez o. Filipa,

Drodzy Bracia i Siostry,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
W 1622 roku Wielkanoc wypadła 27 marca, a więc 12 marca był so-

botą czwartego tygodnia Wielkiego Postu, który otwiera Niedziela „La-
etare”, kiedy to Msza Święta rozpoczyna się antyfoną: „Laetare Jesru-
salem... Gaudete cum laetitia qui in tristitia fuistis...”: „Raduj się, 
Jerozolimo,  zbierzcie się wszyscy, którzy  ją  kochacie.  Cieszcie się, wy, 
którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.”

Błogosławiony Filip oraz  błogosławieni Ignacy, Franciszek, Teresa 
i Izydor zostali zatem uroczyście wpisani na Listę Świętych w momen-
cie gdy Kościół był na drodze (cammino) „wstępowania do Paschy” — 
jak mówią starożytni Ojcowie. Wielki Post jest inicjatywą Boga, czasem, 
w  którym  Pan wzywa nas do  nawrócenia, także poprzez uczynki po-
kutne, lecz  jest to również czas radosny: ma w sobie świeżość wiosny, 
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a Papież Benedykt w jednej ze swoich homilii nazywa go „40-dniowym 
świętem”;  „reflorent omnia — wszystko rozkwita na  nowo”, śpiewa 
Kościół w  jednym ze  swoich hymnów, a  sam Pan mówi do  swojego 
ludu: „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”. Mi-
łość Pana wspiera naszą ciągle niepewną wolę szczególną łaską i  pro-
wadzi ją do ponownego skoncentrowania naszego życia na odnowionej 
relacji z Nim.

Nasza radość, zrodzona z pewności, że Bóg jest z nami, aby dać nam 
możliwość wciąż nowego początku, jest dziś spotęgowana przez wspo-
mnienie pewnego wydarzenia — kanonizacji o. Filipa — odległego 
w czasie, ale będącego częścią historii każdego z nas, obecnych tu dziś 
wieczorem, kapłanów i  świeckich z Oratorium, którzy przybyli z dale-
ka lub mieszkają tu, gdzie on  żył. Czytania, których  dziś wysłuchali-
śmy, są echem tego, co Bóg powiedział do Abrahama: „Spójrz na niebo 
i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić...”; są echem tego, co powie-
dział apostoł Paweł: „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd 
też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa”. 
Dlatego, bracia moi drodzy, trwajcie mocno w Panu”; oraz głosu 
Ojca, który usłyszał Piotr po ujrzeniu chwały Jezusa na górze: „To jest 
mój  Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”.  Podnieście oczy i  serca jako 
mężczyźni i kobiety, którzy mogą powiedzieć nawet w swojej słabości, 
nawet w ciemnych momentach życia i historii: „Wiem, komu uwierzy-
łem”! Chrystus jest tu z nami! Jego obecność jest wydarzeniem, które 
zmienia życie, ponieważ nadaje mu nieskończony horyzont i napełnia 
sensem wszystko, co  przeżywamy. Należymy do  Niego, jesteśmy Jego 
częścią; ta wspaniała przygoda rozpoczęła się we Chrzcie Świętym dzię-
ki czemu możemy powiedzieć: „Teraz zaś już nie  ja żyję, lecz  żyje 
we  mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w  ciele, jednak 
obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiło-
wał mnie — i miłuje nadal — i samego siebie wydał — i wydaje nadal 

—  za  mnie”.  „Gdybym  nie  był Twój, o  mój  Chryste  — powiedział 
pewien starożytny Ojciec — byłbym zgubionym stworzeniem”!

Patrząc w górę widzimy, jako koronę Chrystusa, naszych świętych, 
którzy  poznali niebezpieczeństwa i  trudy tej  drogi (cammino), któ-
rzy doświadczyli krzyża nawrócenia i piękna zmartwychwstania, i któ-
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rzy stali się prawdziwymi mężczyznami i kobietami trwając przy Bogu, 
a więc przy ideale, dla którego zostało stworzone ludzkie serce.

Spójrzmy na ich przemienioną twarz i posłuchajmy ich słów:
* „Trzeba całkowicie oddać się w ręce Pana. Jeśli Bóg tego zechce, 

uczyni was dobrymi w tym, co chce, abyście czynili... Kto chce cze-
goś innego niż Chrystusa, nie wie, czego chce, a kto prosi o coś in-
nego niż Chrystus, nie wie, o co prosi” — mówi nam nasz ojciec Fi-
lip, który po przybyciu do Rzymu, nie mając jeszcze dwudziestu lat, był 

„jakby światło — jak napisano — zostało zapalone w ciemnościach 
nędzy, która czaiła się pośród starożytnej chwały miasta„... Sym-
patyczny i pogodny, w ciągu dnia wnosił, jeszcze zanim został kapłanem, 
ciepło Boże do  tych, których  spotykał, a  nocą, na  cmentarzu kościel-
nym lub w katakumbach, pogrążał się w  intymnym dialogu z Bogiem, 
do tego stopnia, że otrzymał dar szczególnego wylania Ducha Świętego, 
który rozszerzył jego serce również fizycznie. Papieże ogłosili go „apo-
stołem Rzymu”: jedynego z licznego grona świętych, którzy żyli i dzia-
łali w centrum katolicyzmu, który dzielił ten tytuł z Piotrem i Pawłem, 
świadomego, że „kto czyni dobrze Rzymowi, czyni dobrze całemu 
światu”.

* „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, 
jakby wszystko zależało od ciebie” — słyszymy od Ignacego. Został 
ochrzczony imieniem Iñigo, które doskonale pasowało do  ognistego 
temperamentu, jaki otrzymał; od czasu swojego nawrócenia chciał być 
nazywany Ignacym, kiedy to oddał ten ogień na służbę Królestwa Boże-
go, przechodząc od życia odważnego, walczącego rycerza do uznania, 
że Jezus jest jedynym prawdziwym Panem, któremu może poświęcić ry-
cerską wierność.

* „Niewiele dbam o, co się o mnie mówi lub wie. Interesuje mnie 
każdy najmniejszy postęp, jaki może uczynić dusza.” I  również: 

„Niech nic cię nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża. Temu, kto 
ma Boga, niczego nie brakuje... Bóg sam wystarczy!” — powiedzia-
ła św. Teresa z Avila. Nie myślała w ten sposób od początku, gdyż dro-
ga do  tej  konkluzji była trudna. W  Bazylice Watykańskiej, pod  figurą 
tej  silnej kobiety, czytamy: „Mater spiritualium„, gdzie „duchowa” 
nie oznacza tylko tych niektórych dusz wyniesionych do szczególnych 
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darów mistycznych, ale  wszystkich tych, którzy  angażują się w  życie 
chrześcijańskie, które jest życiem „w Duchu Świętym”.

Teresa rozumiała, że na straszliwe rany Kościoła jej czasów, dręczo-
nego przez korupcję, niewierność i schizmy, można odpowiedzieć jedy-
nie odnowieniem wierności Bogu — życiem, które pozwala się przemie-
niać przez miłość do Chrystusa i Kościoła.

* „Tak, mój  Odkupicielu, przed  wszystkim i  ponad wszystko 
niech się spełnią Twoje najdoskonalsze zamysły, a tylko w ten spo-
sób oddana Ci zostanie największa chwała!” — mówił św. Franci-
szek Ksawery. A  powiedział to  po  tym, jak pielgrzymował przez  lądy, 
morza i wyspy Wschodu, aby głosić Chrystusa poganom i usłyszał Pana 
mówiącego do niego, gdy był już u bram Chin: „Franciszku, mój synu, 
zaprzestań walki i przyjdź do mnie!”: Bóg nie chciał od Franciszka 
Chin: chciał Franciszka.

* Nie  mamy żadnych słów Izydora, które moglibyśmy przytoczyć; 
gdybym  miał przypisać mu  jakąś wypowiedź, wybrałbym tę  od  Fran-
ciszka Ksawerego: „Panie, kocham Cię nie dlatego, że możesz dać 
mi raj lub skazać mnie na piekło, ale dlatego, że jesteś moim Bo-
giem. Kocham Cię, bo jesteś sobą„.

Jego życie, tak różne od życia trzech świętych kapłanów, którzy ra-
zem z nim dostąpili chwały w Bazylice Watykańskiej, i od życia świętej 
zakonnicy, było jednak równie święte. Nie założył, ani nie zreformował 
zakonów, nie  budował klasztorów, nie  pozostawił po  sobie wielkich 
dzieł doktrynalnych czy mistycznych: kochał kobietę, swoją żonę (Marię 
Toribię, również beatyfikowaną pod koniec XVII wieku), wychował syna 
i uprawiał ziemię, modląc się i dzieląc się swoim majątkiem z najuboż-
szymi. Grzegorz XV wyniósł go do chwały świętych wraz z  tymi czte-
rema wielkimi postaciami Reformy Katolickiej. Przypomina mi  to wy-
bór dokonany przez św. Jana Pawła II, kiedy to, dokonując wyniesienia 
do chwały ołtarzy, umieścił razem Josemaría Escrivę de Balaguer i małą 
Bakhitę.

Cóż za  piękna rzecz, Przyjaciele, świętość! „Cnoty, które podzi-
wiamy u świętych — mówił papież Benedykt — nie są jakimś olim-
pijskim osiągnięciem, ale dziełem Boga, które staje się widoczne 
w danej osobie i poprzez nią.”
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„Świętość — powtarzał oratorianin, wenecjanin Raimondo Calcagno 
—  jest jedyną rzeczą, która  czyni nas naprawdę interesującymi 
w świecie.

Dobrej drogi (cammino), bracia i siostry. Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus!

tłumaczenie: Maciej Garmada 
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Ważne wydarzenie, w czterechsetlecie kanonizacji św. Filipa Neri, 
rozpoczęło się dzisiaj 7 czerwca 2022 r.: rozpoznanie świętych relikwii 
ciała naszego Świętego Założyciela Filipa Neri. Do „czerwonego pokoju” 
św. Filipa przeniesiono dziś trumnę świętego i odbyła się krótka, ale in-
tensywna chwila modlitwy, inwokacji i medytacji. Odśpiewana została 
Litania do Świętych i Pangamus Nerio, a następnie przysięga trzech le-
karzy, dwóch techników i dwóch ojców „strużów” /”custodi”/. Wszystko 
to odbywało się w obecności Ojców z Kongregacji Rzymskiej i Wspól-
noty Garbatella, Prokuratora Generalnego, Ojca Wizytatora i Ojca 
Postulatora, a także w obecności czteroosobowej komisji mianowanej 
przez Wikariat Kurii Rzymskiej. 

Oby ten gest czci dla jak najlepszego zachowania relikwii Świętego 
rozpalił gorliwość i pobożność wszystkich oratorian na świecie i wszyst-
kich jego wiernych czcicieli.

Rekognicja relikwii 
naszego Założyciela św. Filipa Neri
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Z ŻYCIA
FEDERACJI
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21 maja 2022 roku
Diakon Filip Michalak COr z kongregacji 

św. Filipa Neri w Gostyniu przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk ks. abp. Stanisława Gądec-
kiego w katedrze poznańskiej.

Ks. Filip Michalak COr  
— święcenia kapłańskie

26 maja 2022 roku
Kl. Patryk Żelichowski przyjął święcenia 

diakonatu z rąk ks. abp. Stanisława Budzi-
ka w uroczystość św. Filipa Neri w kościele 
kongregacyjnym pod wezwaniem Świętego 
Krzyża i św. Filipa Neri w Tarnowie.

2022.05.26 — dk. Patryk Żelichowski 
COr— święcenia diakonatu (fot. filipini.eu)

dk. Patryk Żelichowski COr  
— święcenia diakonatu
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XIII EkoFestyn
400-lecie kanonizacji św. Filipa Neri

5 czerwca 2022 roku — Święta Góra w Gostyniu
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ks. Henryk Brzozowski COr

Wizerunki świętego Filipa Neri w sztuce włoskiej1

W tym roku mija 400 lat, kiedy papieża Grzegorza XV w dniu 
12  marca 1622 roku kanonizował św. Filipa Neri. Z okazji jubileuszu 
zrodziła się myśl, aby przedstawić w zwięzłych artykułach wizerunki św. 
Filipa w sztuce włoskiej i polskiej. W niniejszym artykule zapoznamy 
się z wyobrażeniami świętego, wykonanymi przez mistrzów włoskich. 
To przede wszystkim artyści słonecznego półwyspu tworzyli pierwsze 
wyobrażenia naszego patrona i tam też kształtowała się ikonografia 
świętofilipowa. Przeglądając ogromną ilość prace mistrzów włoskich, 
z konieczności należało dokonać dużej selekcji. Zatem wybrano prace 
najbardziej znane oraz wizerunki wyróżniające się ciekawymi progra-
mami ikonograficznymi, a także takie, które wpłynęły na sposób obrazo-
wania naszego świętego w sztuce polskiej. Nieliczne portrety powstały 
już za życia Neriego, a oficjalne obrazy uznane przez Kościół namalowa-
no na uroczystość beatyfikacji oraz kanonizacji. Niezmiernie pasjonują-
cą pracą było prześledzenie twórczości artystów włoskich związanych 
z postacią świętego. Odnajdujemy tam niezmierne bogactwo środków 
plastycznych, ujęć kompozycyjnych, tematów ikonograficznych, por-
tretów psychologicznych, reprezentacyjnych i naturalistycznych. Zanim 
zapoznamy się z realizacjami plastycznymi, wpierw spróbujmy na pod-
stawie dostępnej literatury odtworzyć wygląd zewnętrzny założyciela 
Oratorium. 

Jak wyglądał święty Filip?

Przekazy źródłowe omawiające najmłodsze lata przeżyte we Floren-
cji, piszą że Filip był dzieckiem bardzo delikatnym, żywym, pogodnym, 
zawsze ubranym czysto i skromnie. Ksiądz Jan Pabis w swojej świetnie 
opracowanej i ciągle poczytnej biografii napisał: 

1 Rozszerzona wersja artykułu znajduje się w pracy: ks. H. Brzozowski, Piękno 
i radość. Ikonografia św. Filipa Neri w sztuce polskiej, Gostyń 2022, s. 53-65.
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Był to chłopiec piękny, żwawy i wesoły, pełen powabu i słodkiego 
wdzięku w postawie, wejrzeniu i mowie. Czoło miał szerokie i wysokie, 
oczy małe, niebieskie, tak pełne wyrazu, że żadnemu malarzowi nie uda-
ło się oddać ich wiernie. Był słusznego wzrostu, cery białej i delikatnej. 
W pałacu Doria w Rzymie, znajduje się piękny portret Baroccia, przed-
stawiający Filipa jako chłopię rzadkiej piękności z oczyma, z których nie-
bo przegląda. Filip nie ubierał się według mody, która stopniowo wciska-
ła się z zagranicy. Przy skromnym i czystym odzieniu nosił małą kapuzę, 
którą zdejmowano tylko przed najwyższym urzędnikiem i wyższymi do-
stojnikami kościelnymi2. 

Wspomniany autor portretu to znany włoski malarz, rysownik 
i sztycharz Federico Barocci urodzony w Urbino około 1535 roku. Ar-
tysta nie widział naszego świętego w wieku chłopięcym. Gdy Barocci 
się urodził, Filip miał już dwadzieścia lat. Natomiast mógł spotkać się 
z Filipem w Rzymie, gdzie w latach 1561-1563 pracował nad freskami 
w willi papieża Piusa IV w Ogrodach Watykańskich. Chociaż wykonał 
wizerunek imaginacyjny, czyli z wyobraźni, to jednak umiejętnie oddał 
pogodne usposobienie portretowanego. Pracę Baroccia powielały liczne 
grafiki nadając mu znamienny tytuł: „Pippo Buono”, czyli dobry Filipek. 
Na jednej z takich rycin widzimy delikatnego chłopca z migdałowatymi 
oczami, uważnie wpatrzonego w widza (il. 1)3. Pod portretem widnieje 
napis: Ritratto di Filippo, quando era fanciullo, dipinto dal Baroc-
ci in casa Pamfilj Doria (tłum. portret św. Filipa Neri kiedy był 
chłopcem, namalowany przez Barocciego z domu Pamfilii Doria). 
Galeria Doria-Pamphilj jest jedną z najbardziej okazałych kolek-
cji dzieł sztuki w Rzymie. Warto dodać, że klasztor gostyński posia-
da identyczną rycinę. A ponieważ wymiary są zgodne, to można sądzić, 
że zostały wyciśnięte z tej samej matrycy.

2 J. Pabis, Żywot św. Filipa Neriusza, Tarnów 1931, s. 13. Autor powołuje się na opis 
podany przez Pietra Giacomo Bacciego w biografii z 1625 r.

3 S. Barchiesi, La raccolta ikonografica do San Filippo Neri dell’archivio della 
Congregazione dell’Oratorio di Roma, nr 11, s. 226-227 [w:] A. Pampalone, S. Barchiesi, 
Iconografia di un Santo. Nuovi studi sull’immagine di san Filippo Neri, Roma 2017.
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il. 1. Filip Neri w wieku dzieciecym. XVIII w.
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O wyglądzie Filipa już jako człowieka dojrzałego dowiadujemy się 
z listu Juvenalisa Anciny, pisanego w 1576 roku do swojego brata Mattei. 
Ancina wstąpił do Kongregacji w 1580 roku, ale znacznie wcześniej znał 
filipinów i uczestniczył w oratorium rzymskim. W liścia tak kreśli jego 
sylwetkę:

Kierownikiem duchowym jest pewien Filip z Florencji, starszy czło-
wiek w wieku co najmniej sześćdziesięciu lat, ale pod pewnym względem 
nadzwyczajny, zwłaszcza jeśli chodzi o świętość jego życia. Jest on pięk-
nym starszym mężczyzną, czystym i białym jak gronostaj. Jego skóra jest 
delikatna i dziewicza, a gdy podnosi swoją rękę, aby trzymać ją pod słoń-
ce, jest przeźroczysta jak alabaster4. Inny długoletni przyjaciel Neriego 
poczynił ważne spostrzeżenia natury malarskiej: Miał czyste spojrzenie 
dziecka, w jego twarzy i w jego oczach widać było światło, którego żaden 
malarz nie potrafi utrwalić, chociaż próbowało wielu5. Z tego wynika, 
że Filipa próbowali namalować artyści. Rzym wtedy roił się od wybit-
nych architektów, malarzy, rzeźbiarzy i grafików. W XVI wieku Wieczne 
Miasto było centrum artystycznym Europy. To tutaj przybywali artyści 
z innych krajów, aby zapoznać się z nowymi trendami w sztuce i podpa-
trywać dzieła mistrzów włoskich. 

Sporo cennych informacji przekazał najlepszy biograf naszego świę-
tego, Pietro Giacomo Bacci. Pisał: Filip był średniego wzrostu, białej kar-
nacji, o pogodnej twarzy, nosił podwyższone czoło, jednak nie wyłysiałe, 
nos orli, oczy małe niebieskiego koloru, nieco wsunięte lecz żywe; broda 
czarna, nie bardzo długa, chociaż w ostatnich latach siwa i całkowicie 
biała6. W tym miejscu należy wspomnieć, że żywot Bacciego został 
przetłumaczony na język polski i wydany w drukarni Michała Buka 
w Lesznie 1683 roku. 

Prawie na wszystkich obrazach widzimy Nariego o delikatnym wyglą-
dzie z małym orlim nosem, zadbaną szpakowatą lub nieskazitelnie białą 

4 P. Türks, Filip Neri czyli ogień radości, Poznań 2019, s. 228-229.
5 Tamże, s. 229.
6 Cytat za: A. Cistellini, Święty Filip Neri. Krótka historia wielkiego życia, b.m.w., 

2015, s. 42.
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brodą. Zawsze ubierał się schludnie, skromie bez jakichkolwiek oznak 
ekstrawagancji. Autor krótkiego wstępu do cyklu rycin o św. Filipie, wy-
konanych pod koniec XVIII wieku przez Pietro Antonio Nevelliego wg 
rysunku Innocente Alessandriego napisał: 

Pierwsi biografowie św. Flipa opowiadają, że artyści w jego czasach 
nie potrafili odtworzyć jego wizerunku, ponieważ na płótnie i na mar-
murze nie umieli przedstawić światła, jakim były ożywione jego oczy. 
Także napisanie jego biografii jest trudną rzeczą, ponieważ postać nie 
jest ograniczona naturalnymi granicami śmiertelnego życia lecz przecho-
dzi w nieskończone niebo i rozpływa się w nim oraz zakrywa się nim. 
Tym co udało się nam uchwycić z niego są chwile jego życia, momenty 
jego miłości, którymi można wyjaśnić, na ile możliwe, okres jego ludz-
kiej działalności, którą kierowała Boża ręka. Następujące druki, które 
są skromnym dziełem Novelliego i Alessandriego, chcą właśnie, prostym 
przedstawieniem, utrwalić cechy i słowa Świętego. Zostały one naryso-
wane z tak szczerą wiarą oraz z tak czystą miłością, że nie zwlekamy z ich 
podziwianiem z powodu cudowności, gestu lub pasji, która ożywiała tych 
skromnych interpretatorów wielkiej duszy Filipa Neri7.

Tekst jeszcze raz potwierdza opinię, jak bardzo trudno przychodziło 
artystom oddać prawdziwy wygląd świętego, ponieważ przez jego cie-
lesność przenikała duchowa światłość, którą nie sposób wiernie oddać 
technikami plastycznymi. Artyści zawsze borykają się z problemem, 
jak przedstawić to co święte, doskonałe i niebiańskie, przez ograniczone 
i niedoskonałe środki wizualne.

Wiadomo nam z przekazów biograficznych, że już za życia Neriego 
powstawały nieliczne jego portrety. On sam nie zamawiał obrazów i nie-
chętnie patrzył na swoich uczniów, którzy pragnęli mieć jego wizerunek. 
Dlatego tym bardziej cenne są te nieliczne wizerunki wykonane z natury. 
Nie tylko portrety namalowane z żywego modela inspirowały później-
szych artystów. Także bezcennym wzorcem była maska gipsowa zdjęta 

7 Karta pierwsza nosi następujący tytuł - Vita di S. Filippo Neri Institutire della 
Congregazione della’Oratorio in sessanta Tavole in rame disegnate da Pietro Antonio 
Novelli ed incise da Innocente Allessandri, Venezia MDCCXCIII. 
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z  twarzy pośmiertnej świętego, na podstawie której powstawały liczne 
maski woskowe. Jedną z takich masek przechowuje oratorium na Vallicelli 
(il. 2). Należy dodać, że do włoskich tradycji sięgającej jeszcze starożytne-
go Rzymu, należało wykonywanie masek osobom zmarłym. 

Z zacytowanych źródeł wynika, że niewiele zachowało się opisów 
zewnętrznego wyglądu św. Filipa i jeszcze mniej obrazów powstałych 
za jego żywota. Pora teraz przejść do prezentacji wizerunków naszego 
patrona.

Prezentacja wizerunków św. Filipa 

Jeden z najwcześniejszych portretów wykonał w latach 1590-1595 
Cristoforo Roncalli, zwany od miejsca urodzenia il Pomarancio (il. 3)8. 
Artysta urodzony w Toskanii, ziemi płodnej w świętych i genialnych arty-
stów, tworzył w okresie manieryzmu i wczesnego baroku. Od 1578 roku 
pracował w Rzymie, gdzie zdobił freskami m. in. kopułę kościoła San 
Silvestro in Capite, Oratorium Santissimo Crocifisso oraz transept Ba-
zyliki św. Jana na Lateranie. Spod jego ręki wyszedł portret naszego 
patrona, na którym współistnieją świętość i artyzm. Mistrz doskonale 
oddał pędzlem malarskim życie wewnętrzne portretowanego. Wszak 
prawdziwy artysta potrafi namalować nie tylko ciało, ale także duszę. 
Postać ujęta w popiersiu, zwrócona lekko w prawo, uważnie wpatru-
je się w nas swoim dobrotliwym wejrzeniem. W ręce trzyma różaniec. 
Jego twarz okala mocno przyprószone siwizną broda i wąsy. Ubrany jest 
w  sutannę z wyłożonym białym kołnierzykiem. Głowę nakrywa biret. 
Ten wizerunek stał się wzorcowym modelem dla wielu innych artystów. 
Na stałe do jego ikonografii wejdą takie atrybuty jak różaniec, sutanna 
z białym kołnierzykiem, biret oraz nienagannie wypielęgnowana broda. 

Jakże inaczej ukazał Neriego artysta urodzony w Urbino, przedstawi-
ciel późnego manieryzmu Federico Zuccaro, na obrazie namalowanym 

8 C. Gerken, Carlo Borromeo und Ignatius von Loyola — die Entstehungder 
Bildverehrung, [w:] Annales Oratorii 2015, t. 13, s. 171-172, il. 11. Owal stojący, olej 
na łupku; wymiary 67,5 x 48,5 cm. 
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il. 2. Maska woskowa sw. Filipa Neri
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il. 3. Cristoforo Roncalli, lata 1590-1595
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w 1593 roku (il. 4)9. Wypada tu wspomnieć o polonikach rzymskich jego 
autorstwa. Artysta namalował pierwszych polskich dominikanów na fre-
skach w bazylice św. Sabiny na Awentynie. W kaplicy kardynała Berne-
rio uwiecznił przyjęcie ślubów zakonnych przez św. Jacka i bł. Czesława 
Odrowążów. Zuccaro namalował św. Filipa jeszcze za życia. Postać por-
tretowanego trochę przypomina obraz Pomarancia. Odnajdujemy tu 
znane nam już atrybuty takie jak sutanna z białym kołnierzykiem i biret. 
Wygląd twarzy jest podobny, ale wyraz odmienny. Pojawia się tu nowy 
atrybut jakim jest biała lilia, symbol czystości, ukazana po prawej ręce 
świętego. Po drugiej stronie widzimy szkaradnego kusiciela, który pró-
buje coś szeptać do ucha świętego. Ale ten nawet go nie zauważa. Neri 
siedzi za stołem z piórem w ręku i nad czymś medytuje. Za chwilę za-
cznie utrwalać swoje myśli na papierze. Zuccaro namalował typowego 
myśliciela, humanistę zamkniętego w świecie teoretycznych rozważań. 
Jego wzrok biegnie gdzieś w dal, nie zauważa widza. Z pewnością por-
tret daleko odbiega od osobowości naszego świętego i zupełnie nie od-
daje jego radosnego charakteru. Neri wygląda trochę tak, jak nasz rodzi-
my humanista, profesor Akademii Krakowskiej, poeta polsko-łaciński, 
Benedykt z Koźmina, ukazany na obrazie z 2 ćwierci XVI wieku. Filip 
był jak najbardziej humanistą, ale daleko mu do myśliciela zajmujące-
go się naukowymi teoriami oderwanymi od zwykłego, ludzkiego życia. 
I  dodajmy, z pisarstwem miał niewiele wspólnego. Nie  tylko, że nie-
wiele napisał, a to co napisał spalił. A to wielka szkoda dla potomnych. 
Na usprawiedliwienie można tylko wspomnieć, że do pisarstwa inspiro-
wał innych. Za namową, a wręcz z polecenie Filipa, Cezary Baroniusz 
napisał źródłową i znakomicie przemyślana historię Kościoła. 

Kolejny wizerunek Neriego, jaki pragniemy zaprezentować, ukazał 
się w książce kardynała Gabriela Paleottiego pt. De bono senectutis (tłum. 
O dobrej starości), wydanej w 1595 roku. Autor urodził się w Bolonii 
w  1522 roku i tam studiował na uniwersytecie zyskując tytuł doktora 
obojga praw. Uniwersytet boloński, najstarszy w cywilizacji zachodniej, 
słynął w całej Europie z nauczania prawa rzymskiego i  kanonicznego. 

9 C. Gerken, Carlo Borromeo., dz. cyt., s. 184, il. 2. Olej na płótnie; wymiary 77 × 62 cm.
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il. 4. Federico Zuccari, 1593 r
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Tam studiowali znani Polacy tacy jak Mikołaj Kopernik, Wincenty Ka-
dłubek i Jan Kochanowski. Paleotti został kardynałem i biskupem Bo-
lonii. Pozostawił po sobie wiele cennych publikacji. Autora łączyła ser-
deczna przyjaźń z Filipem. Przedstawił swego przyjaciela jako przykład 
pięknej i szczęśliwej starości. W publikacji znalazła się grafika rytownika 
Francesco Villamena ukazująca popiersie świętego, najwyraźniej wzoro-
wane na portrecie Pomarancia (il. 5)10. Książka wyszła już po śmierci 
Neriego. Napis na rycinie głosi, że Ojciec Filip Neri z Florencji zmarł 
w osiemdziesiątym roku życia w Rzymie w 1595 roku. Kartusz wypełnia 
łaciński werset z Psalmu 90, który w tłumaczeniu polskim brzmi: „Na-
sycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie”. Kompozycja ryciny 
jest taka sama, jak na portrecie Pomarancia, ale jakże inny niesie prze-
kaz charakterologiczny. Rytownik już nie osiągnął tej subtelności twarzy, 
jaką uzyskał malarz. Portretowany nie spogląda na widza dobrotliwie, 
ale raczej podejrzliwie. Ujęcie trochę wieje chłodem i surowością. Ra-
czej przypomina ascetę, który wiele wymaga od siebie i jeszcze więcej 
od innych. 

W tym miejscu uczynimy jeden wyjątek dla malarza spoza kręgu 
sztuki włoskiej. To znany i ceniony artysta epoki baroku, Peter Paul 
Rubens. Malarz flamandzki obdarzony tytułem szlacheckim, dyplomata 
i człowiek, o którego zabiegali królowie i książęta. Parę lat przebywał 
w Rzymie. Miał artystyczne kontakty z tamtejszymi filipinami. Namalo-
wał dla nich Madonnę Vallicelliańską z adorującymi aniołami, obraz św. 
Grzegorza Wielkiego i wizerunki innych świętych. Wykonał też portret 
Neriego datowany na rok 1606 (il. 6)11. Ukazał świętego w ujęciu do-
tychczas niespotykanym. Z twarzy wpatrzonej w niebo emanuje ener-
gia i siła. Wygląda raczej na wojującego reformatora religijnego, aniżeli 
na cichego i skromnego przewodnika ludzkich sumień. Portret malowa-
ny kredką i sangwiną wygląda pięknie, ale to nie jest delikatny Apostoł 
Rzymu. Rubens malował postacie mocarne, to herosi w ludzkim ciele. 
Nawet kobiety na jego obrazach wyglądają jak tytanki. Biada temu, kto 

10 La regola e la fama. San Filippo Neri e l’arte, katalog wystawy, Rzym 1995, kat. 16, 
s. 466. Rycina; wymiary 172 × 115 mm.

11 La regola.., dz. cyt., kat. 13, s. 464. Kredka, sangwina; wymiary 305 × 222 mm. 
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il. 5. Francesco Villamena, ok. 1595 r.
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il. 6. Perer Paul Rubens, 1606 r.
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il. 7. Guido Reni, 1614 r.
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dostanie się w objęcia takiej kobiety! W jego obrazach postaciom nie-
wieścim brakuje delikatnej kobiecości i zmysłowego piękna. Ale za to 
paletę barwną miał przecudną. 

Nie trzeba przekonywać, że obrazem najbardziej znanym i powta-
rzanym w sztuce polskiej jest dzieło artysty bolońskiego Guida Renie-
go, wykonanye z okazji beatyfikacji św. Filipa (il. 7)12. Beatyfikacja miała 
miejsce w Rzymie 11 maja 1615 roku, ale Guido obraz namalował już 
rok wcześniej. Kompozycja oraz kolorystyka jest tak klarowna i piękna, 
że od razu spodobała się i przyjęła powszechnie. W każdej polskiej kon-
gregacji można spotkać bardziej lub mniej udane kopie Reniego. Ob-
raz ukazuje ekstazę św. Filipa. Centralne miejsce zajmuje święty ubra-
ny w ornat rzymski koloru czerwonego. Ujęty w pozycji klęczącej, ma 
ręce rozłożone, a twarz ekstatycznie wpatrzoną w Matkę Boską ukaza-
ną w  lewym, górnym polu. Czerwień ornatu malarz znakomicie skon-
trastował z ciemnobrunatnym tłem, rozjaśnionym tylko przy głowach. 
Przed nim leży biała lilia, jego atrybut. Malarz nie troszczył się o realia 
historyczne. Twarz jak najbardziej odtwarza rysy założyciela Oratorium, 
ale scena nie ilustruje żadnego wydarzenia z jego życia. Neri miał wiel-
kie nabożeństwo do Matki Najświętszej, lecz w jego biografii nigdzie 
nie odnajdziemy takiej sceny, jak na obrazie. Biografowie wspominają, 
że Madonna ukazała się świętemu podczas choroby, gdy leżał w łóżku. 
Ale jak tu ukazać świętego w nocnej koszuli? Tak malować nie wypada-
ło. Program kontrreformacyjny dbał o to, aby sztuka sakralna spełnia-
ła zasadę — dignitas et decorum (dostojeństwo i stosowność). Dlatego 
powstał obraz trochę heroizujący i idealizujący, jakkolwiek znakomicie 
oddaje duchowość Filipa. A może artysta ukazał świętego już po śmierci, 
gdy sprawuje liturgię niebiańską? Tego się już nigdy nie dowiemy. Wie-
my tylko, że sztuka kieruje się swoimi prawami i nie zawsze musi iść ręka 
w rękę z dokładnością historyczną. 

Na stronach internetowych można odnaleźć obraz św. Filipa da-
towany na rok 1615, przypisany wymienionemu wcześniej Cristoforo 

12 Tamże, kat. 94, s. 535-536. Olej na płótnie; wymiary 180 × 110 cm. 
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Roncalliemu (il. 8). Obraz znajduje się w Oratorium na Vallicelli. Przed-
stawia św. Filipa w stroju liturgicznym, w całej postaci zwrócony lekko 
w lewo. Ręce ma złożone w modlitewnym geście. Artysta przepięknie 
namalował złoty ornat, suto haftowany ornamentem roślinnym. Odno-
simy wrażenie, że ornat posiadać trzeci wymiar. Czujemy jego wypu-
kłość. Ekstatyczną twarz zwróconą przeciwnie do ciała, w prawo, okala 
promienista gloria. Tu od razu rozpoznawajemy twarz świętego. Z ciem-
nego tła wyłania się postać kapłana. Na obrazie dostrzegamy wpływy 
genialnego Caravaggia, który zrewolucjonizował malarstwo nie tylko 
włoskie, ale całą sztukę zachodnioeuropejską. Autor portretu musiał 
znać obrazy Caravaggia, a przynajmniej jego przejmujące „Złożenie do 
grobu” namalowane w latach 1602-1603 dla kościoła filipinów na Valli-
celli. Ponadto w blisko kościoła filipinów Caravaggio namalował obrazy 
do kaplicy Cantarellich w kościele San Luigi dei Francesi, opowiadające 
o powołaniu, pisaniu ewangelii i męczeństwie św. Mateusza. Jego obrazy 
bulwersowały i gorszyły czcigodne towarzystwa ale zachwycały artystów 
i koneserów sztuki. Caravaggio malował naturalistycznie, nie stroniąc 
od brzydoty i pospolitości, ale jak on potrafił to cudownie odtworzy! 
Jego święci mają twarze wieśniaków i brudne stopy, a pomimo to są 
piękni i święci. Wybitne dzieła sztuki zawsze wzbudzały kontrowersje. 
Dziś wiemy, że Caravaggio przerastał swoją epokę, jak każdy geniusz.

Podobne ujęcie przedstawiono na transparencie sprawionym 
na dzień kanonizacji św. Filipa (il. 9)13. Nie wiemy, kto był autorem ma-
lowidła. Bardzo możliwe, że obraz wyszedł z pracowni wspomnianego 
Cristoforo Roncalliego. Artysta umarł w Rzymie 1626 roku, więc mógł 
być jego autorem. Transparent malowany jest dwustronnie w technice 
olejnej na jedwabiu. W górnym rogu widać Madonnę z Jezusem, nawią-
zującą do układu wymyślonego przez Guido Reniego. Umiejętnie wy-
modelowane są twarze, ale sama postać Neriego wydaje się bryłowata 
i wypłaszczona. Szczególnie ornat i glorie wyglądają jakby były wycięte 
z blachy. Także proporcje świętego pozostawiają wiele do życzenia. Gło-
wa jest za mała w stosunku do korpusu. W dolnym polu leży biała lilia, 

13 Tamże, kat. 6, s. 456-459. Olej na jedwabiu karminowym; wymiary 270 × 204 cm.
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il. 8. Cristoforo Roncailli, 1615 r.
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il. 9. Malarz nieznany, 1622 r.
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często towarzysząca wizerunkom świętego. Podczas kanonizacji zda-
rzył się cud, opisany w lewym polu chorągwi. Test łaciński w polskim 
tłumaczeniu brzmi: „Przy tej chorągwi podczas kanonizacji św. Filipa 
Neri z bazyliki watykańskiej do kościoła na Vallicelli uroczyście przenie-
sionej 12 marca roku 1622 Hieronim Scatolea kapłan septempedański 
[San Severino?] modląc się w kaplicy tegoż kościoła do głębi świętym 
i uroczystym obrzędem poruszony z choroby która długo i ciężko go 
dręczyła nagle został uzdrowiony”14. W żywocie Pietra Giacomo Baccie-
go czytamy, że tenże kapłan doznał uzdrowienia lewego oka, na które 
cierpiał od dwóch lat15. Zatem św. Filip może też uchodzić za patrona od 
dobrego wzroku. 

Wymieniony wyżej Pietro Giacomo Bacci w 1622 roku napisał pierw-
szy żywot św. Filipa na potrzeby uroczystości kanonizacyjnych. Ale już 
w 1625 roku ukazało się drugie wydanie znacznie rozszerzone. Należy 
tu o niej wspomnieć, bo książkę ilustrują znakomicie wykonane czter-
dzieści cztery ryciny autorstwa Luca Ciamberlano. Ten cykl narracyjny 
powstały w latach 1608-1614 wywarł ogromny wpływ na sposób obra-
zowania naszego świętego. Znany jest prawie każdej wspólnocie fili-
pińskiej. Książka tłumaczona na wiele języków, doczekała się ponad sto 
wznowień. Wykonawca rycin urodzony w Urbino około 1580 roku, na-
leżał do czołowych grafików barokowych. Współpracował z Guido Re-
nim, przenosząc obraz beatyfikacyjny na płytę miedziorytniczą. Ciam-

14 Tekst łaciński brzmi: „HOC VEXILLO IN CANONIZATIONE S. PHILIPPI 
NERI EX VATICANA BASILICA AD AEDES VALLICELLANS SOLEMNITER 
TRANSLATO III IDUS MARTII ANNO MDCXXII HIERONYMUS SCALETOLEA 
SACERDOS SEPTEMPEDANUS IN EIUSDEM SACLLO ORANS SACRO 
FESTOQUE RITU INTIME COMMOTUS MORBO QUOD DIU GRAVITERQUE 
IN OCULO PREMEBARUR REPENTE SANATUS EST. BACCI VIT. S. PHIL. LIB. 
VI. CAP, XV. §. VI”. Tekst domalowany już po kanonizacji, a zaczerpnięto z życiorysu 
św. Filipa, autorstwa Pietro Giacomo Bacciego wydanego w 1625 roku. W tym miejscu 
bardzo dziękuję pani Annie Strzeleckiej za przetłumaczenie tekstu łacińskiego. 

15 Żywot Świętego Filipa Neriusa z Florencji Congregationis Oratorii Fundatora 
włoskim i  łacińskim przez W. Piotra Jakoba Bakciusa z Arettu, tejże Kongregacji 
Kapłana napisany. A polskim darowany językiem przez Wielebnego Jego Mości Pana 
P. Adama z Konarzewa Konarzewskiego w Roku Pańskim 1668 od Ojcow Congregationis 
Oratorii Świętej Góry Gostyńskiej podany do druku. W Lesznie Michałowi Buk, 1683, 
rozdz. XV, 5, s. 437. 
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berlano współpracował z Christianem Sasem, grawerem pochodzącym 
z Norymbergii, a działającym w Rzymie. Sas wykonał tylko trzy ryciny. 
Tu zwrócimy uwagę tylko na kartę tytułową przedstawiającą popiersie 
Neriego, wykonaną przez Sasa na podstawie projektu malarza Jacquesa 
Stelli (il. 10)16. Rycina nawiązuje do obrazu Pomarancia, stosując tylko 
lustrzane odbicie. Gdy na obrazie postać skierowana jest w lewo, to na 
rycinie odwrotnie. Miedzioryt ukazuje takie atrybuty jak gorejące serce, 
lilię i kwiaty symbolizujące Florencję. U góry dwa putta odsłaniają kota-
rę, spod której ukazuje się, jak głosi napis na obrzeżu tonda, prawdziwe 
wyobrażenie św. Filipa. Trzeba przyznać, że rytownik umiejętnie oddał 
pogodny charakter świętego. Putta podnoszą kotarę i zaczyna się spek-
takl graficzny ilustrujący godny naśladowania żywot świętego. 

Od grafiki przejdźmy teraz do obrazu wykonanego w technice 
olejnej. Przedstawimy tu obraz namalowany około 1643 roku przez 
Giovaniego Francesco Barbieriego zwanego il Guercino, który znalazł 
reperkusje w  sztuce polskiej, (il. 11). Artysta urodził się w 1591 roku 
w Cento koło Ferrary, a zmarł w Bolonii 1666 roku. Działał w Cento, 
Wenecji, Bolonii, Rzymie, Modenie i Piacenzie. Zajmował się także ma-
lowaniem fresków, rytownictwem i teorią sztuki. Płótno znajduje się 
dzisiaj w pokojach św. Filipa na Vallicelli. Ukazuje świętego w pozycji 
klęczącej, który gwałtownie przerywa modlitwę i odwraca się w stronę 
nadprzyrodzonej zjawy. Bo oto w jego przestrzeń wtargnął niespodzie-
wany gość z zaświatów. Na obłokach widać aniołka-naguska z krzyżem. 
Trochę to zabawny motyw, ale barok nawet przez zabawę i zadziwienie, 
starał się pouczać i przekonywać. Święty nie wygląda na przerażonego, 
raczej wydaje się być mile zaskoczonym. Krzyż w dłoni aniołka to zapo-
wiedź cierpienia, a może przypomnienie słów ewangelii „Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój 
i naśladuje Mnie” (Łk 9, 23). Ciemne tło obrazy wzmacnia tajemniczy 
nastrój. W delikatnej gradacji światłocienia zauważamy tu także wpływy 
Caravaggia.

16 G.M. Weston, Niccolo Torniolis Episodes of st. Philip Neris life in the Sala Rossa of 
Santa Maria in Vallicella (1643-16510) [w:] Annales Oratorii 2015, t. 13, s. 111, fig. 2.
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il. 10. Christian Sas. lata 1608-1614.
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il. 11. Giovani Francesco Barbieri, ok. 1643 r
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il. 12. Carlo Dolci, 1645 r.
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Ciemne tło odnajdujemy także na portrecie z 1645 roku autorstwa 
Carla Dolci (il. 12)17. To jeden z najpiękniejszych portretów Neriego ja-
kie spotkałem. Malarz urodzony we Florencji w 1616 roku, znakomicie 
uchwycił psychikę swojego rodaka. Oddał wygląd zewnętrzny portreto-
wanego z odrobiną nuty idealizującej. Najtrudniejsza sztuką jest tak na-
malować obraz, aby osoba portretowana nie tylko była podobna, ale za-
chwycała swoim wyglądem. Z ciemnej przestrzeni wyłania się piękna 
twarz dojrzałego mężczyzny. Z portretu można wnioskować, że Dolci 
uległ również urokowi Caravaggia. Środkami malarskimi oddał prze-
strzenność twarzy poprzez zastosowanie światłocienia i skontrasto-
wanie go z ciemnym tłem. Portretowany spogląda na nas dobrotliwie, 
ale zarazem przenikliwie. On patrzy prosto na widza, nawiązuje z nim 
kontakt. Wydaje się, że za chwilę do nas przemówi. Przy powiększeniu 
komputerowym dostrzegamy nawet źrenice i tęczówkę oczną. Obraz 
porusza i skłania do refleksji. Broda i wąsy namalowane są genialnie. 
Widać prawie każdy włos. Nic nie rozprasza naszej uwagi. Jesteśmy sam 
na sam z naszym patronem. Portret zachwyca i wzrusza. Nie bez prze-
sady można powiedzieć, że artysta osiągnął efekt odpowiadający sztuce 
kontrreformacyjnej, streszczającej się w czterostopniowym programie 
ideowym — delectare, permovere, docere deinde persuadere (zachwycać, 
wzruszać, pouczać i przekonywać). 

Odmiennym językiem artystycznym wypowiedział się Giovanni 
Battista Gauli nazwany il Baciccio, wykonując obraz św. Filipa. Dolci 
namalował znakomity portret psychologiczno-reprezentacyjny, a Gauli 
ukazał portret ekstatyczny (il. 13)18. To jest nie tyle portret, ale wizja. 
Malarz urodzony w Genui w 1639 roku, na stałe przeniósł się do Rzymu 
i tam już pozostał do śmierci w 1706 roku. Zasłynął iluzjonistycznym 
freskiem namalowanym z iście barokowym rozmachem „Tryumf Imie-
nia Jezus” na sklepieniu rzymskiego kościoła il Gesù. Do dzisiaj ten fresk 
zadziwia i ściąga tłumy turystów oraz znawców. Patrząc na fresk odno-
simy wrażenie, że oto sklepienie świątyni otwarło się i wtargnął do wnę-

17 La regola.., dz. cyt., kat. 14, s. 464-465.
18 https://www.mutualart.com/Artwork/San-Filippo-Neri/3BD084072A1B4D61 

(dostęp: 30.03.2020).
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il. 13. Giovanni, Battista Gauli, lata 1639-1709
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il. 14. Malarz nieznany. Msza św. Filipa Neri. 
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trza gęsty orszak niebian. Widz nie dostrzega granicy, gdzie kończy się 
świat materialny ograniczony architekturą, a gdzie zaczyna się świat wy-
czarowany pędzlem malarza. Wykonując postać Neriego, Gauli nie dbał 
o wierny ani piękny wygląd, ale ukazał jego duszę. Święty nie nawią-
zuje z nami żadnego kontaktu wzrokowego jak to widzimy na obrazie 
Dolciego. On patrzy w niebo. Ręce przykłada do piersi, jakby odczuwał 
ból. Oczy skierowane w górę wyrażają stan błogiej szczęśliwości. Nieco 
wcześniej podobny efekt uzyskał Gianlorenzo Bernini w rzeźbie przed-
stawiającej ekstazę św. Teresy z Avila. Dzisiaj można ją podziwiać w ka-
plicy Cornario w rzymskim kościele Santa Maria della Vittoria. Wielka 
reformatorka zakonów karmelitańskich i reformator sumień ludzkich 
chociaż się nie znali, to jednak mieli ze sobą dużo wspólnego. Oboje byli 
stygmatykami. Serce św. Teresy zostało zranione strzałą bożej miłości 
i ten moment ukazał Bernini. Serce św. Filipa w chwili stygmatyzacji 
uległo powiększeniu. Zostali też kanonizowani w tym samym dniu. Por-
tret namalowany przez Gauliego wywarł mocne wrażenie na współcze-
snych i zadomowił się na stałe w sztuce. Późniejsze realizacje oparte na 
Gaulim, przydadzą tylko gorejące serce lub same płomienie wychodzą-
ce spod dotykających piersi rąk. Sposób obrazowania jaki zainicjował 
Gauli, można śmiało nazwać „Ekstazą św. Filipa”. To ekstatyczne ujęcie 
stało się bardzo poszukiwaną ikoną naszych czasów. Trochę to dziwne. 
W czasach dominacji systemów i programów komputerowych, gdzie 
człowiek współczesny wszystko chce wyjaśnić prawami nauki, jedno-
cześnie tęskni za tajemnicą i za światem nieuchwytnym ani zmysłami 
ani rozumem. 

We włoskim materiale ikonograficznych odnajdujemy obraz ukazu-
jących temat „Msza św. Filipa”. Obraz zamieszczono na stronie inter-
netowej Procura Generalis Confoederationis Oratorii S. Philippi Nerii 
(il  14)19. W nocie informacyjnej podano tylko, że pochodzi z Kongre-
gacji Oratorium w Bolonii. Pomimo poszukiwań, nie udało się ustalić 
autora ani czasu wykonania. Można tylko stwierdzić, że obraz nosi zna-
miona stylistyki barokowej. Warto o nim wspomnieć chociażby dlatego, 

19 https://www.oratoriosanfilippo.org/cariche/iconografia_/ (dostęp: 01.02.2022).
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że wiele jego współczesnych kopii można spotkać w polskich zbiorach 
prywatnych. Na obrazie widzimy świętego zatopioną w tajemnicy eu-
charystii, jak celebruje mszę świętą. On adoruje Chrystusa. Cały świat 
zewnętrzny w tej chwili dla niego nie istnieje. Jego hagiografowie piszą, 
że podczas sprawowania mszy, mógł całymi godzinami trwać w  mi-
stycznym uniesieniu. Ministrant usługujący świętemu podczas celebra-
cji eucharystycznej po słowach „Panie nie jestem godzien, abyś przy-
szedł do mnie…” gasił lampki, zamykał okiennice oraz drzwi i wychodził. 
Na drzwiach wieszał kartkę z napisem „Cisza. Ojciec odprawia mszę” 
i wracał po kilku godzinach. Malarz uchwycił ten moment wewnętrzne-
go zatopienia w misterium eucharystycznym. 

Ten sam temat ikonograficzny zupełnie inaczej ukazał Giuseppe 
Angeli na obrazie z lat 1752-1760 (il. 15)20. Artysta urodzony w Wenecji 
1709 roku, przedstawiciel późnego baroku, malował różnorodne tematy 
religijne i rodzajowe. Całe życie spędził w swoim rodzinnym mieście 
i tam zmarł w 1798 roku. Przeżył o rok upadek Najjaśniejszej Republiki 
Weneckiej i grabież dzieł sztuki nagromadzonych w swoim rodzinnym 
mieście, przez największego łupieżcę zabytków, Napoleona Bonaparte. 
Polityka nie zawsze idzie w parze z poszanowaniem zabytków. Płótno 
nasycone jest przepiękną kolorystyką i przejrzystą kompozycją, bie-
gnącą po linii diagonalnej. Artysta tak namalował obraz, że zyskuje on 
trzeci wymiar. W niebywałym skrócie perspektywicznym ukazał główki 
anielskie z niebywałą maestrią, że wyczuwany ich dotykową obecność. 
W przeciwieństwie do obrazu bolońskiego, gdzie cała dynamika jest do-
środkowa, skoncentrowana na wewnętrznych przeżyciach świętego, tu-
taj panuje ruch odśrodkowy. Święty przy sprawowaniu mszy jak gdyby 
oderwał się od świata wewnętrznych doznań i nagle kieruje swoje myśli 
i oczy na zewnątrz, na świat niewidzialny dla widza, ale widzialny tylko 
dla mistyka. Obraz piękny, chociaż nie zyskał naśladowców. 

20 https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ca%27_Rezzonico_-_La_comunione_
di_San_Filippo_Neri_-_Giuseppe_Angeli.jpg (dostęp:09.02.2022).
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Il. 15. Angeli Giuseppe (1752-1760).
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il. 16. Sebastiano Conca (1680-1764).
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Także nie znalazł odzewu w sztuce polskiej, przepysznie namalo-
wany obraz Sebastiana Conca (il. 16)21. Jedyne inspiracje Concą można 
dopatrzeć się w obrazie namalowanym w 2020 roku do kaplicy reko-
lekcyjnej w domu ks. Wawrzyńca Kuśniaka na Świętej Górze. Obraz 
namalowała Anita Kałuża-Sitnik z Kątów Wrocławskich. Malarz uro-
dził się w 1680 roku w Gaecie, tak bliskiej sercu Neriego. W 1709 roku 
osiadł w Rzymie i tam został członkiem prestiżowej Akademii św. Łuka-
sza. Zmarł w Neapolu w 1764 roku. Artysta należał do grona wybitnych 
przedstawicieli baroku włoskiego. Ukazał świętego w stroju liturgicz-
nym. Lewą rękę przykłada do piersi, a drugą podtrzymuje księgę i bia-
łą lilię. Conca po mistrzowsku namalował ornament na orancie oraz 
kwiaty. Obraz jest pełen kontrastów. Znakomicie zestawione są barwy. 
Z ciemnego tła wyłania się postać odziana w szkarłatny ornat ze zło-
tym haftem. Biel alby, pięknie namalowane lilie i jeszcze piękniej wymo-
delowana twarz dodają nie tylko uroku, ale budują tajemniczy nastrój. 
Święty nie utrzymuje żadnego kontaktu wzrokowego z widzem. On pa-
trzy w niebo. W jego oczach widać błysk. Artysta umiejętnie oddał ży-
cie psychiczne portretowanego. Źródłem mistycznego światła jest sam 
święty. Wydaje się, że artysta osiągnął to, co wydawało się niemożliwe 
do uchwycenia w twarzy Neriego. Jeden z biografów napisał, że w jego 
twarzy i oczach widać było światło, którego żaden malarz nie potrafi 
utrwalić, chociaż próbowało wielu. Conca spróbował i pozostawił nam 
cudowne dzieło. 

Wizerunek, któremu musimy poświęcić więcej uwagi, wykonał ry-
townik Antonio Baratti urodzony w 1724 roku w Domenico niedaleko 
Wenecji. W Wenecji założył rodzinny warsztat, gdzie pracował wraz 
z żoną i trzema synami aż do śmierci w 1787 roku. Zasłynął jako znako-
mity grafik specjalizujący się w akwaforcie. Baratti ukazał naszego pa-
trona w chwili stygmatyzacji (il. 17). Podczas modlitwy Neri poczuł, jak 
ognista kula wchodzi przez jego usta do serca, które gwałtownie uległo 
powiększeniu. Właśnie ten moment uchwycił artysta. Na rycinie widzi-

21 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painting_of_Saint_Philip_
Neri,_by_Sebastiano_Conca.jpg (dostęp: 17.06.2022). Olej na płótnie; wymiary 
97,8 × 73 cm.
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il. 17. Antonio Baratti. ok. poł. XVIII w.
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my, jak gołębica Ducha Świętego kieruje ognistą kulę w stronę rozchy-
lonych ust świętego. Przed Nerim leży czaszka symbolizująca vanitas, 
czyli marności przemijalnego świata. Na banderoli umieszczone są sło-
wa z Lamentacji Jeremiasza (1, 13): De excelso misit ignem in ossibus 
meis Thre I (tłum: Zesłał ogień z wysoka, kazał mu wejść w moje kości). 
Bardzo trafnie dobrano tekst do ukazanej sytuacji. Rycina jest wyjątko-
wa pod względem ikonograficznym, ponieważ zawiera indywidualny 
atrybut świętego jakim jest ognista kula z gołębicą. Na wizerunkach 
wykonanych przez wielu artystów dostrzegamy atrybuty uniwersalne, 
które odnajdujemy także przy innych przedstawieniach świętych, takie 
jak gorejące serce, lilia, różaniec, strój kapłański i liturgiczny oraz księ-
gę. Tak bardzo charakterystyczne gorejące serce, które jesteśmy skłonni 
przypisać tylko Apostołowi Rzymu, widzimy także na wielu wyobraże-
niach św. Augustyna. Na rycinie mamy wreszcie atrybut, który przy-
należy wyłącznie św. Filipowi — ognista kula kierowana przez gołębicę 
Ducha Świętego. Jednakże ujęcie widoczne na rycinie nie zyskało naśla-
dowców. W przebadanych wizerunkach nigdzie nie spotkałem podob-
nego przedstawienia. 

Z przytoczonych przykładów wynika, że znaczny wkład warsztatowy 
i ikonograficzny do sztuki świętofilipowe wnieśli artyści weneccy. Ko-
lejnym przykładem jest Giovanni Battista Piazzetta, który w 1726 roku 
namalował obraz do kościoła Santa Maria della Fava w Wenecji (il. 18)22. 
Kościołem zarządzali filipini założeni tutaj w 1622 roku i to oni zapewne 
zamówili obraz. Artysta urodzony w 1682 roku, a zmarły w 1754 roku, 
słynął jako znakomity malarz, rysownik i grafik. Zajmował się też ilustra-
torstwem luksusowych edycji książkowych. Życie artystyczne spędził 
w swoim rodzinnym mieście, gdzie został też mianowany dyrektorem 
weneckiej Scuola di Nudo dell’Accademia. Obraz posiada największe 
rozmiary jakie spotkałem. Jego wysokość wynosi aż 367 cm. Przedstawia 
wizję św. Filipa. Koncepcja trochę nawiązuje do Guido Reniego. Widzi-
my świętego w stroju liturgicznym klęczącego przed ołtarzem w chwili 
doznania wizji Matki Boskiej. Jednakże układ postaci i kolorystyka od-

22 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Santa_
Maria_della_Fava (dostęp: 17.06.2022). Olej na płótnie, wymiary: 367 × 200 cm.
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il. 18. Giovanni Battista Piazetta. 1726 r.
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biega od Reniego. Tu brakuje klasycznego spokoju i harmonii. Na ob-
razie jest tłoczno, dynamicznie i nerwowo. Brakuje wolnej przestrzeni, 
panuje horror vacui, czyli lęk przed pustką. Bo też obraz powstał ponad 
sto lat po dziele Reniego. Barok osiągnął już wszystko i zaczynał się po-
woli jego zmierzch. Sztuka przekształcała szukała nowych dróg rozwo-
jowych. Czekał ją jeszcze tzw. „ogon rokokowy” i zachód. Ale obraz jest 
piękny, zachwyca kolorami i nastrojem. Wszak słońce najpiękniej wy-
gląda o zachodzie. Przecudnie namalowana jest Madonna stojąca na ob-
łokach z nagim Jezusem spoglądającym na świętego. Płaszcz Madonny 
wydęty mistycznym wiatrem tworzy formę baldachimu, podtrzymy-
wany przez putta ukazane w niebywałych skrótach perspektywicznych. 
Płaszcz namalował artysta w wyszukanych tonacjach błękitu. W lewym 
rogu anioł trzyma zapaloną pochodnię, oznaczającą gorliwość religijną 
i głęboka wiarę. Obok leżą symbole odrzuconych godności kościelnych, 
takie jak kapelusz kardynalski i mitra biskupia. Przy nich widać symbol 
znikomości ziemskich, czaszka oraz symbol czystości, biała lilia. Obraz 
nasycony jest mistycznym światłem i ciepłą kolorystyką.

Drugi cykl rycin obrazujący życie św. Filipa wykonał ceniony ilu-
strator książek, Giuseppe Filosi z Wenecji w 1757 roku, wg rysunków 
Giacomo Tangalliego. Praca Filosiego w zbiorach polskich jest nieznana. 
Autor na trzydziestu dziewięciu tablicach przedstawił epizody z życia 
świętego, które zaopatrzył wyjaśniającym podpisem. Bardzo pomysło-
wo zaprojektował stronę tytułową: „VITA DI S. FILIPPO NERI”. Każdej 
literze towarzyszy personifikacja cnoty świętego (il. 19). Pierwszej literze 
tytułu „V[ITA]” z podpisem u dołu „Virginita” towarzyszy personifika-
cja dziewictwa — kobieta z jednorożcem. Jednorożec symbol czystości 
i niewinności, występujący tylko w mitach i legendach, był uważany za 
zwierzę nieuchwytne dla myśliwych. Pozwalał się obłaskawić i schwytać 
tylko dziewicy. Sztuka średniowieczna upatrywała w jednorożcu symbol 
Najświętszej Matyi Panny. To ona pochwyciła i zamknęła w swym łonie 
Odwieczne Słowo, które stało się Ciałem. Powyższą symbolikę świetnie 
obrazuje przepiękny poliptyk Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie 
z wrocławskiego kościoła św. Elżbiety, wykonany około 1480 roku.
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il. 19. Giuseppe Filosi, 1757 r.



64 ORATORIANA nr 96 — czerwiec 2022

Także w Wenecji w latach 1786-1793 powstał kolejny cykl rycin ilu-
strujący żywot św. Filipa. Płyty wykonał Innocente Alessandri wg ry-
sunków Pietro Antonio Novellego. Ryciny Alessandriego bardzo dobrze 
znamy. Niemal w każdym polskim klasztorze można je spotykać. Cykl 
uważany przez znawców za wybitne osiągnięcie artystyczne w dziedzi-
nie grafiki, składa się z sześćdziesięciu obrazów. Wyróżnia się nie tylko 
znakomitym poziomem warsztatowym i artyzmem, ale nade wszystko 
nowymi rozwiązaniami ikonograficznymi. Do dzisiaj ten zespół stanowi 
najbardziej rozbudowaną wizualizację hagiograficzną Neriego. Autorzy 
opierając się na życiorysie Pietra Giacomo Bacciego, zobrazowali nie-
zwykle zażyły i radosny związek świętego z dziećmi i młodzieżą. W we-
zwaniu litanijnym nazywamy św. Filipa „Przewodnikiem młodzieży”. 
W jego pokoju zbierała się młodzież. Z nimi wychodził na oratoryjne 
spotkania na obrzeża Rzymy i jego okolice, aby doświadczając piękna 
natury, ukazywać im piękno Boga. Jedna z rycin przedstawia św. Filipa 
wśród młodzieży przed figurą Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej 
(il. 20)23. Niezwykle subtelnie wykonana jest twarz świętego modelowa-
na delikatnymi, ledwie zaznaczonymi muśnięciami rylca. Twarz pro-
mieniuje przyciągającą świętością. Rytownik oddał nawet cień figury 
Niepokalanej padający na ścianę. 

Obraz, na który pragniemy zwrócić szczególna uwagę, namalował ko-
lejny już wenecjanin Giovanni Carlo Bevilacqua w 1794 roku dla kościo-
ła filipinów w Chioggi (il. 21)24. Przedstawia Matkę Boską ze św. Filipem 
Nerim i św. Franciszkiem Salezym. Święci nigdy się nie spotkali, ale mie-
li wiele cech wspólnych, takich jak serdeczne i pogodne usposobienie 
oraz praca nad reformą kościoła w duchu miłości. Salezy mawiał,  wię-
cej much się złapie na kroplę miodu aniżeli na całą beczkę octu. To po-
wiedzenie znakomicie wpisuje się w duchowość filipińską. Franciszek 
założył w Thonon-les-Bains Kongregację Oratorium, gdzie pełnił funk-
cję przełożonego. Jednakże po jego śmierci Kongregacja przestała ist-

23 V. Federica, Una vita per immagini. Note sulla Vita di San Filippo Neri del Museo 
Civico di Bassabi del Grappa, Figure 2 (2014), s. 84, fig 9.

24 www.padreraimondocalcagno.org/chiesa/chiesa.htm (dostęp: 01.04.2020). 
Za udostępnienie zdjęcia dziękuję ks. Piotrowi Jaworskiemu COr.
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il. 20. Pietro Antonio Nonelli, Innocente Alessandri, 1789. sw. Filip z dziemi.
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il. 21. Giovani Carlo Bevilacqua, 1794 r.
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nieć. Powróćmy teraz do analizy obrazu. U stóp świętych leży pokonana 
herezja, a powyżej aniołek trzyma otwartą księgę z napisem „Instituta 
Congregationis Oratorii”. Umiejętności warsztatowe artysta opanował 
perfekcyjnie, ale kompozycja jest jakby trochę zatłoczona. Każda z po-
staci chce przez swoje gesty coś powiedzieć. Obraz jest dobrym przy-
kładem wielowątkowej barokowej kompozycji, ekspresji i  rozgadania. 
Współczesnych wielbicieli Neriego zachwyciła jego twarz. Wpatrzony 
w Madonnę, wydaje się trwać w mistycznym uniesieniu. Twarz jest tak 
piękne i cudownie namalowane, że wzrusza do głębi serca. Może dlate-
go sporo kopii tego ujęcia spotykamy w polskich zbiorach. 

Od początku XIX wieku coraz częściej pojawiają się wizerunki 
przedstawiające św. Filipa jako patrona dzieci i młodzieży. Przykła-
dem jest obraz wykonany przez malarza włoskiego Liberale Corozza 
w  1811  roku, ukazujący Apostoła Rzymu z dziećmi przed ołtarzem 
Matki Boskiej (il. 22). Wizerunek wykonany w manierze poprawności 
akademickiej, tchnie chłodem. Pozy są sztucznie wystudiowane, brakuje 
im naturalizmu i prawdziwości, jaką widzimy u mistrzów z poprzednich 
wieków. Tu wszystko wygląda jak w teatrze, gdzie każdy stara się po-
prawnie odegrać swoją rolę. 

Oprócz przedstawień malarskich i graficznych odnajdujemy w sztu-
ce włoskiej liczne wizerunki Neriego wykonane w srebrze. Bardzo po-
pularne na Półwyspie Apenińskim, a także Iberyjskim są tzw. relikwia-
rze hermowe w kształcie popiersi. Południowcy uwielbiają obnosić 
takie relikwiarze w barwnych procesjach ulicznych. Polska sztuka także 
może poszczycić się tego rodzaju dziełami, jak chociażby relikwiarzem 
św. Zygmunta z katedry płockiej z około 1370 roku. Relikwiarz hermowy 
w kształcie popiersia Neriego wyszedł z warsztatu zdolnego złotnika bo-
lońskiego Pietro Zagnoniego w 1689 roku (il. 23)25. Formą nawiązuje do 
prekursorskich rzeźb wspomnianego już geniusza baroku Gianlorenza 
Berniniego. Dobrym przykładem jest popiersie mecenasa sztuki i przy-
jaciela artystów, kardynała Scipione Caffarelli-Borghese z  1632  roku. 

25 La regola.., dz. cyt., kat. 24, s. 473. Srebro; wys. 85 cm. 
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il. 22. Liberale Cozza, 1811 r.
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il. 23. Pietro Zagnoni, 1689 r.
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Bernini wymyślił popiersie bez ramion, osadzone na delikatnym postu-
mencie. Ten sposób kompozycji działa na odbiorcę mocnym kontrastem 
masywnej partii górnej i lekkiej części dolnej. Już przez sam kontrast 
rzeźba nabiera niebywałej ekspresji. Do tego jeszcze dochodzi cudownie 
wymodelowana twarz osoby portretowanej, której rzeźbiarz nie szczę-
dził rysów heroizacji. W relikwiarzu filipińskim duże popiersie spoczy-
wa na delikatnym i niskim cokoliku, który zdaje się być przygniecione 
ciężarem. Szaty kapłańskie zdobi wić mięsistego akantu, a na piersi wid-
nieje przeszklona kapsuła z relikwią, ujęta otokiem w formie płomieni-
stego serca. Twarz znakomicie wykonana, urzeka swoją naturalnością. 
Zdjęcie nie oddaje tego ciepłego, szlachetnego kolorytu srebra, dobrze 
korespondującego z serdeczną duchowość Neriego. Srebrna rzeźba 
ukazuje człowieka dojrzałego, mądrego i świętego. Artysta pozostawił 
nam portret psychologiczny, a to jest zadaniem niezmiernie trudnym do 
osiągnięcia w technikach złotniczych. 

Podsumowując nasze rozważania można powiedzieć, że już za życia 
św. Filipa powstawały nieliczne jego wizerunki. Wśród nich ważne miej-
sce zajmuje portret wykonany przez Cristoforo Roncaillego. Na jego pra-
cy, a także na masce pośmiertnej świętego, wzorowali się późniejsi artyści. 
Bezsprzecznie ważną rolę odegrał obraz beatyfikacyjny, autorstwa wy-
bitnego malarza Guido Reniego. Reprezentował on barok klasycyzujący, 
unikający brawurowej ekspresji kompozycyjnej i  dynamiki światłocie-
niowej. Ten obraz stał się kanonem ikonograficznym i zyskał powszech-
ne uznanie oraz naśladownictwa poza granicami Włoch. Nie tylko sama 
tematyka przypadł do gustu odbiorcom, ale także klarowna kompozy-
cja, harmonia barwna i znakomite wykonanie techniczno-warsztatowe. 
Obraz kanonizacyjny ukazany na chorągwi nie znalazł naśladowców. 
Jednym słowem jest słaby. Natomiast dobre przyjęcie i naśladowców zy-
skały portrety wykonane przez Carla Dolciego i Giovanniego Battisty 
Gauliego. One nie wzorowały się na innych obrazach, są niepowtarzal-
ne i twórcze. Także powszechne uznanie i przyjęcie zyskały cykle nar-
racyjne ilustrujące życie św. Filipa. W polskich klasztorach najczęściej 
spotyka się graficzne ryciny Luca Ciamberlano oraz Innocentego Ales-
sandriego. Ryciny odciskane w licznych egzemplarzach, były stosun-
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kowo tanie i  łatwo dostępne. One też wywarły wpływ na wizualizację 
św. Filipa w sztuce polskiej. Do dzisiaj zdobią klasztorne krużganki m. in. 
w Gostyniu, Tarnowie, Studziannie i Bytowie. We współczesnych cza-
sach dużą popularność zyskały mistyczne wizerunki Neriego, które na-
malował Giovanni Battista Gauli oraz Giovani Carlo Bevilacqua. Uzna-
nie zdobył także obraz anonimowego artysta przedstawiającego temat 

„Msza św. Filipa”. Liczne kopie tych dzieł spotkać można w prywatnych 
zbiorach. Artyści włoscy okresu renesansu, manieryzmu i baroku nada-
wali ton sztuce europejskiej. Tworzyli dzieła wybitne, które inspirowały 
artystów z innych krajów. Do Italii podróżowali artyści z całej Europy, 
aby nie tylko oglądać dzieła włoskich mistrzów, ale poczuć klimat tego 
kraju i poznać środowiska twórcze. To w Italii powstawały znakomite 
wizerunki Neriego i tam kształtowała się ikonografia świętofilipowa. 
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OPRACOWANIA
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dr Anna M. Noworol OV

Św. Ks. Filip Neri:  
ten, w którym nie ma podstępu (J 1, 47)

Święty Ks. Filip Neri (1515-1595) był człowiekiem o wielkim sercu, 
i  radosnym świętym, obdarzonym szczególnym poczuciem humoru. 
Dla Filipa najważniejsza była miłość do Boga. Był reformatorem Kościo-
ła, opierając ją według swojej zasady, że „duszą reformy jest reforma du-
szy”. W dużej mierze to jego zasługą była przemiana duchowa i moralna, 
jaka dokonała się w wielu mieszkańcach ówczesnego Rzymu, m.in. dzię-
ki jego kazaniom, i spowiednictwu, a spowiadał nawet Papieży i Kar-
dynałów. Założył także zgromadzenie zakonne Filipinów (oratorianów)1. 

W czasie kiedy żył św. Filip, nazywany drugim, po św. Piotrze, Apo-
stołem Rzymu, dla wielu był postacią kontrowersyjną. Nie wszyscy go 
rozumieli, a czasem brali nawet za wariata2. Powielał swoim życiem sło-
wa św. Pawła „niech mnie nikt nie uważa za szaleńca, a jeżeli już tak, 
to przyjmijcie mnie nawet jako szaleńca”3. Wbrew pozorom, nie ma w tym 
nic dziwnego, gdyż świat nie rozumie, że można być tak przepełnionym 
Bogiem, aby mawiać: „Dla tego, kto prawdziwie kocha Boga, nie ma nic 
bardziej dokuczliwego niż życie [...]. Prawdziwi słudzy Boga spoglądają 
na życie z cierpliwością i pragną śmierci”4. Pragnienie nieba, widoczne 

1 Por. Tobolski, B., Historia pewnego Filipa, „Przewodnik Katolicki”, 2015, https://
www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2015/Przewodnik-Katolicki-28-2015/
Wiara-i-Kosciol/Historia-pewnego-Filipa; Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, św. Filip 
Romulus De Neri (1515, Florencja - 1595, Rzym) kapłan, Apostoł Rzymu, http://www.
swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/0526stPHILIPNERIpresbiter01.htm; Hołodok, St., 
Święty Filip Nereusz. Krótka biografia świętego, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/
swieci/s_filip_nereusz.html; Magni, L., Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie, 1983.

2 Por. Magni, L., Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie.
3 2 Kor 11, 16.
4 Skarby Kościoła. Św. Filip Nereusz. Zamieszkany przez Ducha Świętego, http://

www.skarbykosciola.pl/xvi-wiek-sobor-trydencki/filip-nereusz-zamieszkany-przez-
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także u św. Pawła: „pragnę odejść, a być z Chrystusem”5, jest chyba naj-
bardziej wymownym znakiem sprzeciwu wobec świata, w którym czło-
wiek zatrzymując się na tym, co doczesne, w liberalizmie, feminizmie, 
materializmie, poszukuje jak zatrzymać się na tej ziemi za wszelką cenę. 
Tymczasem świat bez Boga nie mógłby istnieć. A Jezus przez wieki hi-
storii wciąż ponawia pytanie: „czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 
na ziemi, gdy przyjdzie?”6.

Historia życia: nie jestem ja szalony, ale choćbyście mnie jako sza-
leńca przyjęli (2 Kor 11, 16), by usłyszeć słowo, jakie Bóg kieruje do was 

Filip Neri (Filippo Romolo Neri, Filip Romulus Neri, Filip Nereusz, 
Filip Neriusz) urodził się 21.07.1515 r. we Florencji, w Oltrarno, w domu 
na placu San Pietro Gattolini, na styku epoki średniowiecza i humani-
zmu. Był synem Franciszka (notariusza, alchemika) i Lukrecji Moscia-
no, pochodzenia szlacheckiego. Od młodości wyróżniał się poczuciem 
humoru i talentem jednania sobie ludzi. Początkowo nauki pobierał we 
florenckiej szkole S. Giorgio. Potem otrzymał wykształcenie u Domi-
nikanów z klasztoru San Marco we Florencji; u nich uczył się modli-
twy, i  kształtował swoją osobowość w oparciu o słowo Boże, kazania, 
i  Eucharystię7. W wieku 17 lat Filip udał się do swojego stryja Romu-
lusa w San Germano (dziś Cassino) w pobliżu Monte Cassino, by wy-
uczyć się zawodu kupca, i odziedziczyć po nim fortunę. W czasie pobytu 
u stryja odwiedzał często opactwo benedyktynów na Monte Cassino, a 
jego kierownikiem duchowym był Euzebiusz z Eboli. Przyjął wówczas 
za swoją dewizę benedyktynów: „nihil amori Christi praeponere” (nic nie 
przedkładać ponad miłość do Chrystusa). Inspiracją dla niego był też ży-

ducha-swietego/; Św. Filip Neri, Myśli św. Filipa Na każdy dzień, https://arch.klo.
radom.pl/mysli-sw-filipa-na-kazdy-dzien/.

5 Flp 1, 23.
6 Łk 18, 8.
7 Por. Jaromin, H., Filip Neri [w:] Encyklopedia Katolicka, t.V, Lublin 1989, s. 206-207; 

Spiazzi, R., San Filippo e i Domenicani, „Oratorium. Archivum Historicum Oratorii 
S.  Philippi Nerii. Semestrale commentarium de rebus oratorianis, a Congregatione 
de Urbe editum”, VII (1976) I, s. 20-36; Wójtowicz, M., SJ, Radosny święty, https://
deon.pl/wiara/sw-filip-neri-radosny-swiety,330426; 26 maja. Święty Filip Nereusz, 
prezbiter, https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-26.php3; Matusik, P., Św. Filip Neri 
(1515-1595); Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, św. Filip Romulus De Neri.
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wot bł. Jana Colombiniego (obok wcześniejszej inspiracji G. Savonaroli), 
i jego metoda, by mówić ludziom o Jezusie, świadcząc im miłość i dobro. 
Wkrótce, w 1534 r., Filip zrezygnował z zawodu i majątku, porzucił zaję-
cia kupieckie, i postanowiwszy oddać się zupełnie na służbę Bożą, i roz-
pamiętywać Mękę Pańską, udał się do Gaety. Po krótkim pobycie w tym 
mieście, udał się do Rzymu, gdzie studiował filozofię i teologię na uniwer-
sytecie Sapientia8. Jednocześnie był wychowawcą dwóch synów w domu 
zamożnego szlachcica Galeotta del Caccia, u którego zamieszkał. Wiele 
czasu spędzał na modlitwie i rozmyślaniach; praktykował też umartwie-
nia. Odwiedzał kościoły, sanktuaria, katakumby, i zabytki Wiecznego Mia-
sta9. W 1544 r., w wigilię dnia Zesłania Ducha Świętego, w katakumbach 
św. Sebastiana (Via Appia Antica), wpadł w ekstatyczny zachwyt, poczuł, 
jak tajemnicza ręka Ducha Świętego wyciąga mu z boku dwa żebra, i po-
większa jego serce, i daje mu serce z ognia podobne do ognistej kuli (odtąd 
jego serce było powiększone; to nadnaturalne powiększenie serca potwier-
dziła później komisja lekarska powołana do zbadania ciała Świętego)10. 
Filip dużo czasu poświęcał także biednym, chorym, odwiedzał szpitale 
(nawet dla nich żebrał), działalności apostolskiej, m.in. głoszeniu słowa 
Bożego na ulicach miasta (także nawracając prostytutki), i gromadził wo-
kół siebie ludzi szczególnie zaniedbanych pod względem religijno-moral-
nym. W 1538 r., wypracował metodę, która uczyniła go znanym: chodził 
po mieście i nawiązywał rozmowy z przygodnie spotkanymi osobami, kie-
rując dyskusję na tematy ewangelizacyjne. Przez tę posługę zyskał sobie 
miano Apostoła Rzymu. W 1548r. założył Bractwo Trójcy Przenajświęt-
szej (Santissima Trinita de’ Pellegrini e de’ Convalescenti) mające na celu 

8 Por. Jaromin, H., Filip Neri [w:] Encyklopedia Katolicka, s. 206-207; Wójtowicz, 
M., SJ, Radosny święty; 26 maja. Święty Filip Nereusz, prezbiter; Matusik, P., Św. Filip 
Neri (1515-1595); Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, św. Filip Romulus De Neri; 
Anonimowy autor, Duch św. Filipa Neriusza (Żywot Św. Filipa Neri spisany przez 
nieznanego autora), Poznań 2011, s. 3-89.

9 Por. Jaromin, H., Filip Neri [w:] Encyklopedia Katolicka, s. 206-207; 26 maja. 
Święty Filip Nereusz, prezbiter; Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, św. Filip Romulus 
De Neri; Hołodok, St., Święty Filip Nereusz. Krótka biografia świętego; Anonimowy 
autor, Duch św. Filipa Neriusza, s. 3-89.

10 Por. Cistellini, A., San Filippo Neri. Breve storia di una grande vita, Firenze 1998; 
26 maja. Święty Filip Nereusz, prezbiter; Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, św. Filip 
Romulus De Neri; Hołodok, St., Święty Filip Nereusz. Krótka biografia świętego; 
Anonimowy autor, Duch św. Filipa Neriusza, s. 3-89.
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opiekę nad przybywającymi do Rzymu pielgrzymami i chorymi. Widział 
bowiem, jak wielkie rzesze pątników potrzebowały pomocy duchowej, 
a często i materialnej11. Dwa lata później przeniósł bractwo z pierwotnej 
siedziby przy kościele Najświętszego Zbawiciela del Campo do kościoła 
Trójcy Przenajświętszej, i wybudował przy nim szpital. Z początku brac-
two liczyło czternastu członków, ale z biegiem czasu rozrastało się. Odtąd 
tysiące pielgrzymów przybywających do Rzymu, znajdowały przyjęcie, 
i zaopatrzenie na powrót do domu, np. w jubileuszowym 1650r. bractwo 
udzieliło gościny 334000 pielgrzymów12.

Pomimo, że przez jakiś czas Filip pragnął wstąpić do Towarzystwa 
Jezusowego, by wyjechać na misje do Indii, tak ujęły go problemy Wiecz-
nego Miasta, że jego „Indiami” stał się Rzym, w którym pozostał do koń-
ca swojego życia, tj. przez ponad 60 lat (1534-1595). Filip 23.05.1551 r. 
(w czasie 8 roku obrad Soboru Trydenckiego), w wieku 36 lat, przyjął 
święcenia Kapłańskie w kościele San Tommaso in Parione, z rąk wika-
riusza Rzymu, Bp Giovanniego Lunel. Po czym zamieszkał w konwikcie 
Kapłanów św. Hieronima della Carità, i przy kościele S. Girolamo della 
Carità w Rzymie, gdzie zaczął pełnić swoją pracę duszpasterską, wiele 
czasu poświęcając sprawowaniu sakramentu pokuty. Od tego czasu spo-
wiadało się u niego wielu świeckich, ale także Duchowni, i nawet Pa-
pieże. Ks. Filip głosił też katechezy z dyskusjami i śpiewami, i tak przy 
kościele św. Hieronima dojrzało wielkie dzieło jego apostolskiego serca, 
Oratorium. Powstało z troski Ks. Filipa o poziom wiedzy religijnej peni-
tentów, który w owych czasach był bardzo niski, i z jego troski o opusz-
czoną młodzież, podatną na złe wpływy świeckiego świata. Ks. Filip ma-
wiał, że „duszą reformy jest reforma duszy”. Oratorium było miejscem 
początkowo w mieszkaniu Ks. Filipa, potem w kaplicy (nazwanej później 
oratorium). Ks. Filip zaczął gromadzić tam Kapłanów (pomocą służyli mu 
również wychowankowie, m.in. Kard. C. Baronius i G.P. Palestrina), za-

11 Por. Jaromin, H., Filip Neri [w:] Encyklopedia Katolicka, s. 206-207; 26 maja. 
Święty Filip Nereusz, prezbiter; Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, św. Filip Romulus 
De Neri; Hołodok, St., Święty Filip Nereusz. Krótka biografia świętego; Anonimowy 
autor, Duch św. Filipa Neriusza, s. 3-89.

12 Por. Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku. Katowice/Mikołów 1937 
(Żywot świętego Filipa Nereusza, wyznawcy, 26 maja, http://ruda-parafianin.pl/swi/f/
filip3.htm).
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konników, mieszczan, kupców, artystów; ale Oratorium było otwarte dla 
wszystkich ludzi dobrej woli. Młodzi mogli się tam modlić, słuchać ka-
techez, i spędzać czas na godziwych rozrywkach. Ks. Filip wielu swoich 
uczniów przygotował do Kapłaństwa. Poza tym, urządzał procesje z mo-
dlitwami i śpiewem do siedmiu głównych kościołów w Rzymie; organi-
zował w Oratorium modlitwę, spotkania i rozmowy, spowiedź, czytanie 
duchowe, rekolekcje, konferencje i dyskusje na aktualne tematy, wykłady 
o sztuce, historii, i archeologii. Oratoria skupiały duchownych i świec-
kich, którzy wspólnie studiowali Pismo Święte, pogłębiali swoją wiedzę 
religijną i historyczną. Ks. Filip uważał, że w czasach zakwestionowania 
wiary potrzeba rzetelnej odpowiedzi intelektualnej, i dlatego np. zachęcił 
Cezarego Baroniusza, prawnika i późniejszego Kardynała, do opracowa-
nia pierwszej nowożytnej historii Kościoła, przygotowanej w 12 tomach, 
jako odpowiedzi na protestanckie Centurie Magdeburskie „wykrzywiają-
ce” historię. Ks. Filip organizował w Oratorium także koncerty muzyczne, 
i nabożeństwa, w czasie których śpiewane były religijne pieśni pochwalne 
(laudes) w formie dialogów. Ta forma muzyczna wokalno-instrumentalna 
przyjęła nazwę od miejsca powstania, i pozostaje znana jako oratorium 
(szczególnym rodzajem oratorium jest pasja). Wkrótce dołączyło do Ora-
torium Ks. Filipa wielu młodych ludzi, którzy jako wolontariusze wspo-
magali go w jego dziele. Pośród nich był przyszły święty, Kamil de Lellis 
(w 1584r. założył Stowarzyszenie Sług Chorych, kamilianów, zakładają-
cych szpitale). A pośród zaprzyjaźnionych późniejszych świętych, którzy 
odwiedzali Ks. Filipa w Oratorium byli m.in. Ignacy Loyola, Karol Boro-
meusz, Franciszek Salezy13.

W San Giovanni przy kościele św. Hieronima od Miłosierdzia, przy 
którym zamieszkał Ks. Filip, zgromadził Księży, z których w 1551/1552 r. 
wyłoniło się nowe zgromadzenie zakonne, nazwane wkrótce Filipinami 
(oratorianów). Była to pierwsza formacja zakonna katolicka, w której nie 
było 3 ślubów zakonnych; członkowie zgromadzenia, choć nie składali 
3 ślubów, prowadząc działalność ewangelizacyjną, żyli we wspólnocie. 

13 Por. Jaromin, H., Filip Neri [w:] Encyklopedia Katolicka, s. 206-207; Wójtowicz, 
M., SJ, Radosny święty; 26 maja. Święty Filip Nereusz, prezbiter; Parafia św. Zygmunta 
w Słomczynie, św. Filip Romulus De Neri; Tobolski, B., Historia pewnego Filipa; Matusik, 
P., Św. Filip Neri (1515-1595); Anonimowy autor, Duch św. Filipa Neriusza, s. 3-89.
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Ta swoboda pozostała do dzisiaj cechą charakterystyczną oratorianów. 
Filipini zainicjowali wiele działań w Rzymie, m.in. zaczęli wygłaszać ka-
zania w różnych świątyniach każdego wieczora, co było nowością na owe 
czasy. W 1564r. florentczycy oddali Ks. Filipowi swój kościół św. Jana, 
przy którym zamieszkali Filipini. Ks. Filip umiał swoich duchowych 
synów zainteresować sprawami religijnymi i duchowymi, a także nauką 
i kulturą. Za datę założenia Filipinów przyjmuje się 1565r. Bullą papieską 
z 15.07.1575r. zgromadzenie Księży, Kongregację Oratorianów (Congre-
gatio Oratorii Sancti Philippi Neri), formalnie zatwierdził Papież Grzegorz 
XIII. Regułę dla nowego zgromadzenia Ks. Filip napisał dopiero w 1583 r., 
na podstawie wielu lat doświadczenia i praktyki. Zaś wkrótce po zatwier-
dzeniu zgromadzenia, siedzibą zakonu stał się kościół Santa Maria Chiesa 
Nuova w Vallicella w centrum Rzymu, wybudowany na miejscu starszego 
kościoła Santa Maria. Ks. Filip jednak jeszcze 6 lat pozostawał w kościele 
św. Hieronima (San Girolamo), i dopiero nakaz papieski zmusił go, jako 
przełożonego, do przeniesienia się do głównej siedziby zgromadzenia14.

Ks. Filip był przez niektórych oczerniany, gdyż był oryginalnym, twór-
czym, i nowoczesnym duszpasterzem. W duchowości Ks. Filipa wyróż-
niało się otwarcie na potrzeby współczesnych, szukanie duszpasterskich 
sposobów, aby dotrzeć do ludzi z ewangelicznym przesłaniem, radość, no-
watorskie działania w wielu dziedzinach życia kościelnego. Ks. Filip szyb-
ko podejmował decyzje, które początkowo okazywały się zaskakujące czy 
wręcz dziwne, ale później przynosiły pozytywne skutki. Przeciwnicy po-
czynań Ks. Filipa oskarżali go np. o to, że sprzyja „nowinkom” niebez-
piecznym dla wiary (m.in. przez kontrowersyjne pozwalanie wszystkim 
wypowiadać się o Bogu). Doszło do tego, że Ks. Filip był przesłuchiwany 
przez Kard. Virgilio Rosario, który zakazał mu organizowania spotkań gru-
powych, a Papież Paweł IV zakazał mu na pewien krótki czas odprawiania 
Mszy, kaznodziejskiej działalności, Kuria Rzymska odebrała mu prawo 
do spowiadania. Paweł IV pojednał się wkrótce z Ks. Filipem15, a kolejni 

14 Por. Cistellini, A., San Filippo Neri. Breve storia di una grande vita; 26 maja. 
Święty Filip Nereusz, prezbiter; Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, św. Filip Romulus 
De Neri.

15 Por. Del Re N., Il Cardinal Vicario Virgilio Rosari „nemico” di san Filippo Neri, 
„Strenna dei Romanisti”, 52 (1991), s. 155-166; Matusik, P., Św. Filip Neri (1515-1595); 
Hołodok, St., Święty Filip Nereusz. Krótka biografia świętego; 26 maja. Święty Filip 
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Papieże obdarzyli go zrozumieniem, i odwołali te zakazy. Papież Grzegorz 
XIV próbował nawet uczynić go Kardynałem. Ks. Filip spowiadał i dora-
dzał Papieżom (m.in. Grzegorzowi XIV i Klemensowi VIII), był kierow-
nikiem duchowym wielu hierarchów Kościoła16, z Klemensem VIII łączyła 
go przyjaźń.17 Ks. Filip głosił potrzebę reformy, aby Księża codziennie 
odprawiali Mszę św., aby wierni częściej się spowiadali, i częściej przyj-
mowali Komunię Świętą; pośrednio przyczynił się do tego, że Sobór Try-
dencki przywiązał wagę do gruntowniejszego kształcenia kleryków; i dla-
tego Ks. Filip stał się jednym z największych katolickich reformatorów 
XVI w. Po soborze Trydenckim, ten apostoł Rzymu, odbudowywał w nim 
życie i praktyki religijne. W 1582r. z inicjatywy Ks. Filipa powstało Ko-
legium Polskie w Rzymie. Jego przyjaciółmi byli św. Karol Boromeusz 
(1538-1584), św. Ignacy Loyola, św. Kamil de Lellis (1535-1614), założy-
ciel Stowarzyszenia Sług Chorych, św. Feliks z Cantalice, św. Jan Leonardi 
(1541-1614), założyciel zakonu Kleryków Regularnych z Lukki, św. Fran-
ciszek Salezy, św. Katarzyna de’Ricci (1523-1590), która była mniszką 
dominikańską, św. Antoni M. Zaccaria (1502-1539), założyciel barnabi-
tów, i wielu innych. Ks. Filip miał wielu przyjaciół wśród późniejszych 
Świętych. Na duchowości Ks. Filipa, charakteryzującej się optymizmem 
opartym na miłości Boga i bliźniego, wraz z praktykowaniem umartwienia, 
oparli się święci założyciele zgromadzeń zakonnych, jak św. Franciszek 
Salezy, św. Wincenty a Paulo, św. Jan Bosko18.

Ks. Filip pozostawił po sobie listy, sentencje, duchowe wskazówki, spi-
sane przez jego uczniów. „Zaraz po śmierci Filipa Neri przeprowadzono 

Nereusz, prezbiter; Tobolski, B., Historia pewnego Filipa; Bayle, A., Vie de saint Philip 
de Neri, Paris 1859.

16 Por. Jaromin, H., Filip Neri [w:] Encyklopedia Katolicka, s. 206-207; Matusik, P., 
Św. Filip Neri (1515-1595); St. Hołodok, Święty Filip Nereusz. Krótka biografia świętego; 
26 maja. Święty Filip Nereusz, prezbiter; Tobolski, B., Historia pewnego Filipa; Fros, H., 
SJ, Sowa, F., Księga imion i świętych. T.2., Kraków 1997; Bayle, A., Vie de saint Philip 
de Neri.

17 Por. Aldo Cerrato, E., Chronologia życia Św. Filipa Neri, „Oratoriana”, 44, 2002, 
s. 49-88.

18 Por. Cistellini, A., San Filippo Neri. Breve storia di una grande vita; Matusik, P., 
Św. Filip Neri (1515-1595); Hołodok, St., Święty Filip Nereusz. Krótka biografia świętego; 
Jaromin, H., Filip Neri [w:] Encyklopedia Katolicka, s. 206-207; 26 maja. Święty Filip 
Nereusz, prezbiter; Tobolski, B., Historia pewnego Filipa; Fros, H., SJ, Sowa, F., Księga 
imion i świętych. T.2; Bayle, A., Vie de saint Philip de Neri.
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inwentarz jego biblioteki, zapisków, notatek. Dokonał tego O. Pellegrini 
oraz dwaj bracia. Spis nosi tytuł Inventarium bonorum repertorum bo. me. 
R. P. nostri Philippi Neri die 28 maji 1595; w spisie Inventarium libro-
rum znajdują się 483 książki. Zbiór ten został w całości opublikowany 
przez Cistelliniego. Aktualnie w Biblioteca Valicelliana [...], można odna-
leźć zbiór, który jest kolejną rekonstrukcją zbiorów Filipa Neri, dokonany 
na podstawie Index numerarius librorum s. Philippi Neri qui nunc clausi 
servantur in hac nostra Bibliotheca Valliceliana sub litera S hoc anni 1745. 
Książki Filipa Neri zebrane w 1745 roku są skatalogowane pod numerem 
0.23. [...] Filip kształtował swoją duchowość w oparciu o liczne zbiory 
nauk Ojców Kościoła. W jego księgozbiorze odnajdujemy dzieła św. Ba-
zylego, św. Grzegorza, św. Augustyna, św. Bernarda, św. Jana Klimaka [...] 
św. Jana Kasjana”19.

Ks. Filip zmarł 26.05.1595r. (w nocy 25/26) w święto Bożego Ciała 
(przewidział godzinę swojej śmierci), w wieku 80 lat. Został pochowany 
w kościele Santa Maria Chiesa Nuova w Rzymie. Przekonanie o święto-
ści Ks. Filipa było tak powszechne, że chociaż w owych czasach zaczęto 
wprowadzać do procesów kanonizacyjnych coraz surowsze wymagania, 
Papież Paweł V beatyfikował go niedługo po jego śmierci, 25.05.1615 r. 
Zaś kanonizował go Papież Grzegorz XV 12.03.1622r. Św. Filip jest patro-
nem Rzymu i Włoch. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzi się 26 maja20.

  
Piórka rozsypane na wietrze: oszczerstwa, które trudno naprawić

Święty Filip sam doświadczył jak bolesne jest oszczerstwo. Wytykano 
mu, że stwarza własne, nowe drogi, że ponoć powołał nową sektę, że roz-
pychają go ambicje i pycha, że robi z siebie wielkiego człowieka. Na pe-
wien czas zakazano mu nawet odprawiać Msze św., głosić kazania, i spo-
wiadać. W tym czasie Ks. Filip zachowywał wewnętrzny spokój, i już na 
początku oszczerczych prześladowań mówił: „Bóg chce uczynić mnie 

19 Matusik, P., Św. Filip Neri (1515-1595).
20 Por. Cistellini, A., San Filippo Neri. Breve storia di una grande vita; Wójtowicz, 

M, SJ, Radosny święty; Matusik, P., Św. Filip Neri (1515-1595); Tobolski, B., Historia 
pewnego Filipa; 26 maja. Święty Filip Nereusz, prezbiter; Parafia św. Zygmunta 
w Słomczynie, św. Filip Romulus De Neri; Anonimowy autor, Duch św. Filipa Neriusza, 
s. 3-89.
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pokornym i cierpliwym. Wiedzcie, że prześladowania ustaną, gdy tylko 
przyniosą owoce, jakich Bóg pragnie”. Tak też się stało, gdyż  wkrótce 
nastąpiło cofnięcie niesłusznych oskarżeń. A potem Ks. Filip został do-
radcą Papieży, m.in. Grzegorza XIV i Klemensa VIII21.

Dzięki tym doświadczeniom, Ks. Filip rozumiał wagę oszczerstw. 
Oszczerstwo to szczególny rodzaj kłamstwa, wypowiedzianego przeciw 
dobremu imieniu drugiego człowieka, i na jego szkodę. Oszczerstwo 
polega na tym, że człowiek przez swoje wypowiedzi sprzeczne z praw-
dą, szkodzi dobremu imieniu innych, i daje okazję do fałszywych sądów 
na ich temat. Oszczerstwo niszczy dobre imię bliźniego22. Oszczerstwo 
przypomina przekleństwo. Jest tak dlatego, że oszczerstwo, podobnie 
jak przekleństwo, jest działaniem z nienawiści lub zazdrości, wymierzo-
nym przeciwko drugiemu człowiekowi. Różnica polega właściwie tylko 
na tym, że oszczerstwo jest kłamstwem wypowiedzianym na szkodę dru-
giego człowieka, czasem połączone z próbą wrobienia go w coś, czego 
nie zrobił, jest więc niejawnym wzywaniem złych duchów, by działały 
na szkodę oczernionego (przekleństwo przyzywa je raczej jawnie), oddaje 
jednak oczernionego w „ręce” złych duchów, i poddaje pod ich działa-
nie, gdyż złe duchy są twórcami kłamstwa23, i roznoszą oszczerstwo od 
człowieka do człowieka, niszcząc dobre imię oczernionego, odbierając mu 
znajomych, szczęście, godność, cześć24, a czasem nawet zdrowie, życie, 
lub wiarę. Sam Jezus doświadczył cierpienia niesłusznych, fałszywych 
oskarżeń25. Cierpienie zniesławienia, zniszczenia dobrego imienia, wynika 
często z oszczerstwa, lub fałszywego świadectwa, najczęściej z kłamstw. 
Niektórzy wymyślają niestworzone rzeczy o jakimś człowieku, a potem 
musi on latami się starać o to, aby naprawić swoja opinię; choć u niektó-
rych na zawsze pozostanie w sercu negatywny jego obraz. Oszczerstwa 
potrafią bardzo zranić. Szczególnym rodzajem oszczerstwa, są oszczer-
stwa rzucane na Księży. Ich źródłem są złe duchy, które nieustannie chcą 

21 Por. Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, św. Filip Romulus De Neri
22 Por. KKK, nr 2477-2479.
23 Por. Pawlak, Z., Katolicyzm od A do Z, Łódź 1989; Noworol, A.M., OV, Zagrożenia 

duchowe. To, co ważne dla Duszpasterzy, Warszawa 2017.
24 Por. KKK, nr 2479.
25 Por. Mt 26, 57-68.
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podkopywać ideał Kapłański i zakonny26. więc skłaniają ludzi o oczer-
niania Księży. Prowadzi to do antyklerykalnej propagandy, która „tropi” 
i wymyśla grzechy Kapłanów, po czym nagłaśnia je w mediach, przedsta-
wiając jednostkowe przypadki niewierności, zwykle „ubarwiając” je na-
ręczem oszczerstw, jako coś powszechnego. Ludzie, pod wpływem złych 
duchów, agresywnie i niesłusznie krytykują Kościół i Księży, kierując się 
nienawiścią, i chęcią zniesławienia. Księża pomawiani są niesłusznie chy-
ba o wszystkie możliwe przewinienia, przestępstwa, i perwersje, a prawie 
zawsze są zupełnie niewinni, i są to zwykłe oszczerstwa. Niestety ludzie 
w oszczerstwa łatwo wierzą. Przyczynia się to m.in. do spadku powołań 
Kapłańskich i zakonnych. Dlatego szczególnie ważna jest obrona dobrego 
imienia Kapłanów jako grupy, i poszczególnych Księży. Czasem trzeba 
mocno zareagować, gdy Księdzu dzieje się ewidentna krzywda z powodu 
powtarzania najbardziej absurdalnych plotek, oszczerstw, i kłamstw27. 

Ludzie rzucają oszczerstwo w celu zabijania28. Oszczerstwem krzyżuje 
się tego, kogo się oczernia29. Złe duchy są sprawcami, źródłami kłamstw 
i zabójstw30, a tym samym są sprawcami, źródłami oszczerstw, choć dzia-
łają za pośrednictwem ludzi. Złe duchy często atakują w ten sposób osoby 
bliskie Bogu. Na przykład św. Filip znaczną część dnia spędzał w konfe-
sjonale, słuchając spowiedzi, i wiele dusz nawrócił do Boga. Tym większa 
była nienawiść szatana. Ks. Filipa prześladowano szyderstwami, oszczer-
stwami, złośliwościami, tak dalece, że Kardynał wikariusz Rzymu, nie 
mogąc pewnego razu dojść do prawdy, czasowo zakazał Ks. Filipowi od-
prawiać Mszę św., spowiadać, i głosić kazania (wkrótce nastąpiło cofnię-
cie niesłusznego zakazu)31. Złe duchy stosują wszelkie możliwe im środ-
ki, aby osobę zniszczyć; dostosowują się sprytnie do aktualnej sytuacji, 

26 Por. Piątkowski, M., Współpraca egzorcysty z psychiatrami. (wykład w Gnieźnie 
13.10.2005), http://sfd.kuria.lublin.pl/index.php/artykuly/posluga-uwolnienia/2812-
wsppraca-egzorcysty-z-psychiatrami; Noworol, A.M. OV, Zagrożenia duchowe. 
To, co ważne dla Duszpasterzy.

27 Por. Giemza, B., Odpowiedzialność za dzieło powołań. (4. Niedziela Wielkanocna, 
rok A), http://roka.ekspreshomiletyczny.pl/index.php?page=odpowiedzialnosc-za-dzielo-
powolan-ks-bogdan-giemza-sds. 

28 Por. Ez 22, 9.
29 Por. Bashobora, J.B., Jesteś obrazem Boga. Treści konferencji wygłoszonych 

podczas rekolekcji w Polsce w roku 2011, Częstochowa 2012.
30 Por. J 8, 44.
31 Por. Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku.
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i znajdują ludzi, którzy bądź świadomie są im oddani, bądź w pewnym 
sensie nieświadomie służą ich planom. Przez ludzi, którzy oczerniają in-
nych, działają demony zabójstwa, pychy, pogardy, sadyzmu, i inne32. Kiedy 
jeden człowiek zazdrości drugiemu, nienawidzi go, lub chce się zemścić, 
bywa, że ktoś kogoś pobije lub zabije, ale bywa też, że nazmyśla, rzuci 
oszczerstwo, i wtedy czuje się zadowolony, że poniżył drugiego (pytanie, 
do czego prowadzi pogarda? Cierpienie, łzy, ból, które mogą prowadzić 
nawet do samobójstwa). Oszczerstwa bywają też motywowane chęcią uzy-
skania pieniędzy; znany jest m.in. przypadek, gdy Ksiądz pożyczył pienią-
dze parafianinowi. Kwota była wysoka, i parafianin nie chcąc zwrócić pie-
niędzy, oszczerczo oskarżył Księdza o molestowanie w młodości. Kapłan 
został oczyszczony z zarzutów w sądzie, ponieważ był niewinny, ale para-
fianin-oszczerca trwale zniszczył mu opinię. Niestety ludzie próbują cza-
sem w tak odrażający sposób zdobyć gotówkę, ponieważ zauważają, że 
istnieje „trend wynagradzania”, posunięty do przesady, która obciąża nie-
słusznie cały Kościół, nie wiadomo dlaczego innych Kapłanów lub człon-
ków zakonu, czy całe instytucje, i co gorsza opinia publiczna niszczy imię 
oczernionego nawet, gdy jest to człowiek zupełnie niewinny33 i dlatego złe 
duchy bardzo chętnie powodują, że jedni ludzie oczerniają innych34. 

Oszczerstwo wyrządza osobie oczernionej wiele zła, do tego stopnia, 
że jest swego rodzaju morderstwem oczernionego, zabójstwem jego psy-
chiki lub jego duszy. Mówienie oszczerstw, to krzyżowanie ludzi, krzyżo-
wanie osób oczernionych35. Kiedy jakaś osoba zostaje oczerniona (a zwy-
kle jest to osoba dążąca do Boga i zupełnie niewinna), zły duch sprawia, 
że świat staje się dla niej zagrażający. Oszczercza plotka rozchodzi się 
po świecie jak piórka rozsypane na wietrze, i powoduje wielkie szkody 
w życiu osoby oczernionej, czasem tak wielkie, że prowadzi niewinnych 
przed sąd, zabiera im dobre imię, powoduje, że oczerniony traci uznanie 
i znaczenie w świecie; oszczerstwo pozbawia oczernionego znajomych, 

32 Por. Piątkowski, M., Współpraca egzorcysty z psychiatrami; Noworol, A.M., OV, 
Zagrożenia duchowe. To, co ważne dla Duszpasterzy.

33 Por. Giemza, B., Odpowiedzialność za dzieło powołań; Kaczmarczyk, L., Homilia, 
25.03.2016.

34 Por. Noworol, A.M., OV, Zagrożenia duchowe. To, co ważne dla Duszpasterzy.
35 Por. Bashobora, J.B., Jesteś obrazem Boga. Treści konferencji wygłoszonych 

podczas rekolekcji w Polsce w roku 2011.
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a nawet niektórych przyjaciół; powoduje, że traci zaufanie ludzi; czasem 
ponosi szkody materialne (np. traci pracę). Jednym oszczerstwem można 
zniszczyć komuś opinię, ale jest niemożliwe, a przynajmniej bardzo trud-
ne, ją potem naprawić. Jest taka historia, opowiadająca o św. Filipie Neri. 
Pewna hrabina przyszła do Ks. Filipa Neri do spowiedzi, i wyznała grze-
chy języka. Święty za pokutę kazał jej rozrzucić worek pierza, gdy będzie 
wiał wiatr. Po pewnym czasie dama znów wyznała te same grzechy. Wtedy 
Ks. Filip powiedział jej, żeby pozbierała te piórka, które poprzednio roz-
rzuciła na wietrze, gdyż jej słowa tak jak te piórka rozeszły się po świecie. 
I tu pojawia się pytanie, czy w ogóle jest możliwe pozbierać te piórka, czy-
li czy jest możliwe przywrócić dobre imię temu, o kim się nieprawdziwie 
źle mówiło? Po oszczerstwie zawsze pozostaje ślad. Oczerniony, któremu 
oszczerstwo odbierało cały jego świat, kiedy zbudował nowe życie, wciąż 
boi się, żeby oszczerca nie przybił go znowu do tego krzyża, żeby kolejni 
ludzie nie dowiedzieli się co kiedyś o nim mówiono. Po oszczerstwie za-
wsze pozostaje ślad, ślad wielkiej winy i wielkiego bólu36. Jednakże oka-
zuje się, że Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro, nawet z takiego zła. 
I na pytanie, czy jest możliwe pozbierać te piórka, jest pozytywna odpo-
wiedź, rzadka, na pograniczu z cudem, ale pozytywna. Dla oczernionego 
daje ją święty: „Bóg chce uczynić mnie pokornym i cierpliwym [...] prze-
śladowania ustaną, gdy [...] przyniosą owoce, jakich Bóg pragnie”37. Zaś 
dla tego kto oczernił, też istnieje pozytywna odpowiedź, tj. każdy może na-
prawić swoje błędy, choć cofnięcie niesłusznych oskarżeń wymaga czasem 
wiele trudu i wynagrodzenia, można jednak, jak jeden z prześladowców 
Ks. Filipa, na kolanach błagać oczernionego o przebaczenie, publicznie 
odwołać oszczerstwa nań rzucone, i pojednać się naprawiając wszystko38. 

Oczerniony człowiek jest skrzywdzony, ale jeśli wytrwa w wierności 
Bogu, nie tylko po śmierci, ale jeszcze za życia może zostać oczyszczo-
ny z niesłusznych zarzutów. Bóg bowiem daje łaskę, w sposób czasem 

36 Por. Noworol, A.M., OV, Zagrożenia duchowe. To, co ważne dla Duszpasterzy; 
Cistellini, A., San Filippo Neri. Breve storia di una grande vita; Anonimowy autor, 
Duch św. Filipa Neriusza, s. 3-89.

37 Św. Filip Neri, Myśli św. Filipa Na każdy dzień; Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, 
św. Filip Romulus De Neri.

38 Por. Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku; Cistellini, A., San Filippo 
Neri. Breve storia di una grande vita.
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niepojęty dla ludzkiego rozumu, ale tak człowiek realizuje Jego plany39. 
I tak oczyszczono św. Filipa40. Z drugiej strony, oczerniony czasem boi się 
bronić swojego imienia, a nawet obawia się prosić o pomoc, gdyż wydaje 
mu się, że wtedy będzie tylko gorzej, gdyż złośliwi ludzie zaraz powie-
dzą, że gdyby oskarżenie nie było prawdą, to by się nie usprawiedliwiał 
(i fałszywe jest przysłowie, że ponoć w każdej plotce jest ziarno prawdy). 
Dla oczernionego jest bardzo bolesne, że powstają przeciw niemu języki 
(plotki, kolejne oszczerstwa, obmowy), szyderstwa, sądy, kpiny, i wzgar-
da. Oczernionego dotyka cierpienie samotności, odrzucenia, opuszczenia, 
i niezrozumienia. Czasem staje się tak samotny, że nie może wytrzymać 
braku życzliwości, fałszywych oskarżeń, plotek, wyzwisk, szyderstw, 
i braku wiary w jego niewinność, przez co popada w depresję, nerwicę, 
albo odbiera sobie życie. Wielkie oszczerstwo zabiera człowiekowi cały 
jego świat, odbiera mu szacunek, dobre imię, a tym samym i jego godność; 
czasem odbiera mu także uprzednią niewinność, czym powoduje wielkie 
szkody w duszy oczernionej. Jest tak wtedy, gdy złe duchy chcą przez 
oszczerstwo zatrzymać osobę w jej drodze ku Bogu, by porzuciła drogę 
wiary, spotykając się z wielkimi przeciwnościami, czy chwilowo nie od-
czuwając skutków swojej modlitwy; albo chcą, żeby odpowiedziała swo-
im oprawcom tym samym, a więc grzechem za grzech, np. aby przeklęła 
oszczerców; albo chcą ją doprowadzić do choroby lub samobójstwa; albo 
chcą, żeby uznała, że skoro ludzie mówią, że jest zła, to może być taka jak 
o niej mówią, i zaczęła grzeszyć tym, o co jest oskarżana41. 

Oszczerstwo ma zawsze tę samą podstawę, tj. chęć wyrządzenia dru-
giemu człowiekowi jakiejś krzywdy. Źródłem oszczerstw, oszustw, ob-
mów, i plotek, jest zawsze człowiek, nakłoniony przez złego ducha; z serca 
pochodzą fałszywe świadectwa42 i „z obfitości serca mówią usta”43. Powo-
dów skłaniających ludzi do tego, by oczerniali innych jest niemało; zwykle 

39 Por. Rz 9, 14-24.
40 Por. 26 maja. Święty Filip Nereusz, prezbiter; Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, 

św. Filip Romulus De Neri; Anonimowy autor, Duch św. Filipa Neriusza, s. 3-89.
41 Por. Św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 2014; Piątkowski, M., Współpraca 

egzorcysty z  psychiatrami; Noworol, A.M., OV, Zagrożenia duchowe. To, co ważne 
dla Duszpasterzy.

42 Por. Mt 15, 18-19; Mk 7, 20-23.
43 Mt 12, 34.
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jest to zazdrość, zawiść, nienawiść, chęć zemsty, pragnienie poniżenia dru-
giej osoby, dość rzadko chęć oczyszczenia siebie z zarzutów czyimś kosz-
tem. Nienawiść powoduje, że chce się aby znienawidzona osoba cierpiała, 
aby była nieszczęśliwa, chce się ją poniżyć. Zazdrość powoduje oszczer-
stwa, w złudnej nadziei, że jeśli zabierze się komuś jego szczęście i dobre 
imię, to będzie się przez to samemu szczęśliwym, lub bardziej cenionym. 
Z oszczerstwami wiążą się nieraz inne grzechy, które godzą w dobre imię 
drugiego człowieka, i w jego godność; są to: niesłuszne podejrzenia, po-
sądzenia, i oskarżenia, pochopne sądy, gdyż diabły wprowadzają w błąd, 
będąc duchami kłamstwa powodują, że jedni ludzie oskarżają innych zu-
pełnie niesłusznie, ale wydaje im się, że mają rację44. Pochopny sąd polega 
na tym, że uznaje się za prawdziwą (nawet milcząco) moralną winę dru-
giego człowieka, bez dostatecznej podstawy45. A Pan Jezus ostrzega przed 
wydawaniem pochopnych i niesłusznych sądów: „nie sądźcie, abyście nie 
byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą”46. Poza tym, 
negowanie, że człowiek się zmienił, skreślanie na zawsze za jakiś błąd. 
Podobnie, grzechem egoizmu jest zrywanie znajomości z drugim człowie-
kiem, który popełnił błąd, ale żałuje i przeprasza; a także wtedy, gdy od-
czuwa się wobec jakiejś osoby pokusy nieczyste, ale ta osoba ich nie od-
wzajemnia, tj. nie stanowi żadnego zagrożenia cudzołóstwem, a zerwanie 
znajomości ją krzywdzi. Trzeba pamiętać, że z jednej strony źródło wła-
snego grzechu ma się we własnym sercu47. Zaś z drugiej strony, jak mawiał 
Kard. St. Wyszyński, odpowiada się nie tylko za własne uczucia, ale i te, 
które się wywołuje w innych, tj. złem jest namawiać do grzechu, ale złem 
jest także „ratować się przed pokusą” w sposób krzywdzący drugą osobę, 
gdyż jest to grzechem egoizmu, uznaniem, że owy człowiek jest „trucizną”, 
zamiast modlić się o umiejętność czystej miłości. Czystość jest darem 
Bożym, którego Bóg chętnie udziela, i przez który strzeże autentycznej 
miłości, która jest świętobliwa, a nie grzeszna48. Grzechem są także obe-

44 Por. Św. Jan od Krzyża, Dzieła; Noworol, A.M., OV, Zagrożenia duchowe. 
To, co ważne dla Duszpasterzy.

45 Por. KKK, nr 2477.
46 Mt 7, 1-2.
47 Por. Mt 15, 19-20; Mk 7, 21-23.
48 Por. Jan Paweł II, Czystość strzeże autentycznej miłości. Rozważanie przed 

modlitwą Anioł Pański, 6.07.2003.
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lgi, szyderstwa, przezwiska, poniżanie różnego typu, okazywanie pogar-
dy milczeniem lub ucieczką; wszelkie zniesławienie; obmowy. Obmowa 
polega na tym, że człowiek bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia 
(prawdziwe) grzechy, wady, błędy innej osoby, ludziom, którzy o tym nie 
wiedzą49. Również plotki, złe rady i obłuda50. Właściwie wszystkie te grze-
chy są odmianami kłamstwa, świadomym mówieniem nieprawdy o kimś, 
albo niesprawiedliwym osądzaniem drugiego, są przedstawianiem fak-
tów w sposób niezgodny z rzeczywistością, w celu zaszkodzenia komuś, 
albo krzywdzącą reakcją na błędy drugiego; wszystkie też, podobnie jak 
oszczerstwo są grzechami przeciwko ósmemu przykazaniu51.

„Uderzenie języka łamie kości”52 językiem można zadać okrutną 
śmierć53. Wiele różnych grzechów można popełnić za pomocą słów, a cza-
sem także milczeniem (dla wielu ludzi nieodzywanie się oznacza próbę 
ukarania bliskiej osoby). Jeśli ktoś uważa się za człowieka religijnego, 
a nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest pod-
staw54, gdyż diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa55. Słowami (lub milczą-
cą pogardą) można ranić bliźnich, obrażać Boga, a jeśli jeden drugiego 
kąsa i pożera, żeby się wzajemnie nie zjedli56. Tak zatwardziali oszczercy 
Królestwa Bożego nie odziedziczą57 i dla wszelkich kłamców czeka udział 
w jeziorze gorejącym ogniem i siarką; i pozostanie na zewnątrz każdy, 
kto kocha kłamstwo, i nim żyje58.

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono (2 Tm 3, 14)

49 Por. KKK, nr 2477.
50 Por. Noworol, A.M., OV, Ateizm, satanizm, obłuda. Trzy przejawy kultu szatana? 

„Studia Pastoralne”, nr 14/2018, s. 541-553.
51 Por. Wj 20, 16; Pwt 5, 20.
52 Syr 28, 17.
53 Por. Syr 28, 21.
54 Por. J k 1, 26.
55 Por. J 8, 44.
56 Por. Ga 5, 15.
57 Por. 1 Kor 6, 10.
58 Por. Ap 21, 8; Ap 22, 12-15.
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Ks. Filip był przede wszystkim świętym Kapłanem. Tajemnica jego 
świętości tkwi w życiu modlitwy, ukrytej w obliczu najświętszego Boga. 
Ks. Filip był człowiekiem modlitwy i głębokiego zjednoczenia z Bogiem. 
Od pewnego momentu swojego życia, często przeżywał stany mistycz-
ne, wpadał w zachwycenie. Miał niezwykle czułe serce, m.in. podczas 
odprawiania Mszy św., gdy nalewał do kielicha wino, które zaraz mia-
ło przemienić się w Najświętszą Krew Chrystusową, ręce tak mu drża-
ły ze wzruszenia, że musiał opierać się łokciami o ołtarz, by ukończyć 
ofiarowanie. Przy ofiarowaniu Ciała i Krwi Pańskiej podczas Mszy św. 
wpadał w zachwycenie, które nieraz trwało bardzo długo. W momen-
cie przeistoczenia i Komunii Świętej często wpadał w ekstazy, jego mi-
styczne przeżycia przeciągały sprawowanie Mszy św. na długie godziny 
i dlatego odprawiał w prywatnej kaplicy. Po przyjęciu Komunii Świętej 
modlił się nawet godzinami. W czasie choroby Eucharystia była dla nie-
go najwspanialszym Lekarstwem59. Ta cześć dla Najświętszej Euchary-
stii jest bardzo wymowna dla Kościoła rzymskokatolickiego, tak obecnie 
zagrożonego przez liberalizm, antyklerykalizm, skrajny feminizm, wszel-
kie propozycje nadużywające pozycji kobiet w Kościele. Św. Jan Paweł 
II i św. Paweł VI, wyraźnie uzasadnili, że Kapłaństwo hierarchiczne jest 
z woli Boga przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn60. I w związku z tym, 
funkcje niejako przygotowywacze, wstępne, do Kapłaństwa, powinni 
sprawować również wyłącznie mężczyźni, w funkcji diakona, ale tak-
że akolity, ministranta, ponieważ wtedy obraz Kapłaństwa krystalizu-
je się w społeczeństwie jako z zasady wybrany dla mężczyzn. Przecią-
żonym pracą Księżom można pomagać, np. wspomagają ich zakonnice 
katechetki, świeccy katecheci, parafialni członkowie grup Caritas, itp. 
Ale apostolstwo świeckich nie może uzurpować sobie praw do pełnienia 
funkcji Kapłańskich61, ponieważ „niczym nie można zastąpić Kapłaństwa 

59 Por. Cistellini, A., San Filippo Neri. Breve storia di una grande vita; Żywoty 
Świętych Pańskich na wszystkie dni roku; Anonimowy autor, Duch św. Filipa Neriusza, 
s. 3-89; Jaromin, H., Filip Neri [w:] Encyklopedia Katolicka, s. 206-207; O. F., Św. Filip 
Neri, „Polonia Christiana”, https://pch24.pl/sw-filip-neri/. 

60 Por. Jan Paweł II, List Apostolski „Ordinatio Sacerdotalis” Papieża Jana Pawła II 
o udzielaniu Święceń Kapłańskich wyłącznie mężczyznom, Watykan 22.05.1994.

61 Por. Jan Paweł II, Christifideles laici, 30.12.1988.
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służebnego”62. Wzór znajduje się w Maryi, gdyż była świętą Niewiastą, 
pomagała Apostołom, ale sama nie była wybrana do grona Dwunastu63. 
I dlatego, że Maryja uszanowała wolę Bożą, teraz jest najświętszą orędow-
niczką: „aby coś dobrze rozpocząć i jeszcze lepiej ukończyć, nieodzowne 
jest nabożeństwo do Maryi”64. W Kościele należy także bronić świętości 
i obowiązku celibatu Kapłańskiego65. To czystość strzeże autentycznej 
miłości66. A celibat łącząc się z modlitwą, jest skutecznym środkiem dla 
pozostawania w bliskości z Bogiem67. „Szatan niczego bardziej się nie boi 
i niczemu tak nie przeszkadza jak modlitwie”68. Zaś „świadectwo czystej 
miłości stanowi z jednej strony pewien rodzaj duchowej terapii dla ludz-
kości, a z drugiej sprzeciwia się bałwochwalstwu instynktu seksualnego”69. 
Dlatego zły duch wmawia ludziom, że celibat jest zbyt trudny, bo wie, 
jak bardzo wielką cnotą jest czystość, i jak bardzo ta cnota uświęca Ka-
płanów. Tymczasem to nie celibat, lecz liberalizm i nadużywanie funkcji 
nadzwyczajnych szafarzy jest przyczyną spadku powołań70. W Kościele 

„niczym nie można zastąpić Kapłaństwa służebnego [...], szafarzem, któ-
ry może sprawować w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko 
Kapłan ważnie wyświęcony [...]. Jeśli w sytuacji zwyczajnej obecna jest 
wystarczająca liczba wyświęconych szafarzy, również do rozdawania Ko-
munii Świętej, nie należy wyznaczać nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Świętej. W takich okolicznościach ci, którzy byliby wyznaczeni do tego 
rodzaju posługi, nie powinni jej wykonywać [...]. Przy sprawowaniu litur-

62 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja 
Redemptionis Sacramentum, Rzym 25.03.2004, nr 146-161.

63 Por. Jan Paweł II, List apostolski motu proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, 
św.  Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy, 
Rzym 1.10.1999.

64 Tobolski, B., Historia pewnego Filipa; Św. Filip Neri, Myśli św. Filipa Na każdy 
dzień.

65 Por. Ratzinger, J., Sarah, R., Z głębi naszych serc, Warszawa 2020; Paweł VI, Encyklika 
Sacerdotalis Cælibatus, 24.06.1967; Noworol, A.M., OV, Celibat. Najpiękniejszy skarb 
Kościoła, Niepokalanów 2020.

66 Por. Jan Paweł II, Czystość strzeże autentycznej miłości.
67 Por. Borutka, T., Orzeszyna, J., Jan Paweł II o kapłaństwie i życiu braterskim we 

wspólnocie zakonnej, Bielsko-Biała 1995, s. 103-108.
68 Św. Filip Neri, Myśli św. Filipa Na każdy dzień.
69 Jan Paweł II, Adhortacja Pastores geris, Rzym 16.1.2003.
70 Por. Wyniki badań w: Noworol, A.M., OV, Zatroszcz się o Pasterza, a pomnożą 

się owce (w przygotowaniu).
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gii do pomocy nadzwyczajnych szafarzy należy się uciekać jedynie w sy-
tuacji prawdziwej konieczności. Pomoc ta bowiem nie jest przewidziana 
w celu zapewnienia pełniejszego uczestnictwa świeckich, lecz z natury 
swojej jest dodatkowa i tymczasowa [...]. Funkcje te zaś, czysto uzupeł-
niające, nie powinny się stać bynajmniej okazją do zafałszowania samej 
posługi Kapłanów [...]. Niech więc w parafiach nigdy nie dochodzi do tego, 
aby Kapłani lekkomyślnie zamieniali się własnymi funkcjami Kapłański-
mi z diakonami lub świeckimi, wprowadzając tym samym zamieszanie 
co do specyfiki każdego z nich”71. Zatem nadzwyczajni szafarze w Polsce 
powinni ograniczyć wykonywanie swojej funkcji wyłącznie do roznosze-
nia Komunii Świętej chorym. Szacunek do Eucharystii, by rozdawali ją 
Kapłani, którzy Mszę św. sprawują in Persona Christi, wypowiadają dwa 
słowa, a na ich głos Jezus zstępuje z nieba i zawiera się w małej Hostii, 
ten szacunek mówi o miłości do Boga skrytego w Hostii, próbując rozpa-
lić w przyjmujących miłość do Eucharystii72. By zrozumieć, że widzialny 
pod postacią Opłatka73, to nie opłatek, lecz Jezus. Kapłani są ogromnym 
darem dla Kościoła, i dla całej ludzkości. Sakrament Kapłaństwa jest po-
wołaniem i oczekiwaniem, darem i łaską74, Poszukując nowych powołań 
do służby Bożej, potrzeba trzymać się korzeni, świętych tradycji Kościoła. 

„Pan nasz, Jezus, nie zawahał się powierzyć przeogromnego zadania rozpo-
wszechnienia Ewangelii we wszystkich krajach niewielkiej tylko garstce 
ludzi, którzy każdemu musieliby wydać się niezdolni, i z powodu swojej 
liczebności, i siły potrzebnej do takiego dzieła. Lecz trzódce tak nielicznej 
nakazał, aby się nie lękała (por. Łk 12, 32), gdyż przez Niego i z Nim, dzię-
ki nieustannej i wielce skutecznej Jego pomocy (por. Mt 28, 20), odniesie 
ona nad światem zwycięstwo (por. J 16, 33): On też pouczył, że Królestwo 
Boże tak bardzo jest silne ową wewnętrzną i ukrytą mocą, iż dzięki niej 
może i wzrastać, i wydawać plon również wtedy, gdy człowiek o tym nie 

71 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja 
Redemptionis Sacramentum, nr 146-161.

72 Por. Wójtowicz, M., SJ, Zakochany w Jezusie; A. Paterek, Święty Jan Maria 
Vianney. Życie i cuda proboszcza z Ars, s. 3-160.

73 Por. Flp 2, 7.
74 Por. Benedykt XVI, List Jego Świątobliwości Benedykta XVI na rozpoczęcie Roku 

Kapłańskiego z okazji 150. Rocznicy Dies Natalis Świętego Proboszcza z Ars, Watykan 
19.06.2009; Gajda, M., Kapłaństwo w świetle przykładu i wypowiedzi św. Jana Marii 
Vianneya.
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wie (por. Mk 4, 26-29). Żniwo zaś tego Królestwa jest wielkie, ale robot-
ników — teraz, jak i na początku — mało i nigdy liczba ich, przynajmniej 
według ludzkiej oceny, nie była wystarczająca. Niebiański jednak Król do-
maga się od nas usilnych modlitw, aby sam Pan żniwa posłał robotników 
na żniwo swoje (Mt 9, 37-38). W tej sprawie zabiegi ludzkiej przemyślno-
ści nie mogą przeważyć nad pełną tajemnic mądrością Chrystusa, który za-
wsze w dziejach Odkupienia — zwyciężał ludzką mądrość i moc głupotą 
i słabością (por. 1 Kor 1, 20-21)”75. 

„Nie mogą Bóg i szatan mieszkać w tym samym sercu”76 dlatego święci, 
nawet gdy wydają się „szaleni”, tak naprawdę szaleni nie są77. Ks. Filip 
ukazując niepojęte miłosierdzie Boże, próbował zwracać ludzi do Boga. 
Serce Ks. Filipa stało się tak wrażliwe, że w pewnym momencie nie mógł 
już głosić kazań, gdyż skoro tylko wspomniał o miłości Boga lub Męce 
Pańskiej, zaraz strumienie łez płynęły mu z oczu. Miłość Trójcy Prze-
najświętszej napełniała go ogniem78. Ks. Filip był jakby pustelnikiem 
w wielkim mieście, ale jednocześnie ewangelizował, głosząc kazania m.in. 
na ulicach, a dla grzeszników był pełen cierpliwej dobroci, tj. okazywał 
im zrozumienie i miłosierdzie. Do tego zachęcał również Filipinów, zale-
cając im, aby zawsze mieli Boga przed oczami79. Ks. Filipowi, i jego wiel-
kiej roztropności, Francja zawdzięcza to, że pozostawała krajem zasadni-
czo katolickim. Mianowicie, król Henryk IV, był kalwinem, potem został 
katolikiem, ale w czasie wojny domowej powtórnie został kalwinem, i po-
tem znów chciał wrócić do Kościoła katolickiego, prosząc o odpuszczenie 
grzechów. Wobec tego, Papież Klemens VIII, idąc za radą niektórych Kar-
dynałów, nie chciał odpuścić królowi (i podobnie postępującemu ducho-
wieństwu francuskiemu). Jednakże Ks. Filip spostrzegł, że taka odmowa 
popchnie króla (wraz z duchowieństwem) znów do kalwinizmu, i narazi 
Francję na wojnę domową; więc kilka dni spędził na modlitwie i postach 
z Kard. C. Baroniuszem, który był spowiednikiem Papieża. Trzeciego dnia 
rzekł do Kard. C. Baroniusza: „dziś wezwie cię Papież, by się spowia-

75 Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis Cælibatus, nr 47.
76 Michalik, J., Kazania o świętych Pańskich, Warszawa 2013, s. 210.
77 Por. 2Kor 11,16.
78 Por. Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku; Jaromin, H., Filip Neri [w:] 

Encyklopedia Katolicka, s. 206-207; O. F., Św. Filip Neri.
79 Por. Tobolski, B., Historia pewnego Filipa.
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dać. Po spowiedzi przeto, zanim mu udzielisz rozgrzeszenia, oświadcz mu: 
Ojciec Filip polecił mi, abym Waszej Świątobliwości nie udzielił rozgrze-
szenia, ani nie był nadal Jego spowiednikiem, jeżeli królowi francuskiemu 
nie przebaczysz”. W efekcie, Papież głęboko wzruszył się tymi słowami, 
poprosił spowiednika, aby go rozgrzeszył, po czym zwołał Kardynałów 
na naradę, na której postanowiono króla Henryka IV publicznie rozgrze-
szyć, i przyjąć z powrotem do Kościoła80.

Ks. Filip jest też przykładem na to, że chorującym Księżom można 
czasem pomagać w bardzo łatwy sposób, by mogli pełnić swoją posługę 
Kapłańską pomimo choroby. Wystarczy pamiętać, że „szabat został usta-
nowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”81. Mianowicie, kie-
dy Papież Grzegorz XIII wydał zarządzenie, aby spowiednicy udający się 
do konfesjonału zakładali na siebie komże, Ks. Filip uzyskał specjalną 
dyspensę od tego przepisu. Ponieważ po tym jak otrzymał stygmat Ducha 
Świętego, Ks. Filip doświadczał nie tylko pomnożenia odczuwalnej po-
bożności, ale przez pozostałą część życia powtarzały się u Ks. Filipa pal-
pitacje serca. Rzymscy lekarze doszli do wniosku, że owe palpitacje miały 
ponadnaturalne pochodzenie; trwały kiedy Ks. Filip był zaangażowany 
w czynności duchowe. Palpitacjom tym towarzyszyło wielkie odczucie 
gorąca, stąd Ks. Filip był zmuszony używać każdego dostępnego środka, 
aby się ochłodzić. Zazwyczaj nosił habit odpięty aż do pasa, gdyż bardzo 
cierpiał z gorąca.82 Ks. Filip był też wzorem dla Kapłanów, aby pamiętali, 

„że każdy cierpiący człowiek odziany jest w majestat Bożego Syna [...] 
w różny [...] sposób cierpi człowiek i woła o człowieka, potrzebuje jego 
pomocy”83.

Ks. Filip udzielał także ponadczasowych rad na temat spowiedzi: 
Ktokolwiek chce robić postępy w życiu duchownym, powinien się spo-
wiadać przed mądrym i rozsądnym Kapłanem. Zanim wybierze się spo-
wiednika, potrzeba zastanowić się, a gdy się go wybrało, nie zmieniać, 
i nie chodzić do spowiedzi raz do tego, drugi raz do owego, albowiem 

80 Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku.
81 Mk 2,27.
82 Por. Skarby Kościoła. Św. Filip Nereusz. Zamieszkany przez Ducha Świętego.
83 Bp W.A. Mering, Słowo wprowadzające, w: A.M. Noworol OV, Dobroci człowieka 

zdrowiem się nie mierzy, Tyniec 2021.
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gdy złemu duchowi nie udało się pochwycić duszy, to będzie się on 
starał wszelkimi sposobami, aby zasiać niezgodę między penitentem 
a spowiednikiem84. Zaś „ogrom miłości, jaką ku Bogu jesteśmy przejęci, 
poznajemy z wielkości żądań do Boga zanoszonych, i z gotowości, z jaką 
się podejmujemy znosić cierpienia, a nawet męki dla Pana Boga. Kto nie-
cierpliwy i ucieka od krzyża, znajdzie krzyż inny, jeszcze dolegliwszy. 
Cierpienia na tym świecie są najlepszą szkołą dla nabrania wytrwałości 
i udoskonalenia się w cnotach”85. Doskonała metoda, która strzeże przed 
upadkiem w ciężkie grzechy polega na tym, aby każdego wieczoru mówić 
sobie: „jutro mogę być umarłym”86. 

Zakończenie: bądźcie dobrzy, jeśli potraficie

Rzym, do którego przybył nastoletni Filip, nie był europejską me-
tropolią. Co więcej Kościół przed Soborem Trydenckim potrzebował 
odnowy. I „równocześnie, jakby Bożą odpowiedzią na ten przygnębia-
jący stan rzeczy, są wielcy święci działający w tym czasie w Rzymie, tacy 
jak Ignacy Loyola, Feliks Cantalice czy właśnie Filip Neri będący także 
spowiednikiem i doradcą Papieży. Nie bez powodu, w głównej nawie 
bazyliki św. Piotra, wśród świętych filarów Kościoła, św. Filip znajdu-
je się zaraz po konfesji św. Piotra, jako drugi Apostoł Rzymu”.87 Życie 
św. Ks. Filipa jest wymownym znakiem także dla współczesnego świa-
ta, i Kościoła, gdyż podobnie jak w czasach Ks. Filipa, „zaiste, Czcigod-
ni i Najmilsi Bracia w Kapłaństwie, których wszystkich w Sercu Jezusa 
Chrystusa miłujemy (Flp 1, 8), dzisiejszy świat — który choć przeżywa 
okres ciężkiej próby w wyniku rozwoju i przemian historycznych, słusznie 
chlubi się z godziwych i szlachetnych osiągnięć stworzonych ludzkim sta-
raniem — ten świat, powiadamy, ogromnie potrzebuje świadectwa takich 
ludzi, którzy oddaliby siebie całych świętym i najcenniejszym wartościom 
duchowym, aby naszej epoce nie zabrakło owego cudownego i niemal 

84 Por. Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku; Św. Filip Neri, Myśli 
św. Filipa Na każdy dzień.

85 Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku.
86 Por. Św. Filip Neri, Myśli św. Filipa Na każdy dzień.
87 Tobolski, B., Historia pewnego Filipa.



95ORATORIANA nr 96 — czerwiec 2022

Boskiego światła ducha ludzkiego, wspinającego się ku temu, co najbar-
dziej wzniosłe”88.

Kościół potrzebuje na nowo odnaleźć wartość swoich tradycji, znaleźć 
w sobie prawdę, że stare jest lepsze od nowego89, aby usłyszał wezwa-
nie św. Pawła: „abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie 
od nałożenia moich rąk”90. I wsłuchał się w słowa św. Jana: „Umiłowa-
ni, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 
Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa 
w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy 
w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieli-
śmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto 
wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miło-
ścią: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”91.

88 Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis Cælibatus, nr 46.
89 Por. Łk 5, 39.
90 2 Tm 1, 6.
91 1 J 4, 11-16.
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Człowiek nie jest miarą wszechrzeczy

Ks. Adam Adamski COr

Człowiek 
nie jest miarą wszechrzeczy

Wydawnictwo 
Święty Wojciech 

2022

Jedni mówią, że historia lubi się powtarzać. Inni, że jest nauczycielką 
życia. Jak jest naprawdę? Czy wydarzenia zataczają koło, czy też nic dwa 
razy się nie zdarza? Czy ludzie potrafią wyciągać wnioski z nieszczęść, 
które sami powodują?

Odpowiedzi na te pytania nie są sprawą prostą i oczywistą. Pomo-
cą w  ich udzieleniu może być lektura niniejszej książki. Autor w me-
rytoryczny, a zarazem ciekawy sposób opowiada o czasach, w których 
żyli kolejno Sokrates, św. Filip Neri i św. Jan Paweł II. Na przykładzie 
ich losów dowiadujemy się, że zawsze, kiedy człowiek poczuł się miarą 
wszechrzeczy, dochodziło do czegoś, co sprowadzało go na ziemię. Za-
leżności opisane w tej książce mogą okazać się istotne także w XXI wieku, 
kiedy coraz trudniej interpretuje się nam zdarzenia współczesne.
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Dlaczego oni? 

Sokrates żył w piątym stuleciu przed Chrystusem, św. Filip Neri 
w  wieku XVI po Chrystusie, a św. Jan Paweł II wprowadził Kościół 
w trzecie już tysiąclecie. 

Ideą łączącą te trzy życiorysy może być konsekwentne podkreśla-
nie, wbrew dominującym w ich czasach poglądom, że człowiek mimo 
wszystko nie jest miarą wszechrzeczy.

Zdanie przeciwne, czyli twierdzenie, że to ostatecznie od człowie-
ka wszystko zależy, że człowiek sam decyduje co jest prawdą, a co nie, 
co jest dobre a co złe, czyli że jest on miarą wszechrzeczy, przypisuje 
się sofiście Protagorasowi. Chociaż żył on w V w. przed Chrystusem, 
to  jednak jego postrzeganie miejsca człowieka na ziemi, powraca póź-
niej z różną intensywnością w różnych okresach historycznych. 

Obrońcami twierdzenia, że człowiek nie jest miarą wszechrzeczy 
byli właśnie: ateńczyk Sokrates, florentczyk z pochodzenia i jednocze-
śnie rzymianin z wyboru św. Filip Neri, oraz papież z dalekiego kraju 
św. Jan Paweł II. 

Gdy Sokrates strącał zadufanego w sobie człowieka z piedestału, 
na którym wcześniej postawił go Protagoras, wmawiając, że jest miarą 
wszechrzeczy, mógł mieć wątpliwości, czy słusznie czyni, tym bardziej, 
że ówczesna tzw. większość, wyśmiewała go, groziła, a w końcu skazała 
na śmierć za psucie młodzieży. 

Sokrates chrześcijański św. Filip Neri miał już za sobą doświad-
czenie minionych wieków. Widział na jakim fundamencie zbudowany 
został świat nowej ery, świat ery chrześcijańskiej. Jednak wydarzenia 
tworzące klimat intelektualny Renesansu mogły przyprawiać o zawrót 
głowy i wielu przyprawiało, w wyniku czego „tracili głowę”. 

Przy całej świadomości narażenia się na zarzut zbytniego uproszcze-
nia poprzez odwołanie się do symboli, takim właśnie symbolem sokra-
tejskiej postawy we współczesnym świecie jest św. Jan Paweł II. Siła 
jego oddziaływania na przełomie tysiącleci nie ma sobie równych. Po-
dobnie jak otwarty sprzeciw czy zupełna obojętność na konsekwentne 
przypominanie przez niego, chociaż za pomocą innych słów, że czło-
wiek nie jest miarą wszechrzeczy. 
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Sokrates w Atenach kładł fundamenty pod dzieło poszukiwania 
PRAWDY. Sokrates chrześcijański św. Filip Neri wzmacniał te funda-
menty PRAWDĄ objawioną chrześcijańskiej wiary. 

W zglobalizowanym świecie św. Jan Paweł II na niewyobrażalną ska-
lę mógł realizować idee pojawiające się jakby w zalążku w Oratorium 
rzymskiego Sokratesa. 

Chociaż mijają wieki, zmieniają się systemy polityczne, ekonomiczne 
i społeczne, to jednak ciągle Protagoras znajduje zwolenników swojej 
tezy, którzy nawet nie znając jej autora i jego poglądów, uważają, że: 
Człowiek jest miarą wszechrzeczy i po swojemu chcą urządzać świat. 

Optymizmem i nadzieją napawa jednak fakt, że jednocześnie każda 
epoka znajduje swojego Sokratesa, który wierząc w niezmienną PRAW-
DĘ i DOBRO, konsekwentnie ich szuka, innym też pomaga te wartości 
znaleźć i jednocześnie ma odwagę iść „pod prąd”. 

Dlatego to św. Filip Neri został już nazwany Sokratesem chrześcijań-
skim, a św. Jana Pawła Wielkiego możemy nazwać Sokratesem naszej 
cywilizacji.
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SKARBY ŚWIĘTEJ GÓRY

ks. Henryk Brzozowski COr

Skarby świętej Góry

© Kongregacja Oratorium 
św. Filipa Neri

Gostyń 2022

Skarbce najczęściej wywołują skojarzenia z rzeczami bezcennymi 
wykonanymi ze złota, srebra, kości słoniowej, jednym słowem z naj-
kosztowniejszych materiałów i do tego jeszcze zdobionych szlachetnymi 
kamieniami. Skarbiec świętogórski pomimo że nie posiada dużo przed-
miotów złotych i szlachetnych kamieni, jest miejscem przechowującym 
przedmioty wartościowe. I nie chodzi tu bynajmniej o wartość material-
ną, przeliczną w pieniądzach. Teoretycy sztuki i myśli konser- wator-
skiej ubiegłego wieku, tacy jak Aloisy Riegel, Max Dvořák i Walter Frodl 
dostrzegli w przedmiotach zabytkowych, bo takie przedmioty niniejsza 
praca prezentuje, wartości wielorakie. W tym miejscy wyjaśnijmy, że za-
bytkiem są nie tylko przedmioty dawne, ale najogólniej mówiąc, także 
współczesne posiadające wartość historyczną, naukową lub artystyczną. 
Przedmioty zabytkowe, zdaniem wspomnianych teoretyków, są nośni-
kami wartości historycznej, artystycznej i użytkowej. Ważną też rolę 
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odgrywa, zawarta już w tych trzech wymienionych kategoriach, wartość 
dawności, wartość emocjonalna, jakość artystyczna, oddziaływanie ar-
tystyczne i dodajmy od siebie wartość sakralna.

Przedstawione w niniejszej publikacji dzieła sztuki złotniczej, ma-
larskiej i hafciar- skiej mają dla nas niebagatelną wartość historyczna. 
Świadczą o historii w szerszym i węższym zakresie, mówią o funda-
torach, kustoszach sanktuarium, o rozwoju kultu maryjnego, a nade 
wszystko o zwyczajach religijnych i pobożności ludzi przybywających 
do tego miejsca. To przecież każdy prezentowany przedmiot ma swoją 
niepowtarzalną historię, niekiedy odnotowaną w zapiskach kronikar-
skich, a najczęściej anonimową. Ale i wówczas rzeczy anonimowe prze-
mawiają do nas swoją autentycznością. To artefakty z dawnej i współ-
czesnej historii.

Ukazane zabytki mają swoją niezbywalną wartość artystyczną, któ-
rą każdy może osobiście doświadczać, kontemplować i delektować się. 
Wybitny historyk sztuki Jan Białostocki w jednej ze swoich publikacji 
wspominał o romańskim relikwiarzu z łacińskim napisem, który w pol-
skim tłumaczenie brzmi: sztuka cenniejsza niż złoto i kamienie szlachet-
ne. To zdanie zainspirowało tegoż historyka do zatytułowania swojej 
znakomitej publikacji: „Sztuka cenniejsza niż złoto”. Napis z relikwiarza 
przywołujemy, aby jeszcze raz podkreślić, że o wartości dzieła

sztuki nie decyduje materiał, ale kunszt artysty, który dzieło stworzył. 
Z bogatego zbioru świętogórskiego, dla naszej publikacji wybraliśmy 
dzieła najcenniejsze oraz najbardziej reprezentacyjne dla poszczegól-
nych okresów stylistycznych. Należą tu przedmioty powstałe od okresu 
nowożytnego do dzieł współczesnych.

Trzecią podstawową wartością dzieł sztuki jest ich użytkowość. Oma-
wiane dzieła nie tylko pełniły w liturgii określone funkcje, ale w  zna-
komitej większości służą dalej w ceremoniach liturgicznych. To nie są 
zabytki martwe, przezna- czone tylko dla percepcji estetycznych, wysta-
wiania w muzealnych gablotach i do badań naukowych. Ale to są zabytki 
żywe, funkcjonujące w przestrzeni liturgicznej od chwili ich fundowania. 
Kielichy, monstrancje i ornaty nadal spełniają swoje zadania, do których 
były w zamiarze darczyńców fundowane. Należy dopowiedzieć, że im 
starsze i szacowniejsze dzieła, tym z uwagi na czyn- niki niszczące, rza-
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dziej są używane. Można by sądzić, że wartość użytkowa jest tak bardzo 
prozaiczna i oczywista, że nie warto o niej pisać. Tak nie jest. Użytecz-
ność najbardziej sprzyja zabytkom i przyczynia się do dobrego stanu za-
chowania. Ponieważ przedmioty były używane w liturgii, dlatego o nie 
dbano, stwarzano dla nich dobre warunki przechowania, naprawiano, 
a w razie nie- bezpieczeństwa ukrywano. W przypadku sztuki kościelnej 
wartość użytkowa ściśle wiąże się z wartością sakralną. Dzieła dawnego 
złotnictwa i hafciarstwa, które przetrwały do naszych czasów w ogrom-
nej większości pochodzą ze skarbców kościelnych. Ze dawnych sreber 
i ubiorów świeckich mamy tylko znikomą ilość zabytków. To nie tylko 
dotyczy zabytków rzemiosła artystycz- nego, ale również dzieł z zakre-
su architektury, malarstwa, rzeźby i grafiki. Przedmioty funkcjonujące 
w  przestrzeni kościelnej przynależą do sfery sacrum. To co sakralne 
zawsze budziło respekt, szacunek i też trwogę przed wejściem w kon-
flikt z tym co święte. Pałace i zamki pozostawione bez opieki właścicieli 
szybko były ogołocone, popadały w ruinę i znikły z zabytkowego krajo-
brazu. Tego mieliśmy mnóstwo przykładów po ostatniej wojnie świato-
wej. Czego nie zabrali lub nie zniszczyli Niemcy i Rosjanie, rozgrabiła 
ludność miejscowa. Nawet kościoły pozbawione opieki administrato-
rów i wspólnot religijnych ulegały dewastacji. Przykładem jest chociaż-
by dolnośląski kościół pocysterski w Lubiążu z zachowanym do końca 
1945 roku, przepięknym wyposażeniem wnętrza. Pozbawiony opieki 
dziś jest pusty. Pozostała piękna architektura gotyckiej świątyni z mar-
twą duszą. Dlatego wartość sakralna w znacznej mierze przyczyniła się 
do zachowania świętogórskich zabytków. Do tego należy jeszcze dodać 
istotną wartość, jaką jest stałość opiekunów gostyńskiego sanktuarium.

Od 1668 roku kustoszami byli oratorianie ze zgromadzenia św. Filipa 
Neri. Święta Góra stała się ich dziedzictwem duchowym i materialnym. 
O patrymo- nium należy nie tylko dbać, ale także pomnażać. Każda epo-
ka wnosiła nowe wartości i konserwowała dawne. I tak jest do dzisiaj.

Publikacja jaką oddajemy do rąk Czytelnika składa się z części teksto-
wej i kata- logowej. Część tekstowa najpierw przedstawia historię fundacji 
świętogórskiej od uchwytnych źródłowo początków aż do czasów współ-
czesnych. Dotyczy ona budowy i wyposażenie kościoła oraz klasztoru. 
Okres ponad 350 lat obfitował w różne fundacje, które pozostawiły trwały 
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ślad w świętogórskim pejzażu zabyt- kowym. Wielość fundacji, zwłaszcza 
powojennych sprawiło, że z konieczności wybrano tylko nieważniejsze.

W dalszej kolejności podjęto próbę nakreślenia historii skarbca świę-
togórskiego. Od razu wyjaśnijmy, że skarbcem nazywamy przestrzeń 
kościelno-klasztorną, gdzie znajdują się omawiane zabytki. Sprzęty li-
turgiczne przechowane są sejfach, ornaty w szafach zakrystyjnych, wota 
wiszą w kościele, tam też znajduje się tabernakulum, a obrazy zdobią 
krużganki klasztorne. Pozostałe cenne pamiątki zabezpieczone są 
w  klasztornych pomieszczeniach. Na końcu części tekstowej zamiesz-
czono odpisy testamentów, kontraktów zawartych z wykonawcami, 
dawne inwentarze i archiwalne zapisy dotyczące problematyki funda-
cyjnej. Oryginalne teksty swoją autentycznością nie tylko odtwarzają 
historię, ale ją przybliżają, a nawet ożywiają. Z dawnych wieków prze-
mawiają do nas fundatorzy, architekci, wykonawcy i administratorzy. 
Jak gdyby wchodzimy z nimi w dialog. Nie wszyst- kie fundacje mają 
swoją historię odnotowaną w archiwaliach. Spora ich ilość jest jednak 
anonimowa, o których nic nie wiemy. Ubytki materiału archiwalnego 
spowodowane kasatą klasztoru i zawieruchami wojennymi, uniemożli-
wiły pełne odtworzenia historii skarbca.

Ostatnia część publikacji zawiera katalog wybranych zabytków. 
Z bogatego zespołu zabytków świętogórskich należało dokonać pewnej 
selekcji. Zaprezento- wano tylko takie, które przedstawiają wysoką war-
tość historyczną i artystyczną. Do rzemiosła artystycznego dołączono 
także przykłady z malarstwa i grafiki. Oprócz dokumentacji fotograficz-
nej dołączono noty katalogowe zawierająca szczegółowe opisy, historie 
fundacyjne oraz gdzie to było możliwe, nazwiska wykonawców, mate-
riał, czas powstania oraz literaturę, w której prezentowane zabytki zo-
stały już odnotowane.

Na koniec składam szczere podziękowanie mojej wspólnocie świę-
togórskiej za ogromną życzliwość, wyrozumiałość i braterską pomoc. 
Dobrze być w takiej wspólnocie braterskiej. Szczególne podziękowa-
nie składam nieżyjącemu już mojemu mistrzowi i nauczycielowi pro-
fesorowi Janowi Tajchmanowi z Torunia, którego miałem zaszczyt być 
uczniem. To on ukazywał mi piękno zabytków i uczył, jak to piękno za-
chować dla przyszłych pokoleń.
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Z radością przyjmujemy publikację ks. dra Henryka Brzozowskiego 
COr z okazji  400-lecia kanonizacji św. Filipa Neri. Jubileusz wyniesienia 
na ołtarze staje się okazją, aby na nowo spojrzeć na Założyciela Kongre-
gacji Oratorium — przez pryzmat powstałej ikonografii. Popularność 
św. Filipa Neri w sztuce w stuleciu Jego kanonizacji przerasta kult in-
nych bardzo znanych świętych, co odzwierciedla stwierdzenie św. Jana 
Pawła II wypowiedziane w 1995 r. z okazji 400-setnej rocznicy śmierci 
św. Filipa, iż to Rzymianie spośród tak wielu świętych wybrali i ukochali 
Go, czyniąc drugim Apostołem Wiecznego Miasta obok św. Piotra.

Opracowanie ikonografii św. Filipa Neri na terenie naszego kraju 
jest bez precedensu. Ukazuje oddziaływanie przez sztukę Osoby fun-
datora Oratorium na pobożność i duchowość wiernych, przekraczającą 
wspólnoty filipińskie. Należy się wdzięczność Autorowi za stworzenie 
katalogu polskiej ikonografii św. Filipa Neri, jej wnikliwą i naukową 



106 ORATORIANA nr 96 — czerwiec 2022

ks. Henryk Brzozowski COr

Streszczenie

Publikacja powstała jako upamiętnienie jubileuszu 400. lecia kanoni-
zacji św. Filipa Neri dokonana 12 marca 1622 roku przez papieża Grze-
gorza XV w Rzymie. Główną ideą pracy jest przedstawienie oraz omó-
wienie wizerunków św. Filipa w sztuce polskiej, pojmowanej w szerokim 
zakresie. Dlatego do badań włączono oprócz wizerunków wykonanych 
przez artystów polskich, także artystów zagranicznych, których reali-
zacje znajdują się w zbiorach polskich. Także włączono do pracy dzieła 
polskich artystów przechowywane w zbiorach zagranicznych. W pre-
zentacji uwzględniono wizerunki św. Filipa występujące w malarstwie, 
rzeźbie, grafice oraz w rzemiośle artystycznym, powstałe od początku 
XVII wieku aż do 2020 roku. Górna granica czasowa podyktowana zo-
stała koniecznością zakończenia kwerendy i opracowania zebranego 
materiału.

Praca składa się z części tekstowej i katalogowej. Katalog zamiesz-
czony na końcu tekstu stanowi zasadniczą bazę badawczą. Każdy wize-
runek jest ilustrowany zdjęciem. W nocie katalogowej podano szczegó-
łowy opis, techniki wykonania, wymiary, historię oraz wykonawcę, jeżeli 
jest rozpoznany. Część tekstowa dzieli się na cztery rozdziały. W pierw-
szym przedstawiono syntetycznie życiorys św. Filipa od jego narodzenia 

analizę. Dzięki czemu powstało znamienite dzieło, ważne dla polskiej 
duchowości, kultury i historii sztuki. Bowiem „wiara, która nie staje się 
kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie 
przeżytą wiernie”, podkreśla św. Jan Paweł II. Dla polskich wspólnot fi-
lipińskich prezentowana publikacja stanowi wyjątkową okazję, aby na 
nowo odczytać i rozpalić oratoryjny charyzmat. Niech będzie inspiracją 
do pogłębienia duchowości i realizacji apostolstwa na miarę wzoru, jaki 
pozostawił św. Filip Neri, stygmatyk Ducha Świętego i prorok radości.

ks. Mirosław Prasek COrProkurator Federacji Kongregacji Oratorium 
św. Filipa Neri w Polsce.
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we Florencji aż do chwalebnej śmierci w Rzymie. Drugi rozdział oma-
wia kult św. Filipa Neri w Polsce i jego rozwój. Tu przedstawiono krótką 
historię powstania polskich wspólnot filipińskich aktualnie istniejących 
oraz takich, które rozpadły się i przeszły już do historii. Także te nie-
istniejące wspólnoty dają świadectwo o atrakcyjności i zachwyceniu się 
ideą Oratorium przez środowisko polskie.

Kolejny rozdział omawia ikonografię św. Filipa w sztuce włoskiej. 
To tam rodziła się jego ikonografia hagiograficzna, która miała zasadni-
czy wpływ na obrazowanie naszego świętego w innych krajach. Na pod-
stawie zachowanych dzieł można było prześledzić przerzuty artystyczne 
ze środowisk włoskich do polskich. Artyści włoscy wypracowali zasad-
nicze kanony ikonografii świętofilipowej. Należy tu wymienić przede 
wszystkim obraz Guido Reniego namalowany w 1614 roku na uroczy-
stość beatyfikacji oraz obraz z chorągwi sprawiony na dzień kanoniza-
cji św. Filipa w 1622 roku. Te obrazy przyjęły się szybko jako wizerun-
ki przeznaczone do publicznego kultu w kościołach i kaplicach. Obraz 
z baneru kanonizacyjnego w niewielkim tylko stopniu wpłynął na spo-
sób obrazowania świętego w sztuce polskiej. Zasadniczą rolę odegrał 
obraz Guido Reniego, którego kopie spotykamy prawie we wszystkich 
kongregacjach polskich. Przy zakładaniu dawnych polskich wspólnot 
oratoryjnych, zamawiano u krajowego artysty kopie obrazu Reniego 
i w uroczystej procesji wnoszono do kościoła. Tak było przy introdukcji 
Kongregacji w Gostyniu, Poznaniu, Borku Wlkp. i Biechowie. Artyści 
włoscy namalowali pierwsze portrety św. Filipa, które mają dla nas nie-
bagatelne znaczenie, zwłaszcza te wykonane jeszcze za jego życia. Na-
leży tu przywołać portret Cristofora Roncallego z lat 1590-1595 oraz 
Federiga Zuccariego z 1593 roku. Ich realizacje mają wartość dokumen-
tu. Oni znali osobiście założyciela Oratorium i starali się jak najwierniej 
oddać na płótnie jego cechy fizyczne, a jeszcze bardziej duchowe. Do-
niosłe znaczenia miały grafiki z wizerunkami naszego patrona, niekiedy 
otaczane epizodami z jego żywota. Takie ryciny wykonali w początkach 
XVII wieku Giacomo Lauro, Pietro Cole oraz Mathias Greuter. Grafiki 
miały tę zaletę, że można je wytwarzać w setkach egzemplarzy i szybko 
rozpowszechniać. Dziełami oddziałującymi na polską ikonografię były 
portrety św. Filipa wykonane przez takich mistrzów pędzla jak Carlo 
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Dolci,  Giovanni Battista Gauli, Carlo Maratta i Giovanni Carlo Bevila-
cqua. W pracowniach włoskich powstawały cykle graficzne ilustrujące 
żywot św. Filipa. Największą popularność zyskały grafiki znakomitego 
rytownika Luca Ciamberlano. Jego grafiki ilustrowały życiorys założy-
ciela Oratorium, napisany przez Pietro Giacoma Bacciusa w 1625 roku. 
To dzieło tłumaczono na wiele języków, także na polski, doczekało się 
ponad setki wydań. Niemniej popularne w zbiorach polskich były cy-
kle grafik narracyjnych, wykonanych przez artystów weneckich Inno-
cente Alessandri oraz Pietro Antonio Novelli. Na wizualizację św. Filipa 
w sztuce polskiej, duży wpływ miały także obrazy nieznanych z nazwi-
ska artystów włoskich. Jeden z nich ukazuje Mszę św. Filipa, inny przed-
stawia apostoła Rzymu jako gorliwego kaznodzieję, a jeszcze inny uka-
zuje jego stany mistyczne.

Ostatni rozdział przedstawia ikonografię św. Filipa występującą 
w sztuce polskiej. Na potrzeby niniejszej pracy zebrano i opracowano 255 
wizerunków reprezentujących różnorakie sztuki plastyczne. W  pierw-
szej kolejności zaprezentowano wizerunki przechowywane w  aktual-
nie istniejących klasztorach filipińskich. Tam też przechowywane są 
najpokaźniejsze zbiory. Znalazły się tu wizerunki z klasztoru filipinów 
w Bytowie, Gostyniu, Poznaniu-Świerczewie, Radomiu, Studziannie, 
Tarnowie i Tomaszowie Mazowieckim. Przedstawiono także wizerun-
ki z dawnych klasztorów filipińskich. Do tej grupy należą zachowane 
obrazy w Poznaniu-Śródce, Borku Wlkp., Biechowie, Kamiannej oraz 
Krakowie-Toniach. Na końcu zaprezentowano obrazy naszego świętego 
przechowywane w różnych kościołach i kaplicach na terenie polski. Jego 
kult kwitł nade wszystko tam, gdzie powstawały wspólnoty oratoryjne, 
a także istniał w innych miejscach. Należy jednak zaznaczyć, że był to 
kult elitarny i nie osiągał nigdy większej popularności. Znakomite wize-
runki św. Filipa spotykamy w kościele Mariackim w Krakowie, w klasz-
torze karmelitanek krakowskich, Fromborku, Kąkolewnicy, Krzeszowie 
i katedrze gnieźnieńskiej. Na szczególne podkreślenie zasługują obrazy, 
które ukazują św. Filipa jako kapłana godnego naśladowania dla wspól-
not kanonickich. W tej wersji ikonograficznej malowano św.  Filipa 
w zapleckach stall, gdzie kanonicy spotykali się na wspólnej modlitwie. 
Przykładem są stalle z kościołów w Chełmnie, Koźminie Wlkp., Środzie 
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Wlkp., Starym Sączy i Niepołomicach. Interesujący zbiór grafik z przed-
stawieniem św. Filipa posiada Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 
Muzeum Narodowe i Etnograficzne w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska 
oraz Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rycin.

Na podstawie zebranego materiału można stwierdzić, że dzieła uka-
zujące św. Filipa w sztuce polskiej zajmują ważną pozycję w ikonogra-
fii hagiograficznej. Zebrane w pracy wizerunki świętego wykonywali 
przede wszystkim artyści polscy, posiłkując się niekiedy wzorcami za-
granicznymi. Do wyjątków należą gotowe dzieła przywożone z obcych 
środowisk twórczych. W analizowanym materiale ikonograficznym 
można wyróżnić dzieła samodzielne, oryginalne, wynikające z inwen-
cji twórczej, dalej realizacje twórczo nawiązujące do dzieł zagranicz-
nych oraz obrazy-kopie wiernie odtwarzające artystów obcych. Z dzieł 
oryginalnych na wyróżnienie zasługuje znakomity portret św. Filipa 
z kościoła w Koźminie Wlkp., płaskorzeźba z kościoła św. Małgorzaty 
w Poznaniu-Śródce oraz wizerunki z klasztoru filipinów w Studziannie. 
Ten klasztor przechowuje srebrny relikwiarz antropomorficzny, obraz 
ukazujący drzewo genealogiczne czcigodnych Oratorianów oraz obraz 
św. Filip wśród patronów od morowego powietrza. Takich dzieł nie spo-
tykamy nigdzie. Niepowtarzalną kompozycję malarską stworzył Jerzy 
Wilhelm Neunhertz we freskach z 1746 roku, zdobiących kopułę ko-
ścioła na Świętej Górze. Niewątpliwie, jest to dzieło jedyne, w którym 
mistrzostwo wykonania idzie w parze z wyrafinowanym programem 
ikonograficznym. Z dzieł współczesnych na szczególne wyróżnienie za-
sługują obrazy wykonane w 2005 roku z okazji jubileuszu 100-lecia od-
nowienia parafii Chiesa Nuova. Zorganizowano wtedy wystawę Tarnów 
dla rzymskich filipinów.  Powstało wówczas szereg prac oryginalnych 
i niepowtarzalnych, które znajdą swoje stałe miejsce we współczesnej 
sztuce polskiej. W polskim dorobku artystycznym znalazły się także sa-
modzielne interpretacje wizerunku św. Filipa, wykonane przez takich 
malarzy jak Leon Drapiewski, Marian Paweł Kaczmarek, Ryszard Białek 
i Anita Kałuża-Sitnik.

W zebranym materiale spotykamy także wizerunki świętego, wy-
konywane przez polskich artystów, świadomie nawiązujących do dzieł 
obcych. Te obrazy wykazują dużą samodzielność twórczą i wnoszą 
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do rodzimej sztuki niepowtarzalny wkład artystyczny. Jednym z takich 
artystów był filipin ks. Bernard Preibisz, działający w Tarnowie. W swo-
im dorobku artystycznym pozostawił dwa obrazy ze św. Filipem. Jego 
płótna twórczo nawiązują do znanego w sztuce włoskiej od XIV wieku, 
tematu ikonograficznego zwanego Sacra Conversazione. Wśród portre-
tów św. Filipa występuje sporo obrazów w twórczy sposób nawiązujące 
do takich artystów włoskich jak Carla Maratty, Carla Dolci, Sebastia-
no Conca, Giambattisty Piazetty i Giambattisty Gaulliego. Te polskie 
realizacje nie tyle odtwarzają artystów zagranicznych, ale umiejętnie 
przetwarzają osiągnięcia innych mistrzów pędzla, tworząc samodzielne 
interpretacje.

W czasach współczesnych pojawiło się zwłaszcza w prywatnych 
zbiorach, spora ilość kopii artystów włoskich takich jak Guido Reniego, 
Carla Dolci i Pala di Giancarlo Bevilacqua. Dużą popularność zyskały 
obrazy nieznanych artystów włoskich z tematem „msza św. Filipa” oraz 

„ekstaza św. Filipa”.
Analizowany materiał pozwala wnioskować, że polska sztuka może 

nie tylko poszczycić się pokaźną ilością wizerunków św. Filipa, ale także 
ich jakością artystyczną. Pomijamy tu obrazy-kopie, które nie wzboga-
cają sztukę polską. Artyści polscy potrafili twórczo posiłkować się do-
robkiem artystycznym jaki pozostawili mistrzowie włoscy. Powstawały 
wizerunki zindywidualizowane, noszące piętno artystycznej inwencji 
ich wykonawców. Ambicją wspólnot filipińskich było fundowanie kaplic 
i ołtarzy z wizerunkami św. Filipa jako kreacji artystycznie samodziel-
nych, dojrzałych i niepowtarzalnych. Takie realizacje mówią nie tylko 
o kulturze artystycznej fundatorów, ale także o oratoryjnej duchowości 
i pobożności dawnych i współczesnych uczniów św. Filipa Neri.
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