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PROSTO DO SERCA

CZCIGODNI CZYTELNICY!

„SPADŁ KAMIEŃ Z SERCA”

Czas przemija nieubłaganie. Zbliżający się listopad i nasze
wizyty składane na cmentarzach świadczą o tym, że ich czas się
skończył, a nasz się skończy. Przekazując Wam kolejny numer
„Świętogórskiej Róży Duchownej” pragniemy wesprzeć refleksję
nad naszą przemijalnością i pragniemy zachęcić do dojrzałego
przeżywania śmierci i modlitwy za naszych drogich zmarłych.
O tym wszystkim możecie przeczytać w niektórych artykułach
tutaj zamieszczonych.
W poprzednim numerze Kwartalnika zapowiadaliśmy Międzynarodowy Kongres Duszpasterstw Oratoryjnych, jaki odbył
się na Świętej Górze w lipcu br.. Nie publikujemy tutaj szczegółowo materiałów Kongresu, ale jedynie obszerną relację z jego
przebiegu. Szczegółowe treści ukazały się w naszym kongregacyjnym piśmie pt. „Oratoriana”. Na pewno niejeden raz będziemy
do nich sięgać, bowiem radość, która była głównym tematem
Kongresu, to rzeczywistość ciągle dla nas i ciągle pragniemy ją
mądrze, i w zgodzie z wolą Boga budować.
Treści, które tym razem proponujemy, nie dotyczą jeszcze
radości Bożego Narodzenia. W następnym numerze pisma o tej
radości dużo znajdziecie materiałów.
A teraz, kiedy jest czas jesieni, czas dojrzałych owoców, życzymy Wam, abyście zawsze pamiętali, że przez Boga jesteśmy
wybrani i przeznaczeni na to, aby owoc obfity przynosić - owoc
świętego życia nade wszystko! Niech na tej drodze wspomaga
nas Świętogórska Róża Duchowna.
W imieniu zespołu redakcyjnego

Wydarzeniem wielkiej wagi historycznej, a także
prestiżowej, było III Międzynarodowe Spotkanie
Duszpasterstw Oratoryjnych na Świętej Górze
w Gostyniu, w dniach 12 – 17 lipca 2004 r.. Pierwsze w ponad 300 – letniej historii istnienia domu filipińskiego w Gostyniu tego rodzaju spotkanie
przedstawicieli tak księży, braci jak i świeckich z 11 krajów świata wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego, a także i fizycznego. Prośba
skierowana do Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce
o zorganizowanie tegoż zjazdu została przyjęta przez całą polską społeczność filipińską z mieszanymi uczuciami, bowiem nakład finansowy, nakład
pracy i wiele innych czynników organizacyjnych rodził obawy, czy się to
wszystko uda. Obecnie jesteśmy już po tym wydarzeniu, można by rzec
„spadł kamień z serca”. Wszystko, po ludzku oceniając, udało się. Świadczą o tym liczne podziękowania wypowiedziane na zakończenie w sali
obrad jak i obecnie korespondencyjnie kierowane słowa wdzięczności.
Szczegółowy opis tego wydarzenia, bez precedensu historycznego, w
obecnym numerze „Róży” został przedstawiony wprawnym piórem sekretarki Kongresu naszej polskiej federacji pani Barbary Świtkowskiej z Oratorium Świeckiego w Tomaszowie Mazowieckim w dziale „Piszą do nas”.
Spotkanie to przeszło do historii jako bardzo owocne, integrujące
wspólnoty międzynarodowe wokół problematyki charyzmatu św. Filipa –
radości. Dla Polski było bardzo dobrą okazją promocji nie tylko naszej
Ojczyzny, ale także promocji życia oratoryjnego z jego bogactwem różnych przejawów posługi we wspólnotach wszystkich Kongregacji.
Na koniec dziękuję Bożej Opatrzności za namacalne dowody pomocy i wsparcia, za błogosławieństwo tych dni radości i pokoju uczestników Kongresu. Dziękuję również wszystkim, którzy czynnie angażowali
się w organizację i sprawne jego przeprowadzenie. Słowa wdzięczności
kieruję do wszystkich sponsorów, dobrodziejów i tych, którzy modlitwą
towarzyszyli nam w dniach kongresowego spotkania. Z serca do serca
kieruję to słowo dziękuję.

Ks. Leszek Woźnica COr.

Ks. Zbigniew Starczewski COr
Superior
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
POKARM
NIEŚMIERTELNOŚCI
Życie jest największą
naszą wartością. Dlatego też
śmierć jawi się nam bardzo
często,
jako
trudna
i dramatyczna
rzeczywistość,
która życiu jest przeciwna, czy
nawet wroga.
I tak na pewno jest, gdy idzie o fizyczny wymiar naszej egzystencji.
Życie ludzkie wcześniej czy później kończy się, śmierć zwycięża!
Ale tak jest tylko w wymiarze fizycznym. I ci, którzy ludzkie życie
wiążą tylko z tym jednym wymiarem tak naprawdę biedni są, i po
ludzku patrząc, ich sytuacja jest poprostu beznadziejna.
Chrześcijanin zaś jest człowiekiem nadziei, a nadzieja jego
pełna jest nieśmiertelności. Ta pełnia płynie nade wszystko od Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i który przyjął nasze człowieczeństwo – był On do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. I to
On umarł na drzewie krzyża – „w zewnętrznym przejawie, uznany
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do
śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,7b-8). Ale On też, jak poucza Apostoł Narodów „jest obrazem Boga – Pierworodnym wobec
każdego człowieka, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy
Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko
przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła.
On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam
zyskał pierwszeństwo we wszystkim” (Kol 1,15-18).
Niezwykłe to słowa, niezwykłej prawdy. Jezus Chrystus jest
Pierworodnym spośród umarłych, tzn., że jako Nowy Adam, pierwszy zmartwychwstały, i dzięki Niemu wszyscy zmartwychwstaną.
Czyż nie mówił wobec śmierci swego przyjaciela Łazarza: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby
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i umarł, żyć będzie”? I czyż tych słów nie potwierdza przez to, co
wydarzyło się w Wielkanoc? „W pierwszy dzień tygodnia poszły
skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od
grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana
Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi
dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: <Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał>” (Łk 24, 1-6).
Jezus naprawdę zmartwychwstał i jako Żyjący pozostał
z nami na zawsze. W jaki sposób? Nade wszystko w Najświętszej
Eucharystii. Jego Msza, Jego wśród nas eucharystyczna obecność,
jest możliwa dzięki tajemnicy Jego Zmartwychwstania. Gdyby nie
zmartwychwstał śmierć miałaby ostatnie słowo i wszystko byłoby
bez sensu. Ale On zmartwychwstał i On żyje, i On swoje życie ciągle uobecnia w Sakramencie Swojej Paschy, w Sakramencie Eucharystii, o czym tak jasno sam nam mówi w Kafarnaum, gdzie wygłosił swą eucharystyczną mowę. Wspaniała jest to mowa, która w tak
jasny sposób poucza nas, że jako cieszący się życiem i jako zmierzający do śmierci ostatecznie żyć będziemy nowym życiem na fundamencie wiary w Niego i na fundamencie przyjmowania Go do serca
w Komunii św.: „<Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we
Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi
jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który
zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata>. Sprzeczali
się, więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać swoje
ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: <Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w
sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym>” (J 6,47-54).
Takie słowa Pan wypowiedział, za takie słowa oddał życie,
i te słowa znajdują swoje urzeczywistnienie w życiu tylu braci i tylu
sióstr, którzy w czasie swej ziemskiej drogi karmili się Jego Eucha4
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rystią, a teraz mimo fizycznej śmierci żyją z Nim na wieki – cieszą
się Jego rajem.
Ci, którzy uprzedzili nas do wiecznej Ojczyzny, oni już pełni
życia doświadczają, oni cieszą się wieczną ucztą – ziemska uczta
przy ołtarzu pozwoliła im dostać się na ucztę niebian. Oni tego doświadczają i to oni, teraz, w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego i w listopadowej zadumie proszą nas, abyśmy nie lekceważyli Pokarmu Nieśmiertelności, abyśmy Jezusa
przyjmowali do naszych serc jak najczęściej i w ten sposób przybliżali sobie dzień pełni życia.
Na koniec tego słowa obrazek z ostatnich wakacji, o którym
to opowiedziała mi jedna z sióstr służebniczek. Podczas tych właśnie
wakacji w Tarnowie zginął śmiercią tragiczną młody człowiek, 19 lat
liczący. Dobrym był on człowiekiem, zawsze związanym z Chrystusem. I oto, kiedy w czasie pogrzebu do rodziców jego podszedł kolega zmarłego i złożył im słowa współczucia serdecznego, ten właśnie
kolega usłyszał z ust matki: „Nasz syn żyje już pełnią życia, my natomiast zmierzamy do śmierci. Przygotujmy się do niej jak najlepiej”.
Tymi słowy był on zbudowany, wiarą rodziców był zbudowany.
I ja, tak samo mówię przy grobie tych, którzy za życia karmili się Jego Świętą Eucharystią: Oni żyją już pełnią życia, a my
zbliżamy się do śmierci. Żyjmy tu, na tej łez dolinie, mądrze. Nigdy
nie strońmy od Mszy św. i nie zaniedbujmy przyjmowania Komunii.
W Komunii św. przyjmujemy Chrystusa, Pokarm Nieśmiertelności,
bo kto Go spożywa będzie żył na wieki i jego ciało wskrzeszone
będzie do chwały w dniu ostatecznym.
Oprac. Ks. Leszek Woźnica COr
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KS. STANISŁAW SZCZERBIŃSKI COr
30-TA ROCZNICA ŚMIERCI
Dnia 28.X.2004 r mija 30-ta rocznica od śmierci Ks. Stanisława
Szczerbińskiego, członka Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na
Świętej Górze w Gostyniu.
Ks. Stanisław Szczerbiec - Szczerbiński ur.24.08.1892 r w Poznaniu. Oprócz szkoły powszechnej, ukończył maturę w gimnazjum Marii
Magdaleny w Poznaniu w 1914 r.. Po tułaczce podczas pierwszej światowej wojny, która zagnała go nawet do Moskwy, wstąpił do seminarium w Gnieźnie, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie l7.XII.1922 r..
Jeszcze, jako kleryk wstąpił do Kongregacji Oratorium na Świętej Górze. Ponieważ Święta Góra marzyła o zorganizowaniu własnego gimnazjum, dlatego Kongregacja wysłała ks. Szczerbińskiego na dalsze
studia do Belgii, z myślą o lepszym zapoznaniu się z językiem francuskim. W Belgii przebywał u Benedyktynów, a stamtąd wyruszył do
różnych oratoriów francuskich, którzy od reformy kard. Berulle`a nazywają się Berullianami. Udał się też do niektórych kongregacji włoskich, a wszystko po to, aby przyjrzeć się ich stylowi życia. Do Gostynia wrócił w 1927r.. Zaraz też został zaangażowany pod kierownictwem ks. Wł. Służałka do pracy wychowawczej w konwikcie dla męskiej młodzieży, gdzie okazał się cenionym wychowawcą, służąc
uczniom pomocą we wszelkich przedmiotach, zwłaszcza w polonistyce
i językach obcych: łacińskim, greckim, francuskim i niemieckim. Dbał
o zasady dobrego wychowania, które wyniósł ze swej szlacheckiej rodziny, przestrzegał ich osobiście i przeszczepiał na wychowanków. Był
czynnym działaczem harcerskim, instruktorem i harcmistrzem, opiekował się Sodalicją Mariańską. Kiedy zaś Kongregacja gostyńska przejęła
gimnazjum gostyńskie, przez jakiś czas uczył religii w wyższych klasach. W domu pełnił funkcję ministra i prokuratora majątków.
Kiedy wybuchła II wojna światowa, nie opuścił klasztoru ani na
moment, ale był jego wiernym kustoszem i wraz z księżmi: Augustynem Zgamą i Janem Ratajem pozostał. Wtedy szczególnie okazał się
mistrzem modlitwy oraz utrzymania regulaminu domowego, na ile się
to dało, gdyż Niemcy, co chwilę najeżdżali Świętą Górę: kilka razy
robili generalną rewizję, umieszczali na krótko polskich jeńców wojennych, grabili mienie kongregacyjne, uczynili z klasztoru punkt zborny
6
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dla przesiedleńców niemieckich z Łotwy, Litwy, Estonii, Białorusi,
a w dniach 8-9.XII; 15-16.XII.1939 r. dla dwóch ogromnych grup wysiedleńców z Gostynia i powiatu gostyńskiego. W październiku wrócił
Ks. Wł. Służałek – superior, wrócił z tułaczki w czasie, której ukrył
klasztorne precjoza w Studziannie k/Opoczna. W styczniu 1940 r. znów
wyjechał. Wtedy ks. Szczerbiński sam roztaczał opiekę nad domem.
Znając bardzo dobrze język niemiecki, łatwiej mógł „się dogadać” rozmówić z okupantem, który ogołocił klasztor z wielu rzeczy.
Dnia 12 marca 1940 r. Ks. Szczerbiński podzielił los księży z całej
okolicy; musiał iść do tymczasowego obozu internowania w Bruczkowie k/Borku. Oddał klucze i opuścił klasztor. Razem z nim byli wywiezieni ks. A. Zgama i ks. J. Rataj, klerycy: Nater i Trafankowski oraz
bracia: Ślusarczyk, Chrupek i Piasecki. W skoszarowanym życiu
bruczkowskiego "obozu" było mu szczególnie ciężko, jako człowiekowi choremu. Przetrwał tam do 15.08.1940r.Filipini nie zostali wywiezieniu do Dachau, lecz otrzymali zezwolenie na wyjazd do tzw. "Generalnego Gubernatorstwa", tj. do centralnej Polski. Wtedy ks. Szczerbiński udał się do Studzianny, ks. Zgama do Tarnowa, a ks. Rataj został w
marysińskim szpitalu.
W Studziannie ks. Szczerbiński oddał się nauczaniu młodzieży na
poziomie szkoły średniej. Pomagał w duszpasterstwie w miejscu
i okolicy, gdyż słynął z dobrego kaznodziejstwa. Niekiedy dłuższy czas
przebywał w Jedlni - Letnisko k/Radomia u ks. dr Mariana Nowakowskiego, gdzie ten był proboszczem. Wiele czytał, spowiadał i dawał
przykład zdyscyplinowanego życia zgromadzeniowego.
Wreszcie wybiła godzina wolności Polski - kończy się okres okupacji hitlerowskiej. W połowie lutego 1945 r. świętogórscy filipini
wyruszyli ze Studzianny do Gostynia i zaraz zabrali się do pracy w
domu i okolicznych parafiach. Potrzeby były ogromne. Wnet wybrano
superiorem Kongregacji w Gostyniu właśnie ks. Szczerbińskiego. W
połowie kadencji, w dniu 2 lutego 1947 r. wyrusza wraz z ks. Wł.
Naterem, do Bytowa k/Słupska dla założenia tam nowej filipińskiej
placówki. Erekcja nowej placówki została zatwierdzona dekretem
wizytacyjnym, wydanym przez ks. Prymasa Wyszyńskiego 11.11.1952
r.. Tam ks. Szczerbiński pracował do września 1954 r.. Ludzie do dziś
pamiętają jego postać, jako wspaniałego duszpasterza. Pokochał prace
duszpasterską w Bytowie i dlatego na Świętą Górę wracał z żalem.
Coraz bardziej zapada na zdrowiu. Pomimo to, za namową

ks. L. Rachwała dał się wybrać superiorem na jedną kadencję.
Jak określa ks. Nater, był on tytanem pracy, mężem modlitwy
i ogromnej wiary, odznaczał się wielką inteligencją i kulturą, przywiązaniem do Kongregacji, choć dominantą jego życia było cierpienie,
które znosił heroicznie, bo jak się wyraził do swego ucznia, a potem
współbrata, ks. Natera: „Do nieba trzeba dojrzeć". Był abnegatem, wymagającym wiele od siebie, a potem od innych. W okresie przedwojennym nie miał właściwego podejścia do ludzi prostych, gdyż pochodził
ze sfer ziemiańskich. Lecz gdy poznał prostych ludzi podczas wojny
w Studziannie, Jedlni, obozie, a potem w Bytowie, to zmienił swoje do
nich podejście. Świadom swoich słabości, był wyrozumiały. Wielki
erudyta, do końca cieszył się dobrą pamięcią. Znał się na muzyce, sztuce, literaturze, lecz na pierwszym miejscu stawiał pracę kapłańską.
Z roku na rok słabł jego wzrok do 15% widzenia, a jednak kochał brewiarz. Prawie przez całe życie męczyła go choroba oskrzeli i sienne
katary, połączone z okropną migreną, a jednak znosił to wszystko po
bohatersku. Oszczędny aż do skąpstwa, dbał ogromnie o wspólne dobro
kongregacyjne.
"Wyjątkowy człowiek, a jego postawa życiowa sięgała niemal heroizmu" - tak go ktoś scharakteryzował na łamach "Przewodnika Katolickiego" /13.07.1975 r./.
Przez całe swoje życie mam przed oczyma jego śmierć. Czuwaliśmy
w pokoju nocami, bowiem choroba się wzmagała. Tak się złożyło, że
w tym czasie przebywał w klasztorze, przygotowywujący się do obrony
pracy doktorskiej, lekarz z Poznania - Stanisław Wawrzyniak. Byłem
wtedy ekonomem i vice-superiorem. Lekarz ten mówił do mnie, oby
nie przyszło zapalenie płuc, bo będzie koniec. Niestety przyszło zapalenie po południu 28.X.1974r. Ks. Szczerbiński słabł z godziny na godzinę. O godz. 17.00 przybyła siostra Maria, szarytka ze szpitala w
Gostyniu, mająca duże doświadczenie w tej dziedzinie i powiedziała, że
zbliża się koniec. Wszyscy, którzy byli w domu zebraliśmy się
o godz.17.30, przy łóżku konającego i trwaliśmy na modlitwie. Tuż
przed 18.00 rozległ się na korytarzu klasztornym dzwon zapowiadający
kolację. Niektórzy poderwali się z kolan, wtedy ks. Szczerbiński zwrócił się do zebranych i powiedział: zostańcie jeszcze chwilę, bo będzie
koniec. Nie zapomnę, jak po tych słowach spojrzał na krzyż, opadł na
poduszkę i siostra Maria trzymając jego rękę powiedziała: Koniec, puls
przestał bić. Krzyż ten mam w swoim pokoju i wisi na ścianie wschod-
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niej pokoju, tak jak u ks. Szczerbińskiego.
Pogrzeb odbył się 31.X.1974 r. Uroczystościom pogrzebowym
przewodniczył kolega i przyjaciel zmarłego Ks. bp. Franciszek Jedwabski z Poznania, a kazanie wygłosił ks. Władysław Nater ze Studzianny,
jego wychowanek i współbrat z pracy duszpasterskiej w Bytowie.
Zgodnie z prośbą nie został pochowany w podziemiach bazyliki, ale
w północno wschodnim rogu cmentarza przykościelnego.
W mowie żałobnej ks. Wł. Nater powiedział "ks. Szczerbińskiego
należy zaliczyć do grona najwybitniejszych filipinów w Polsce!”
Po 30-tu latach od jego śmierci, a za życia przez 20 lat współpracujący
z nim, tylko potwierdzam prawdziwość słów Ks. Natera.
Ks. Marian Gosa COr.
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Kazanie poniższe wygłosił J. E. Ks. Bp Zdzisław Fortuniak dnia 15 września
2004 r. podczas diecezjalnej pielgrzymki chorych, która zgromadziła rzesze
cierpiących przybyłych z różnych zakątków Archidiecezji.

MATKA BOŻA BOLESNA
– MATKA BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
1. Święta Góra chlubi się łaskami słynącym
Wizerunkiem Matki Bożej, który przedstawia Maryję
z Dzieciątkiem. To ten Wizerunek rozsławił tę świątynię. To on sprawia,
że Bazylika Świętogórska nazywana jest Domem Matki. To pierwszy w tej
części Polski Wizerunek, który przyozdobiono koronami za zgodą papieską. Bóg w swoim miłosierdziu sprawił, że – jak napisze św. Paweł – gdy
nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, dla
naszego odkupienia. Chrystus, bowiem „gdy wszystko wykonał, stał się
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają”(I czytanie).”Gdy wszystko wykonał...”, tzn. gdy wyciągnął ramiona na Krzyżu
i wypowiedział: „Wykonało się!” Wtedy, w tej godzinie obok krzyża Jezusa stała Matka Jego. Gdy wszystko wykonało się, zdjęto z krzyża umęczone ciało Pana Jezusa i złożono je na kolanach Matki. Święta Góra ma drugi
Wizerunek – Matki Bożej Bolesnej. Maryja trzyma zdjęte z krzyża Jezusowe ciało. Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył tajemnicy
krzyża. Nikt też tak jak Ona – Maryja – nie przyjął sercem tego, co dokonało się na Kalwarii poprzez śmierć Jej Syna wraz z ofiarą macierzyńskiego serca, wraz z jej ustawicznym „fiat”, niech się stanie, uczy nas Ojciec
Święty (por. DM).
Święta Góra z dwoma Wizerunkami Matki Bożej! Gdy odprawiamy Mszę
św. o Matce Bożej Świętogórskiej, sięgamy do zapisu Ewangelii
o Zwiastowaniu. Maryja wypowiedziała wtedy swoje „fiat”, niech się stanie. Owocem zgody jest Dzieciątko na Jej ręce. Gdy Chrystus „wszystko
wykonał”, Jego ciało znowu wzięła Maryja, wypowiadając swoją ostateczną zgodę, niech się stanie.
2. Maryja, Matka Bolesna, jest równocześnie Tą, która najpełniej zna
tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie
ono jest. W tym znaczeniu nazywamy Ją również Matką Miłosierdzia –
Matką Bożą Miłosierdzia lub Matką Bożego Miłosierdzia. Tytuły te mówią
przede wszystkim o Maryi, jako Matce Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Jako o Tej, która doświadczywszy miłosierdzia w sposób wyjątkowy,
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w takiż sposób „zasługuje” na to miłosierdzie przez całe swoje ziemskie
życie, a nade wszystko u stóp krzyża swojego Syna. Tytuły te mówią równocześnie, że Matka Boża w szczególny sposób została powołana do tego,
ażeby przybliżać ludziom Miłosierną Miłość Boga – Miłość, która najkonkretniej potwierdza się w stosunku do tych, którzy cierpią, w stosunku do
ubogich, pozbawionych wolności, do niewidomych, uciśnionych i grzeszników – jak powiedział sam Chrystus.
Za naszych dni jesteśmy świadkami wielkiego rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego. Z całą pewnością będzie temu towarzyszyć też rozwój
kultu Matki Bożej Miłosierdzia. Święta Góra, ze wspomnianymi dwoma
Wizerunkami, ma wszelkie dane, by stać się ośrodkiem tego kultu w naszym regionie, by właśnie tu, na Świętej Górze, przyzywać w szczególny
sposób orędownictwa Matki Miłosierdzia.
3. Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył tajemnicy krzyża
– Matka Bolesna. Nikt też jak Ona nie zna tajemnicy Bożego Miłosierdzia
– Matka Miłosierdzia.
Gdy rozważamy te sprawy nie wolno nam przeoczyć, że Maryja mimo
nadzwyczajnych darów, jakie otrzymała od Boga, nie żyła na ziemi w świecie
wizji uszczęśliwiającej, jaką cieszą się zbawieni w niebie. Całe jej życie było
oparte na zawierzeniu Bogu. Żyła w kręgu tajemnic Bożych. Nie wszystko
było dla Niej samo przez się zrozumiałe. Zwiastowanie, a potem ucieczka do
Egiptu, życie na wygnaniu i dalsze dzieje Jezusa, ustawiczne zagrożenie ze
strony ludzi, którym tylko dobrze czynił, wreszcie trwanie pod krzyżem. Pośród kolejnych boleści nie straciła wiary, że wszystkie dzieła Boże są dziełami
miłosiernej miłości. Przypominamy sobie tę prawdę wobec Maryi z Dzieciątkiem na ręku i wobec Matki Bożej Bolesnej, przyjmującej zdjęte z krzyża
umęczone ciało Jezusa. Podkreślamy to, ponieważ pewno jest nam trudniej,
niż się na ogół sądzi, uwierzyć w to, że jesteśmy kochani, uwierzyć, że jesteśmy przedmiotem niezmierzonej miłości. Dlatego prosimy Matkę Miłosierdzia
o zrozumienie, że wszystkie dzieła Boże są dziełami miłości, łącznie z moim
życiem. Prosimy o głębokie rozumienie i trwanie w tej prawdzie zwłaszcza w
godzinach krzyżowych doświadczeń. Wiemy, że pod krzyżem załamała się
wiara wielu nawet bardzo blisko będących przy Chrystusie. W Maryi się ostała. Matka Bolesna stała się Matką Miłosierdzia, ażeby przybliżać ludziom
miłosierną miłość Boga, która najkonkretniej potwierdza się w stosunku do
tych, którzy cierpią. Wszystkie dzieła Boże są dziełami miłosiernej miłości,
łącznie z moim życiem! To jest przesłanie, które zabieramy dziś ze Świętej
Góry, od Świętogórskiej Matki Miłosierdzia. Amen.
Ks. Bp Zdzisław Fortuniak
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CZYŚCIEC – DOJRZEWANIE
DO SPOTKANIA Z MIŁOŚCIĄ
W ciągu dwudziestu wieków próbowano przedstawiać czyściec
w rozmaity sposób i przy użyciu przeróżnych, nie rzadko dziwacznych
obrazów, siejących grozę nie tylko w bezpośrednich słuchaczach, ale
również we współczesnych odczytujących te opowiadania. Oczywiście
należy pamiętać, że celem tych przekazów była głęboka troska o los
człowieka, o jego wieczne szczęście. Ale Kościół zalecał, a nawet
wręcz nakazywał biskupom „pilnie starać się, ażeby zdrową naukę o
czyśćcu przekazaną przez świętych ojców i święte sobory przestrzegano, nauczano i ją wszędzie głoszono… . Niech nie pozwalają rozszerzać i zajmować się zagadnieniami niepewnymi lub mającymi pozór
fałszu. Niech zabronią jako zgorszenia i obrazy dla wiernych tego, co
budzi tylko pewną ciekawość lub zabobonność albo trąci brzydką
chciwością” /Sobór Trydencki/.
Spróbujmy, z konieczności w bardzo skrócony sposób spojrzeć
na prawdę o czyśćcu. Zjawiskiem powszechnym była modlitwa w religiach pogańskich do zmarłych, a w chrześcijaństwie modlitwa za zmarłych. W chrześcijaństwie wypływa ona z pogłębionej refleksji biblijnej
w szczególny sposób tekstów, II Mach 12,41 – 45 oraz 1 Kor 3,12 – 15.
Tekst ze Starego Testamentu opowiada, jak Juda rozkazał zanosić modły i przygotować ofiary za poległych żołnierzy, przy których, wbrew
zakazowi prawa, znaleziono pogańskie amulety. Żołnierze dopuścili
się, więc grzechu, przywłaszczając sobie podczas wojny przedmioty,
które prawo zakazywało, a które wcześniej były w użyciu pogańskim.
To było w oczach Judy właśnie grzechem i główną przyczyną śmierci
jego żołnierzy. Autor natchniony mówiąc o tym, chce przestrzec z jednej strony przed niewiernością Bogu i łamaniem Jego przykazań, a z
drugiej strony, wskazuje na potrzebę modlitwy za zmarłych, aby wypraszać dla nich Boże zmiłowanie. W drugim wieku przed Chrystusem
autor natchniony jest przekonany, że również po śmierci można prosić
Boga o przebaczenie zmarłym grzechu, a takie przygotowanie ich na
zmartwychwstanie jest widziane jako postawa godna do naśladowania.
Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian 3,13 – 15 mówi o możliwości zbawienia także dla niedoskonałych pracowników Ewangelii. Do12
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kona się to w sposób bliżej niewyjaśniony, niemniej jednak pewny.
Kościół rozszerzył to rozumienie na każdego chrześcijanina, o ile za
życia starał się on pozostawać wiernym Bogu, chociaż nie osiągnął w
tym doskonałości. Dzieło jego spłonie, ale od „ognia”, który nie karze,
lecz „próbuje”. Oczywiście Pismo Święte w ten sposób przypuszcza i
podsuwa istnienie oczyszczenia po śmierci, ale co najważniejsze, mówi
o realnej możliwości niesienia pomocy tym, którzy pomarli. Ta możliwość niesienia pomocy zmarłym była wyraźnie dostrzeżona i praktykowana od początku. U Ojców Kościoła widoczna jest wielka troska
o szczęście tych, co odeszli do Pana. Nie ma jeszcze nazwy „czyściec”.
Szczęście wieczne objaśniały najczęściej dwa słowa „pokój i światło”.
Z pośród Ojców Kościoła pragnę przytoczyć słowa modlitwy św. Augustyna za zmarłą jego matkę Monikę, gdyż są one szczególnie wzruszające: „… O chlubo moja, i życie me, Boże mojego serca, odsunę na
bok jej /Moniki/ dobre uczynki, za które z radością składam Tobie
dziękczynienie i o to błagam Cię, abyś przebaczył grzechy mojej matki.
Wysłuchaj mnie przez Tego, w którym jest uleczenie naszych ran;
przez Tego, który zawisł na krzyżu, a siedząc po Twojej prawicy,
wstawia się do Ciebie za nami.
Wiem, że moja matka postępowała miłosiernie i z całego serca
odpuszczała winy tym, którzy wobec niej zawinili, więc i Ty odpuść jej
winy, jeżeli jakiekolwiek popełniła przez tyle długich lat po Sakramencie Wody Zbawiciela. Odpuść – błagam – odpuść jej, Panie! Nie idź
z nią na sąd. Niech nad sądem góruje miłosierdzie. Bo przecież słowa
Twoje są niezawodne, a miłosiernym miłosierdzie obiecałeś. Ty zmiłujesz się nad tym, komu będziesz miłościw, miłosierdzie okażesz temu,
nad kim się ulitujesz. Wierzę, że to, o co Cię proszę, już spełniłeś, ale
ofiarę ust moich przyjmij, Panie, łaskawie…”. Równie wzruszająca jest
prośba skierowana do innych o modlitwę za jego matkę i ojca.
„… Natchnij, Panie Boże mój, sługi Twoje, moich braci, tych,
którzy Twoimi są synami, a moimi panami, bo służę im i głosem, i
sercem, i tym pisaniem – natchnij ich, aby wszyscy, którzy przeczytają,
wspomnieli u Twego ołtarza służebnicę Twoją, Monikę… . Niech
z pobożnością wspomną tych, którzy byli moimi rodzicami w przemijającym świetle tego życia… .” /św. Augustyn, Wyznania, Warszawa
1987, s. 214 – 217/.
Niezwykła bije z tych słów żarliwość, z jaką Augustyn prosi
Boga o szczęście wieczne dla swoich rodziców. Doskonale wie, że nie

od niego zależy ostateczne miejsce ich wiecznego przebywania. Ale
wierzy, że jego modlitwa zdoła poruszyć Bożą miłość i wpłynie w jakimś stopniu na Bożą decyzję. Można wyczuć wielką nadzieję, że Boże
miłosierdzie i szczera modlitwa człowieka potrafią przyspieszyć wejście jego rodziców do nieba.
Prawda o czyśćcu nie została zdefiniowana w oficjalnych dokumentach Kościoła w pierwszych dwunastu wiekach, ale była zawsze
obecna w coraz potężniejszych i powszechniejszych modlitwach ludu
Bożego, a także w pismach świętych teologów. Nazwa czyściec - purgatorium /łac./ pojawia się w dwunastym wieku w pismach Hildeberta,
biskupa Lavardin i potem przechodzi do oficjalnych tekstów Kościoła.
Na soborach – Liońskim II w 1274, Florenckim 1438-1445, a następnie
Trydenckim w 1563 r. Kościół określił prawdę o czyśćcu. Brzmi ona
następująco według sformułowania Soboru Trydenckiego: „Kościół
Katolicki pouczony przez Ducha Świętego, na podstawie Pisma Świętego i starożytnej Tradycji Ojców, na Świętych Soborach, a ostatnio na
tym ekumenicznym Soborze podał naukę, że istnieje czyściec, a dusze
tam zatrzymane są wspomagane wstawiennictwem wiernych, zwłaszcza zaś miłą Bogu Ofiarą Ołtarza.”
Jest to nieomylna nauka Kościoła, która sprowadza się do
dwóch istotnych stwierdzeń: istnieje czyściec i że dusze w nim zatrzymane mogą być wspierane modlitwami wiernych zwłaszcza miłą Bogu
ofiarą ołtarza. Tak sformułowaną prawdę przekazuje nam także Katechizm Kościoła Katolickiego /1992/, w szczególny sposób wzywając
do wzmożonej modlitwy wstawienniczej za zmarłych. „Nieśmy im
pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni
przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za
zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy
tym, którzy odeszli i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. /KKK 1032/.
Oficjalne wypowiedzi Kościoła są bardzo ostrożne, co do
szczegółów dotyczących czyśćca, a które nas po ludzku interesują. To
wymaga od nas, byśmy byli bardzo ostrożni wobec licznych opowiadań, wizji, które do tych problemów się odnoszą. Treść dogmatu mówi
wyraźnie o dwóch sprawach, że istnieje czyściec oraz o tym, że możemy wspomagać modlitwami, odpustami, czynami miłosierdzia dusze
w czyśćcu cierpiące. To wyznacza kierunek naszym rozważaniom tu
i wszędzie o czyśćcu.
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Nie jest problemem – czy istnieje czyściec? Mamy na to odpowiedź autorytetu Kościoła w wyżej cytowanym sformułowaniu Dogmatu. Natomiast musimy sobie odpowiedzieć na pytanie – gdzie jest czyściec? Oczywiście musimy wyjaśnić, że pytanie „gdzie” odnosi się do
miejsca w myśleniu związanym z wymiarami przestrzeni i rzeczywistością życia na ziemi. Człowiek przez swoją śmierć zrywa całkowicie
wszystkie więzi przestrzenne z tym światem. Życiem po śmierci żądzą
całkowicie inne prawa od tych, które rządzą życiem materialnym. Mamy do dyspozycji tylko nasz język, dlatego możemy bardzo ostrożnie
powiedzieć o czyśćcu, że nie jest on „miejscem”, ale bardziej jest „stanem” lub też „sytuacją” duszy po śmierci. Cała historia zbawienia, do
którego jest człowiek powołany, dokonuje się przez Jezusa Chrystusa.
Dlatego jedynym, właściwym „miejscem” jest dla chrześcijanina Jezus
Chrystus. On jest przecież Drogą do Ojca. W Nim jest dla nas to uprzywilejowane „miejsce” naszego wiecznego życia. Czyściec jest więc
„przejściem” choć opóźniającym się do tego życia. To „opóźnienie”
udziału we wspólnocie radości i szczęścia w Jezusie Chrystusie jest
najdotkliwszą karą i cierpieniem duszy, jakiej doznaje ona w stanie
czyśćca.
Dusze oczywiście mają świadomość, że są na drodze prowadzącej do zbawienia, czyli do ostatecznego zjednoczenia z Chrystusem,
tęsknią za tą wspólnotą radości. Równocześnie wiedzą, że opóźnienie
tego spotkania nie pochodzi od Boga, ale jest ich osobistą winą. Istota
tej winy polega na tym, że w życiu ziemskim nie ukochały Boga do
końca w sposób pełny i całkowity, że nie był On jedynym Umiłowanym, ale tylko jednym z wielu. Ten fakt, że Jezus Chrystus nie był wyłącznym Dobrem za ich życia na ziemi sprawia, że muszą przechodzić
oczyszczenie swojej miłości od innych przywiązań, które oddalały je od
Niego. Ta świadomość jest największą boleścią dusz czyśćcowych.
Cierpią bardzo z tego powodu, ale jest to cierpienie radości. Radość
bierze się z tego, że cierpienie jest przejściowe. Dusza sama pragnie ze
wszystkich sił tych kar, dlatego że ze wszystkich sił pragnie pełnej
wspólnoty miłości z Bogiem.
Kara w czyśćcu jest tylko zapłatą za grzechy, które oddały
człowieka na ziemi od miłości Boga. Ale jest także znakiem miłości
Boga, która nieustannie przyciąga człowieka do siebie, jest ostateczną
możliwością przyjścia do pełni zjednoczenia w miłości z Bogiem. To
przyciąganie duszy do Boga jest pełne dobroci, mimo że dla duszy jest

ono bardzo bolesnym doświadczeniem. Im bardziej, bowiem człowiek
przybliża się do Boga, tym bardziej wzmaga się w nim poczucie niegodności i wstydu za swoje grzechy, tym bardziej wzrasta szczera tęsknota posiadania Boga bardziej i pełniej. Tak rozumiane cierpienie
czyśćca jest owym czyśćcowym ogniem miłości Boga, który oczyszcza
człowieka ze wszystkiego, co oddalało go od jego Stwórcy, co stało na
przeszkodzie w jego pełnej wspólnocie miłości. Znak ognia, którym się
posługujemy ułatwia zrozumienie głębi i powagi boleści oczyszczenia.
Jest to przede wszystkim ból duchowy, którego źródłem jest oddalenie
od Boga i zarazem chęć powrotu do przebywania w Jego bliskości.
Dopiero po oczyszczeniu od kar, które pozostały człowiekowi po odpuszczonych grzechach, i wszystkiego, co przeszkadzało duszy oglądać
Oblicze Boże, co utrudniało jej pełną odpowiedź miłością na miłość
Boga, rozpoczyna się radość wieczna.
Wielka intensywność cierpienia oczyszczającego na wzór ognia
nasuwa znowu ludzkie pytanie - jak długo? Nie mamy odpowiedzi Kościoła na takie pytanie, chociaż uwagi wyjaśniające są proste do zrozumienia. Zegary odmierzające ziemskie życie człowieka zatrzymują się
w chwili jego śmierci. Trwanie duszy po śmierci w innym świecie nie
mierzy się tak, jak to życie na ziemi – godzinami, dniami, latami. Choć
używamy tego samego słowa „trwać” na określenie bytowania ziemskiego i bytowania na sposób duchowy, to używamy go w różnych
znaczeniach dla określenia życia w tych dwóch różnych rzeczywistościach.
Czyściec ma swoje własne trwanie, a fakt, że jest ono w swej
istocie oczekiwaniem, wystarczy żeby to trwanie wydawało się bardzo,
bardzo długie. Miarą długości tego czyśćcowego oczekiwania nie są,
więc ziemskie zegary i kalendarze, ale miłość Chrystusa. I to jest Jego
tajemnica.
Sobór Florencki w Bulli „Laetentur Caeli” z 1439 roku podał
następującą naukę: „Do złagodzenia tego rodzaju kar dopomaga im
/duszom czyśćcowym/ wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie Ofiary Mszy św., modlitwy, jałmużny i inne akty pobożności, które
zgodnie z postanowieniami Kościoła, jedni wierni zwykli ofiarować za
drugich”. Podana przez sobór prawda o solidarności między żywymi
i zmarłymi, między tymi, którzy żyją nadal na ziemi, a tymi, którzy
znaleźli się poza ziemskim czasem, należała od samego początku do
treści wiary Kościoła. Ta solidarność chrześcijańska w „świętych ob-
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cowań” jest mocno związana z nauką o czyśćcu. Człowiek pozostaje
związany w pewien jednak sposób ze swoim ziemskim życiem. Śmierć
nie zaciera jego przeszłości, nie wymazuje grzechów i win. Ale jeszcze
bardziej je wyostrza. Człowiek po śmierci widzi lepiej. Nie może i nie
chce od nich uciec. Przyjmuje na siebie konsekwencje swojego wcześniejszego życia a braki w miłości do Boga pragnie wynagrodzić. Życie
ludzi na ziemi jest wzajemnie powiązane przykazaniem miłości. Człowiek realizuje swoje zbawienie nie o własnych siłach, ale razem ze
wszystkimi, dlatego potrzebna jest solidarność żywych z tymi, którzy
odeszli. Wyrazem takiej solidarności w świętych obcowaniu jest ustanowiony w XI wieku Dzień Zaduszny. Jest to odpowiedź Kościoła na
zapotrzebowanie wiernych, którzy chcieli się za swoich wiernych modlić. Kościół modli się nieustannie za zmarłych, ale Dzień Zaduszny
stał się jakby zwieńczeniem wszystkich modlitw całego Kościoła.
Nie jest chyba pomyłką spostrzeżenie, że żyjemy w czasach,
w których nasze modlitwy za zmarłych słabną. Za tym spostrzeżeniem
stoi moje doświadczenie z kilkuset pogrzebów na poznańskich cmentarzach, jak również zmniejszająca się liczba zamawianych Mszy św. za
zmarłych. Nasze przepowiadanie o rzeczach ostatecznych powinno nas
uczulać na to, że śmierć człowieka nie jest zerwaniem więzi z żywymi,
że ta więź przez modlitwę musi być jeszcze silniejsza. Wymowna jest,
bowiem zachęta i ponaglenie Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich… Nie wahajmy się nieść pomocy
tym, którzy odeszli i ofiarujmy za nich nasze modlitwy”.
Ks. Tadeusz Badura COr.

BRACIA, POMÓŻCIE NAM!
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INNY RODZAJ RYTMU

Festiwal na Świętej Górze, który odbył się na Świętej Górze w dniach 5-7 sierpnia br., to nie tylko wieczorne koncerty, nie
tylko przesłuchania na gostyńskim deptaku i dużo poważnych zajęć dla młodych organizatorów. W rytmie dni festiwalowych,
o czym mało, kto poza uczestnikami wie, mają również swoje
miejsce poranne spotkania modlitewne w bazylice, spotkania dyskusyjne, prywatne rozmowy z księdzem, adoracja Najświętszego
Sakramentu, spowiedź i Eucharystia. Festiwal dla wielu młodych
ludzi jest okazją nowego spotkania z Bogiem. Czasami zupełnie
nieoczekiwanie (także dla siebie) decydują się zmienić swoje życie.
Tegoroczny
festiwal
odbywał się pod hasłem
Poczuj święty rytm! A to
wcale nie jest łatwe w życiu.
Z czym młodzi przyjeżdżają
na Świętą Górę? Właśnie ze
swoim życiem. Problemy
dotyczą
dogadania
się
z rodzicami,
różnych
zniewoleń, uwikłań w niebezpieczne środowiska, braku perspektyw na przyszłość, braku wiary. Są też tacy, którzy doskonale
18
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wiedzą, czego w życiu chcą, mają jasno wytyczony cel życia,
znają jego sens – także religijny, a przyjazd na Świętą Górę to
umocnienie na tej drodze połączony z dobrą zabawą.
Jak się zmienia rytm życia? Ważna jest atmosfera. Festiwal to
niezwykły czas, wszystko toczy się innym rytmem niż zwykle.
W związku z tym nie funkcjonują tu żadne dziwne uprzedzenia.
Rozmowa z księdzem, czy mówienie otwarcie o swoich problemach w grupie staje się drogą poszukiwania. Wiele osób, które
spotykam, na co dzień, często dopiero podczas festiwalu decyduje się na poważną rozmowę lub na spowiedź sakramentalną. To
są takie sprawy, których nie widać w festiwalowym gwarze wieczornych koncertów. Młodzi chcą odmienić rodzaj rytmu codzienności, oczyścić się, nabrać duchowej mocy i ruszyć dalej…
inni, lepsi. Wielu to się udaje.
Ale jest i wielu nieodmienionych. Wystarczy przyjść zobaczyć
w czasie wieczornych koncertów młodzież z Gostynia i okolicy
jak z piwem w ręku oblegają mury klasztoru. To nie jest inna
młodzież niż ta, która
jest
na
polu
namiotowym, rozmawia
z nami i modli się w
bazylice. Tylko tym
pierwszym
brakuje
jeszcze odwagi, aby
wejść do środka. Jednak
sama ich obecność, to, że
patrzą na bawiące się pole namiotowe do późnej nocy, to chyba
nic innego, jak objaw tęsknoty za innym życiem, inną rozrywką
niż sami doświadczają. Właśnie, tylko jeszcze brakuje im tej wewnętrznej odwagi, aby odmienić rodzaj rytmu swego życia. Może
następnym razem. Dlatego warto tworzyć dobre okazje, bo z nich
wyrasta czasami dobre życie.
Ks. Dariusz Dąbrowski COr
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Z NASZEJ HISTORII
PATRZĄC NA ŚWIĘTOGÓRSKI OBRAZ …
Pejzaże w tle obrazu
Świętogórski obraz Róży Duchownej, wyraźnie datowany rokiem 1540,
powszechnie jest określany jako dzieło gotycko – renesansowe. Znajdują się
w nim, bowiem elementy „prawie żywcem” zaczerpnięte z gotyku i elementy
„nowe”, charakterystyczne dla Odrodzenia. O niektórych z nich mówiliśmy
w dwu poprzednich artykułach dotyczących „Aniołów trzymających koronę”
i „Tronu Matki Bożej”.
Dziś zajmiemy się innym składnikiem kompozycji Obrazu, a mianowicie
pejzażu, na tle którego umieszczony jest tron z Matką i Dzieciątkiem. By lepiej
zrozumieć niektóre aspekty takiego ujęcia, przypomnijmy najważniejsze sposoby traktowania krajobrazu w malarstwie wieków wcześniejszych, głównie
z terenu Włoch, Niderlandów i Niemiec, a więc terenów Krajów, z których
wpływy w gostyńskim obrazie dadzą się odnaleźć.
Do wieku 14. w malarstwie tablicowym /a także ściennym i mozaikach/
wizerunki Świętych i innych osób w kompozycjach wielofigurowych, występowały na /pierwotnie złotych/ tłach, w których pejzaż był zredukowany do
gładkiego /przeważnie ciemnobłękitnego/ nieba a ziemia ograniczała się zwykle do wzgórz ze skałami i nielicznymi schematycznymi drzewami. Takie tła
odnajdujemy jeszcze w początku 14 wieku, w dziełach Giotta, Gaddiego i in.
Wtedy też zjawia się architektura; schematyczna, uproszczona, nieproporcjonalnie mała w stosunku do przedstawianych osób.
Inne bardziej realistyczne ujęcia krajobrazu, traktowanie go jako nosiciela
treści uzupełniających temat zasadniczy, zjawiają się w w. 15. w dziełach
mistrzów włoskich, flamandzkich i północno – niemieckich.
Mają one różny charakter. Są albo
a/ idealnymi widokami miast /kościoły, zamki, klasztory itp./ Spotykamy je
w dziełach Campina, Van der Weydena, Ghirlandaia, Lippiego i in. głównie
w przedstawieniach Bożego Narodzenia lub Adoracji, gdzie występują jako
przestrzeń widziana w prześwitach zrujnowanej architektury - stajenki; albo
b/ idealistycznymi pejzażami o arkadyjskim nastroju, tchnącymi spokojem,
ciepłem, równowagą. /np. u Botticelego, Perugino/. Wypada też podkreślić
stosunkowo często występującą w tych kompozycjach wodę; albo
c/ krajobrazami realistycznymi, z poprawnie /w miarę/ namalowaną topografią
terenu i dość wiernie odtworzoną architekturą; albo
d/ pejzażami symbolicznymi, podkreślającymi główne treści kompozycji,
/np. „Adoracja Baranka” Van Eycka, „Sąd Ostateczny” Mamlinga/.
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BŁ. EDMUND
BOJANOWSKI
W OBLICZU ŚMIERCI.

Zamieszczona powyżej reprodukcja fragmentu obrazu Matki Bożej
z Dzieciątkiem G. Dawida /z r.1490/, może być po trosze ilustracją do wszystkich wspomnianych typów krajobrazowych teł. Odnajdujemy w niej i górzysty
pejzaż z zamkiem, mury i baszty, i kościół, zabudowę mieszkalną z mostem
nad rzeką, i sylwetki ludzi a nawet zwierząt.
Spójrzmy teraz na nasz Obraz. Jest nieco późniejszy /1540/, ale zawiera w
sobie prawie wszystkie zdobycze artystyczne poprzednich wieków. Możemy
śmiało sądzić, że jego autor /SD/, mając prawdopodobnie bezpośrednie kontakty z pracowniami zachodnich mistrzów, doskonale znał ich dzieła i aktualne
tendencje malarskie.
Uwzględniając ogólnie scharakteryzowane powyżej typy 15 wiecznych
krajobrazów, możemy stwierdzić, że w odniesieniu do gostyńskiego Obrazu
mamy do czynienia z pejzażami grupy b/ i c/. Odnajdujemy tu bowiem
i poprawne odwzorowanie ukształtowania terenu /z prawidłowo zaznaczonym
przebiegiem dróg (ścieżek)/, i uwzględnienie szczególnych elementów terenu
/np. położenie studni, krzyża przydrożnego/, i dość wierne odtworzenie 16 –
wiecznej architektury, a także ożywienie krajobrazu sylwetkami ludzi, których
czynności są z pozostałymi składnikami kompozycji ściśle związane. Przy
drobiazgowym, analitycznym spojrzeniu na prawy fragment pejzażu, możemy
dostrzec też wodę, przebłyskującą śród mokradeł doliny, przez którą przerzucona jest kładka na palach. Horyzont, urozmaicony krzywiznami wzniesień
/gór/ z rzadkimi kępami zieli /faluje łagodnie w relacji do obrysu angielskich
szat/, podkreślony jest delikatnym różem porannego brzasku nieba, genialnie
/chwała autorowi/ ściemnionego w górnej /tło aniołów/ partii Obrazu.
Prawie wszystkie elementy namalowanego krajobrazu, możemy jeszcze
dziś odnaleźć w naturze albo znaleźć ich potwierdzenie w archiwaliach Klasztoru.
Marian Kaczmarek
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Życie człowieka jest jednym
z najcenniejszych Bożych darów. Bóg
niejako podzielił się z człowiekiem
swym życiem, stworzył go na swój
obraz i podobieństwo. To właśnie
Bóg jest gwarantem ludzkiego życia,
które swoją podstawę i uzasadnienie
znajduje w relacji łączącej człowieka
z Bogiem, swym Stwórcą i Odkupicielem. Życie jest, więc
nieocenionym darem, jakiego Bóg udzielił człowiekowi z miłości
i z myślą o obdarowaniu go pełnią życia w zjednoczeniu ze sobą.
Rzeczywistość grzechu zniszczyła jednak tę relację z Bogiem. Człowiek za namową szatana, nadużywając swej wolności, przeciwstawia
się Bogu. Konsekwencją grzechu jest między innymi, że potomkowie
Adama podlegają śmierci. Jak mówi Pismo święte „ Śmierci Bóg nie
uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących... Śmierć weszła na świat
przez zawiść diabła” (Mdr 1, 13; 2, 24).
Śmierć jest, więc udziałem każdego człowieka. Dla chrześcijanina nabiera ona jednak innego, głębszego znaczenia. Dzięki odkupieniu Chrystusa śmierć człowieka może stać się zwycięstwem nad
grzechem i przejściem do domu Ojca. Zostanie ona, bowiem pokonana w pełni, jako „ostatni wróg człowieka” (1 Kor 15, 26), gdyż
powołaniem jego jest uczestnictwo w życiu nadprzyrodzonym Boga
i Jego chwale. Zanim to jednak nastąpi każdego czeka nieunikniona
konieczność śmierci.
To bolesne doświadczenie wywołuje niejednokrotnie cały szereg
pretensji, żalów, pytań o sens i cel życia. Trudno jest zrozumieć
śmierć, trudno jest dać receptę na jej przeżywanie. Możemy jednak
spojrzeć na człowieka, który niejako obcował ze śmiercią, bo gdy
wybuchła epidemia cholery, stykał się z nią niemal codziennie. Widział ją nawet w przerażonych oczach dzieci – sierot, które zostały
22
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same. Edmund Bojanowski, bo o nim mowa, to człowiek wielkiej
wiary i ufnej nadziei, a jednocześnie tak bardzo czuły i wrażliwy.
Jak on cenił życie i przeżywał śmierć?
Sam słaby i chory, od początku nosił w sobie świadomość śmierci, dobrze pamiętając opowiadanie z dzieciństwa, jak cudem został
od niej ocalony usilnym błaganiem matki przed Pietą na Świętej
Górze. Ocalony, by żyć, jeszcze żyć.
Ale już w 1834 roku przychodzi mu stanąć u łoża umierającej
matki. Co czuje ten 22 letni młodzieniec, który traci kogoś tak bardzo bliskiego? To przecież ona jest z nim we Wrocławiu, gdzie studiuje, troszczy i opiekuje się nim. Jej odejście znacznie zmieni późniejsze życie Edmunda. W dwa lata później umiera również ojciec.
Pozostaje sam. Pustka po stracie dwóch bliskich osób zostawi swój
ślad w jego sercu. Może też, dlatego tak dobrze rozumie biedne sierotki, którym nagle zabrakło rodziców. O swoich bliskich będzie do
końca pamiętał, czego wyrazem są wzmianki w jego zapiskach.
„Jest to, zatem trzeci dzień od 1-go maja, co w kościele nie byłem, a
żałowałem mocno, bo to dziś św. Jadwigi, patronki naszej, a zarazem św. Teresy, dzień imienin śp. ukochanej Matki, za którą byłbym
tak szczerze i gorąco w kościele się pomodlił”1. Kiedy tylko czuł się
na siłach nie szczędził czasu i ofiary, by zamówić Mszę św. za najbliższych i wziąć w niej udział, gdyż Eucharystię uważa za nieoceniony dar wobec tych, co odeszli2. Jest zawsze wdzięczny tym, którzy razem z nim pamiętają i przypominają mu o jego obowiązku3.
Najwięcej jednak miejsca w swoim Dzienniku poświęca Edmund
chorobie, śmierci i bólu po stracie Józinki (Józefy Szymorskiej), tej
rozkosznej sierotce, jak się często o niej wyraża. Gdy dowiedział się
o jej ciężkim stanie, od razu postanawia Mszę św. zamówić o

uzdrowienie: „(...)pobiegłem do ks. Bielawskiego, który właśnie ze
Mszą św. miał wychodzić, i poprosiłem go o odprawienie takowej
przed ołtarzem Najświętszej Panny Bolesnej na intencję Józi, zostawiwszy w świętej ofierze 6 złp. Przez całą Mszę św. klęczałem u
ołtarza i gorącymi zalewałem się łzami, tak, że musiałem rękoma
twarz ciągle zasłaniać”4. Kocha ją i dlatego tak bardzo boli go jej
cierpienie, towarzyszy Józince niemal do końca. „Od 4-tej siedziałem ciągle przy jej łóżeczku i z rozdzierającym się sercem patrzyłem
na nieprzytomne drgania i najokropniejsze cierpienia drogiej Józinki. Zdawało mi się niekiedy, że gdy zbliżałem się do jej twarzyczki,
całowałem w główkę, w czółko i policzki, kiedy mi z ócz łzy wypadały i rączki jej ściskałem – ona właśnie w tej chwili głęboko zawsze westchnęła i w oczach jej łzy się zakręciły”5. Edmund nie wie
jeszcze wtedy, że następnego dnia, kiedy przyjdzie, Józinki już nie
będzie wśród żywych. Wzruszający jest jego zapis z tego dnia:
„Przeszedłszy przez ławę na Kani, spojrzałem na okna tego pokoju,
w którym Józinka leżała. Zobaczyłem, o jakże napiszę, jakże wypowiem to przerażające wrażenie – zobaczyłem z daleka okno otwarte
i białą firankę, wiewającą w oknie, jakby wiewała ku mnie, że już na
próżno idę zobaczyć żyjącą Józię! Szedłem, ale im bliżej Domu, tem
mniej czułem ziemi pod stopami, serce mi w piersiach drżało, mrowie zimne po całym ciele przebiegało”6. Ból w sercu Edmunda po
stracie tego dziecka jest wielki. Jednak wiara w Boga i ufna modlitwa pomagają mu przetrwać te ciężkie chwile7, a Msza św. i przyjęta
Komunia św. stają się dla niego siłą i wsparciem. „Patrzyłem, milczałem, a w tej samej chwili usłyszawszy dzwonek z kaplicy naszej
domowej, wzywający na Mszę św., poszedłem zanieść Bogu w ofierze moje rozbolałe serce. Modliłem się gorąco, ale nie słowami, nie
myślą, tylko wyprężonym uczuciem całego serca i duszy. Prosiłem

1

E. Bojanowski, Dziennik 15 X 1853.
Tamże, 10 XII 1853: „Cały dzień pomglisty i mroźny. Byłem w kościele na Mszy św.
żałobnej ks. Szułczyńskiego, która zakupiłem za dusze śp. Rodziców moich.”
3
Tamże, 18 XI 1853: „ Wczoraj jedna babka niewidoma w klasztorze zatrzymała mię,
powiadając, ażebym dał na Mszę św. za duszę mej matki, ponieważ przyszła do niej we
wigilię mego patrona i polecenie takowe jej dała. Dałem babce jałmużnę z prośbą
o modlitwę i dam na Mszę św., bo nie śmiem babkę obwiniać o chęć wyłudzenia tym
sposobem jałmużny, a wdzięcznym być jej winienem, iż mi synowski obowiązek przypomniała.”
2
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4

Dziennik 26 V 1853.
Tamże.
6
Tamże, 27 V 1853.
7
Tamże: Po obiedzie niezadługo poszedłem na nieszpory. Jakże Bóg miłosierny, że
mię cios ten spotkał w czasie właśnie uroczystości Bożego Ciała, kiedy przez cały
tydzień oktawy mogę się modlić i nawiedzać dwa razy na dzień wystawiony Przenajświętszy Sakrament i czerpać zasilenie w smutku, z podnioślejszym duchem wobec
ciągle widomej tajemnicy ołtarza”.
5
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Boga najmiłosierniejszego, aby mi dał łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego wolą świętą. Na tę intencję przyjąłem dziś
podczas Mszy i Komunię św. piątkową. Po Mszy św. długo jeszcze
zostałem na modlitwie w kaplicy”8. Z jednej strony smutek i żal
ogromny, z drugiej pragnienie wypełniania woli Bożej – te dwie
sprzeczne ze sobą rzeczywistości, umie Edmund w sposób nadzwyczajny ze sobą pogodzić, umie przejść ponad bólem, by wytrwać do
końca. „Wtem nadszedł stolarz. O jakże to bolesne było zamawiać
trumienkę dla niej. Kazałem zrobić białą, olejno malowaną, z krzyżem błękitnym liniami nakreślonym”9.
Po śmierci Józinki wiele jeszcze razy Bojanowski rozpamiętuje
to smutne wydarzenie, dzieli się nim z przyjaciółmi, jakby chciał
wszystkim powiedzieć o tej wielkiej stracie. Ludwikowi Miłkowskiemu, który odwiedza go w Grabonogu, zwierza się z wielu spraw
jakie nosi w swym sercu. Nie mogło jednak zabraknąć rozmowy na
temat straty tego ukochanego dziecka10. W liście do s. Angeliny
Jabłońskiej w Paryżu, opisując prace wykonane przy nowo powstałych domach, umieszcza słowa: „(...) ogródek zasadzony morwami,
owocowemi drzewkami, winem, malinami, porzeczkami, itd. Ale
smutno nam z tem wszystkiem, bo nasza sierotka Józinka już ani
jagódki z tego nie zerwie. Ma ona swój osobny pod lipą ogródek i na
szczupłej mogiłce kilka krzaczków rezedy i fijołków”11. Ta żywa
pamięć często kieruje kroki Edmunda ku jej mogiłce, by choć trochę
serce ukojenia doznało. „(...) po skończonej wotywie wyszedłszy z

kościoła, pobiegłem zaraz do grobu Józinki, jakobym chciał jej
przynieść od przywiązanej siostry pozdrowienie i mojej pociechy
udzielić. Ale widok cichej mogiłki i głuchy szum lipy stróżującej
nad nią dziwnie bolesne uczucie rzeczywistości przymieszał do miłej pociechy dzisiejszej. Urwałem tylko kilka stokrotek z murawy
cmentarza i położyłem u nagłowia mogiłki”12. Długo jeszcze będzie,
więc pamiętał jej odejście. „Nie wiem, czy te smutne brzozy, czy ten
w oczach stojący kościół, kędy mogiłka Józinki, czyniły mię posępnym”13. Kiedy otrzymuje list od s. Angeliny, w którym znajduje
wiele serdecznych wspomnień o Józince14, wzrusza się głęboko:
„Czytając płakałem, jakby dziś dopiero umarła, jakbym nad jej grobem stał i ostatnie spojrzenie na trumienkę jej rzucał. O jakże też to
silne moje przywiązanie do tej dzieciny, jak drogie słowa, które mi
ją przypominają”15. Oprócz tych ciepłych słów, pragnie mieć po niej
jakąś pamiątkę, dlatego prosi o namalowanie szkicu Józinki, który
wkrótce dostaje. „Ks. Bielawski przyniósł mi od ks. Preibisza szkic
pośmiertny mojej nieodżałowanej Józinki, nie wykończony, nawet
nie trafiony – a przecież mniej osamotnionym się czuję, gdy widzę
ten martwy papierek na stoliku. Jakież to silne przywiązanie do tej
ukochanej dzieciny! Oto zaledwo te słów kilka o niej napisałem, a
już łza mi spadła na kartkę dziennika! Pięć długich miesięcy jak
umarła, a oczy z łez jeszcze nie osychają!”16. Przy każdej sposobności wraca do chwil z nią spędzonych, tak bardzo dla niego drogich.
Nawet wtedy, kiedy mija rok od pierwszego jego zapisku – 1 kwietnia, umieszcza w swoich notatkach osobę Józi dla podkreślenia różnicy obu tych dni17. Pamięta o niej także w rocznicę śmierci i chociaż, jak sam przyznaje „czas wprawdzie ukoił znacznie mój smutek

8

E. Bojanowski, Dziennik
Tamże, „(...) musiałem zaraz po nieszporach dopełnić swego smutnego obowiązku
względem kochanej Józi. Poszedłem prosić ks. ministra o dwa łokcie ziemi na grobek
dla Józi na cmentarzu klasztornym.(...) Poszedłem jeszcze z bratem Walentem na cmentarz i pokazałem miejsce pod lipą, naprzeciw ołtarza Najświętszej Panny Bolesnej;
położyłem na murawie drobne cegiełki, gdzie grób mają kopać”.
10
Tamże, 20 VII 1853: „Opowiadałem mu wszystkie moje prace, pociechy i smutki
doznane od czasu naszego niewidzenia się, a mianowicie na rozmowę o stracie Józinki,
wszystkie przytaczałem mu szczegóły o niej i jej dziwnie dobrem sercu i nadzwyczajnem rozwinięciu ducha. Zachęcał mię bardzo, aby kiedyś te szczegóły spisać i w jakiem
piśmie dziecięcym ogłosić. Trafił mi bardzo tą zachętą do serca i nie będę chciał tego
zaniechać , skoro mi się tylko spokojna ku temu chwila nastręczy”.
11
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego, t. I, Do Angeliny Jabłońskiej w Paryżu,
12 V 1854.
9
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12

E. Bojanowski, Dziennik 2 VIII 1853.
Tamże.
14
Por. tamże, 30 XII 1853.
15
Tamże.
16
E. Bojanowski, Dziennik, 3 X 1853.
17
Tamże, 1 IV 1854: „Owoż i rok cały upłynął, jakem mój Dziennik rozpoczął (...)
Przeszłoroczny dzień 1go kwietnia przypadał w wesołym już czasie powielkanocnym,
tegoroczny w smutnym postnym. Tamten też o ileż był dla mnie weselszym od dzisiejszego! Wtedy żyła jeszcze moja sierotka Józinka”.
13
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i żałość po niej, a przecież niewymownie ciężko zrobiło mi się na
sercu, gdym samotny odwiedzał jej grobek”18.
Śmierć Józinki na pewno wywołała u Edmunda wielki smutek.
Ale to nie znaczy, że nie interesowało go życie innych dzieci. Równie z wielkim bólem patrzy na ich cierpienie, towarzyszy im w
chwili śmierci, wspomina z ogromnym żalem. „Dzisiejszej nocy
biedna Andzia Greinert umarła w łóżeczku u swej siostry Frani, do
której w nocy poszła się położyć. Szkoda wielka tego dziecięcia, bo
było nadzwyczaj pracowite, dobre i ciche. Ależ to takie aniołki do
nieba najprędzej odchodzą”19. W szczególny sposób przeżywa
śmierć kobiety i jej dziecka, którzy spłonęli w ogniu w Szkaradowie20. Żal mu tych, co odchodzą i współczuje tym, co zostają i cierpią z powodu śmierci swych bliskich. Może, dlatego, gdy tylko
nadarzy się okazja towarzyszy zmarłym na cmentarz, by wraz z rodziną ofiarować im swoją modlitwę. „Wysłuchawszy Mszy św.,
byłem jeszcze na ubogim pogrzebie szpitalnika (...). Biedna Filipka
leży na zapalenie piersi chora, nie wiedząc o dzisiejszym pogrzebie
swego ubogiego ojca”21. A na innym miejscu: „Po południu poszedłem na nieszpory i byłem potem na pogrzebie jakiegoś wieśniaka,
Jakuba z Drzeńczewa. Dziwne rzeczy i budujący jest dla mnie widok każdego takiego ubożuchnego pogrzebu”22.
Bojanowski z równie głębokim żalem żegna ludzi, którzy odegrali w jego życiu i życiu ochronek czy Instytutu zasadniczą rolę.
Dowiedziawszy się o śmierci ks. Staśkiewicza w Żabnie tak się wyraził: „usunął się nam jeden z najszanowniejszych kapłanów, a dla
mnie jeden z najprzychylniejszych opiekunów ochronek, mianowi-

cie jaszkowskiego Domku”23. O śmierci Zofii Żółtowskiej i śmierci
biskupa Jana Dąbrowskiego dowiaduje się z gazety. Umieszcza jednak ten fakt w swoim Dzienniku, co świadczy o tym, jak bardzo
przejął się śmiercią tych osób24.
Na pewno wielkim ciosem był dla Edmunda fakt odejścia ze
świata pierwszej Siostry – Agnieszki Ptaszyńskiej. Jak sam pisze:
„Ciężko mnie dotknął ten pierwszy między siostrami wypadek
śmierci, tem ciężej, że to najdawniesza siostra, bo w przyszłym maju
byłaby skończyła 9 lat służebnictwa swego, a współpracowniczka
wierna w najtrudniejszym początku rozwijania się zakładu. Niechże
i w tym smutku będzie uwielbiona święta wola Boża”25. Później
umierają także kolejne Siostry, a każda z nich ma swoje miejsce
w sercu i wspomnieniach Edmunda. W swoich listach do różnych
osób dużo miejsca poświęca Bojanowski szczególnie dwóm Siostrom: s. Agnieszce Szaflarskiej i s. Zuzannie Górnej26, które zmarły
na skutek zarażenia się na tyfus przy pielęgnacji chorych. Do s. Joanny Jaskulskiej w Oporówku, opisując dzień pogrzebu s. Agnieszki, wyznaje: „Cios to ogromny, ciężki do zniesienia, cios dla całego
zgromadzenia i dla nas wszystkich! Dom jaszkowski zadrżał od jęku
i płaczu! Nie umiem wam opisać, co się tam dopiero działo podczas
pogrzebu! Nowicjuszki padały zemdlałe, że je odnosić musiano
i trzeźwić. Dziatki nawet trzeba było odrywać od grobu, którego
zasypać nie dały, a płacz ludu zagłuszał jęki sióstr i nowicjuszek
i ledwo dzwony można było słyszeć (...) Ledwie wróciłem z pogrzebu z Jaszkowa, odbieram w nocy list nagły z Bukówca, że i droga
siostra Zuzanna Górna, po długich cierpieniach zasnęła tam w Bo-

18

23

Tamże, 27 V 1854.
Tamże, * XI 1853.
20
Tamże, 27 V 1853: „(...) przed kilku dniami uboga kobieta, wychodzą rano w pole do
roboty, zamkła w izbie małe swe dziecię, gdy naraz nadchodzi burza, uderza piorun we
wiosce, dym i płomień wybuchnął z chatki ubogiej kobiety – a ona w przestrachu przybiegłszy ratować zamknięte dziecię, nie może w pośpiechu drzwi w żaden sposób
otworzyć, więc okno wybija, wskakuje do izdebki: ale tymczasem płomienie ogarnęły
chatę, matka nieszczęśliwa ani dziecięcia, ani siebie już nie uratowała. Znaleziono
oboje w zgorzelisku na węgiel spalone!”.
21
E. Bojanowski, Dziennik, 26 VII 1853.
22
E. Bojanowski, Dziennik, 4 X 1857.
19

27

Tamże, 20 X 1857.
Tamże, 7 IV 1853: „Smutne dwie wyczytałem wiadomości: o śmierci Żółtowskiej,
z domu Zamoyskiej, którą wielce poważałem (...) Pozostawiła w smutku okoliczne
ubóstwo, któremu jako pobożna chrześcijanka wiele dobrego świadczyła (...) Druga
wiadomość smutna o śmierci ks. Jana Dąbrowskiego (...) Zacny ten kapłan przyczynił
się stanowczo do sprowadzenia Sióstr Miłosierdzia do Gostynia”.
25
Tamże, 6 II 1862.
26
Por. Korespondencja Edmunda Bojanowskiego, Do s. Katarzyny Andrysiak w Bukówcu, 23 V 1868, Do ks. Marcina Chwaliszewskiego w Granowie, 25 V 1868, Do
ks. Iwo Czeżowskiego SJ w Krakowie 30 V 1868, Do s. Leony Jankiewicz w Starej
Wsi, 3 VI 1868.
24
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gu”27. Każda śmierć Siostry jest, więc dla niego ciosem, ale to nie
znaczy, że nie może się z tą rzeczywistością pogodzić, przeciwnie,
zawsze stara się upatrywać we wszystkim woli Bożej. „Doktor czynił wszystko, co tylko było można, żeby ją ratować. Ale Panu Bogu
podobało się tą drogą duszę, jako ofiarę miłości bliźniego powołać
do siebie!”28. Edmund zabiega o to, aby pamiętano o zmarłych Siostrach, czasem nawet sam zleca spisanie różnych wspomnień
o nich29. Najpiękniejszą jednak formą jego troski o zmarłe Siostry,
jest gorąca modlitwa w ich intencji i nieustanne zachęcanie do niej:
„Proszę Was, więc moje siostry, ofiarujcie za duszę tych dwóch
ukochanych sióstr naszych gorące modły, to jest za każdą z osobna
zwykłe 3 koronki i Komunię św. z zupełnym odpustem”30.
Można wiele czasu spędzić na czytaniu różnych książek o umieraniu, rozmawiać z wieloma mądrymi ludźmi, rozważać samemu
ową straszną tajemnicę, chcąc uczynić ją choć trochę prostszą. Na
nic się jednak to przyda, jeżeli na śmierć nie spojrzymy oczyma
wiary. A w takim przeżywaniu śmierci na pewno może nam pomóc
bł. Edmund Bojanowski – człowiek, który sam tak wiele w życiu
przeszedł. Zbliżający się miesiąc listopad jest dobrą okazją do tego,
aby się zatrzymać i zrozumieć, że życie zmienia się, ale się nie kończy, że jest to jedynie przejście z tego świata do świata lepszego, do
domu Ojca. Edmund wie o tym doskonale i może, dlatego tak bardzo ceni sobie chwile, które nastrajają go do takiego myślenia. „Pro-

cesja prześlicznie się odbyła po cmentarzu przy zupełnie wypogodzonym niebie (...). To opadłe na trawę liście, ten głuchy szmer tylu
ludzi szurgających nogami po niem, te nagie już drzewa, to słońce w
pomglistem powietrzu purpurowo zachodzące, a przy tem ten żałobny orszak, ten śpiew posępny, ta woń kadzideł, mieszająca się ze
stęchłem powietrzem jesiennego wieczoru i szmer pacierzy mieszający się ze szmerem wiatru jesiennego – to wszystko razem składa
się w dziwnie uroczystą, posępną harmonię”31.
Edmund Bojanowski w ciągu swego życia wiele razy styka się ze
śmiercią, wiele razy ta śmierć go głęboko dotyka. I to dzięki temu
potrafi zrozumieć kruchość życia i sens odchodzenia. Zawsze staje
w pokorze przed majestatem śmierci jakby była ona czymś najświętszym. Wielkość, bowiem człowieka przejawia się nie tyle w dobrym
przeżywaniu życia, co właściwym rozumieniu tajemnicy śmierci.
I bł. Edmund jest właśnie tego przykładem.
s. Barbara Brzoza - służebniczka starowiejska

27

Por. Korespondencja Edmunda Bojanowskiego, Do s. Joanny Jaskulskiej w Oporówku, 23 V 1868.
28
Tamże, Do ks. Józefa Hebanowskiego w Bukówcu, 17 V 1868.
29
Tamże, Do ks. Iwo Czeżowskiego SJ w Krakowie 30 V 1868: „Polecając świętym
modłom Drogiego Ojca te troski i potrzeby nasze oraz obie zgasłe siostry, a osobliwie
duszę znajomej i nieodżałowanej siostry Agnieszki Szafrańskiej, zanoszę jeszcze usilną
prośbę, czybyś Ojciec Drogi nie raczył skreślić nam niektórych szczegółów o niej, jakie
drogiemu Ojcu w pamięci pozostały. Albowiem podług zwyczaju zaprowadzonego,
zapisujemy w księgach zgromadzenia wspomnienia o wszystkich zmarłych siostrach,
co tem troskliwiej uzupełnić pragniemy o śp. siostrze Agnieszce, jako tak wielce zasłużonej i wysokimi cnotami obdarzonej duszy.”
30
Tamże, Do s. Joanny Jaskulskiej w Oporówku, 23 V 1868. Tamże, Do s. Leony
Jankiweicz w Starej Wsi,
17 III 1870: „Zasmuciła mnie tylko wiadomość o zgonie śp. siostry Anny Pytlak, za
której duszę będę pamiętał szczerze się pomodlić i wszystkich sióstr modłom nie
omieszkamy ją polecić”.

29

31

E. Bojanowski, Dziennik 1 XI 1853.
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Autor poniższych wierszy, pan Marek Mencel jest częstym
uczestnikiem nabożeństw w bazylice świętogórskiej. Tutaj też przeżywa
niejeden raz chwile głębokiej, osobistej refleksji. Tutaj też czerpie natchnienia do swej poetycznej twórczości. Tym razem prezentujemy trzy
jego wiersze. Niech wspomagają naszą osobistą medytację.

Wieczorem przez komórkę
(... serca)
rozmawiałem z Panem Bogiem
Milczał
jak ma to w zwyczaju
Jego oddech
(... tchnienie)
rozwiewał stosy
rachunków do zapłacenia

Woda żywa
Panie jestem wodą
życiem i żywiołem
wiosną i powodzią
obmyciem i wynurzeniem
otchłanią i tajemnicą
najgłębszym grobem ...

rozum
spada z wysoka na drogę
która wiedzie ludzi
wdeptywany
już nie ma siły
by prosić o pomoc

Ty kazałeś mną
napełnić stągwie w Kanie

Mną napełniłeś kielich
podczas ostatniej wieczerzy

Panie jestem winem
owocem płodnego szczepu
aromatem winnic
towarzyszę weselnikom
przy suto zastawionych stołach
barwię światło
w kryształowych pucharach
dzięki mnie rozum
jest kolorowym ptakiem
Przekleństwem
w otchłani
z której pochodzę
topię nadzieję

Panie jestem Twoją krwią
konam z Tobą
spadając w kurz Golgoty
i zmartwychwstaję
trzeciego dnia ...
Jestem Pamiątką Twego
odkupienia

Próbowałem wytłumaczyć się
z grzechu mojego życia
(... śmierci?)
miłości ciała
marionetki co drży na cienkich
linkach pożądania
(... odkupienia)
i kielicha
którego brzeg płacze
gdy nie okala wina
(... )
A gdy mówiłem
Że już tyle lat piję
ocet i żółć
że inaczej już nie potrafię
połączenie nagle zostało przerwane

Jestem Życiem

Przed snem
układałem rozsypane rachunki
nagle zadzwonił telefon
"masz jedną nieodebraną wiadomość"
- cierpisz na chorobę Graala
czekam na weselu w Kanie

Bądźcie jak dzieci
Rozmowa

Bądźcie jak dzieci
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bo tylko one potrafią
znaleźć okruchy prawdziwego życia
na parapecie okna Pana Boga

III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE
DUSZPASTERSTW ORATORYJNYCH
POLSKA - ŚWIĘTA GÓRA 12-17 lipiec 2004 r.

Bądźcie jak dzieci
których nagości nie poniża
bielizna ze sklepu
starego Freuda

Dnia 12.07.2004r. w godzinach popołudniowych wypełniła się aula
na Świętej Górze w Gostyniu. Uczestnicy spotkania powitani przez
hejnalistów grających intratę, a zespół taneczny „Biskupinie” wraz
z kapelą wnoszą na salę bochen chleba.
Słowa powitania Prokuratora Krajowego Księdza Zbigniewa Starczewskiego "Gaudium Domini est Fortitudo Vestra” stały się hasłem
i programem III Międzynarodowego Spotkania Duszpasterstw Oratoryjnych. W imieniu Federacji Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri
w Polsce, ks. Zbigniew Starczewski przywitał:
- Ojca Prokuratora Generalnego Konfederacji Oratorium św. Filipa
O. Edoardo Aldo Cerrato
- Wizytatora Apostolskiego Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
O. Antonio Chavez Riosa
- współbraci w filipińskim powołaniu i przedstawicieli Oratorium
świeckich przybyłych z daleka i bliska - Anglii, Argentyny, Włoch,
Hiszpanii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Meksyku, Austrii, Kolumbii oraz polskich uczestników Oratorium.
Słowa powitania płynęły dalej. Wita nas Święta Góra, w kolebce polskich filipinów, tu gdzie w roku 1668 powstał pierwszy dom Kongregacji Św. Filipa Neri. Wita w tym świętym miejscu Matki Świętogórskiej Róży Duchownej, wita w Ojczyźnie Papieża - Polaka, który uczy
świat ewangelicznego przesłania miłości Boga i człowieka, wita i jak
każe staropolski zwyczaj chlebem i solą dzieląc się z przedstawicielami
owocem pracy rąk ludzkich polskiej ziemi. Ksiądz Zbigniew Starczewski zwrócił uwagę, że logo kongresowe to filipiński herb z ogromnym
wielkim sercem, które niesie przesłanie byśmy napełnili serca miłością,
braterską radosną jednością bycia razem w naszych wspólnotach, w
naszych oratoriach świeckich, w naszym życiu codziennym.
„Radość w Panu jest naszą ostoją” - grupa osób z lampionami powitała uczestników kongresu, a przedstawicielki zespołu z chlebem podchodziły do uczestników spotkania.
„Sakramentalne słowa serdecznego podziękowania Prokuratora Generalnego O. Edoardo Aldo Cerrato skierowane do Prokuratora Krajo-

Bądźcie jak dzieci
bo tylko one potrafią
przeszczepiać swe serca
zachowując życie
Bądźcie jak dzieci
które gdy cierpią
są kroplami krwi
Syna konającego na krzyżu
Bądźcie jak dzieci
bo tylko one znają drogę
do Igielnego Ucha
które dla nich jest wciąż
szeroko otwarte
Marek Mencel

33

34

PISZĄ DO NAS

PISZĄ DO NAS

wego Ks. Zbigniewa Starczewskiego za podjęcie się organizacji spotkania Duszpasterstw Oratoryjnych, ogłosiły otwarcie III Spotkania
Światowego Oratorium Świeckiego.
Przesłanie Watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego odczytał Ks. Wacław Wojtunik. Tematem przesłania: "Filip
Neri, prorok chrześcijańskiej radości - Kongregacja Życia Konsekrowanego i Życia Apostolskiego z radością przesyła wszystkim uczestnikom kongresu serdeczne gratulacje i z serca życzy, aby to spotkanie
odnowiło w każdym z Synów Świętego Filipa, a w szczególności w
członkach Oratorium Świeckiego gorliwość w wierności jego charyzmatowi przez chrześcijańską radość. Radość czystą i uświęconą miłością, radością przyrody, radością służby wymagającą ofiary i spełnionego obowiązku.
Po przypomnieniu programu na dzień następny (wtorek 13.07.04)
kapela i zespół biskupiański w tańcu na wiwat opuszczają aulę.
Uczestnicy spotkania idą na kolację do refektarzy, by o godz. 19.00
przejść do Bazyliki Świętogórskiej na Mszę Św. pod przewodnictwem
Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka. Homilię wygłosił Ks. Biskup mówiąc, byśmy pozostali wierni modlitwie do Ducha Świętego, tak jak
czynił to codziennie Św. Filip, który w głębokiej pokorze prosił Go
o Jego łaski i dary.
Dzień bogaty w przeżycia duchowe zakończył koncert "Muzyka
w Oratorium Św. Filipa Neri wczoraj i dziś". Znalazły się w nim: muzyka z czasów Św. Filipa, muzyka Oratorium Gostyńskiego i muzyka
we współczesnym Oratorium.
Tak minął pierwszy dzień pełen przeżyć duchowych wśród braci
wielo języcznego Filipińskiego Oratorium Świeckiego.
Pogasły światła, nastała cisza nocna. Tylko śpiew ptaków oznajmił
nowy dzień, dzień jakże owocny i bogaty w słowo Boże.
Po modlitwie prowadzonej przez Ks. Wacława Wojtunika dla grupy
polskiego Oratorium - uczta cielesna, świąteczne śniadanie. Grupy obcojęzyczne nocowały w hotelach w Lesznie i Rydzynie - tam śniadania.
O godz.9,30 w auli uczestniczyliśmy w konferencji nt. „Teologiczne podstawy radości”, którą poprowadził Ks. Kanonik Prof. Bogdan
Częsz. Model radosnej duchowości reprezentowany przez Św. Filipa
najwspanialej realizował program „Gaudete”. W ciągu dziejów wypracowana została „teologia radości”. Można ją podzielić na trzy części:
radość w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, radość w nauczaniu

Ojców Kościoła i radość w refleksji teologicznej.
Na pierwszym miejscu radość - chara, oznacza niebo, stan przebywania
z Bogiem. Jest to radość ze spełnienia oczekiwanych narodzin Jezusa
Chrystusa. Radość niewiast, że Chrystus zmartwychwstał. Dla chrześcijan radością winno być także cierpienie, nadzieja, wiara. Prawdziwa
radość nie ma końca, jest ona darowana, której nowoczesny świat nie
rozumie.
U Ojców Kościoła radość zwyczajna płynie z otrzymania np. chrztu,
a radość duchowa to radość w Chrystusie, radość wynikająca z faktu
nawrócenia innych osób. Ojcowie odróżniają radości doczesne od radości wiecznej. Radość doczesna to najczęściej grzeszna, która nie ma nic
wspólnego z radością prawdziwą, duchową.
W pojęciu „radości prawdziwej" Augustyn rozróżnia radość niepełną
od radości pełnej, doskonałej, która dostępna będzie dopiero w niebie.
Radość niepełna dostępna jest na ziemi polega na uwielbianiu Boga
przez modlitwę i śpiew. Trzeba to czynić codziennie, by codziennie się
radować.
Radość z refleksji teologicznej wyrażona w duchowości chrześcijańskiej reprezentowana jest przez wielu Świętych, wśród których poczesne miejsce zajmuje Św. Filip Neri. Wzorem i przykładem radości
chrześcijańskiej jest Św. Filip, choć żył w czasach smutnych, między
grzesznikami, ludźmi cierpiącymi i nieszczęśliwymi. Sam patrzał na
Boga i odczuwał Go jako najwyższe dobro i piękno. Było to wielką
i nieprzeniknioną Jego radością. Św. Filip radość czerpał z darów Ducha Świętego, z prawdy i nadziei. Tę radość, źródło nieustannego pokoju chciał wlać w serca swych uczniów i synów duchowych. Takiej radości, jaką posiadał Św. Filip nikt i nic nie jest w stanie odebrać "człowiekowi świętemu”, jest to radość z wielkiej miłości posiadania Boga.
Kawa, herbata, soki, krótkie spotkanie w grupach językowych, po
których przeszliśmy do podsumowania dyskusji:
- radość z przeżywania Eucharystii zwłaszcza w niedzielę i święta,
- radość z częstych spowiedzi świętych,
- z dzieła stworzenia i dobrodziejstw przyrody,
- z nadziei w cierpieniu i chorobie,
- z uczestniczenia w czystej rywalizacji sportowej.
W tym radosnym nastroju zasiedliśmy do uroczystego obiadu, po
którym była wycieczka do poznańskiej katedry. Najstarsza część miasta
Ostrów Tumski i tu mieści się katedra z X w. wielokrotnie niszczona
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i przebudowywana. W 1945 r. po spaleniu, została odbudowana w stylu
gotyckim z XIV/XV wieku. Katedrę otacza 12 kaplic z cennymi dziełami sztuki, a najcenniejsza „Kaplica Złota”, w której znajduje się sarkofag z prochami Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz ich pomniki.
Następny etap naszej podróży to Świerczewo, piękny kościół filipiński,
w którym pobyt uświetnił koncert muzyki organowej i popołudniowa
kawa, herbata, soki w podziemiach tego kościoła.
O godz. 19.00 Msza Święta w Bazylice Świętogórskiej pod przewodnictwem O. Antonio Riosa Chaveza – Wizytatora Apostolskiego.
O godz. 20.00 kolacja, po której w auli uczestniczyliśmy
w medytacji wieczornej O. Edoardo Aldo Cerrato przypominającej nam
trzech znamienitych synów Św. Filipa. Postacie te występują w dwóch
różnych epokach i są znaczące w historii Oratorium. Epoka początków
naznaczona charyzmatyczną obecnością Św. Filipa i epoka końca
XIX w., która jest odnową wspólnoty oratoryjnej spowodowanej przez
wywrotowe prawa rządów masońskich we Włoszech i w Europie.
Pierwszą epokę przedstawia sylwetka Błogosławionego Jana Juwenalisa Anciny, ucznia Św. Filipa w Oratorium w Rzymie, członka Kongregacji Rzymskiej, matki wszystkich Kongregacji. Wśród pierwszych
uczniów Ojca Filipa postać ta jaśnieje głębią życia duchowego, żywością myśli i genialnością czynu. Poezja, w której harmonia języka, rytmów i dźwięków objawia się w Ancinie, znamy poetę i muzyka, człowieka wykształconego, opiewającego ducha i cel Oratorium.
Drugą epokę charakteryzują postacie Sług Bożych Jana Chrzciciela
Aristy i Juliana Castelli. Czerpali swą siłę i odwagę do działalności
w Oratorium z gorącej miłości, jaką żywili do Boga i do Św. Filipa. Do
końca doskonalili swoje życie wewnętrzne oparte na pokorze, zjednoczeniu z Bogiem, modlitwie i umartwieniu.
14.07.2004 r. środowy poranek, zbudzeni śpiewem ptaków, grupa
polska zbiera się na modlitwy do Kaplicy Rekolekcyjnej pod przewodnictwem Ks. Wacława Wojtunika. Po śniadaniu uczestnicy z Bytowa,
Tarnowa i Radomia wyruszają na pielgrzymkę; do Lichenia. Tomaszowscy i Studziańscy uczestnicy Oratorium Świeckiego pojechali do Błażejewa zwiedzić Kościół świętego Jakuba Apostoła z lat 1675-76, fundacji Ks. Stanisława Grudowicza, pierwszego Filipina w Polsce. Kościół zbudowany jest z drzewa sosnowego na planie krzyża łacińskiego,
jednonawowy, barokowy o konstrukcji zrębowej. W latach 1974-2000
w Ośrodku Duszpasterskim na stałe zamieszkuje przy kościółku kapłan

Kongregacji Oratorium św. Filipa w Gostyniu, ks. Tadeusz Nagel COr.
W 2000 r. powstała pełnoprawna Parafia, a nowym mianowanym proboszczem został ks. Henryk Schwanke COr..
Goście zagraniczni, po śniadaniu udali się na pielgrzymkę na Jasną
Górę do Częstochowy. O godz. 13,00 odprawiona została Msza Św.
w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem O. Cerrato. Klasztor Jasnogórski pod opieką Paulinów, fundatorem był książę Władysław Opolski w 1382 r., kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany. W Kaplicy - ołtarz wczesno barokowy z hebanu i srebra z
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej z XIV w. Obok zakrystii
skarbiec z cennymi dziełami sztuki złotniczej. W Sali Rycerskiej
obrazy przedstawiające dzieje klasztoru.
O godz. 17.30 goście przejechali do Antonina koło Ostrowa Wlkp.,
by w pałacyku uczestniczyć w koncercie Chopinowskim.
Na zakończenie dnia grupa polska i goście zagraniczni przyjechali do
Akwawitu w Lesznie na kolację - stoły szwedzkie bogato zastawione,
dzielenie się przeżyciami i wrażeniami, a wszystko to działo się przy
muzyce zespołu. „Moraczewo”.
Czas szybko mija, 15.07.2004 r., to już czwarty dzień budzą nas
ptaszęta na modlitwę poranną, którą prowadzi Ks. Wacław Wojtunik.
Potem śniadanie i czas na konferencją nt. ”Św. Filip prorok radości”,
a prowadzi ją O. Jacques Bombardier z Oratorium w Nancy - Francja.
W Św. Filipie dzieło Boga jest dla nas drogą życia. Św. Filip został
posłany do Kościoła jako prorok w Chrystusie jedynym Proroku, jako
prorok niebiańskiej radości. Radość Św. Filipa jest jego osobistym rysem charakteru i sposobu postępowania. Płomienna radość, jaka cechuje Św. Filipa wywodzi się ze zdumiewającej obecności w nim Ducha
Świętego. Zstąpienie Ducha Świętego na Filipa było poprzedzone wielkim ascetyzmem, bowiem „żył jako ubogi w Chrystusie”. Z tym ascetyzmem łączyły się długie noce spędzone na modlitwie w katakumbach
Św. Kaliksta i Św. Sebastiana. Św. Filipowi chodziło o pogrążenie się
w ciszy Boga w środowisku królestwa męczenników. Był tak głęboko
zakorzeniony w Bogu, że promieniował niebiańską radością i przez całe
swoje życie wdrażał swoich podopiecznych do życia w Niebie. Asceza,
praktykowanie cnót, uniesienie rodzące się z kontemplacji życia świętych, nabożeństwo do Ducha Świętego, Komunia św. jako antycypacja
niebiańskiej radości, wszystko to miało prowadzić do „radości pokory".
Na drodze pokory naturalną radość Św. Filipa Bóg podniósł w łasce do
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punktu uczynienia z niej żywego proroctwa niebiańskiej radości.
Grupy językowe ponownie spotkały się na dyskusji nad referatem,
by przejść do podsumowania:
- radość w miłości Św. Filipa do Boga wyrażała się przez Jego indywidualny i niepowtarzalny humor,
- radość jako wyraz wolności, pokory, wznoszenia się ku słońcu,
- radość w naśladowaniu Św. Filipa, jak zrozumieć źródło radości, jak
zachować radość do końca życia, bo nie sztuką jest żyć radosnym, gdy
jest się młodym i zdrowym.
Nadszedł czas na posiłek, a droga z auli do refektarzy to dalszy ciąg
dyskusji w grupach nad filipińską radością.
Obiad mija w pogodnej atmosferze, by o godz. 14.30 zasiąść do
spotkania z prof. Krzysztofem Zanussim, reżyserem, członkiem Papieskiej Komisji Kultury. Profesor miał prelekcję nt. „Smutna wesołość
współczesnego świata”. Kino weszło w czas globalizacji dużo wcześniej. Wesołość dzisiejsza jest nie zawsze przejawem prawdziwej radości. Chrześcijanie zwykle są smutni, gdyż radość byłaby źle widziana.
Radość tworzenia znajduje potwierdzenie Kościoła. Papież mówi, że
twórczość prymitywna, ludowa, ewaluuje i staje się pomału salonową.
Radość jest wtedy, gdy ją dopełnimy rodzącym się bólem. Nic nie jest
tak przykre, gdy ktoś wybucha salwą śmiechu. Stwierdzenia poparte
były fragmentami z filmów, jakie wyreżyserował prof. Zanussi.
Dzień kończy się Mszą Św. w Bazylice Świętogórskiej pod przewodnictwem O. Ullricha z Niemiec. Kolacja i w auli koncert orkiestry
dętej ze Studzianny. Między utworami spontaniczny śpiew grupy polskiej.
Pogasły wszystkie światła, nastała cisza nocna. I tym razem budzi
nas śpiew ptaków. Dzień rozpoczął się modlitwą w kaplicy rekolekcyjnej, śniadanie i czas na następną konferencję. Prowadzi ją Jerzy Klechta, dziennikarz Polskiej Telewizji, a tematem jest: „Media darem Bożym - radości i smutki dnia codziennego”. Św. Filip w swojej dalekowzroczności nie przewidział narodzin medialnej potęgi. Nie mówił o
nich wprost, ale jeżeli przyjmujemy, że media są darem Bożym, to
mówił tak jak o innych darach Bożych. O tych, które rodzą się z pędzla
malarza, dłuta rzeźbiarza, dłoni pianisty czy daru słowa. Media wykorzystują wolność, manipulują nią, pod jej szyldem uprawiają proceder,
który jest sposobem na robienie biznesu. Papież zwraca uwagę, że media często są czyimś głosem. Zatem trzeba umieć wybierać to, co jest w

nich wartościowe, co ubogaca człowieka - chrześcijanina. Internet pobił
wszystkie środki przekazu, ale ten „dar Boży” należy mądrze wykorzystywać. Internet rozszerza horyzonty edukacyjne i kulturowe, znosi
podziały między ludźmi, między narodami, staje się narzędziem budowania cywilizacji miłości. Te same czynniki, które prowadzą do dobra,
do lepszego zrozumienia ludzi i świata, mogą dzielić, skłócać, uczyć
podłości i nienawiści. Wolność wyboru i wolność wymiany myśli to
zasada, którą głosił Św. Filip, to fundamentalne prawo człowieka.
I tak zbliżył się czas posiłku - obiadu, po którym zebraliśmy się
w auli na podsumowaniu i zakończeniu tak bogatych w przeżycia duchowe i czysto ludzkie - kawa, herbata słodycze, były codziennością.
Gratias agamus Domino Deo nostro - dzięki składamy Panu Bogu
naszemu - zabrzmiały słowa podsumowania Ojca Prokuratora Krajowego Księdza Zbigniewa Starczewskiego.
Zbliżamy się do zakończenia naszego oratoryjnego spotkania na
Świętej Górze w Gostyniu i dziękujemy Panu Bogu za łaskę wspólnego
spotkania i modlitwy, spotkania braterskiego w miłości i radości
Św. Filipa. Z całego serca dziękuję O. Edoardo Cerrato, Prokuratorowi
Generalnemu i O. Antonio Riosowi, Delegatowi Stolicy Apostolskiej za
zaufanie, jakim obdarzyli Federację Polską zlecając organizację tego
światowego spotkania w Gostyniu. Współbraciom Polskiej Federacji
dziękuję za podjęty trud w organizowaniu tego Kongresu Filipińskiego,
oraz wszystkim tym, którzy mieli swój udział w jego sprawnym
i przebogatym przebiegu.
Na zakończenie: „pozwólcie Siostry i Bracia w miłości naszego
Św. Filipa, by przemówił Bóg swoją potęgą milczenia. Zapraszam
wszystkich uczestników na chwile adoracji Najświętszego Sakramentu
w Bazylice, a po jej zakończeniu zejdziemy do naszych gostyńskich
katakumb gdzie pochowani są zmarli Współbracia, którzy nam to wielkie dziedzictwo przekazali i orędują za nami przed Panem”.
I jeszcze słowo O. Cerrato: „dziękuję za gościnność godną wielkiej
tradycji chrześcijańskiej. Takie spotkania to jedna z form pogłębienia
tego, co przekazał nam Św. Filip. Duch wspólnoty i serca powinien
pogłębiać Oratoria Świeckie międzynarodowe. Serdecznie dziękuję za
całość tak bogatych i owocnych przeżyć, za ogromne zaangażowanie
w niełatwych przygotowaniach wymagających czasu i poświęcenia,
a wszystko to za sprawą Ojca Superiora Ks. Zbigniewa Starczewskiego.
Kongres III-go Światowego Spotkania Duszpasterstw Oratoryjnych,
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jako wyraz naszej wspólnoty, uważam za zamknięty”.
O godz. 19.00 w Bazylice Świętogórskiej uczestniczyliśmy we
Mszy Św. pod przewodnictwem O. Edoardo Aldo Cerrato. Było to
niepowtarzalne przeżycie duchowe z udziałem wszystkich polskich
i zagranicznych księży wyznawców Św. Filipa.
Ostatnia kolacja i ostatni wieczór przy dźwiękach muzyki orkiestry
gostyńskiej przerywanej śpiewem grupy polskiej, a także poszczególnych grup gości zagranicznych.
W tym pogodnym wesołym nastroju żegnamy się: do widzenia, do
zobaczenia, Szczęść Boże, do następnego IV-go Światowego Spotkania
Duszpasterstw Oratoryjnych.
Dla grupy polskiej pozostała jeszcze noc, śniadanie i ostatnie spojrzenie na Bazylikę Świętogórską, Klasztor i powrót do domu, do rzeczywistości.
Barbara Świtkowska z Tomaszowa Mazowieckiego
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- Forum Poszukujących WAŻNA DECYZJA
Wakacje już za nami, minął czas, który dla starszych jest czasem odpoczynku, dla dzieci wolności od szkoły i nauki, a dla części
młodzieży, myślę tu o maturzystach, jest czasem wyborów. Na ogół
w wakacje ludzie decydują czy pojechać w góry czy nad morze, są
jednak tacy, którzy myślą, – co robić w życiu? Czy zostać lekarzem,
prawnikiem, a może wstąpić do klasztoru, do seminarium? Często odkładana na później decyzja o pójściu „na księdza” musiała wreszcie
zabrzmieć w rodzinie, wśród kolegów, no i przede wszystkim w wielu
seminariach i domach zakonnych. Na Świętej Górze „zabrzmiały” dwa
nowe głosy. Nasi klerycy Darek i Michał część swoich wakacji spędzili
na Świętej Górze – rozpoczynając drogę do kapłaństwa. Postanowiłem
ukazać ich, aby bardziej zrozumiała była decyzja, jaką podjęli, a która
brzmi: chcę zostać księdzem. Pewnie dla wielu taka decyzja jest dziwna. Może jednak są tacy, którzy o kapłaństwie myślą, może czegoś
jeszcze brakuje do podjęcia ostatecznego kroku, mam nadzieję, że ten
artykuł pomoże im w decyzji, co zrobić ze swoim życiem.
Skąd i kiedy po raz pierwszy przyjechaliście do Gostynia?
[Michał] Pochodzimy z Tymbarku, obydwaj tam mieszkaliśmy, tam
mijało nasze dzieciństwo, tam też chodziliśmy do szkoły najpierw podstawowej, potem ja chodziłem do Liceum Ogólnokształcącego,
a Darek zdecydował się na Liceum Techniczne. Skończyliśmy je właśnie w tym roku, napisaniem matury.
Co możecie powiedzieć o rodzicach, o waszym mieście,
o środowisku, w jakim dojrzewaliście? W jakiej atmosferze
podejmowaliście waszą decyzje?
[Darek] Nasi rodzice stworzyli nam wspaniałe rodziny, atmosfera miłości przenikała wszystko, co działo się w domu, proszę nie zrozumieć
mnie źle, to nie znaczy, że nigdy nie było problemów, były jak wszędzie, ale zawsze rodzice umieli sobie z wszystkim doskonale poradzić,
uczyli tego także i nas, za to jestem im wdzięczny. [Michał] U mnie
sytuacja była bardzo podobna – pochodzimy z Tymbarku – to małe
miasteczko, tutaj wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, tutaj żyło się
spokojnie i w atmosferze dalekiej od wielkomiejskiej pogoni, toteż
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nasze dorastanie jest wpisane w klimat bliski górom i spokojowi, jaki
daje człowiekowi obcowanie z przyrodą.
Z doświadczenia wiem, że pytanie, które chcę teraz zadać
bywa trudne, niemniej zapytam: co zdecydowało o tym, iż
wstąpiliście do klasztoru?
[Darek] Na początku powiem, że ta decyzja nie była prosta i myślałem
o tym przez całą ostatnią klasę, byłem na święceniach kolegi i myślę,
iż to było ostatecznym bodźcem do decyzji o wstąpieniu, tyle, że jeszcze
wtedy do seminarium diecezji tarnowskiej. Nie znałem wtedy jeszcze,
podobnie jak Michał, Księży Filipinów, na szczęście w porę odkryliśmy klasztor w Gostyniu. [Michał] Początkiem była korespondencja
z ks. Jakubem i wkrótce potem zaproszenie i nasza wizyta na Świętej
Górze.
Pewnie po kilku tygodniach trudno mówić o dalszej przyszłości, trudno także ją jakoś konkretnie opisywać, myślę jednak,
że macie plany, czy możecie nimi podzielić się
z czytelnikami?
[Michał] Rzeczywiście o szczegółach trudno mówić tak wcześnie, jednak to, czego jestem pewny i myślę, że Darek jest podobnego zdania,
to, to, że wszystko, co będzie działo się w naszym życiu chcielibyśmy,
by zawsze było związane z Filipinami i byciem we wspólnocie.
Na końcu chciałbym prosić was o przesłanie do młodych ludzi, sądzę, iż najlepiej czujecie, jakie są aktualne problemy
waszych rówieśników, o czym oni myślą zastanawiając się
nad wyborem życiowej drogi.
[Darek]Kiedyś zobaczyłem krzyż z figurą Chrystusa – był zniszczony
przez wiatr i deszcz. Chrystus z tego krzyża nie miał rąk, wtedy zrozumiałem, że przecież ja mogę oddać mu swoje ręce, mogę oddać całego
siebie. Nie bójmy się oddać Jezusowi, On potrzebuje Ciebie i mnie –
nas wszystkich. Drogi przyjacielu nie zamykaj się na to wołanie. Nie
bój się pójść za Nim.
Dziękuję za rozmowę, pozostaje mi tylko życzyć abyście osiągnęli to,
czego tak bardzo pragniecie - kapłaństwo i abyście odnaleźli w tej posłudze szczęście i sens życia.

NASZ KALENDARZ
PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIEŃ

8.10. 8.10. 15.10.
22.10.
25.10.
3.11.
5.11.
8.11.

-

15.11.
19.11.
22.11.
26.11.
29.11.
3.12.

-

10.12. 16.12. 30.12. -

-

Skupienie Sióstr
Archidiecezjalna Pielgrzymka Grup Różańcowych
Dzień skupienia dla Młodzieży Żeńskiej
Dzień skupienia dla Oratorium Świeckiego
Pielgrzymka Dekanatów Leszczyńskich
Rekolekcje dla Odnowy w Duchu Świętym
Dni skupienia AL ANON
Rekolekcje OO. Franciszkanów
Rekolekcje dla Organistów
Rekolekcje „CARITAS”
Rekolekcje Federacyjne Księży Filipinów
Skupienie Sióstr
Rekolekcje dla Księży
Rekolekcje dla Hospicjum
Rekolekcje dla Księży
Rekolekcje „CARITAS
Rekolekcje dla Księży – Moderatorów
Dni skupienia dla Młodzieży Żeńskiej
Skupienie Sióstr
Dni skupienia dla Młodzieży Męskiej
Dni skupienia AA i AL ANON
Rekolekcje Oratoryjne –
„Ślady Chrystusa – śladami Filipa” - ks. E. Hanas

Msze Święte i Nabożeństwa w Bazylice Świętogórskiej
Msze święte - w dni powszednie o godz. 6:30, 7:00, 8:00, 19:00
- w niedziele i święta o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00, 17:00
Nabożeństwo różańcowe w październiku
w dni powszednie o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 16.30
2

Uroczysta Nowenna ku czci Matki Bożej Świętogórskiej
połączona ze Mszą św. w środy o godz. 19:00.

Kl. Paweł Bręczewski COr
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4.10.
9.10.
10.10.
10.10.
10.10.
17.10.
24.10.
28.10.
5.11.
7.11.
12.11.
15.11.
18.11.
21.11.
25.11.
28.11.
2.12.
5.12.
6.12.
12.12.
19.12.
2.01.
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RADUJCIE SIĘ
TAJEMNICZY ŻEBRAK
Przechodząc drogą w okolicach Rzymu, zobaczył (Filip) pewnego
dnia pojawiającego się zza węgła biedaka, który wyciągał do niego
rękę. Nędzarz wzbudzał rzeczywiście współczucie, blady, w obszarpanym ubraniu i drżący z zimna.
Święty, który nikomu nie odmawiał jałmużny, pragnąłby ofiarować
mu znaczny datek, lecz po przetrząśnięciu wszystkich kieszeni, znalazł
w nich tylko kilka groszy.
Podczas gdy przekładał do rąk wszystko, co posiadał, zobaczył, ku
swojemu zdumieniu, że żebrak przemienił się w bardzo pięknego,
bogato ubranego młodzieńca, o anielskim wyglądzie.
Filip stał nieruchomo z jałmużną w rękach z gestem ofiarowywania
mu jej. - Zatrzymaj sobie wszystko - odpowiedział mu pragnąłem tylko
zobaczyć twoją wspaniałomyślność. Jestem Aniołem Boga, który ciebie
bardzo kocha. Natychmiast zniknął pozostawiając duszę Świętego
w wielkiej radości.
Zobaczył całą prawdę słów Chrystusa: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, „mnieście uczynili!".

RADUJCIE SIĘ
serca. Jak wielka jest siła słów Świętych! Ci nieszczęśliwcy, zmieniwszy swoje zachowanie, słuchali go z głębokim szacunkiem i prosili o
wybaczenie danego zgorszenia.
Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri

*☺*☺*☺*
- Jaka jest różnica pomiędzy księdzem a policjantem?
- Zasadnicza.
Jeśli wyprowadza policjant, to jest jeszcze jakaś nadzieja.
A gdy wyprowadza ksiądz, to nie ma już żadnej
*☺*☺*☺*
Na pustyni misjonarz spotyka lwa. Przerażony żegna się i mówi:
- Boże spraw, aby ta istota miała chrześcijańskie uczucia.
Na to lew przyklęka, żegna się i mówi:
- Boże pobłogosław ten dar, który zaraz będę spożywał.

NIKCZEMNI KUSICIELE

*☺*☺*☺*

Pewnego dnia do Filipa, obecnie ponad dwudziestoletniego, na odludnej drodze zbliżyło się dwóch nieznajomych pod pretekstem podjęcia rozmowy.
Święty Młodzieniec w pierwszym momencie nie pojął ich złych zamiarów i posłuchał ich. Oni rozpoczęli od pewnych pochlebstw, potem,
między jednym a drugim słowem, przeszli do mało przystojnych żartów. Wtedy Filip, zdecydowanym i energicznym geście:
- Nie pozwalam na to, - zawołał - w żaden sposób! Obydwaj próżniacy
osłupieli i zamilkli utkwiwszy wzrok w jego twarzy, ale zuchwali
w złym, zamiast uznać się pokonanymi jego odwagą i czystością, zaczęli na nowo bezczelnie go kusić.
Filip przeciwstawił obydwu bezwstydnikom energiczniejszą odprawę. Twarz spurpurowiała mu niewinnym rumieńcem, ze świętym oburzeniem zganił ich przewrotność, zadziwiając ich swoją śmiałością
i energią. Był to moment łaski. Zmieniając ton, mówił im o Bogu, o
Jego dobroci i o królestwie przyrzeczonym tym, którzy są czystego
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Rozmawiają dwaj mnisi
- Wiesz bracie, kiedy słyszę rano budzik, to wydaje mi się, że do mnie
strzelają.
- I co, zrywasz się na równe nogi?
- Nie, co ty, leżę jak zabity.
*☺*☺*☺*
- Wyrządzoną szkodę trzeba naprawić. Co powinien zrobić ktoś, kto
rwał jabłka w ogrodzie sąsiada?
- Powinien pomodlić się o dobry urodzaj w przyszłym roku.
oprac. Br. Franciszek Kiklica COr
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APOSTOLSTWO MODLITWY
SPIS TREŚCI

INTENCJE
MIESIĘCZNE
APOSTOLSTWA
MODLITWY
Październik:
Ogólno - misyjna: Módlmy się, aby wzrastało znaczenie katolików
w życiu narodów i w środkach przekazu Ameryki Łacińskiej.

Kongregacyjna: Umiłowanie różańcowej modlitwy niech wyzwala
w sercach Czcicieli Bożej Matki gotowość ofiary i służby wobec bliźnich

Listopad:
Ogólno - misyjna: Módlmy się, aby misjonarze nigdy nie zapominali
o osobistej świętości i głębokim zjednoczeniu z Chrystusem.

Kongregacyjna: Modlitewna pamięć o tych, którzy przeszli do wieczności niech staje się naszym obowiązkiem i potrzebą wdzięczności.

Grudzień:
Ogólno - misyjna: Módlmy się, aby Wcielenie Jezusa Chrystusa stanowiło wzór dla autentycznej inkulturacji Ewangelii.

Kongregacyjna: Adwentowy czas niech staje się dla nas Czcicieli
Bożej Matki czasem otwarcia się na Boga i na ludzi.
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ZA ZMARŁYCH
MODLITWA O ŚMIERĆ SZCZĘŚLIWĄ
O Panie mój i Zbawco, podtrzymaj mnie
w godzinie mej śmierci swoimi ramionami
i łaską Twoich sakramentów.
Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia,
niech mnie namaści święty olej chorych,
niech Ciało Twoje będzie moim pokarmem,
a Krew Twoja moim orzeźwieniem.
Niech spojrzy na mnie życzliwie Maryja,
Twoja i moja Matka.
Niech mój Anioł Stróż
szepce mi słowa pokoju,
a pełni chwały patronowie moi
niech się wstawiają za mną,
abym z Twojej dobroci
i za ich wstawiennictwem
otrzymał dar wytrwania i umarł tak,
jak żyć pragnę:
w Twojej świętej wierze,
w Twoim świętym Kościele,
w Twojej służbie
i w Twojej miłości.
Amen.

Panie Jezu, codziennie ludzie umierają:
w szpitalach, domach, giną w wypadkach na
ulicy, w katastrofach samolotowych, w aktach
terroru i wojny. Są wśród nich ludzie starzy
i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera.
Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe,
a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby
czym prędzej spotkali się z Tobą w niebie i
modlili się tam za nas. Niech ci, co płaczą
po ich śmierci, przestaną być smutni. My mamy przecież zachowane fotografie naszych
bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i zachowaj w nas dobrą pamięć o
nich.

Modlitwa kard. J. H. Newmana
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