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CZCIGODNI CZYTELNICY 

„ŚWIĘTOGÓRSKIEJ RÓŻY DUCHOWNEJ”! 
 
 
W atmosferze Wielkiego Tygodnia i Wielkanocnych radości da-

jemy Wam do rąk ten egzemplarz naszego sanktuaryjnego Pisma. 
 

Czytając zgromadzone tu materiały zobaczycie, że najwięcej 
miejsca poświęciliśmy Tajemnicy Eucharystycznej. Wydaje się to być 
zrozumiałym, bowiem przeżywamy Rok Eucharystii i zadaniem naszym 
jest przybliżyć Was do tej niepojętej Miłości Tajemnicy. 

Materiałem tu zgromadzonym chcemy Was zapalić do poboż-
ności, którą odznaczał się św. Filip Neri i wielu jego duchowych synów, 
wśród których jest śp. ks. Henryk Jaromin, o którym między innymi 
wspomnienie tym razem zamieszczamy. Niech lektura tych euchary-
stycznych i pozostałych tekstów zbuduje w nas większą dojrzałość 
człowieka, który talentem swym wyczarowuje nie tylko piękne dzieła 
sztuki, o których pisze pan prof. Marian Kaczmarek i ks. Henryk Brzo-
zowski, ale nade wszystko potrafi ona wzbudzić w Was, świeckich, 
duchowość na miarę wielkiego syna naszego sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego, który tym razem w kontekście Eucharystii jest ukazany.  

Naszym życiem stawajmy przy Zmartwychwstałym Chrystusie, 
i jak uczniowie wspomniani w katechezie wszystkim z radością ogła-
szajmy, że nasze pielgrzymowanie ma sens – ma ono sens w Jego Zmar-
twychwstaniu! 

W imieniu zespołu redakcyjnego życzymy Wam paschalnej 
mądrości i miłości oraz paschalnej radości! 

 
 

 Ks. Leszek Woźnica COr  
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DRODZY CZCICIELE 
I CZYTELNICY 

ŚWIĘTOGÓRSKIEJ 
RÓŻY DUCHOWNEJ 

 
ZMARTWYCHWSTANIE – dzień tryumfu 

i zwycięstwa. Największe nasze święto. Chrystus 
żyje! Chrystus pokonał śmierć i żyje w chwale 
nieba, Chrystus Zmartwychwstał i żyje 
w Kościele, Chrystus Zmartwychwstał i żyje 
w naszych sercach!  

Ta prawda ponownie przeżywana w Poranek Wielkanocny niech na-
pełnia nasze serca radością i nadzieją.  

Chrystus żyje i tak jak przed Ukrzyżowaniem, tak i teraz wychodzi na 
spotkanie z człowiekiem biednym, płaczącym, bezrobotnym, bezdomnym, 
z człowiekiem smutnym i załamanym, zastraszonym i wątpiącym, z czło-
wiekiem oszukanym i zdradzonym, pogrążonym w jakiejś współczesnej 
beznadziei. Spotyka się On i dziś z nami w świętych sakramentach, a nade 
wszystko w Eucharystii. To do nas żyjących dziś Chrystus kieruje słowa: 
„Pokój Wam”, „Ja jestem”, „Nie bójcie się”. Zechciejmy przyjąć te słowa 
pociechy i nadziei, zechciejmy przyjąć te prawdę „Jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata” i według niej kształtować swoje 
życie tak, by spotkać się z Nim.  

Wszystkim Czytelnikom i Czcicielom Świętogórskiej Róży Duchownej 
przesyłamy serdeczne życzenia. Przeżywając te Święta, jako ludzie wierzą-
cy, pragniemy, aby wiara w to, że Jezus Zmartwychwstał, że żyje i jest 
wśród nas przenikała nasze wnętrze i wkroczyła w nasze życie w jego każ-
dym wymiarze.  

Niech radość wielkanocnego Poranka dotrze ze Świętogórskiego Wzgó-
rza do każdego ludzkiego serca, a rezurekcyjna Eucharystia niech staje się 
zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym.  

Zapewniając modlitewną pamięć przed Świętogórską Matką – weselącą 
się Królową Niebios – przesyłamy Wielkanocne życzenia i pozdrowienia.  

Radosnego ALLELUJA. 
W imieniu świętogórskiej wspólnoty 

 
Ks. Zbigniew Starczewski COr – superior 
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WIELKANOCNO - WIOSENNE REFLEKSJE 
 

Poranek Wielkanocny, dźwięk rezurekcyjnych dzwonów, fakt pu-
stego grobu, radosne Alleluja, z całym bogactwem przeżyć tajemnicy 
Zmartwychwstania dociera do naszych serc, budzi nadzieję i napełnia 
pokojem głębi. Taką rzeczywistość paschalnych dni potęguje w nas 
powiew wiosny i budzącego się życia przyrody. Jak to wszystko pięknie 
zharmonizowane? I nadprzyrodzona rzeczywistość ewangelicznych 
treści i otaczający nas świat przyrody w barwach nadziei słońca i ziele-
ni. To wszystko oddziaływuje na nas i potęguje w nas uczucie wdzięcz-
ności. Najważniejsze, że On żyje, że On idzie z nami drogami codzien-
ności prowadzącymi do wiecznego Emaus, że On pozostał z nami i ła-
mie dla nas chleb w Eucharystii. Cóż nam więcej potrzeba?  

Potrzeba wiary, potrzeba nadziei, potrzeba miłości, potrzeba uczci-
wości i solidarności międzyludzkiej. Boleśnie doświadczamy tych bra-
ków i w życiu międzynarodowym, i w życiu naszej Ojczyzny, i w życiu 
Kościoła, i w życiu naszych rodzin, i wspólnot, w życiu osobistym, za-
wodowym, społecznym. W konsekwencji takiego stanu rzeczy stawia-
my sobie pytanie jak temu zaradzić? Jakie podjąć kroki działania? Co 
zmienić by było lepiej i wśród nas, i z nami? 

Sanktuarium Róży Duchownej i świętogórski dom rekolekcyjny 
z wielką determinacją podejmuje wezwania, jakie kieruje Ojciec Święty 
Jan Paweł II ogłaszając Rok Eucharystii.  

Jako program swojej działalności sanktuaryjnej i rekolekcyjno – 
formacyjnej przyjmujemy wskazania duszpasterskie wytyczone przez 
Kościół w Ojczyźnie naszej. Pragniemy nade wszystko wsłuchiwać się 
sercem w wielkie orędzie Matki Najświętszej, która szczególnie, tu na 
Świętej Górze Gostyńskiej, wzywa nas: „uczyńcie wszystko cokolwiek 
powie wam mój Syn”. By wsłuchać się w Jego glos, by przyjąć Jego 
polecenia potrzeba odpowiedniego klimatu, potrzeba otwarcia się na 
Jego zbawcze działanie w naszych sercach. Taką misję, takie zadanie 
podejmowała i nadal pragnie podejmować Święta Góra Pana. To wła-
śnie tu, w klimacie ciszy i oddalenia od zgiełku codziennego życia, pod 
okiem Matki i Mistrzyni Życia Duchowego przybywający pielgrzymi 
i uczestnicy rekolekcji zamkniętych mogą obficie napełnić swoje serca 
miłością i pokojem, to przy sercu Matki mogą uczyć się bycia człowie-
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kiem właściwego formatu, to przed Jej przenikliwym spojrzeniem mogą 
wnikać w głębię swojego sumienia i oczyścić je w zdroju miłosierdzia, 
w konsekwencji mogą zjednoczyć się w darze Eucharystii, by iść na 
spotkanie ze Zmartwychwstałym Mistrzem do naszego Emaus.  

Kochani Czciciele Róży Duchownej! Co roku zamieszczamy tu 
program rekolekcji, pielgrzymek, uroczystości odpustowych w Święto-
górskim Sanktuarium i w Domu Rekolekcyjnym, a tym samym po-
twierdzamy naszą troskę i nasze patrzenie sercem na potrzebny współ-
czesnego człowieka pełnego niepokoju i lęku. Odpowiadając, więc na 
zapotrzebowanie chwili obecnej zapraszamy Was, Waszych bliskich 
i znajomych do spotkania z Eucharystycznym Chrystusem w Domu 
Jego Matki na Świętej Górze. Niech to spotkanie umocni w Was wiarę 
na miarę czasów, nadzieję, która zawieść nie może i miłość, bez której 
nie bylibyśmy ludźmi.  

W tym wielkanocnym czasie i dniach budzącej się wiosny z nadzie-
ją w naszych sercach stajemy przed Wami z propozycją, jaką dyktuje 
nam serce. Prosimy Was o apostolskie oddziaływanie i braterską zachę-
tę do korzystania z tych dni łaski i miłości Pana, do uczestnictwa 
w pielgrzymkach i odpustowych spotkaniach przed Świętogórską Różą 
Duchowną, do wyciszenia się i zjednoczenia z Chrystusem w dniach 
rekolekcji zamkniętych i dni skupień na Świętej Górze.  

Doświadczając tyle dowodów Bożej Opatrzności względem całego 
dzieła „Świętej Góry” pragniemy dziękować Bogu i Matce Najświęt-
szej, a także i Wam, za każdy przejaw życzliwości i za modlitewną pa-
mięć. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnym czasie pauperyzacji społe-
czeństwa i trudności ekonomicznych prowadzenie kosztownych i ko-
niecznych prac konserwatorskich świętogórskich zabytków bez Wasze-
go wsparcia byłby niemożliwy. Dziękujemy, więc za każde dobro i od-
wzajemniamy tę Waszą życzliwość naszą modlitewną pamięcią przed 
Obliczem Bożej Matki. 

 
Ks. Zbigniew Starczewski COr 



Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

 5

BOŻE CIAŁO 
 
 Przeżywamy Rok Eucharystyczny. 
W związku z tym w różny sposób i jak najgłębiej 
pragniemy przybliżyć się do Najświętszego Sa-
kramentu. Chcemy jak najgłębiej przeżywać 
każdą celebrację Mszy oraz wszystkie 
uroczystości związane z Misterium Ołtarza. Do 
takich uroczystości na sam przód należy Boże 

Ciało, które w tym roku wypadnie dość wcześnie, bo już 26 maja, bo-
wiem wczesną mamy Wielkanoc. 
 Boże Ciało, oficjalne zwane od 1970 roku w Kościele Katolic-
kim Świętem Ciała i Krwi Chrystusa, to nade wszystko upamiętnienie 
ustanowienia Eucharystii. Obchodzimy to Święto w czwartek po Nie-
dzieli Trójcy Przenajświętszej, chociaż naturalnym dniem w kalendarzu 
rzymskim dla obchodzenia tej pamiątki byłby Wielki Czwartek, w któ-
rym Eucharystia została ustanowiona. Ale wspomnienie w tym dniu 
Męki Pańskiej wymagało ustanowienia oddzielnego dnia dla obchodze-
nia daru Eucharystii i wybrano czwartek po Trójcy Przenajświętszej, 
jako pierwszy wolny czwartek po okresie wielkanocnym.  
 Do ustanowienia tego Święta bardzo przyczyniła się bł. Juliana 
/zm. w 1258 r./ pobożna zakonnica z Liege, która zaangażowała się w tę 
sprawę około 1230 r. pod wpływem otrzymanej wizji. W 1264 r. obcho-
dzenie tego Święta zostało wprowadzone przez Papieża Urbana IV, 
a w XIV wieku jego obchodzenie stało się powszechne na Zachodzie. 
Formularz Święta tradycyjnie przypisuje się św. Tomaszowi z Akwinu. 
W niektórych krajach, w tym i w Polsce, w dniu Bożego Ciała odbywają 
się procesje na zewnątrz kościołów z Najświętszym Sakramentem.  
 W całej Polsce od rana odprawia się uroczyste Msze święte, 
a później zaczynają bić dzwony. Z kościołów wylewa się śpiewający, 
barwny tłum i formuje procesję. Tuż przed baldachimem idą małe 
dziewczynki z koszyczkami pełnymi kwiatów. Sypią pachnące płatki 
pod nogi Panu Jezusowi, ukrytemu w złotej monstrancji. Monstrancję 
niesie kapłan, prowadzony najczęściej przez dwóch godnych obywateli. 
Wszyscy trzej pełni najwyższej powagi i troski o to, by Chrystus, które-
go niosą przez ulice miasta czy wioski, został przyjęty ze czcią. Ludzie 
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klękają na widok zbliżającego się baldachimu ocieniającego Największą 
Świętość. 
 Pan Jezus wychodzi z kościołów i – jak kiedyś po Ziemi Świętej 
– wędruje po polskich drogach i ulicach. Idzie w otoczeniu swego ludu 
towarzyszącego Mu modlitwą i śpiewem. W czasie procesji są cztery 
przystanki przy czterech ołtarzach, budowanych przez wiernych, przy 
których śpiewane są Ewangelie oraz zanoszone są modlitwy na czele 
z: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny”. Trasa proce-
sji jest ustrojona, z wielu okien wywiesza się obrusy ozdobione mirtem 
i kwiatami, przy świętych obrazach i figurach na ten dzień wystawio-
nych palą się świece, łopoczą chorągiewki papieskie, Maryjne, polskie. 
Orkiestra gra, ludzie śpiewają i są dumni, że mogą wyjść Panu Bogu na 
spotkanie, dać publiczny wyraz swojej wiary. 
 Na zakończenie procesji, przed powrotem do świątyni kapłan 
błogosławi Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, a lud 
klęcząc błaga wtedy Pana, aby nigdy nie opuszczał go, aby zawsze mu 
towarzyszył i błogosławił.  
 Kończy się Uroczystość Bożego Ciała, ale nie kończy się świą-
teczna atmosfera tego dnia. Przedłuża się ona w tzw. Oktawie, która 
trwa aż do następnego czwartku. Dopiero wtedy, najczęściej w procesji 
do czterech ołtarzy, ustawionych już przy kościele, dzieje się zakończe-
nie tego niezwykłego Święta. W dzień zakończenia Oktawy, w niektó-
rych parafiach święci się zioła, jako dar Boży służący ludziom i wszel-
kiemu stworzeniu. Wiele jest jeszcze obyczajów związanych z tym cza-
sem, o których nie zapominajmy i może szczególnie w tym roku ze-
chciejmy je wskrzesić.  

Zechciejmy też, Drodzy Czytelnicy, w tym roku głęboko prze-
żyć Dzień i Oktawę Bożego Ciała. Uczyńmy to i od strony wewnętrz-
nej, ale również jak najpiękniej od strony zewnętrznej. Tym bardziej, 
kiedy widzimy, jak bardzo wciska się dzisiaj, na różne odcinki życia 
naszego, świeckość. Uczyńmy nasze Boże Ciało wielkim wydarzeniem, 
aby w ten sposób dać wyraz naszej wierze, że my Jezusem, który ze-
chciał z nami pozostać w Najświętszym Sakramencie, chcemy przeni-
kać całe ziemskie pielgrzymowanie.  

 
Oprac. Ks. Leszek Woźnica COr  
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Wspomnienie poniższe zamieszczamy w tym dziale ze świadomością, 
że ks. Henryk Jaromin, to wielki czciciel Matki Bożej Świętogórskiej, 
który w czasie sprawowania urzędu krajowego prokuratora Księży Fili-
pinów brał czynny udział w Uroczystościach 50 – Lecia Jej Koronacji.  

 
WSPOMNIENIE W 20 ROCZNICĘ ŚMIERCI 

WIELKIEGO FILIPINA – Ks. Henryka Jaromina COr 
 
 W moich czasach księża filipini mieli jeden wspólny klerykat, 
który mieścił się w domu Kongregacji św. Filipa Neri w Tarnowie. Stu-
dia teologiczne wszyscy kandydaci do Oratorium pobierali w Semina-
rium diecezji tarnowskiej, które jest położone naprzeciw ulicy, przy 
której swój kościół i dom mają filipini. Przybyłem do Tarnowa, jako 
kandydat Kongregacji ze Świętej Góry w Gostyniu, do której się zgłosi-
łem po zdaniu matury. Do Tarnowa przyjechałem 2 sierpnia 1953 roku, 
aby rozpocząć przygotowanie do nowicjatu. Sam nowicjat był zaliczany 
razem z I rokiem studiów seminaryjnych. Sierpniowy i wrześniowy 
pobyt w klasztorze kandydatów był okazją do zapoznania się wzajem-
nego, jak również z tym, co czeka tych, którzy podejmują drogę służe-
nia Bogu w powołaniu filipińskim. W programie były wspólne modli-
twy, konferencje ascetyczne, prace fizyczne i inne. W roku 1953 zgłosi-
ło się nas aż 8 kandydatów na I rok studiów. Wśród nich był Henryk 
Jaromin ze Spytkowic k/Nowego Targu. On zgłosił się już w 1952 roku. 
Ale w Kongregacji Księży Filipinów w wyniku wizytacji Stolicy Apo-
stolskiej, której przedstawicielem był ks. dr Stanisław Dross z Gniezna, 
w miejsce przełożeństwa ks. Stefana Tabora i ks. Władysława Siekier-
ko, został mianowany ks. Olgierd Kokociński. Zastanawiano się też, czy 
Henryk Jaromin nie będzie miał przeszkód do kapłaństwa z powodu 
braku lewego oka i paraliżu górnej wargi. Z tymi brakami był on zwią-
zany od dzieciństwa, a powodowe zostały pechowym uderzeniem oj-
cowskiego paska /taka wersja była mi znana/.  
 Od 1952 roku, na podstawie uprawnień Stolicy Apostolskiej, 
całą władzą u filipinów nie tylko w Tarnowie, ale i w innych domach 
został wspomniany ks. Olgierd Kokociński. On też zadecydował, że 
Henryk Jaromin to doskonałe powołanie i przyjął go do Kongregacji 
Oratorium w Tarnowie. I tak zbiegły się nasze drogi. 
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 Henryk Jaromin, to z krwi i kości góral. Górale są ostrożni 
w przyjaźni. Oni muszą poznać, przekonać się i potem można na nich 
liczyć. Muszę przyznać, że Henryk dość szybko mnie akceptował i od-
tąd byliśmy z sobą zaprzyjaźnieni. Mogłem zauważyć, że Henryk jest 
naprawdę typem prawdziwego górala i twardego człowieka, wie, czego 
w życiu chce, a przy tym jest bardzo zdolny i pracowity. Ujawniły się te 
cechy, kiedy rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. Jaromin ze wszystkich 
przedmiotów otrzymywał najwyższe noty, czyli „eminenter”, tj. celują-
co. Tak było od pierwszego egzaminu na I roku do ostatniego przed 
święceniami kapłańskimi. Z jednym przedmiotem nie mógł sobie pora-
dzić, mimo swego uporu i ćwiczeń, a mianowicie ze śpiewem, gdyż był 
negatywnym afonem.  
 Po I roku studiów z ośmiu nas kandydatów zostało tylko trzech. 
Pozostali się wykruszyli. Oprócz Jaromina i mnie pozostał Krzysztof 
Małachowski, który pierwsze kroki stawiał u benedyktynów, a potem 
zafascynowany o. Olgierdem Kokocińskim przeszedł do filipinów w Tar-
nowie. Dodam, że doszedł do kapłaństwa, wyświęcony 29 czerwca 1958 
r., i pracował najpierw w Tarnowie, a następnie w Radomiu, skąd na pod-
stawie zgody Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych. Pracował tam w różnym charakterze i w wielu miejscach. 
Po latach powrócił do Polski i przy pomocy swego brata, marszałka Alek-
sandra Małachowskiego, w ramach prywatyzacji, zakupił sanatorium za 
Warszawą i założył tam fundację: „Dzieci – Dzieciom” /właściwa nazwa 
brzmi: „Betlejem – Domus Panis Vitae” – Nadliwie; 07-161 Urle/. 
Ks. Małachowski tam pracuje do dnia dzisiejszego. 
 Henryk Jaromin był człowiekiem naturalnym. Kiedy trzeba się 
było modlić, to się modlił, bez żadnych nadzwyczajności. Lubił sport 
i ten czynny i ten teoretyczny. Mimo, że nauka przychodziła mu łatwo, 
to jednak uczył się pilnie. Pamiętam, że w czerwcowe miesiące, kiedy 
było ciepło potrafił brać wiadro zimnej wody, wkładał do niego nogi 
i jak to się mówiło: wkuwał. Dlatego na egzaminach odpowiadał jak 
z nut. Koledzy seminaryjni nazywali go prowincjałem lub generałem, 
by podkreślić jego pierwszeństwo, albo i to, że w przyszłości będzie 
przełożonym, bo ma ku temu dane. Forma tego była naturalna.  
 W tym czasie, gdy byłem w seminarium w Tarnowie klerykat 
filipiński liczył od 15 – 18 kleryków. Do tego dochodziło kilku miej-
scowych kapłanów oraz siostry służebniczki prowadzące kuchnię. Aby 
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resztki pożywienia i zlewki się nie marnowały miano u filipinów w po-
dwórku chlewik, a w nim kilka świnek. Zdarzyło się jednego razu, że 
jedna ze świnek uciekła do miasta. Gdy o tym powiedziano klerykom, 
to jedni się śmiali, a Henryk wybiegł na ulicę, świnkę chwycił za nogę, 
a drugą ręką za tułów i mimo jej kwiku przyniósł ją do domu. Nie oglą-
dał się na drugich, lecz działał spontanicznie. Sam też dokonywał uboju 
i robił wyroby, nota bene – bardzo smaczne.  
 Był on człowiekiem, na którego można było liczyć zawsze 
i w każdej sytuacji. Takim był, jako kolega seminaryjny, a potem jako 
współbrat w Zgromadzeniu. Nie był nigdy zazdrosny, ale odwrotnie, 
cieszył się, gdy otrzymaliśmy jednakowe stopnie. Był człowiekiem 
uczynnym.  

W tym wspomnieniu ograniczyłem się tylko do okresu wspólnie 
spędzonego, czyli do czasu od dnia rozpoczęcia nowicjatu, aż do dnia 
święceń kapłańskich w Tarnowie 29 czerwca 1958 r. . 

Po święceniach kapłańskich nasze drogi się rozeszły. Ks. Hen-
ryk Jaromin pozostał w Tarnowie, a ja udałem się na Świętą Górę do 
Gostynia. Oddał się On posłudze pracy kapłańskiej, z jakiej w Tarnowie 
słynęli Księża Filipini od lat całych. Do tego oddał się pracy wycho-
wawczej klerykatu filipińskiego. Zrobił też studia ascetyczne i prawne 
na ATK w Warszawie.  

Był przełożonym domu Kongregacji św. Filipa w Tarnowie 
a także prokuratorem krajowym Księży Filipinów w Polsce. I tym po-
sługiwaniem zapisał kartę wielkiego filipina, o czym świadczył jego 
pogrzeb w Tarnowie, w którym uczestniczyli wszyscy biskupi tarnow-
scy, bardzo wielu kapłanów, szeregi sióstr zakonnych i wielkie rzesze 
ludu Bożego. Zmarł 13 maja 1985 r. w Tuchowie k/Tarnowa.  

Dziękuję Bogu za łaskę, że po 20 latach po śmierci kolegi, 
z którym przez 5 lat siedzieliśmy obok siebie na seminaryjnej ławie, 
mogę napisać kilka zdań wspomnienia o Nim. Ks. dr Henryk Jaromin 
był naprawdę żywym obrazem św. Ojca Filipa Neri, o którym napisał 
objętościowo małą, ale bogatą w treść książeczkę pt. „Filip Neri – So-
krates Chrześcijański”, którą można nabyć na furcie klasztornej w Go-
styniu, dzisiaj już w nowym wydaniu. 

 
Ks. Marian Gosa COr 
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ŻYJE  SIĘ  RAZ 
Homilia na Boże Ciało 

 
Michał zawołał mnie do sąsiedniego 

pokoju, żebym z nim zagrał w jakąś 
komputerową grę. Posadził mnie w fotelu 
i uznał, że tłumaczenie mi zasad gry i tak 
okaże się mało skuteczne, więc najlepiej 
będzie, jak od razu zaczniemy grać 

i wtedy wszystko mi pokaże. Na ekranie monitora pojawiło się bardzo wie-
le małych stworków, które, poruszając się we wszystkich kierunkach miały 
za zadanie dościgać i zniszczyć jednego, zdecydowanie większego od nich 
ludzika, którego ruchami miałem sterować ja. Stworki używały do strzela-
nia różnych przedmiotów: kul, pałek, siatek, min, gwiazdek, serduszek i … 
zanim się zorientowałem, z czego jeszcze mogę zostać zastrzelony było już 
po mnie (właściwie po największym ekranowym ludziku). No to przegra-
łem – pomyślałem – i już miałem się podnosić z fotela, gdy usłyszałem 
zdumiony głos Michała – wuja, gdzie ty idziesz? Przecież Ty jesteś nie-
śmiertelny!!!  

Pomyślałem wtedy, że pragnienie nieśmiertelności, które znalazło swoją 
realizację w jednej z opcji owej komputerowej gry, jest najbardziej podsta-
wowym pragnieniem człowieka. W najstarszych mitach, wierzeniach i poda-
niach odnaleźć można różne motywy poszukiwania pokarmu, który zapew-
niłby człowiekowi urzeczywistnienie pragnienia wieczności. To poszukiwa-
nie nie byłoby potrzebne, gdyby nie grzech pierwszych rodziców, którzy 
nieposłuszeństwem wobec Bożego nakazu sprowadzają na siebie konse-
kwencję umierania. Sytuacja byłaby całkiem beznadziejna, gdyby nie Miło-
sierdzie Boże litujące się nad nędzą człowieka, uosobione w Jezusie Chrystu-
sie, który w prawdzie, jako Człowiek podlega konieczności śmierci, ale jako 
Bóg ma moc ją pokonać, czyli przywrócić ludzkości utracony stan nieśmier-
telności. I chociaż rzadko się nad tym zastanawiamy, to jest w nas „pierwia-
stek” nieśmiertelny.  

Jedna z prawd wiary uczy nas, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Bez 
wątpienia ten fakt jest dla człowieka wierzącego powodem do radości, ale 
może on też być pewną trudnością. Mamy, bowiem nieśmiertelną dusze, 
która jest zamknięta w śmiertelnym, posiadającym jedno życie, ciele. Gdyby-
śmy, tak jak w komputerowych grach, mogli żyć po raz drugi i trzeci, nie 
musielibyśmy tak bardzo dbać o jakość życia. Zawsze można by je przy oka-
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zji następnego poprawić i udoskonalić. Ale takiej możliwości nie mamy. I nie 
powinno to być powodem do szukania innych religii, które sugerują takie 
rozwiązanie. Raczej powinniśmy sobie nieustannie zadawać pytanie: „co 
mogę zrobić, żeby moje życie, tu i teraz, było jak najlepsze?”. „W jaki sposób 
zadbać o to, by, gdy ziemska egzystencja dobiegnie kresu, stać się uczestni-
kiem egzystencji wiecznej, i by ta wieczność była szczęśliwa?”.  

Odpowiedź na te pytanie słyszymy dzisiaj z ust samego Jezusa Chrystu-
sa. Mistrz mówi, że jest „chlebem żywym”, i że „każdy, kto ten chleb spoży-
wa będzie żył na wieki”. Recepta na wieczność zdaje się być bardzo prosta. 
Wystarczy karmić się „Jego Ciałem wydanym za życie świata i pić Jego 
Krew”. Niezorientowani powiedzieliby, że to barbarzyństwo, ale my wiemy, 
że Ciało i Krew Jezusa, to Najświętsze Postacie, które zostają ofiarowane 
w czasie Mszy Świętej, jako chleb i wino. Mówiąc, więc językiem człowieka 
wierzącego, każdy, kto przystępuje do Komunii Świętej i przyjmuje w ten 
sposób Jezusa do swego serca, może być pewny swojej wieczności. To bar-
dzo radosna i optymistyczna perspektywa. Ale przyjmując ją trzeba powie-
dzieć, że w naszym Kościele dzisiaj wielu jest smutnych pesymistów, którzy 
z własnej winy nie chcę wieczności. To dziwne, bo przecież bardzo wielu, 
kiedy staje w bliskości śmierci chciałoby przedłużyć swoją doczesność 
i właśnie z niej uczynić nieprzemijalną wieczność. Tymczasem, kiedy życie 
toczy się normalnie i nie grozi nam śmierć, jakbyśmy zapominali, że jeste-
śmy tu na ziemi tylko przechodniami i nasza prawdziwa Ojczyzna jest w nie-
bie. A chcąc stać się jej obywatelami powinniśmy karmić się Ciałem i Krwią 
Pańską.  

Uczciwość i poczucie grzechów często nie pozwalają przystępować do 
Komunii Świętej, i jest to jakieś wyjaśnienie, ale z drugiej strony, co stoi na 
przeszkodzie, z wyjątkiem kanonicznych przeszkód, żeby nie pójść do 
spowiedzi i nie pojednać się z Bogiem? Nic! Potrzeba dobrej ludzkiej woli 
i świadomości, że doczesność jest tylko korytarzem wiodącym do wieczno-
ści, i nie wiedząc jak długo dane nam będzie przez niego iść, trzeba stawiać 
kroki pewne i we właściwym kierunku.  

Jezus pokazuje nam, że kto za Nim podąża i stara się być z Nim w jedności 
przez Komunię, ten jest na właściwej drodze i idzie w dobrym kierunku. Bo 
karmiąc się Jego Ciałem wstępujemy już tu, w doczesności, w wieczność.  

Panie Boże! Dobrze, że nie mam drugiego i trzeciego życia, ale pomóż 
mi przeżyć to jedno tak bym mógł się cieszyć z Tobą w wieczności. Amen. 

 

 
Ks. Robert Klemens COr 
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WIELKANOCNA  KATECHEZA  CHRYSTUSA 
 

Ciemności, które ogarnęły świat w czasie agonii Chrystusa na krzy-
żu, objęły także Apostołów, ich serca i umysły. Te trzy dni, to był tra-
giczny czas dla nich. Nie trudno sobie wyobrazić ich myśli, gdy prze-
bywali w wieczerniku, jedynym miejscu bezpiecznego dla nich odosob-
nienia. Wszystko tu przypominało o Nim. Tutaj przebywali często z Mi-
strzem. Stół przypominał im Ostatnią z Nim Wieczerzę. Czy już nie 
usłyszą Jego głosu? Czy to wspólne życie z Nim jest już nieodwołalnie 
przeszłością? Czy to wszystko będzie tylko wspomnieniem, a może 
nawet tylko złudzeniem? Ten ostatni szabat Starego Przymierza, który 
rozpoczął się wieczorem w Wielki Piątek; był bardzo smutny. Mistrz 
umarł, został złożony w Grobie. Oni też są jak umarli! W każdym z nich 
umarł stary człowiek, pełen nadziei, własnych planów, marzeń związa-
nych z Jezusem. 

Oto w Poranek Niedzieli Wielkanocnej niewiasty przynoszą nie-
prawdopodobną wieść o pustym Grobie. Piotr i Jan biegną, aby to 
sprawdzić. Jakże różne są ich reakcje. Piotr „schyliwszy się ujrzał same 
tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się sta-
ło”/Łk 24,12/. Jan natomiast – „Ujrzał i uwierzył” /J 20,8/. Tak różnie 
przeżywa to każdy z Apostołów. Tomasz będzie musiał dotknąć ran 
Chrystusa, aby wykrzyknąć: „Pan mój i Bóg mój”. 

Zmartwychwstały Chrystus będzie po wielekroć przybywał, ukazu-
jąc się im i dokonując w nich wielkiego dzieła. Będą Go poznawać, ale 
nie własnymi siłami, zmysłami czy sercem. Za każdym razem Chrystus 
udziela im słowem czy znakiem teraz daru rozpoznania Siebie samego. 
Przez 40 dni Jezus dokonuje w nich wielkiego dzieła przemiany. Udzie-
la nowego spojrzenia na wszystko, co się wydarzyło i co usłyszeli, gdy 
przebywali razem. Teraz będą przypominać sobie Jego słowa i czyny 
i rozumieć je inaczej w wielkanocnym świetle. Teraz już nie będą do-
stosowywać słów Jezusa do swoich marzeń i planów. W tej wielkanoc-
nej katechezie Jezusa toczy się proces wiary. Apostołowie dojrzewają 
do niej, aby po Zesłaniu Ducha zaświadczyć: „Tego właśnie Jezusa 
wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” /Dz Ap 2,32/. 
To jest Okres Wielkanocny Apostołów – dochodzenie do wiary w nowe 
życie Chrystusa, który ich całkowicie przemienił. Ta katecheza wiary 
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trwa dalej. Każde nowe pokolenie Kościoła uczy się tej wiary, ciągle 
wracając do doświadczeń Apostołów w Okresie po Zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa. 
 
 „Ikona uczniów w Emaus” 

Przypomnijmy sobie dwa wydarzenia ewangeliczne, które są dla nas 
inspiracją do głębokiej refleksji. Jedno z nich omawia Ojciec Święty w 
Liście Apostolskim na początek Roku Eucharystii „Mane Nobiscum, 
Domine” – „Zostań z nami Panie”. Jest to doświadczenie dwóch 
uczniów zdążających do Emaus. Papież mówi o nim, że jest to „Ikona”, 
która rzuca odpowiednie światło i pozwala w szczególny sposób prze-
żywać tajemnicę Najświętszej Eucharystii. To słowo „Ikona uczniów 
z Emaus” jest kluczem, który otwiera nam oczy na bardzo szerokie zna-
czenie tego wydarzenia, nie tylko dla całego czasu wielkanocnego, ale 
i na tajemnice Eucharystii, która tak cudownie wyłania się w tym okre-
sie. Wielkanocna katecheza Chrystusa jest w tym opowiadaniu prze-
pięknie, wprost „modelowo” ukazana.  

Uczniowie opowiadają „Nieznajomemu” (Jezusowi), który się do 
nich przyłączył, o Jego śmierci i że to jest powodem ich smutku i wiel-
kiego zawodu – „a myśmy się spodziewali…”.  
W odpowiedzi otrzymują delikatny wyrzut, że ich umysły i serca nie są 
gotowe do wierzenia: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy”/Łk 24,25/. A potem 
„zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co 
we wszystkich pismach odnosiło się do Niego”. Trzeba było zacząć od 
początku, aby wyjaśnić nowe życie. Zacząć od „źródła” to jest od Słowa 
Bożego, aby położyć dobry fundament. To była pierwsza Liturgia Sło-
wa, która przygotowała ich na to, co później się stało. Znaleźli właściwe 
słowa we właściwym momencie: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wie-
czorowi”. Postanowił zostać, a oni poznali Go, gdy „wziął chleb, od-
mówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się 
otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu” /Łk 24,30-31/. Nie 
pozostali ani chwili dłużej w Emaus. Wracają z powrotem do Jerozoli-
my. Nic nie mogło ich zatrzymać. Jedna jest teraz rzecz ważna, gdy 
wiedzą, że zmartwychwstał, wrócić, odnaleźć Jedenastu i dać im świa-
dectwo, o tym, co im się przydarzyło. „Znamienne jest, podkreśla Pa-
pież, że dwaj uczniowie z Emaus, odpowiednio przygotowani przez 
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słowa Pana, rozpoznali Go przy stole po prostym geście «łamania chle-
ba». Kiedy już umysły są oświecone i serca rozgrzane «przemawiają 
znaki». W taki to sposób Zmartwychwstały Chrystus objawia swoją 
żywą obecność, wprowadzając Uczniów w Eucharystię. Tu jest i będzie 
zawsze obecny.  
 
„Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?” 

Drugie wydarzenie jest opisane w Ewangelii 
św. Jana w 21 rozdziale. Po pierwszym epilogu, 
jakby zakończeniu Ewangelii, dodaje jeszcze 
jeden rozdział z opisem ukazania się Jezusa sied-
miu Apostołom nad jeziorem Galilejskim 
i przekazania Piotrowi władzy pasterskiej. 
Łączące słowo na początku tego rozdziału 
„potem” podpowiada nam, że ten fragment jest 
dopisany później, jakby na zapotrzebowanie 
późniejszych pokoleń chrześcijan około roku 
100, którzy nie doświadczyli spotykania Jezusa 
Zmartwychwstałego. Znają je tylko 
z przepowiadania. Pewnie pojawiały się trudne pytania i wątpliwości, czy 
rzeczywiście Zmartwychwstały jest im bliski, jest wśród nich obecny? Ten 
fragment Ewangelii ma z tego powodu i dla nas współczesnych szczególne 
znaczenie. Musimy zwrócić uwagę na język tego opowiadania, na pełną 
symboliki grę słów, aby wydobyć ich znaczenie ważne również dla nas.  
Wszystko dzieje się w Galilei – nad jeziorem. Razem było siedmiu Apo-
stołów. Liczba siedem wskazuje symbolicznie na pełnię i odnosi się do 
całego Kościoła. To jest szczególne, że po wielkim opisie ukazania się 
Zmartwychwstałego Apostołom, szczególnego spotkania z Tomaszem, 
teraz nie czuje się jakiejś wielkiej radości. Jakby nie wiedzieli, co robić. 
W takiej sytuacji Piotr mówi – idę łowić ryby, to tak, jakby chciał po-
wiedzieć – trzeba by się czymś zająć. Inni dołączają się natychmiast do 
niego – idziemy i my z tobą. To znak pustego czasu, który należałoby 
jakoś wypełnić! Pracują przez całą noc na jeziorze i niestety sieci pozo-
stają puste. To jakiś symbol wspólnoty Kościoła – cała noc pracy i żad-
nych efektów. Czy to jest to pokolenie, do którego adresowana jest 
Ewangelia w słowie „potem”? 
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„Morze i noc” to znak i czas zagrożenia, to znak zagrażającego świata 
i zagrażających stworów. Wystarczy wspomnieć Jonasza, który ucieka 
przed Bogiem i zagarnięty zostaje przez stwór w głębinach morskich. 
Czy nie odnosi się to do chrześcijan, którzy nie mogą doświadczyć 
przez wiarę obecności Zmartwychwstałego Pana? To jest ta sama „noc”, 
w którą Judasz wyszedł z Wieczernika, odłączając się od Jezusa, aby 
dopełnić swego dzieła zdrady. 

Oto dokonuje się cud przemiany. „Odwagi, Jam zwyciężył świat 
ciemności i grzechu”. Wstaje poranek, a oni wracają z pustymi sieciami. 
Na brzegu stoi „Nieznajomy” w świetle wstającego słońca. To On, Nie-
zwyciężone Słońce zwycięża noc i morze. Na brzegu staje „Zmar-
twychwstały” „Nieznajomy” – Chrystus. Podobną sytuację już kiedyś 
przeżyli na jeziorze. W ciemności przeprawiali się przez jezioro, które 
burzyło się od silnego wiatru. W pewnej chwili zobaczyli Jezusa kro-
czącego po wodzie. Przestraszyli się. On rzekł do nich: „To Ja jestem, 
nie bójcie się”. Chcieli zabrać Go do łodzi, ale łódź znalazła się na-
tychmiast przy brzegu.  
Brzeg to jest właśnie Wielkanocny Świat, świat Zmartwychwstałego. 
W Jego świetle muszą działać i żyć, w Jego mocy mogą wyjechać na 
połów, posłani na noc i na głębię.  

Jezus zadaje decydujące pytanie Uczniom: „Dzieci, czy nie macie 
nic do jedzenia?” Pracowaliście całą noc, czy z tego możecie żyć. Nie 
mogą inaczej odpowiedzieć, jak tylko „nie”. A więc, zarzućcie sieci po 
prawej stronie. Prawa strona to strona światła i powodzenia. Najwła-
ściwsza pora na połów nie dała żadnego rezultatu. A polecenie „Stoją-
cego na Brzegu” napełniło sieć. Polecenie na pozór bezsensowne, przy-
nosi połów w obfitości.  

Nie wiedzieli, że był to Jezus. To zawsze jest długi proces dojrze-
wania do tego, by rozpoznać Jezusa, także przez tych, którzy przedtem 
Go znali. On zawsze na nowo musi dać się rozpoznać. Po obfitym po-
łowie ryb, uczeń, którego Jezus miłował, mówi – „To jest Pan”. „Pan” 
jest tytułem wiary dla Zmartwychwstałego Jezusa. Piotr natomiast na-
rzuca na siebie wierzchnią szatę, która tu jest znakiem godności i rzuca 
się do wody, do Jezusa. Nie musi się niczego lękać. Rozpoznany Pan 
pozwala mu się bez obaw zbliżyć.  

Na brzegu jest już przygotowany posiłek. Na żarzących węglach leży 
ryba oraz obok Chleb. Ale Jezus mówi – przynieście jeszcze ryb, któreście 
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złowili. Wszystko jest, bowiem darem i to, co Jezus przygotował i to, co 
jest owocem ich pracy i posłuszeństwa. Nie pytali – kto ty jesteś, bo wie-
dzieli, że to jest Pan. Tym bardziej, że Pan przyszedł – „wziął chleb i podał 
im – podobnie i rybę”. To są słowa, które przenoszą nas do Wieczernika 
i skierowują naszą uwagę na tajemnicę „Łamania Chleba”. 

To zaskakujące pytanie Chrystusa w chwili, gdy wracali po nocy 
pracy z pustymi sieciami, zmusza do zastanowienia. „Dzieci czy nie 
macie nic do jedzenia?” Czy możecie żyć z tej waszej pracy…? 
Wyjechali na połów bez Jezusa. To piotrowe „idę łowić ryby” nie było 
ożywione ufnością w obecność Chrystusa. To ważne doświadczenie, to 
są godziny próby, że cały trud i zaangażowanie nie przynosi owoców, 
gdy nie dzieje się w obecności i z mocy Zmartwychwstałego. Wielka-
nocna Katecheza Chrystusa trwa nadal i wtedy dla Apostołów i teraz dla 
nas współczesnych ludzi. Ona obejmuje wszystkich i cały nasz czas, nie 
tylko te kilka tygodni okresu liturgicznego od Wielkanocy do Zesłania 
Ducha Świętego, ale sięga dalej poprzez Uroczystość Bożego Ciała, gdy 
Chrystusa Eucharystycznego niesiemy w procesji między nasze domy, 
na ulice naszych miast. Wszystkie niedziele roku mają charakter wiel-
kanocny przez sprawowanie tajemnicy Eucharystii. Uczniowie z Emaus 
doświadczyli czegoś szczególnego: „Na ich prośbę – pozostań z nami 
Panie, Jezus odpowiedział darem o wiele większym: Przez Sakrament 
Eucharystii pozostał „w” nich. Przyjęcie Eucharystii jest wejściem 
w głęboką Komunię z Jezusem”. /Mane Nobiscum, Domine,19/. Dla 
siedmiu Apostołów nad Jeziorem Galilejskim Jezus podsunął inne do-
świadczenie – całonocny trud połowów ryb bez Niego, pozostał bez-
owocny. Gdy wrócili na brzeg, On miał przygotowany dla nich „Chleb 
– a także rybę”.  
To pytanie Jezusa: „Dzieci czy nie macie nic do jedzenia?” Ma głębsze 
znaczenie także dla nas, dla całego Kościoła. To nie jest pytanie tylko 
o chleb powszedni, gdy tak wielu ludzi jest głodnych. To jest pytanie 
o to czy mamy, Czym – Kim żyć? W ustach Chrystusa chodzi zawsze 
o życie nadprzyrodzone i chodzi o Chleb, który On daje – Ciało swoje 
za życie świata. 

Katecheza Wielkanocna niech doprowadza nas do tej modlitwy – po-
zostań z nami Panie, niech wprowadza nas w Ofiarę Jezusa za nas i niech 
otwiera nasze serca na ścisłe zjednoczenie z Nim w Komunii świętej.  

Ks. Tadeusz Badura COr  
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EUCHARYSTIA ZNACZY - NIE JESTEM SAM 
 

 
 

Tabernakulum w kaplicy rekolekcyjnej w klasztorze świętogórskim 
przedstawia scenę Zwiastowania. Na górnym planie znajduje się napis 
w języku łacińskim: Et Verbum caro factum est. Te słowa z Ewangelii 
wg św. Jana (1,14) znaczą: A Słowo stało się ciałem. Jest to stwierdze-
nie jednej z głównych prawd wiary chrześcijańskiej, że nieśmiertelny 
Bóg przyjął ludzkie ciało i stał się podobny nam we wszystkim, oprócz 
grzechu, aby nas zbawić od śmiertelnych skutków grzechu. Po lewej 
stronie tabernakulum znajduje się postać Archanioła Gabriela zwracają-
cego się do zamyślonej i zasłuchanej w jego orędzie Dziewicy z Nazare-
tu. W przestrzeni pomiędzy Aniołem i Maryją znajduje się kwiat lilii, 
symbol czystości, wręczany przez boskiego posłańca. Ponad kwiatem, 
w centrum widzimy promieniującą hostię – uwielbione Ciało Chrystusa 
w znaku sakramentalnym, z inskrypcją: IHS – IESUS HOMINUM SA-
LVATOR, to znaczy: JEZUS ZBAWICIEL CZŁOWIEKA.  

W roku szczególnie poświęconym Eucharystii warto zatrzymać się 
nad treścią tej wielkiej prawdy, która bierze swój początek w tajemnicy 
Zwiastowania, jest kontynuowana w tajemnicy obecności eucharystycz-
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nej, a znajdzie dopełnienie w powtórnym przyjściu Pana na końcu cza-
su. A prawda ta brzmi: Bóg s t a ł  s ię  c z łowiek iem i  pozostał 
z  cz łowiek iem, aby nasze cz łowieczeń s two  p rzebós twić . 
Dlatego tajemnica Zwiastowania związana jest z tajemnicą Eucharystii. 
Bowiem wtedy w Nazarecie i teraz na każdym ołtarzu dokonuje się to 
samo. Boskie Słowo zjawia się w milczeniu, choć pełne mocy, aby być 
z nami i odnowić zepsute grzechem całe stworzenie.  

Maryja była gotowa usłyszeć ten głos i udzielić odpowiedzi, która 
wyrażała zgodę na współpracę w odnowieniu dzieła stworzenia. Bóg 
chciał uzyskać zgodę człowieka w odnowieniu świata, skoro wolna 
decyzja człowieka popsuła dzieło stworzenia w raju. Każda Eucharystia 
jest objawieniem tej samej mocy Ducha. Bo Słowo stało się Ciałem 
w widzialnej postaci ludzkiej nie tylko za czasów Cezara Augusta, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz (por. Łk 2,1n), ale zamieszkało mię-
dzy nami w tajemnicy eucharystycznej obecności przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata (28,20). I tak spełnia się proroctwo Izajasza 
(7,14): Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Em-
manuel. Tzn. BÓG Z NAMI.  

To właśnie jest prawda niosąca nadzieję w naszym życiu: Bóg na-
prawdę jest z nami, aby nasze życie i wieczność były szczęśliwe. Dlate-
go nasza obecność na Eucharystii powinna być nieustannym zachwytem 
nad tym, że Bóg  j e s t  i j e s t  z  nami . To znaczy - nie jestem sam. 
Często nie widzimy tego w ten sposób, ale wyobraźmy sobie, że w jed-
nym momencie gasną wszystkie lampki przy tabernakulach na całym 
świecie i nie ma już Jezusa z nami. Nie można do Niego przyjść, przed 
Nim uklęknąć, ani prosić o błogosławieństwo na koniec nabożeństwa. 
Zostaliśmy sami. Czy takie życie byłoby do wytrzymania? 

Jednak Bóg nie zostawi nas samych, bo jest Tym:  
- oczekiwanym przez proroków,  
- przyjętym przez Maryję  
- i przynoszącym owoc zbawienia dla wierzących w Niego - Emmanuelem.  

On nas nie zostawia, dlatego my z wdzięcznej miłości nie zostawiajmy 
Go samotnego w pustych kościołach, w opancerzonych tabernakulach, za 
zamkniętymi drzwiami naszych serc. Pozwólmy się kochać Miłości, aby 
Ona przemieniała nasze życie i przyniosła owoc w wieczności. 
 

Ks. Dariusz Dąbrowski COr - Prefekt Domu Rekolekcyjnego  
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KIELICH MSZALNY Z PATENĄ I KORONY 
do cudownego obrazu wykonane przez poznańskiego złotnika  

Antoniego Tyrałę. 
 

   Wyroby złotnicze znaczone sygnaturą „A. Tyrała” odkrywane w skarbcach 
kościelnych świadczą, że ich wykonawca był artystą niezwykle utalentowanym 
i dlatego warto opublikować przypadkowo odnalezione jego realizacje. Literata 
przedmiotu wymienia dwóch złotników poznańskich o tym samym nazwisku – 
Antoni i Aleksander. Zapewne była to rodzina poznańska kontynuująca trady-
cje złotnicze przechodzące z ojca na syna. Sprzęty kościelne Antoniego Tyrały 
takie jak kielichy, monstrancje, lichtarze znalazły się na wystawie złotniczej w 
1929 r. i spotkały się z dużym uznaniem, dając chlubne świadectwo o poziomie 
warsztatowo technicznym1. Z nie mniejszym talentem wykonany został reli-
kwiarz na rękę św. Wojciecha i relikwiarz bł. Radzymina Gaudentego autor-
stwa Aleksandra Tyrały, oba przechowywane skarbcu katedry gnieźnieńskiej2. 
Z uwagi na brak jednoznacznych informacji trudno stwierdzić, który z nich był 
wykonawcą omawianych w tej publikacji przedmiotów. Biorąc pod uwagę czas 
powstania, wydaje się, że ich twórcą mógł być raczej Aleksander. Autor niniej-
szego artykułu wyraża przekonanie, że zaprezentowane wyroby staną się przy-
czynkiem do dalszych badań nad twórczością A. Tyrały. Przypadkowo odkryte 
dzieła, to kielich mszalny przechowywany w skarbcu księży filipinów gostyń-
skich oraz korony ze słynącego łaskami wizerunku Matki Boskiej Boreckiej. 
   Kielich mszalny z pateną jest fundacją filipina, człowieka niezwykłej 
kultury duchowej i intelektualnej ks. Stanisława Szczerbińskiego (il.1). 
Forma kielicha, materiał jak i wybór złotnika świadczą o wyszukanych 
upodobaniach estetycznych mecenasa. Analizowany kielich można uznać 
za świetny przykład rozbieżności między czasem powstania przedmiotu 
a datą fundacji. Ks. Szczerbiński, w 1960 r. zakupił kielich powstały 
w 1945 r. Na zakrętce od spodu stopy złotnik umieścił pełną „metrykę uro-
dzenia” kielicha rytując majuskułą: A. TYRAŁA 1945 POZNAŃ (il. 2). Tak-
że na kryzie umieszczono przebity dwa razy, dlatego mało czytelny, znak 
imienny A. TYRAŁA. Spodnia strona kryzy nosi wygrawerowaną inskrypcję 
fundacyjną: Ks. Stanisław Szczerbiński – 1960 - Prosi o memento. Zatem 
miedzy wykonaniem naczynia a donacją upłynęło piętnaście lat. Na czarze 
i patenie wyryto znak próby dla srebra Ag 800. Wśród zastosowanych tech-

                                                      
1 Poznańscy złotnicy na Pewuce. Relacja „Przeglądu zegarmistrzowskiego i złotniczego” z 1929 r., 
[w:] Kronika Miasta Poznania, Złotnicy, t. I, Poznań 2000, s. 211. 
2 M. Woźniak, Skarbiec katedry w Gnieźnie, Poznań 1990, s. 66.  
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nik złotniczych należy podkreślić doskonałe opanowanie techniki trybowa-
nia, (repusowania) wymagającej dużej biegłości warsztatowej. Kielich wy-
konany został w tradycyjnej konwencji nawiązującej do form historycznych 
stosowanych w XVIII w.3 Stopa sześciolistna wzniesiona jest na wąskiej, 
gładkiej kryzie i wyoblonym cokoliku zdobionym trzema pojedynczymi, 
trybowanymi główkami aniołków oraz festonami owocowymi zawieszo-
nymi na taśmach, ułożonymi naprzemian. Pola cokoliku rozdzielają nie-
wielkie wgłębienia podkreślone rozłożonym listkiem. Płaszcz stopy wy-
dzielony profilowaną listwą, podzielony został małymi grzbiecikami na 
sześć pól schodzących się w sześciobocznej szyjce zamkniętej talerzykiem. 
Pola dekorują rytowane motywy liściaste tworzące kartuszową formę. Bez-
pośrednio na talerzyku szyjki spoczywa gruszkowaty nodus członowany 
trzema gładkimi wolutkami, w dwóch miejscach ostro załamanych. Nodus 
w dolnej części posiada dość mocne przewężenie. Jego trzy pola wypełniają 
pojedyncze, uskrzydlone główki anielskie oraz palmetka. Gładki pierścień 
z okrągłym talerzykiem podtrzymuje czarę o ściankach rozchylonych, bie-
gnących po łuku. Czarę pośrodku przedziela rytowany pas z koroną cier-
niową. Patena posiada kształt miseczkowaty, bez wrębu i zdobiona jest na 
brzegu rytowanym krzyżykiem równoramiennym wpisanym w koło. Ra-
miona krzyżyka są trójdzielnie zakończone, na ich przecięciu znajduje się 
czterolistna rozetka wpisana w kwadrat. 
   Program ikonograficzny naczynia nie odbiega od ogólnie przyjętych 
schematów spotykanych w innych tego typu vasa sacra. Już od średniowie-
cza uważano kielich za symbol grobu, w którym spoczywało ciało Chrystu-
sa – „Sepulcrum Domini”. Patena symbolizowała kamień zamykający wej-
ście do grobu a korporał, na którym spoczywa kielich oznaczał całun, 
w którym owinięte było ciało Chrystusa. W związku z pasyjną wymową 
naczynia także przedstawienia figuralne i floralne nawiązywały do wątku 
soteriologicznego – dzieła zbawienia przez krzyż. Trzy główki aniołków na 
stopie nawiązują do aniołów strzegących grobu Pańskiego. Główki aniel-
skie na nodusie wskazuję na przejście od profanum do sacrum - od tego, co 
ziemskie do świata transcendentnego. Owoce ziemi umieszczone na stopie 
w ogólnym znaczeniu symbolizują owoce zbawienia, jakie wysłużył Chry-
stus przez ofiarę krzyżową. Dynia, ogórek, pigwa, granat i figa są ogólnie 
przyjętymi symbolami Zmartwychwstania Chrystusa i Zbawienia. Korona 
cierniowa umieszczona na czarze podkreśla jedność ofiary na Krzyżu 
z ofiarą eucharystyczną, jaka dokonuje się przy sprawowaniu Mszy Świę-
                                                      
3 Wymiary kielicha: wys. 20,7 cm, stopa 15 cm, średnica czary 9,8 cm, średnica pateny 14,2 cm. 
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tej. Podobną symbolikę zawiera krzyż wygrawerowany na patenie. Wpisa-
nie krzyża w koło jako znaku doskonałości i wieczności, oznacza doskonałą 
ofiarę Chrystusa na drzewie krzyża, otwierająca człowiekowi drzwi do 
wieczności4.  
   Drugą realizacją A. Tyrały są złote korony do cudownego obrazu Matki 
Boskiej Boreckiej przechowywane w skarbcu kościoła paraf. w Borku Wl-
kp. Obraz został ukoronowany na prawie papieskim w 1931 r. koronami 
wykonanymi przez złotnika poznańskiego W. Szulca5. Korony Szulca były 
sprawione ze złota i wysadzane szlachetnymi kamieniami oraz starą biżute-
rią widoczną na zachowanych z czasów przedwojennych fotografiach. We-
dług miejscowej opinii, dzieła z uroczystej koronacji papieskiej zaginęły 
w czasie ostatniej wojny światowej w związku z tym zostały zamówione 
korony w pracowni A. Tyrały i wykonane na wzór zaginionych. Z uwagi na 
identyczność kształtów można sądzić, że mistrz posłużył się tymi samymi 
formami odlewniczymi. Różnica dotyczy rozłożenia dekoracji kamieniami 
jubilerskimi oraz brakiem starej biżuterii. Korona duża (z głowy Matki 
Boskiej, il. 3) nosi sygnaturę: A. TYRAŁA 1945 POZNAŃ oraz w prostokąt-
nej tarczy próba złota – 750 (il. 5). Na koronie małej (ze skroni Pana Jezu-
sa, il.4) wybita jest tylko próba złota – 750.6 Dla badań historycznych nie-
zwykle cenna jest inskrypcja wygrawerowana na rewersie obu koron 
z nazwiskami koronatorów i fundatorów, których potomkowie żyją dalej 
w tym środowisku. Wydaje się słusznym uznać, że inskrypcja została prze-
niesiona z koron Szulca, ponieważ znalazły się tam nazwiska Prymasa 
A. Hlonda i bp. Radońskiego, którzy koronowali cudowny obraz w 1931 r. 
Korona duża zawiera rozmieszczone w czterech kolumnach nazwiska koro-
natorów i donatorów: 
Kolumna pierwsza: 
X. Kard. Prym. Hlond; X. Biskup Radoński; X. Prob. Pawłowski z rodz.; 
Rodz. Graevów; J. Ofierzyński z rodz.; St. Barański z rodz.; St. Gąsiorow-
ski; St. Smogulecki; Ł. Michałowski; N. Pajzderski; Rodz. Borkowskich; 
H. Woźniak; Rodz Kortzów; Rodz. Piskorskich; Rodz. Kulczyńskich; J. 
Krystkowiak z rodz.; Fr. Łukaszyk z rodz.; (To)w Prac. Kolej. Borek; Fel. 
Weber; St. Gruchała; Fr. Ratajczyk; W. Józefiak; A. Frankowski; W. Idczak 

                                                      
4 D. Fornster, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001, s. 57.  
5 B. Latosińska, B. Weber, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na Zdzieżu w Borku Wlkp, 
Kraków 1995, s. 75.  
6 Wymiary: korona duża - wys. 23,6 cm, szer. 34 cm., korona mała - wys. 14,2 cm, szer. 18 cm. 
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z rodz.; Hapka; M. Ciszak; M. Kordus; M. Murawski; Merówna; Rodz. 
Dopierałów; M. Przybyłowicz; Fr. Lewandowski; M. Supińska. 
Kolumna druga: 
Fr. Matecki z rodz.; K. Urbańska; M. Oliński; Fr. Strzelczyk; W. Malecha; 
Wł. Twardowski; L. Kresse z rodz; L. i Fr. Mensfeldowskie; M. Jarecki; 
J. Niedbała; W. Przybyłka; Fr. Gęsta; A. Spitalniak z żoną; St. Szymańska; 
Fr. Dimke; J. Nowacki; Burm. Dykczak; St. Marczewski; A. Tomaszewska; 
M. Ciachowska; A. Kuleczka z rodz.; H. Baszyńska; M. Dziurdzińska; M. 
Weber; St. Nowacki; P. Kolendowicz; A. Krenciółkówna; St. Domagalska; 
Fr. Wałczyński; St. Grzemski; K. Lenartowski; E. Balcerska. 
Kolumna trzecia: 
A. Nowicki; Wł. Malczewska; J. Matecka; St .Mikołajewski; M. Baranek; 
J. Weinertowa; B. Kasprzyk; J. Andrzejczak; W. Malewska; M. Płończak; 
T. Schreiber; J. Ciachowska; S. Marczewska; K. Murawska; P. Bączyk; St. 
i J. Majerowiczówne; Rodz. Suplickich; J. Serek; St. Kruszewski; M. Koła-
ska; M. Paczyński; J. Kramarczyk; K. Urbańska; A. Jarecka; Rodz. Lan-
giewiczów; T. Skrzypińska; St. Przybyła; M. Jarus; W. Ficek; J. Wałczyń-
ska; L. Walkowiak; Rodz. Niemczewskich. 
Kolumna czwarta: 
Kurtzmannówna; St. Fabisiak; A. Baretkowska; Fr. Galusiński; Wł. i T. 
Ekowskie; Torzowa; H. Mrozowa; St. Szalewska; M. Walczak; 
St. Włoszkiewiczowie; St. Mielochowa; T. Weinertowa; St. Grześkowiak; 
J. Kosińska; K. Błaszczyk; St. Winnowicz; E. Rajewski; Frąckowiakówna; 
W. Wendlandowa; Z. Łagocka; St. Kolendowicz; A. Stragierowiczówna; 
J. Farulewska; M. Drzewiecka; Ir. Stablewska; G. Stablewska; K. Stablew-
ski; Z. Ciachowska; Mroczek; W. Gregorowicz; W. Nowacki. 
Na koronie małej umieszczono w dwóch kolumnach nazwiska fundatorów: 
Kolumna pierwsza: 
Antoniostwo Stańscy z córką; Rodz. Zuskich; St. Olejniczak; K. Jakubow-
ska; Gieżowie; (?) Pawlak; (?) Wojciechowska; St. Łagódka; Z. Sy-
chowska; Z. Durzyński; A. Jaksowa; Fr. Andersz; St. Baranowski; 
A. Bloch; Ks. Joachimczyk. 
Kolumna druga: 
Żurkiewiczowa; Aleksandrostwo Thomasowie; Szymańska; Rodz. Daniel-
czaków; Hr. Mycielska; H. Synakówna; Kamińscy; Fr. Domagalska; Ha-
naś; Fenglerowie; Listonosze Borek; A. Michalak; Stan. Plackowscy; 
St. Smentowa; William Weiss. 
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      Korony zbudowane są z dwóch zespolonych części. Awers składa się 
z ażurowej korony zamkniętej, złożonej z obręczy, pięciu kwiatonów i czte-
rech kabłąków schodzących się w królewskim jabłku. Tłem dla ażuru jest 
ciemna tkanina. Rewers stanowi pełna blacha srebrna, pozłacana, pokryta 
grawerowaną inskrypcją. Pole obręczy korony wydzielone wybijanym 
wieńcem perełkowym zdobią ułożone w układzie szeregowym i symetrycz-
nym, przeźroczyste kamienie jubilerskie oprawione w kasety oraz perły. 
Z obręczy wychodzi pięć kwiatonów oszczędnie zdobionych kamieniami 
i koralami, z których środkowy jest największy i dochodzi do królewskiego 
jabłka. Z kwiatonów bocznych wychodzą cztery kabłąki obrzeżone gładką 
taśmą o polach wypełnionych koralami ułożonymi szeregowo i zamocowa-
nymi na sztyftach. Całość wieńczy królewskie jabłko z krzyżem maltańskim.  
   W ikonografii korona symbolizuje wywyższenie, zwycięstwo, godność kró-
lewską, władzę, potęgę, doskonałość i mądrość7. Te przymioty doskonale od-
powiadają Chrystusowi i Matce Boskiej. Użycie korala ze względu na jego 
barwę symbolizuje Mękę Zbawiciela, krzyż i cierpienie, które nieuchronnie 
wpisują się w życie zwieńczonych koronami osób8.  
   Zaprezentowane dzieła ukazują nam mistrza A. Tyrałę jako biegłego 
w sztuce złotniczej artystę, umiejętnie posługującego się różnymi technikami. 
O dużym wyczuciu artystycznym świadczą właściwie dobrane proporcje kieli-
cha i subtelnie rozłożona dekoracja. Zapewne jego wysoka pozycja na rynku 
złotniczym przysparzała mu zleceniodawców z najwyższych sfer. Świadczy 
o tym srebrna plakietka wotywna z 1957 r. zamówiona przez Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego i ofiarowana na Jasną Górę jako wotum dziękczynne za opiekę 
i odzyskaną wolność9. Przedstawione dzieła złotnicze są nie tylko przykładami 
dobrego poziomu warsztatowego omawianego złotnika, ale także znakami 
głębokiej wiary i dokumentami historii powojennej.  

Ks. Henryk Brzozowski COr 
 

PS. W numerze 1 (2005), R. XXXVIII wystąpił błąd przy tytulaturze 
zdjęć. Jest: FRESKI J. W. NEUHERTZA Z KOŚCIOŁA KSIĘŻY FILIPINÓW 
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE. Powinno być: FRESKI J. FRANKA I M.BAURA 
Z KOŚCIOŁA KSIĘŻY FILIPINÓW NA ŚWIĘTEJ GÓRZE.  
 

 

                                                      
7 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 158.  
8 J. Samek, Monstrancja paulińska z 1706 r. i relacja o niej Benedykta Chmielowskiego oraz koral 
w rzemiośle artystycznym w Polsce, [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. XXXVI, 1974, z. 1, s. 88. 
9 J. Golonka, J. Żmudziński, Skarbiec Jasnej Góry, Jasna Góra 2000, s. 216, il. 210.  
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PATRZĄC NA ŚWIĘTOGÓRSKI OBRAZ 
 

4. Widok z Góry Zamkowej 
 

W poprzednim artykule (3. Pejzaże w tle Obrazu Świętogórskiej 
Róży Duchownej 2004 nr 4) omawiającym zasadnicze aspekty krajo-
brazów występujących w tle gostyńskiego Obrazu, wspomnieliśmy 
o współistnieniu dwu typów, jakie wówczas w podobnych dziełach ma-
larskich występowały, a mianowicie „idealistycznym” i „realistycz-
nym”. 

Pierwszy – „idealistyczny” – był dla autora Obrazu stosunkowo 
łatwy do sprecyzowania, gdyż wynikał przede wszystkim z wyobraźni 
(fantazji) malarza a dodatkową inspiracją do takiego właśnie ujęcia, 
były, znane mu zapewne, dzieła ówczesnych i nieco wcześniejszych 
twórców włoskich i flamandzkich. Stąd w gostyńskim Obrazie, działa-
jące kojąco, łagodnie pofalowane wzgórza i dyskretnie zaznaczone da-
lekie szczyty gór. To najdalsze, najdalej od widza „odsunięte” składniki 
krajobrazu. 

Bliższe fragmenty, z elementami urbanistyki 16 – wiecznego 
Gostynia i niemal dokładnie odwzorowanymi ówczesnymi budowlami, 
jak: fara, kościółek, spichlerz i inne, są namalowane realistycznie. Mu-
siały, przeto powstać na podstawie bezpośredniej obserwacji. Analizu-
jąc Obraz pod tym względem, łatwo możemy znaleźć „punkt obserwa-
cyjny”. Jest nim wzgórze („góra”) zamkowe. Zarys jego znajdujemy 
w dolnych częściach krajobrazów. Porośnięte drzewami obłe stoki są 
tego potwierdzeniem. Strona prawa, z kościołem farnym, jest niemal 
dokładnym widokiem, tak panoramy jak i zamkowego stoku. Zaś strona 
lewa, z widokiem kościółka, jest niejako „lornetowym” przybliżeniem 
(powiększeniem), a zarys zalesionego zamkowego stoku jest malarskim 
pendant od strony prawej. 

W tym miejscu należy zauważyć, że „punkt obserwacyjny” pa-
noramy musiał być dodatkowo podniesiony. Wskazuje na to ujęcie wy-
pukłości stoku i „przestrzenność” drzew zbocza porastających. Miej-
scem takim była zapewne górna kondygnacja budowli zamkowej a mo-
że nawet baszta lub wieża, jeżeli takowe w 16 wieku jeszcze tam stały. 
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To jest oczywiste – każdy malarz, w takim przypadku, szukałby takiego 
właśnie punktu obserwacyjnego. 

Obie strony krajobrazu, można by – traktując je osobno – zaty-
tułować: „fara” i „kościółek na Świętej Górze”. Zakładając, że widoki 
były obserwowane (i szkicowane) z jednego punktu, musimy przyjąć, że 
widok kościółka został niejako „lornetkowo” – jak wyżej wspomnieli-
śmy – powiększony, ale i wyobrażeniowo narysowany „z lotu ptaka”. 
Oba te zabiegi wynikały zapewne z chęci zrównoważenia kompozycyj-
nego jak i ideowego. Może to wynikało z sugestii zleceniodawcy (fun-
datora). 

Jeszcze jedną „ciekawostkę” w gostyńskim Obrazie możemy 
znaleźć. Łatwo możemy zauważyć, że „poprawność ujęcia całej pano-
ramy następuje przy przedstawieniu obu stron krajobrazu. 

 

 
 

Dokonana wyżej „manipulacja” polega na przedstawieniu obu 
stron z równoczesnym uwzględnieniem kościółka, (czyli jego pomniej-
szeniem) i interpolacji przestrzeni „brakującej” w panoramie (na rysun-
ku zaznaczone słabszą kreską). 
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Tu możemy zadać sobie pytanie: „Co było przyczyną takiego 
właśnie ujęcia? Nasuwa się (hipotetyczna, ale bardzo prawdopodobna) 
teza, że „przyczyną” była fara, której inne ujęcia odsuwałoby niejako jej 
sylwetkę na peryferie lub wymagałoby (by uniknąć zbyt szerokiego 
widoku) dużego jej zminiaturyzowania. Jeżeli zauważymy jeszcze i to, 
że autor był prawdopodobnie zamówiony do namalowania także i fol-
warku (proboszcza? Dziedzica zamku? Właściciela Gostynia?), łatwo 
znajdziemy odpowiedź na wyżej postawione pytanie. 

Ta też odpowiedź może być częściowo rozświetleniem kwestii 
(dotąd do końca nie wyjaśnionej) fundacji gostyńskiego Obrazu – kto 
był Jego zleceniodawcą. 

W 16 – wiecznej panoramie Gostynia, znaczną, wyróżniającą 
się budowlą była zapewne siedziba właściciela miasta na „górze zam-
kowej”. Zachodzi pytanie: „dlaczego malarz nie uwzględnił tego?” 
Mógł przecież ten element panoramy umieścić np. na bliższym planie 
fragmentu z kościołkiem. Była by to pewna wskazówka mówiąca o fun-
datorze. 

W średniowieczu a zwłaszcza w późnym Gotyku i Renesansie 
w obrazach dewocyjnych przedstawiających Najświętsze Osoby, spoty-
kamy (namalowane w pomniejszonej skali lub wielości „naturalnej”) 
wizerunki donatorów (fundatorów), ich rodowych herbów lub zarysy 
ich zamków. Żadnej z tych rzeczy nie znajdujemy w świętogórskim 
Obrazie. Możemy, więc wysnuć hipotezę, że fundacja Obrazu wypłynę-
ła ze środowiska ówczesnego duchowieństwa. 

Jemu też powinniśmy być wdzięczni za tak piękny wizerunek 
Róży Duchownej na Świętej Górze. 

Marian Kaczmarek  
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ŻYŁ  EUCHARYSTIĄ 

 
 

Eucharystia jest ucztą, w czasie, 
której Jezus ofiarowuje siebie, jako 
pokarm. Jest ona źródłem i szczytem 
życia chrześcijańskiego. To tajemnica 
światła i miłosierdzia. Te prawdy 
przypomina Jan Paweł II w Encyklice 
o Eucharystii10. Papież mówi, że zdecy-
dował się na napisanie tego dokumentu, 
aby na nowo rozbudzić wśród chrześcijan 
eucharystyczne „zdumienie” miłością 

Boga do człowieka. Przykładem takiego zachwytu ogromem Bożej mi-
łości i darów otrzymywanych w Eucharystii jest błogosławiony Edmund 
Bojanowski, więc sięgnijmy do jego Dziennika i pism, spróbujmy za-
czerpnąć z bogactwa jego pobożności eucharystycznej i przyjąć jego 
wezwanie do pogłębiania więzi z Jezusem obecnym w Sakramencie 
Ołtarza. 

Edmund Bojanowski prostego serca, serdecznie dobry człowiek, 
otwarty na działanie Ducha Świętego doskonale rozumie, gdzie jest 
właściwe źródło mocy i siły ducha. Na pierwszym miejscu stawia Mszę 
św. połączoną z częstą Komunią św., czyli ma na uwadze pełne w niej 
uczestnictwo. Od Jezusa Eucharystycznego, którego tak często przyjmu-
je w Komunii św. czerpie siłę do ofiarnej służby i dokonuje dzieła, które 
po ludzku, przekraczało jego możliwości11. Wszystko to dzieje się mocą 
Eucharystii, która jest dla niego sercem, szczytem i darem. „Przyjąłem 
Komunię św. na intencje sióstr, błagając Boga o dalsze tutejszemu Za-
kładowi błogosławieństwo, a składając pokorne dziękczynienia za do-
znane już tak obfite łaski”12. Jakże często dawał temu wyraz w swoim 
Dzienniku i w listach. Prawie w każdej notatce Dziennika zaznacza, że 
był na Mszy św. i u Komunii św. „To są te jakby najpiękniejsze strony, 
to jest ten najcudowniejszy refren, to jest ten najcudowniejszy hymn, jaki 
                                                      
10 Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharystia, Kraków 2003, s. 
11 Pod opieką Niepokalanej, nr 4/1987, s. 17. 
12 Dziennik 29.07.1863 r. 
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życiem swoim wyśpiewał Chrystusowi, który w Eucharystii z nami pozo-
stał”13. 

O tym jak bardzo cenił Mszę św. świadczy fakt, że nie patrząc na 
pogodę ani na swoją słabość, codziennie uczestniczył we Mszy świętej 
w klasztorze Księży Filipinów na Świętej Górze albo też w kaplicy In-
stytutu w Gostyniu. „Pochmurno, wiatr od wschodu zamiata śnieg 
i zarzuca tory. Pomimo tego wybrałem się pieszo do kościoła. Przepra-
wa była trudna, gdzieniegdzie trzeba było głęboko brnąć w śniegu, bez 
najmniejszego toru, do tego wicher i zamieć utrudniały przejście. Zdy-
szany i spocony przebrnąłem wreszcie do kościoła. Byłem na Mszy św. 
i spowiedzi”14. Bojanowski był człowiekiem chorym, zapadającym czę-
sto na płuca, powinien na siebie uważać. Tymczasem nie zważając na 
stan zdrowia, na dolegliwości, szedł do kościoła. „Pomimo zwiększają-
cego się bólu piersi, który mi nawet leżeć spokojnie nie zezwalał, wsta-
łem i przed siódmą pojechałem do Instytutu na Mszę św., przy której 
przyjąłem Komunię św.”15. Edmund wierzył, że Msza św. będzie jego 
mocą i przyjmował z otwartym sercem i przeżywał ją, jako akt osobi-
stego, najgłębszego oddania Bogu. Kiedy z różnych przyczyn nie był na 
Mszy św. stwierdził m.in.: „Było mi tak przykre to opuszczenie kościoła, 
że nie byłem zdolny do żadnego zatrudnienia”16 . Najświętsza Ofiara 
była, więc dla niego zaczerpnięciem siły do apostolstwa. Umocniony 
Ciałem Pana, wewnętrznie odnowiony, pełen radości i szczęścia po 
spotkaniu z Bogiem niósł innym pokój Chrystusowy. Z Eucharystii 
czerpał siłę, odwagę oraz wytrwałość w propagowaniu i szerzeniu Kró-
lestwa Bożego. 

W niedziele i w obowiązujące święta uczestniczył w drugiej Mszy 
św., a także w Nieszporach. Zdarzało się czasem, że sporą część dnia 
spędził w kościele, ponieważ miał wielką potrzebę rozmowy z Bogiem 
„Ślicznie mi dzień dzisiejszy przeszedł, z wyjątkiem kilku godzin obia-
dowych, byłem cały dzień w kościele. Przy świecy zacząłem i przy świe-
cy skończyłem”17.  
                                                      
13 Por. Śladami Bł. Edmunda Bojanowskiego, Rekolekcje w 190 –lecie urodzin i 5. rocznicę beatyfi-
kacji,  
Stara Wieś 2004, s. 123. 
14 Dziennik 5.01.1854 r. 
15 Dziennik 10.08.1855 r. 
16 Dziennik 1.03.1854 r. 
17 Dziennik 8.12.1854 r. 
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Podstawą do takiego przeżywania Eucharystii była głęboka i żywa 
wiara w owoce Mszy św., co wyraża: ”Po kazaniu wywołałem ją 
z kościoła. I dałem jej 3 zł. Aby zakupiła Mszę. na pocieszenie jej stra-
pionej i chorej matki. Doradzałem jej także, aby w tym dniu przystąpiła 
do Komunii św.” 18. 

Edmund Bojanowski doskonale rozumiał, że pełne uczestnictwo we 
Mszy św. połączone jest z Komunią św.. Raz w tygodniu przystępował 
do sakramentu pokuty i często przyjmował Komunię św., co w owych 
czasach wychodziło poza ramy ogólnego zwyczaju.19  

On sam jednak praktykował i zachęcał innych. Świadczy o tym 
przytoczony w/w fragment. Edmund ubolewał, gdy nie przystąpił do 
Komunii św. „ Nie mogąc być dzisiaj na Mszy św. opuściłem z wielkim 
żalem Komunię. I tylko musiałem poprzestać na pomodleniu się w tutej-
szej lubym kościółku jaszkowskim przed Najświętszym Sakramentem i na 
duchowej komunii św.”20. 

Składał Bogu w ofiarnym darze wszystko, czym żył, a siła czerpana 
z Eucharystii prowadziła go do ludzi, którym służył. W nich szukał Je-
zusa. Eucharystia przynosiła owoce w jego codziennym życiu, bo wie-
rzył, że daje siłę do działania zgodnego z Ewangelią. To była prawdzi-
wa przyjaźń z Jezusem dająca życie. Dobrze było Edmundowi przy 
Jezusie Eucharystycznym, przy blasku wiecznej lampki, a tymczasem 
Chrystus każe mu iść do chorych, cierpiących, osieroconych dzieci. 
Strzegł się Edmund takiej pobożności, która chciałaby mieć swego ro-
dzaju radość bliskości i nic więcej. Ze Spotkania szedł na spotkanie 
człowieka, zwłaszcza człowieka cierpiącego. 

Im bardziej Edmund podejmuje ciężkie, trudne obowiązki, tym głę-
biej korzysta z Eucharystii. Będąc w kościele często zostawał na dwóch 
Mszach, albo i na, trzech, bo tyle spraw trzeba było omówić z Panem 
Bogiem – i tych osobistych, i tych związanych z dziełami, jakie prowa-
dził21. 

Ze zrozumienia istoty Eucharystii wynikało jego pragnienie kapłań-
stwa, które nie zrealizowane jeszcze bardziej pogłębiało szacunek wo-
bec Tajemnicy Ołtarza: „Zawsze od młodości czułem gorące powołanie 
                                                      
18 Dziennik 20.02.1855 r.; Pod opieką Niepokalanej, nr 4/1987, s. 17. 
19 Por. SUMARIUSZ życia i cnót błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Dębica 2003, s. 75. 
20 Dziennik 23.10.1857 r. 
21 Por. Śladami, dz. cyt., s. 122 -123. 
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do stanu duchownego, ale nigdy ono silniej się we mnie nie odezwało, 
jak teraz, kiedy Zgromadzenie coraz bardziej rośnie. O! Co bym ja dał 
za to, gdybym mógł przynajmniej w nowicjatach moich, Siostrzyczkom 
choć po jednej Mszy św. odprawić!”22 

Dla Edmunda innym wymiarem czci Eucharystii była adoracja i na-
wiedzenia Najświętszego Sakramentu. Krótkie zapiski świadczą o jego 
umiłowaniu chwil modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Stwier-
dzenie: „Prawie cały dzień byłem w kościele”, świadczy o tym, że 
oprócz uczestnictwa we Mszy św. miał czas na indywidualna adoracje 
i wtedy zanosił Bogu całe swoje serce, kiedy było przepełnione rado-
ścią, jak i wtedy, gdy szarpane było bólem, niepowodzeniami i krytyką. 
„Poszedłem zanieść Bogu w ofierze moje zbolałe serce. Modliłem się 
gorąco, ale nie słowami, nie myślą, tylko naprężonym uczuciem całego 
serca. Prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby mi dał łaskę wytrwało-
ści i zupełnego zgadzania się z Jego Wolą Świętą. Po Mszy długo jesz-
cze zostałem na modlitwie w kaplicy. Jakże Bóg miłosierny, że mię ten 
cios spotkał właśnie w czasie Bożego Ciała, kiedy przez cały tydzień 
oktawy mogę się modlić i nawiedzać dwa razy dziennie wystawiony 
Przenajświętszy Sakrament i czerpać zasilenie w smutku z podniesionym 
duchem wobec ciągle widomej Tajemnicy Ołtarza”23. Stąd czerpał siłę 
do zupełnego zgadzania się z Wolą Bożą szczególnie wtedy, gdy była 
ona trudna i niezrozumiała. To Chrystus Eucharystyczny był źródłem 
jego wytrwania i mężnego stania przy Bogu. W sposób szczególny Ed-
mund przeżywał uroczystość Bożego Ciała i oktawę. Każdego roku 
w swoim Dzienniku pisze, że całą oktawę brał udział w procesjach 
i nabożeństwie. Nie tylko sam często przebywał przed Najświętszym 
Sakramentem, ale czynił to razem z siostrami, kiedy odwiedzał ochron-
ki: „Po skończonym obiedzie i modlitwie dziękczynnej, nawiedziłem 
razem z nimi Najświętszy Sakrament w kościółku”24. 

Patrząc na życie Edmunda Bojanowskiego, z jednej strony słabego 
fizycznie, schorowanego człowieka, a drugiej mocarza ducha, nie spo-
sób zrozumieć go bez Chrystusa uobecniającego się w Eucharystii. 

                                                      
22 A. Krasoń, M. Syska., Rekolekcje z …Bł. Edmund Bojanowski, Kraków 1999, s. 33. 
23 Dziennik 27.05.1853 r. 
24 Dziennik 16.10.1856 r. 
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Ogarnięty Jego miłością, sam słaby, poczuł w sobie moc i siłę do nie-
sienia jej innym w jakże trudnych i niesprzyjających warunkach.  

Niech Edmundowa miłość do Chrystusa rozpali także w nas wielkie 
umiłowanie Eucharystii i zaowocuje nowym duchem, którego Chrystus 
tchnie w nasze życie. 

 
 

„Jedno Cię proszę boski chlebie”  
Jednego tylko pragnę 
Dla wszystkich być chlebem w potrzebie 
świeżym, pachnącym, 
którego nie brak nigdy nikomu 
Każdy niech bierze tyle ile zechce. 
Niech kraje, a ja, chleb powszedni szczerze 
niech się daję, oddaję, rozdaję, 
hojnie, serdecznie, swobodnie 
tam gdzie potrzeba, gdzie głodni. 
Niech wyciągają się do mnie ręce 
o każdej porze dnia. 
Niech biorą, jedzą, co dzień więcej, 
by siłę mieli i moc. 
A ja niech się mnożę jak tamten 
któryś dzielił na wzgórzu błogosławieństw 
w słonecznej Galilei 
i wtedy, gdy brutalnie będą żądać, 
bo im się należy. 
Mój chleb niech zawsze będzie świeży 
i zawsze dla wszystkich, 
aby się najedli Bogiem we mnie, 
jak chlebem powszednim 

 
 

oprac. s. M. Karoliana Buksa – służebniczka dębicka
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Wielkopostne pranie 
 
Na sznurze modlitwy zawieszonym  
między znakiem krzyża 
a zamyślonym  amen 
bielą się obrusy 
z wigilijnego stołu 
 

Powiewa chusta 
w którą wytrze twarz  
udręczony człowiek 
 

Zbyt długi całun dotyka ziemi...  
jego łopot w porannym wietrze  
jest ciężki jak odgłos żagli  
ruszającego w rejs statku 
 

Sprany ręcznik Piłata 
nosi wciąż ślady brudnych rąk  
a chustki 
które osuszyły morze łez  
pewnie znów 
będą potrzebne. . . 
 

x x x 
 

Boże oczekujący 
na skraju modlitwy  
zwrócony wciąż w stronę  
skąd przychodzę 
Ojcze 
z rozpostartymi ramionami  
chwytający w objęcia  
marnotrawne słowa 

Marek Mencel 
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Jesteś z nami 

 
Drży płomień lampki 
purpurą rozlewa 
cisza wokoło 
ołtarza Twojego 
zginam przed Tobą 
w pokorze kolana 
i dzięki składam 
że zostałeś z nami. 
Tak dobrze z Tobą 
w cieniu ołtarzy 
dusza zatapia 
całe swe istnienie 
w Tobie, Miłości 
niepojętej dla nas. 
 
 

 
 
 

 
Zostałeś z nami 

 
Kiedy cień krzyża 
kreślił Twoją drogę 
w wieczór czwartkowy 
ostatniej wieczerzy, 
czynisz cud wielki 
dla nas niepojęty. 
Zostajesz z nami 
w okruszynie chleba 
i w winie co krwią 
purpurową się stała. 
Widziałeś dobrze 
dusze utrudzone 
które zaczerpną 
z tego cudu siłę. 
Dzięki składamy 
za Twe obcowanie 
za to, że jesteś 
z nami na tej ziemi, 
za Krew Najdroższą 
i za Twoje Ciało. 
Dzięki Ci Panie. 
 

Ks. Tadeusz Nagel COr
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„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
A miłości bym nie miał… byłbym niczym” 

Św. Paweł 
 

WSPOMNIENIE   
ZE  ŚWIĘTEJ  GÓRY 

 
 W wrześniu ubiegłego roku 
przeżywaliśmy wspólnie chorzy wraz 
z opiekunami – chwile modlitewnej 
zadumy, podczas rekolekcji 
w Gostyniu. 
 Był to dla każdego z nas, 
uczestników czas wyciszenia, reflek-
sji, zastanowienia nad sobą samym – 
właśnie tam na Świętej Górze, gdzie od 
wielu lat gromadziliśmy się na rekolek-
cjach, aby prosić Matkę Bożą – Świętogórską Różę 
Duchowną – o wstawiennictwo w upraszaniu łask tak potrzebnych 
nam, w codziennym, niełatwym przecież życiu. Święta Góra – to 
miejsce szczególne, które sprzyja modlitwie, pogłębianiu wiary 
i zrozumieniu drugiego człowieka cierpiącego, z którym wspólnie 
spędzaliśmy swój rekolekcyjny czas. 
 Zamknięci w czterech ścianach swoich mieszkań często 
nie zauważamy cierpienia innych i tego, że nasz bliźni potrzebuje 
pomocy. Nieraz nie wierzymy w to, że my również moglibyśmy 
pomóc mu, może bardziej niż osoby zdrowe, sprawne, choć w in-
nej formie.  
 Żyjąc od wielu lat, z etykietą niepełnosprawnych, zatraca-
my bardzo często ostrość widzenia proporcji cierpień własnych 
i cudzych, a tam na Świętej Górze odzyskujemy umiejętność pra-
widłowej oceny tychże. Pomagali nam w tym – charyzmatyczny 
rekolekcjonista ks. Tadeusz Nagel – filipin i drobna życzliwa 
wszystkim siostra serafitka – Gerarda Mikołajczak – oboje bez 
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reszty oddani chorym. Żadne słowa nie byłyby w stanie oddać 
zaangażowania tych dwojga – powołanych do życia zakonnego 
osób i ich bezgranicznego poświęcenia i trudu, jaki włożyli 
w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji. Z wielką miłością, 
zarówno ksiądz jak i siostra, odnosili się do wszystkich uczestni-
ków, w codziennych sytuacjach – przygotowań do posiłków, wie-
czornych zmagań ze zmęczeniem, nagłych zachowań, spacerów. 
Ksiądz Tadeusz i Siostra Gerarda, od 32 lat, służą chorym, często 
opuszczonym przez własne rodziny osobom, sami nie skarżąc się 
nigdy, a przecież na pewno i oni, podczas pobytu w Gostyniu, 
przezywali chwile słabości i kryzysów zdrowotnych. Obserwując 
ich niezwykłe, pełne zaangażowanie w niesieniu pomocy bliźnim, 
sami stawaliśmy się jakby lepsi, bardziej wyrozumiali dla innych, 
łagodni i pełni miłości ofiarnej, o której tak pięknie pisał św. Pa-
weł w Liście do Koryntian.  

Pobyt w Gostyniu dostarczył nam uczestnikom – nie tylko 
przeżyć duchowych, ale i prawdziwej radości siostrzanej i brater-
skiej, podczas niezapomnianych pogodnych wieczorków organi-
zowanych przez ojca Tadeusza.  

Życzymy, z całego serca, Siostrze i Ojcu, aby wspierani mo-
dlitwą wszystkich chorych i za sprawą Świętogórskiej Róży Du-

chownej, kontynuowali to piękne dzieło rekolekcyjnej 
posługi chorym jeszcze przez wiele lat. 

 
Uczestniczka wczaso-rekolekcji 

 
 

 



POSYŁAM WAS...  

 37

-  F o r u m  P o s z u k u j ą c y c h  -  
 

EUCHARYSTIA  ŹRÓDŁEM  RADOŚCI 
 

 Każdej niedzieli widzimy w kościele wielu ludzi. Przychodzą na 
Mszę Świętą, aby napełnić się duchowymi darami. Życie nieraz niesie 
tak wiele problemów, że trudno dawać świadectwo Ewangelii i ukazy-
wać ideał życia chrześcijańskiego, którym jest duchowa radość i „pogo-
da ducha”. Dlatego trzeba przychodzić do Chrystusa jak do źródła 
i wystawić się jakby na promieniowanie łaski, promieniowanie radości, 
promieniowanie dobra. Jan Paweł II w liście apostolskim Mane nobi-
scum Domine tak pisze: "ZOSTAŃ Z NAMI, PANIE, gdyż ma się ku 
wieczorowi" (…) Przygnębieni smutnymi myślami, nie przypuszczali, że 
ten Nieznajomy to ich Mistrz, już zmartwychwstały. (…) Pośród cieni 
chylącego się ku zachodowi dnia i mroku zalegającego w duszy, ów 
Wędrowiec był jasnym promieniem, na nowo budzącym nadzieję 
i otwierającym ich ducha na pragnienie pełni światła (nr 1). Przybywa-
jący na Mszę Świętą są jak owi uczniowie, a Chrystus-Wędrowiec przy-
łącza się do nich – wlewa w ich serce nadzieję oraz daje światło, dzięki 
któremu przygnębienie zamienia się w radość. Poznają Go przy łamaniu 
chleba – czyli podczas sprawowania Mszy Świętej, która jest wspo-
mnieniem i uobecnieniem zbawczych wydarzeń – Paschy Chrystusa, 
czyli przejścia ze śmierci do życia, z ciemności do światła 
i z głębokiego smutku do autentycznej radości. W tym roku Kościół 
przypomina światu tę właśnie prawdę: eucharystyczny Chrystus jest 
ratunkiem dla wszystkich nieszczęśliwych i załamanych na duchu, dla 
cierpiących, samotnych czy zagubionych. 

Jako filipini jesteśmy szczególnie wezwani, abyśmy w tym 
świecie innym nieśli radość i pociechę. S p o t k a n i e  z e  Z m a r -
t w y c h w s t a ł y m  C h r y s t u s e m  w czasie Mszy Świętej jest dla 
nas źródłem prawdziwie ewangelicznej radości. W życiu naszego zało-
życiela znajdujemy doskonały wzór jak czerpać z Eucharystii apostolską 
moc. Święty Filip Neri był najradośniejszym za świętych i całkowicie 
oddany ewangelii, ponieważ szczególnie umiłował Jezusa obecnego 
w Eucharystii. W procesie kanonizacyjnym dano wiele dowodów, które 
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to potwierdzają. Msza Święta to dla niego bardzo osobiste i intymne 
spotkanie z Chrystusem.  

 
Dla Filipa Eucharystia to źródło radości. Czerpał z tego źródła 

obficie, ale zawsze z szacunkiem i najwyższą czcią. Nasz Ojciec prak-
tykował częstą a nawet codzienną Komunię świętą, adorację Najświęt-
szego Sakramentu, szczególnie w czasie tzw. Czterdziestogodzinnego 
Nabożeństwa. Przeżywał każdą Mszę Świętą, jako swój osobisty udział 
w zbawczej ofierze Chrystusa, duchowo łączył się ze Zbawicielem 
i upodabniał się do Niego. Kto choć raz uczestniczył we Mszy Świętej 
odprawianej przez Filipa, ten nigdy tego nie mógł zapomnieć (Paul Tür-
ks, Filip czyli ogień radości, Poznań 1993). Ta duchowa postawa ma 
być nadal aktualna w życiu tych wszystkich, którzy pragną realizować 
kapłańskie i filipińskie powołanie. W liście papieskim znajdujemy taką 
zachętę: Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem 
obecnym w Eucharystii (….) W adoracji pogłębiajmy naszą osobistą 
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i wspólnotową kontemplację, posługując się modlitewnikami (nr 18). To 
jest zaproszenie, abyśmy jeszcze bardziej zaprzyjaźnili się z Jezusem 
żyjącym wśród nas pod postacią chleba i wina. Skoro przyjmujemy 
Chrystusa w sposób widzialny, idąc ze wszystkimi do Komunii świętej, 
to tym bardziej powinniśmy przyjmować go wewnętrznie, całym sercem 
swoim, całym umysłem i ze wszystkich sił swoich. Jeżeli przyjmuję Go 
cały, to On przemieni mnie całego, uczyni mnie swoim uczniem, ukaże 
mi drogę mojego powołania, pośle mnie do innych. 
 Warto zauważyć również, że Kościół, aby podkreślić, że obec-
ność Jezusa w Eucharystii, to przeobfite źródło radości i duchowych 
darów, ogłosił specjalny dekret Miraculorum Maximum. Daje on moż-
liwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spo-
wiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach 
Ojca Świętego z duszą całkowicie pozbawioną jakiegokolwiek przywią-
zania do grzechu) za uczestnictwo „w świętym obrzędzie lub nabożeń-
stwie ku czci Najświętszego Sakramentu, wystawionego uroczyście lub 
przechowywanego w tabernakulum”. Ci, którzy nie mogą przybyć na 
adorację ze względu na chorobę lub z jakiejś słusznej przyczyny, aby 
uzyskać odpust mają duchowo nawiedzić Najświętszy Sakrament. 
A zatem niezmiernie ważna jest nasza eucharystyczna pobożność, po-
nieważ prowadzi nas ona do źródła radości, dzięki niej możemy czerpać 
ze skarbca Kościoła różnorakie dary.  
 Nikogo nie trzeba przekonywać, że świat potrzebuje tych, któ-
rzy będą nieśli radość i pociechę cierpiącym i duchowo udręczonym 
przez życie. Potrzeba w Kościele „sług ołtarza”, którzy będą strzegli 
tego źródła wszelkich łask i innych prowadzili ku niemu – przez spra-
wowanie innych sakramentów świętych, przez katechezę, posługę reko-
lekcyjną i misyjną. Z pewnością są wśród nas młodzi, którzy myślą o 
poświęceniu się Bogu w służbie kapłańskiej. Na Świętej Górze otacza-
my ich wszystkich żarliwą modlitwą, aby odkryli w sobie odwagę 
i poszli za wezwaniem Jezusa-Wędrowcy. Niech nie będą pełni smut-
nych myśli, ale niech zajaśnieje w nich pragnienie pełni światła. Potrze-
ba nam ludzi takich jak św. Filip, zakochanych we Mszy Świętej, trwa-
jących na kolanach przed Jezusem pod postacią chleba i przemieniają-
cych ten świat mocą, którą jest sam Bóg ukryty, lecz prawdziwy.  

 
Ks. Jakub Przybylski COr 
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KALENDARZ 
 

1.04. - 3.04. - Skupienie dla Młodzieży żeńskiej 
1.04. - 3.04. - Spotkanie „ORATORIUM” – ks. A. Adamski 

3.04.  Dzień skupienia dla rodziców dzieci przed 
I Komunią św. 

5.04. - Skupienie Sióstr  
8.04. - 10.04. - Dni Skupienia Al - Anon 

15.04. - 17.04. - Oratoryjne spotkanie – ks. Hanas 
16.04. - 17.04. - Federacyjne Spotkanie Oratorium Dorosłych 
21.04. - 28.04. - Rekolekcje dla Sióstr Służebniczek  

25.04. - Skupienie dla Księży Proboszczów 
1.05. - Pielgrzymka Kierowców 

5.05. - 8.05. - Rekolekcje Trzeźwościowe  
9.05. - 14.05. - Rekolekcje dla Pielęgniarek 

10.05. - Skupienie Sióstr 
15.05. - 22.05. - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  

– Tydzień Odpustowy 
16.05. - Dzień Modlitw Matek i Niewiast 
17.05. - Dzień Modlitw Sióstr Zakonnych  
18.05. - Dzień Modlitw Chorych 
18.05. - IV Rejonowe Spotkanie Seniorów 
19.05. - Dzień Modlitw Kapłanów 
20.05. - Dzień Modlitw Zakonów Męskich 
21.05. - Dzień Modlitw Dzieci I Komunijnych 
22.05. - Archidiecezjalne Spotkanie Chórów 

27.05. - 29.05. - Skupienie dla Młodzieży Żeńskiej 
30.05. - 3.06. - Rekolekcje dla Emerytów i Rencistów 

3.06. - 5.06. - Rekolekcje dla Narzeczonych  
7.06.  Skupienie Sióstr 

17 / 18.06. - TE DEUM MATURZYSTÓW 
17.06. - 19.06. - Oratoryjne Spotkanie Młodzieży  
23.06. - 26.06. - Dni Skupienia AA  
27.06. - 30.06. - Rekolekcje dla Księży  

 
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe na Świętej Górze organizuje piel-
grzymkę do Ziemni Świętej w terminie 18 – 26 kwietnia 2005 r. oraz 
pielgrzymkę do Włoch w terminie 11 – 22 czerwca br. Osoby zaintere-
sowane mogą się kontaktować z Księdzem Robertem Klemensem.  
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UKAZUJE MU SIĘ ŚW. JAN CHRZCICIEL 
 

Święty od dawna prosił Boga, aby objawił mu swoją wolę odnośnie do-
kładnej formy apostolatu, któremu powinien by się poświęcić. 
Jednego rana, o świcie, po spędzeniu całej nocy na modlitwie na schodach 
bazyliki św. Jana na Lateranie, gdy stał wśród swoich biedaków, zobaczył 
tajemniczą postać. Miała wygląd pielgrzyma pokutnika; chodził boso, był okry-
ty tylko wielbłądzią skórą i w ręce trzymał laskę w formie krzyża. Twarz czci-
godnej osobistości była surowa, blada, z wyraźnymi oznakami surowych pokut, 
jakie sobie zadawał. Święty stanął, aby mu się przyglądnąć: 
- Kogo widzę? Poprzednika Chrystusa, św. Jana Chrzciciela! - zawołał. 
 Był tak przejęty wzruszeniem, że upadł, nieświadomie, na kolana, aby 
się modlić. 
 Gdy krótko potem przyszedł do siebie, nie widział już nikogo. 
Święty dostrzegł w tym cudownym zdarzeniu objawienie woli Boga, który żądał 
od niego, aby podjął się dzieł miłosierdzia dla duchowego ocalenia bliźnich. 
 

OTRZYMUJE DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

Był rok 1544 pod koniec wiosny. Zbliżało się wielkie święto: Pięćdziesiąt-
nica, kiedy Apostołowie, zamknięci w Wieczerniku, zostali napełnieni Du-
chem Świętym, który zstąpił na nich w postaci ognistych języków. 
W wieczór wigilii święta Filip, jak było jego zwyczajem, zszedł do pod-
ziemi katakumb św. Sebastiana, aby modlić się na grobach zroszonych 
chwalebną krwią pierwszych Męczenników. Rozkoszował się tam niepoję-
tym pięknem, nieznanym bezbożnym oczom świata. W chodnikach kata-
kumb, pośród głębokiej ciemności, w tajemniczym milczeniu, odczuwał żar 
miłości Bożej i rozmyślał nad przedziwnym cudem Pięćdziesiątnicy. 
W pewnym momencie jego serce owładnęła ogromna radość i bardzo inten-
sywna światłość rozświetliła jego postać. Święty podniósł wzrok i zobaczył 
jak z wysoka przybliża się ognista kula, która spoczęła na jego ustach, po-
tem przeniknęła do jego wnętrza, wywołując w nim przedziwne skutki. 
Serce, w zetknięciu z tym intensywnym płomieniem, nagle się poszerzyło. 
Nie mogło już pomieścić się w piersi, stąd na skutek gwałtownej siły dwie 
kości się wygięły i podniosły do tego stopnia, że się złamały. 
Ogarnęło go jak gdyby silne drżenie, dygotały wszystkie jego członki, nie 
posiadając się z radości, mocno przyciskał ręce do serca, czuł jak ono pło-
nie i gwałtownie się tłucze. 
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W tym momencie rozszalało w nim żywe bicie serca przepełnionego miło-
ścią, jego duszę zalewała taka słodycz, że w uniesieniu radości wołał: 
- Dość Panie, wystarczy, wystarczy! 
Duch Święty zstąpił do serca Filipa, powiększając je cudownie, powtórzyło 
się w nim to samo zdarzenie, które przeżyli Apostołowie. Było ono epilo-
giem Boskiego poematu! Gorący pocałunek Parakleta wyciśnięty na wiel-
kiej duszy Filipa, jako pieczęć jego świętości. 
 

Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri 
 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

Na jednym z koncertów siedzący obok papieża kardynał pyta go: 
- Co sądzi Wasza Świątobliwość o wykonaniu tego dzieła? 
- Co sądzę ?- odparł wyrwany z zamyślenia papież. 
- Myślę, że niekiedy głuchota jest darem Bożym. 

 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

- Dlaczego wąż kusił Ewę, a nie Adama?- pyta katechetka Piotrusia. 
- Ponieważ paniom należy się pierwszeństwo. 
 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

- Katecheta pyta Jasia: 
- Ile jest sakramentów świętych? 
- Sześć. 
- Mylisz się Jasiu, bo jest siedem. 
- Tatuś powiedział, że sześć, bo małżeństwo i pokuta to jeden sakrament. 
 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

- Siostra na misjach upomina podczas przerwy małego Murzynka. 
- Znów biłeś się z kolegą! Widzę, że straciłeś nawet dwa zęby. 
- Nieprawda, że straciłem, mam je w kieszeni. 
 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

- Mamo – czy to prawda, że moja siostra spadła z nieba? – pyta Staś mamy. 
- Tak, to prawda, mój drogi. Aniołowie i święci chcieli mieć trochę spokoju 

i dlatego wysłali ją na ziemię. 
 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
oprac. Br. Franciszek Kiklica COr 
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INTENCJE 

MIESIĘCZNE 
APOSTOLSTWA 

MODLITWY 
 
 
 
Kwiecień: 
Ogólno - misyjna: za wspólnoty chrześcijańskie, aby rozpalało je nowe 
żarliwe pragnienie świętości, które wzbudzi nowe liczne powołania mi-
syjne. 
 
Kongregacyjna: Paschalna Ofiara Chrystusa niech staje się dla nas 
mocą do przejścia ze śmierci do Życia. 
 
Maj: 
Ogólno - misyjna: Za Papieskie Dzieła Misyjne, które z woli Ojca 
Świętego i biskupów służą ewangelizacji wszystkich narodów, aby za ich 
sprawą Lud Boży czuł się aktywnym uczestnikiem misji ad gentes. 
 
Kongregacyjna: Abyśmy umieli kroczyć drogami codzienności razem 
z Maryją i odnajdować w Chrystusie Eucharystycznym pokarm dający 
życie wieczne. 
 
Czerwiec: 
Ogólno - misyjna: Aby sakrament Eucharystii był coraz powszechniej 
postrzegany jako żywe serce Kościoła. 
 
Kongregacyjna: Niech żar Miłości Serca Jezusa umacnia nas we wza-
jemnej miłości. 
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/na okładce ostatniej/ 
 

Miłość nie-pojęta 
 
W Miłości Twojej 
dla nas niepojętej  
wszystko nam dałeś 
bez reszty bez granic  
zostając na zawsze 
pod postacią chleba 
i w winie co krwią 
Twoją Jezu 
poisz nasze życie  
w pielgrzymce do nieba  
siły użyczasz i pokoju 
pomagasz krzyż nosić 
w cierpienia drodze  
pragnienie świętości  
stale budzisz w duszy  
Miłości niepojęta. 

 
Ks. Tadeusz Nagel COr 

 
 

 
Na okładce: Drzwi tabernakulum głównego ołtarza w Bazylice Świętogórskiej 
– fot. Ks. Henryk Brzozowski COr 
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Różo Duchowna 
 
Z tronu Bożego 
na Świętej Górze łask wiele płynie 
na codzienny trud 
nad tronem Pana 
Różo Duchowna 
swoim spojrzeniem 
pełnym miłości 
ogarnia każdego 
Pieta świętogórska. 
Pełna boleści 
Twarz Twoja Matko 
w ramionach trzymasz 
Swojego Syna 
patrzysz na rany 
i w nich Ty widzisz 
nas Swoje dzieci 
oczy Twe pełne 
łez i zadumy  
na los Twych dzieci 
dla serc zmęczonych 
Matek tej ziemi 
na ratunek spieszysz 
kiedy w Twe oczy 
patrzymy Maryjo 
tak wtedy bliska 
jesteś naszej duszy 

Ks. Tadeusz Nagel COr 


