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CZCIGODNI CZYTELNICY!

PRZEKAZAŁ DZIEDZICTWO,
ABY JE WYPEŁNIĆ

Przemija postać tego świata. Wszystko, co za nami jest,
jest już tylko historią, historią często wspaniałą. Czas, kiedy na
Stolicy Piotrowej zasiadał Jan Paweł II, to niezwykła historia.
O tym Papieżu, o ziemskim Jego życiu, mówimy już w czasie
przeszłym, bowiem Pan zabrał Go z tego świata 2 kwietnia br..

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie”
(por. Mt 24, 42) – te słowa przypominają mi ostateczne
wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce.
Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko,
co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie
do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak
wszystko, również i tę chwilę
oddaję w ręce Matki mojego
Mistrza: Totus Tuus. W tych
samych rękach matczynych
zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie
moje życie i moje powołanie.
W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także
mój Naród i całą ludzkość.
Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie.
Proszę także o modlitwę, aby
Miłosierdzie Boże okazało się
większe od mojej słabości
i niegodności.”

Przekazując Wam do rąk kolejny egzemplarz naszego
Sanktuaryjnego Pisma pragniemy pomóc w jeszcze jednym spojrzeniu na pontyfikat Największego Polaka. W głównej mierze
Jego osobie poświęcamy prawie wszystkie zgromadzone tym razem materiały.
Życzymy, aby lektura przedstawionych treści budowała
nie tylko refleksję, ale nade wszystko modlitwę – i tą, która wyraża Panu Bogu wdzięczność za tak wspaniałe pasterzowanie Papieża – Rodaka oraz modlitwy o rychłą Jego beatyfikację. Proces
beatyfikacyjny uroczyście został zainaugurowany 28 czerwca br.
w bazylice św. Jana na Luteranie w Rzymie.
Przeczytajcie też, co nieco z naszej historii i jeśli czas
Wam na to pozwoli, to w miesiącach wakacyjnych pokażcie się na
Świętej Górze, aby tak jak bł. Edmund Bojanowski i jak Kard.
Wojtyła i tylu innych, również uczestników rekolekcji zamkniętych, pomodlić się przed Obliczem Świętogórskiej Róży Duchownej. Tym zaś, którzy w tych miesiącach będą pracować,
a zwłaszcza Rolnikom, życzymy z całego serca Szczęść Boże!
W imieniu zespołu redakcyjnego

Z Testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II

Nową ważną dla historii Kościoła i Ojczyzny jest data śmierci Jana
Pawła II. Odszedł do domu Ojca w sobotni wieczór, po Maryjnym apelu, przy akompaniamencie rozmodlonych serc świata i Kościoła. Wigilia
Uroczystości Miłosierdzia Bożego, paschalny czas nadziei został wypełniony do końca miłością serc zjednoczonych przy największym
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z Polaków, który na oczach świata dawał mistrzowską lekcję umierania.
Ból i łzy, nadzieja i święta duma dotykały najgłębszych pokładów ludzkiej egzystencji. To wydarzenie na trwale wpisało się w serce i pamięć
nas, ludzi określonych mianem pokolenia Jana Pawła II.
Setki, tysiące ludzi – Polaków odczuło imperatyw serca, aby jeszcze
raz stanąć pod rzymskim niebem na placu św. Piotra i żegnać Tego,
który odchodzi, ale i zarazem jeszcze mocniej pozostaje w umysłach,
w pamięci, w życiu. Tak też odczuwaliśmy, jako Filipini. Z niemalże
wszystkich domów kongregacyjnych w Ojczyźnie naszej uważaliśmy za
obowiązek serca stanąć przy trumnie Ojca Świętego i dziękować Mu za
to wielkie dziedzictwo, które nam pozostawił, jako wielki skarb i jako
wielkie zadanie. Żywe pozostają wśród nas milionowe tłumy na ulicach
Rzymu, stojące całymi godzinami, aby w wielkiej zadumie przejść jeszcze raz tą swoistą drogą serca i oddać hołd Temu, który całym swoim
posłannictwem, całym papieskim posługiwaniem kształtował serca
i pobudzał do ewangelicznej miłości. Nic więc dziwnego, że wśród wielu transparentów i flag tak bardzo mocno rzucały się napisy „Santo Subito” – „Święty natychmiast”. Współcześni historycy jednogłośnie
stwierdzają: takiego pogrzebu, takich tłumów, tylu przedstawicielstw z
całego świata Rzym jeszcze nie przeżywał i nie widział. Czyżby to
wszystko można było zamknąć i przekazać tylko do historii pięknej,
chlubnej i świętej? Nie! Nie może to być tylko historia przeszła i dokonana, ale jest to nowy, inny wymiar apostolskiej siły i świętości, jaką
oddziaływał i oddziałuje nadal Jan Paweł II.
Chciałoby się, aby na zawsze pozostały w pamięci, w sercu tamte
wydarzenia. Podejmowano i podejmuje się nadal wiele inicjatyw zmierzających do utrwalenia obecności żyjącego już w niebie Jana Pawła II.
Fundowanie nowych pomników, nazwy ulic i instytucji, sadzenie dębów
Jana Pawła II i wiele innych jeszcze inicjatyw, nie można uważać za
najważniejsze. Trwałym pomnikiem zmaterializowanym pamięcią winny być nade wszystko duchowe wartości i pomoc skierowana w imię
Jana Pawła II ku człowiekowi, którego On tak bardzo ukochał i prowadził do Boga.
I nasza świętogórska wspólnota podjęła inicjatywę zmierzającą do
upamiętnienia pobytu na gostyńskiej ziemi i w naszym Sanktuarium
Największego z Polaków. Inicjatywa ta dotyczy zmiany nazwy ulicy
Wolności na ulicę Jana Pawła II, którą kilka miesięcy przed wyborem

na Stolicę Piotrową, 25 czerwca 1978 r., ówczesny Metropolita Krakowski Kardynał Karol Wojtyła przechodził, prowadząc Cudowny Obraz Matki Bożej Świętogórskie z prastarej Gostyńskiej Fary na Świętą
Górę. Wydawało się prostym i wręcz logicznym to zamierzenie, a jednak trudności ze zmianą nazwy ulicy wydają się większe. I co z przykrością stwierdzić trzeba, że trudności wysuwane są przez ludzi deklarujących swoją miłość do Kościoła, a nade wszystko do Jana Pawła II.
Próba wprowadzenia swoistego referendum, sondażu ulicznego, nie
może mieć miejsca, jak tego pragnęliby przedstawiciele władzy samorządowej. Trudno byłoby wyrazić zgodę na „przetarg”. Dlatego w takiej
chwili, choć trudnej i przykrej pozostaje nadzieja zwycięstwa zdrowego
rozsądku i potrzeba modlitwy, aby sam Pan pokierował tą sprawą.
Jako filipini prosimy o tę modlitwę, w której jest zawsze siła i moc,
z której może rodzić się dobro.
Czas, jakim żyje obecnie świętogórskie sanktuarium i dom rekolekcyjny, to czas ciągłego sięgania do skarbca mądrości i wiary, miłości i
troski, jaką otaczał, jaką przekazywał nam Ojciec Święty Jan Paweł II.
Świętogórskie przepowiadanie przepojone duchem Jana Pawła II jest
nie tylko formą apostołowania, ale ciągłego przypominania o godności
życia ludzkiego, życia chrześcijańskiego, życia rodzinnego i społecznego. Uroczystości odpustowe, pielgrzymki i inne duszpasterskie inicjatywy podejmowane na Świętej Górze zmierzają w swych założeniach
programowych, aby utrwalać dziedzictwo Jana Pawła II i stąd większą
odpowiedzialnością kształtować umysły i serca ludzi przybywających
do Domu Matki.
Wakacyjny czas, w który wkraczamy niech staje się czasem duchowego wytchnienia, wyciszenia, a może i pogłębienia treści przesłania,
jakie pozostawił nam Jan Paweł II w dokumentach, encyklikach, adhortacjach, kazaniach i innych pozycjach książkowych, po które warto sięgnąć. Ożywiona więź z Chrystusem eucharystycznym poprzez przeżywany obecnie, z woli Jana Pawła II, Rok Eucharystii niech mobilizuje
nas do częstych spotkań i jednoczenia się z Tym, do którego prowadził
nas Jan Paweł II.
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SMUTEK I RADOŚĆ
Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II
napełniła nasze życie prawdziwym smutkiem.
Trudno tutaj sięgać do głębin ludzkiego serca, czy
ludzkich serc, bowiem ta dziedzina jest bardzo
osobista i bardzo nam nieznana. Jednak to, co
przeżyliśmy w pierwszych dniach kwietnia br., to
potężny świat uczuć, które pokazały, jak bardzo
kochaliśmy osobę Papieża – Polaka i jak bardzo
byliśmy z Nim związani. To, co działo się
w naszych sercach i co jakoś trwa do dzisiaj jest
niewątpliwie zrozumiałym z punktu psychologicznego czy emocjonalnego, ale jest to zarazem świadectwem naszej dumy. Jako Polacy, przez
ponad 26 lat, mieliśmy na Stolicy Piotrowej Najwspanialszego z Polaków, i przez ten czas mieliśmy w Nim najbardziej skutecznego rzecznika naszych spraw. Polski Papież dał się poznać nie tylko wśród swoich,
ale i na całym świecie – wśród ludów i narodów, i wszędzie zaskarbił
sobie zaufanie oraz miłość. I dlatego Jego śmierć napełniła smutkiem
nie tylko nasze serca, ale również serca tej potężnej rzeszy ludzi, którzy
wiedzieli, że w sercu Jana Pawła II zawsze był Chrystus i że w Chrystusie budował On najbardziej potrzebną dzisiaj cywilizację miłości.
Dnia 2 kwietnia 2005 roku Papież Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Po tym bolesnym dla nas wydarzeniu, w duchu głębokiej wiary w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa, z nadzieją mówimy wraz z redakcją watykańskiego pisma „L`Osserwatore Romano”:
„Odszedłeś od nas, Ojcze Święty. Oddałeś nam wszystkie swoje siły.
W tej godzinie – chwalebnej dla Ciebie, a dla nas bolesnej – czujemy
się opuszczeni. Weź nas za rękę i prowadź swoją Ręką, która w tych
miesiącach była także Twoim słowem. Dziękujemy, Ojcze Święty!”
„Weź nas za rękę i prowadź swoją Ręką”. Takie słowa czytając
dzisiaj, kiedy jest już ponad dwa miesiące po Jego śmierci, czujemy, że
Jan Paweł II wziął nas za rękę i prowadzi nas. Czyż świadectwem tego
właśnie nie jest to, co wydarzyło się w Watykanie 19 kwietnia br.?
Po niespełna dwudniowym konklawe 115 kardynałów elektorów, zgromadzonych w zamkniętej Kaplicy Sykstyńskiej, wybrało ze swojego
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grona 265 Następcę św. Piotra, na nowego Papieża, dotychczasowego
kardynała Josepha Ratzingera, który przyjął imię Benedykt XVI.
Po dniach żałoby i smutku na balkonie bazyliki św. Piotra, przy radośnie już bijących dzwonach, ukazał się ten właśnie Papież, który przez
lata był najbliższym i najważniejszym współpracownikiem kochanego
Jana Pawła II; ukazał się nam i powiedział z ogromną pokorą:
„Po Wielkim Papieżu Janie Pawle II
księża kardynałowie wybrali mnie,
prostego i skromnego robotnika winnicy
Pańskiej”. Te słowa, ta pełna pokory
postawa, a zwłaszcza niezwykle głęboka
homilia w dniu inauguracji pontyfikatu
24 kwietnia na placu św. Piotra,
wywołały
w
sercach
milionów
prawdziwą radość, która wypływa z
naszej wiary i która wiąże się z
przekonaniem, że oto Trójjedyny Bóg,
który ciągłe żyje i działa w Kościele
przekazuje ster Mistycznego Ciała
Chrystusa wspaniałemu Pasterzowi,
który chce, jak Chrystus i jak jego
Poprzednik Jan Paweł II brać na swe
ramiona zwłaszcza zagubionych i chce ich przyprowadzać do przystani
prawdy, miłości i pokoju.
Jako wierzący i jako Polacy cieszymy się, że Opatrzność Boża
tak to wszystko ułożyła. Owszem, w niejednym sercu może się pojawiło
i pojawia pytanie: dlaczego niemiecki kardynał Papieżem? Ale to pytanie trzeba postawić już tylko Panu Bogu, który kieruje losami świata
i losami Kościoła, i który postanowił w odwiecznych swych wyrokach,
aby ten wielki współpracownik i przyjaciel Jana Pawła II był Jego bezpośrednim następcą. Radujmy się, że Pańskie wyroki tak się nam pokazują i z wiarą prośmy, przez pośrednictwo Sługi Bożego Jana Pawła II,
aby wypraszał obfite łaski Benedyktowi XVI oraz całemu Kościołowi,
i nam, Jego rodakom, którzy po dniach żałoby i smutku w nowej znaleźliśmy się sytuacji – w pełnej nadziei sytuacji.
Oprac. Ks. Leszek Woźnica COr
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PRZYCHODZIMY DO CIEBIE
Kiedy piszę te słowa walizka stoi już spakowana i czeka na jutrzejszy
południowy lot do Rzymu. Razem z grupą pielgrzymów wybieram się do
Wiecznego Miasta, aby oddać hołd Największemu z Synów Polskiej Ziemi
– papieżowi Janowi Pawłowi II.
Nie dane mi było uczestniczyć osobiście w pogrzebie papieża, ale bardzo pragnąłem w jakimś geście (choćby symbolicznym) wyrazić swoją
wdzięczność. Ta myśl nie dawała mi spokoju od tej pamiętnej nocy,
2 kwietnia 2005 roku.
W klasztorze odbywały się właśnie dni skupienia dla młodzieży żeńskiej, które dane mi było prowadzić. Program dnia obfity i napięty pochłonął nas bez reszty. Bez telewizora i radia, zajęci rozmowami, pracami, konferencjami i spotkaniami nie odbieraliśmy żadnych informacji z zewnątrz.
Wieczorem spotkaliśmy się w kaplicy by zakończyć dzień Apelem Jasnogórskim i wspólną modlitwą różańcową przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Oczywiście intencja była jedna: za chorego Papieża. Kolejne tajemnice chwalebne napawały jakimś optymizmem i pozwalały wierzyć, że wśród tych przygnębiających wieści z Watykanu dokona się
Zmartwychwstanie. Nikt z nas wtedy nie wiedział, że dokona się ono tak
szybko i w taki sposób.
Wyszedłem z kaplicy pierwszy i na schodach spotkałem księdza, który
jakby szukając mojego zaprzeczenia zapytał: „czy to prawda, że Ojciec
Święty nie żyje?”. Stanąłem jak wryty i całkiem machinalnie odpowiedziałem: „to niemożliwe”. Natychmiast pobiegłem do swojego pokoju i włączyłem telewizor, w którym pokazywano tylko Plac Świętego Piotra wypełniony ludźmi, odmawiającymi modlitwy we wszystkich chyba językach świata. Płakali. U dołu ekranu nieustannie przesuwał się czarny pasek z napisem
„Papież nie żyje”.
Więc to była prawda! Straszna prawda. Przez chwilę zastanawiałem się
jak to powiedzieć dziewczynom, które jeszcze modliły się w kaplicy. Wróciłem i najspokojniej jak tylko umiałem przekazałem tę straszną prawdę.
Natychmiast popłynęły łzy i w kaplicy było już tylko słychać szloch. Odmówiliśmy różaniec… .
Kiedy wyłączałem telewizor na dworze już świtało. Słońce jak zwykle
zaczynało swoją dzienną wędrówkę. Świat budził się do życia. Świat niby
taki sam, a jednak całkiem inny.
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Plac przed Bazyliką Piotrową bezustannie trwał na modlitwie, a do naszej bazyliki znacznie liczniej niż zwykle na poranne Msze przychodzili
ludzie. Tej niedzieli było ich dużo, dużo, dużo więcej. Przychodzili nie
tylko na Eucharystię z obowiązku niedzielnego, ale także indywidualnie,
z potrzeby serca. Zostawiali swoją modlitwę, swoje łzy i swoje niesamowite słowa zapisane w Księdze Kondolencyjnej. Czytając te wpisy trudno nie
ulec wzruszeniu.
„Kochany Ojcze Święty, Papieżu Janie Pawle Wielki! Rok temu, w maju
2004 byłam na Placu Piotrowym przy Tobie w Twoje urodziny! Dzisiaj już
nie ma Ciebie na ziemi. Wierzę, że jesteś w niebie u Pana Boga. Dałeś mi
tyle łask, radości…”
„Ojcze Święty pamiętamy, żegnamy i kochamy Cię”.
„Ojcze Święty, teraz zrozumiałam, jaki byłeś naprawdę Wielki. Zawsze
myślałam, że jesteś nieosiągalny i tak jakby z innego świata. Przez Twe
cierpienie wiem, że byłeś tak jak my. Teraz nie boję się śmierci. Cieszę się
na spotkanie z Tobą … . Kocham Cię, gdy cokolwiek robię zastanawiam
się, co Ty byś na to powiedział. Bądź zawsze przy mnie i moich dzieciach”.
„Żegnam Cię Ojcze Święty pogrążona w zadumie nad życiem i Śmiercią,
której już się nie lękam”
„Ojcze Święty – zaniemówiłeś, a słychać Twój Głos; odszedłeś – a Jesteś!”.
Najbardziej wzruszają kondolencje i słowa wdzięczności pisane dziecięcą, niewprawną ręką. Księga wyłożona była dla „żałobników” do dnia
pogrzebu, ale z racji wielości chętnych przedłużono jej wystawienie do
poniedziałku 11 kwietnia.
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Przez wszystkie dni, od niedzieli, aż do pogrzebu drzwi Bazyliki
pozostawały otwarte tak w Rzymie jak i na Świętej Górze. Wielu ludzi
nawiedzało kościół w ciągu dnia, wielu przychodziło na Msze Święte,
ale także wiele osób uczestniczyło w wieczornych Apelach i modlitwach odprawianych w intencji zmarłego Papieża. Każdorazowo to wieczorne spotkanie, pełne jakiegoś nieogarnionego mistycyzmu i bliskości
Tego, który dopiero, co odszedł, kończyło się o 21.37 chwilą całkowitej
ciszy. Bazylika wypełniona ludźmi zatopiona w ciszy była najlepszym
dowodem tego, co łączyło Polaków z ich Papieżem, ale także tego, co
łączyło Gostyniaków z Janem Pawłem II. A tym, co łączyło była przecież historyczna wizyta ówczesnego Kardynała Krakowskiego w związku z jubileuszem 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu.
Z ogromną aprobatą ludzi, w środę 6 kwietnia została odprawiona
Msza Święta na ołtarzu polowym, przy którym 27 lat wcześniej sprawował ją Kard. Karol Wojtyła.
Przewodniczył jej Ks. Bp. Zdzisław Fortuniak. Ks. Marian Gosa Vice Superior, powiedział do licznie zebranych przedstawicieli władz
samorządowych oraz do wszystkich wiernych: „Środowy wieczór. Od
wielu lat każdej środy gromadzi nas Matka Boża – Świętogórska Róża
Duchowna- Matka Nieustającej Pomocy, której zawierzamy nasze
sprawy. Od momentu, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadł Polak – Jan
Paweł II, każdej środy zawierzamy sprawy naszej Ojczyzny i Ojca
Świętego. Dzisiejsza Środa jest szczególna, gromadzimy się na modlitwie, by dziękować Bogu za wspaniały dar życia i pontyfikatu Papieża
Polaka”.
To dziękczynienie wyrażało się także w wielkiej liczbie migoczących światełek zapalanych przy herbie zmarłego Papieża, oraz w wiązankach kwiatów składanych przy Jego portrecie. Znicze paliły się też
w Bazylice przy „papieskiej dekoracji” i wzdłuż ulicy Wolności, która
ma zostać nazwana ul. Jana Pawła II.
Ten niezwykły czas między „odejściem do domu Ojca” a pogrzebem, był czasem, z którego każdy ma swoje bardzo osobiste i bardzo
głębokie przemyślenia i przeżycia. To zostanie w sercu na zawsze. A teraz, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiada Benedykt XVI, pozostaje nam
tylko tak jak do Polaka „Przychodzić do Niego”.
Ks. Robert Klemens COr
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Z NASZEJ AMBONY
Poniżej drukujemy kazanie, które w Uroczystość Odpustową ku czci Zesłania
Ducha Świętego br. na Świętej Górze wygłosił Ks. Bp Grzegorz Balcerek.

"ZA SPRAWĄ DUCHA ŚWIĘTEGO"
15.05.2005 – Gostyń Święta Góra
Dzisiejsza piękna uroczystość Zesłania
Ducha Świętego kończy w liturgii Kościoła
okres wielkanocny. Zbawcze dzieło Pana
Jezusa, które dokonało się przez Jego Mękę,
Śmierć i Zmartwychwstanie, osiągnęło swój
szczyt w dniu Zesłania Ducha Świętego. To
wielkie wydarzenie, na które czekali Apostołowie wraz z Maryją, zostało opisane
w dzisiejszym I czytaniu.
W tym dniu zrodzony z przebitego boku Chrystusa Kościół, objawił
się światu i w osobach dwunastu Apostołów wyruszył na „podbój świata” „głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Mocą Ducha Świętego
zostali odmienieni Apostołowie do tego stopnia, że nie lękali się już
niczego, z mocą głosili Słowo Boże i przypieczętowali je męczeńską
śmiercią.
Drodzy Bracia i Siostry! W to dzieło zbawienia człowieka zaangażowana jest cała Trójca Przenajświętsza: Ojciec zsyła Syna jako Zbawiciela świata, otwiera nam niebo i oczekuje nas w swoim Domu. Syn
Boży Jezus Chrystus jako jedyny Zbawiciel świata żyje w swoim Kościele i mocą słowa Bożego i sakramentów prowadzi nas do Ojca. Duch
Święty zaś jest Mocą i Siłą, Uświęceniem i Energią duchową. Darowany każdemu z nas w chrzcie i bierzmowaniu podtrzymuje Kościół i każdego z nas w istnieniu i działaniu.
Umiłowani! Potrzeba, abyśmy sobie tę ważną prawdę uświadomili,
że to Bóg ofiarował nam siebie, że On wyświadcza nam niesłychaną
łaskę zapraszając nas do wspólnoty z sobą, ofiarowując nam swą miłość.
Dzisiejszy kryzys niektórych chrześcijan w Kościele na Zachodzie
wynika stąd, że ludzie w swojej pysze, zamienili role i chcą, żeby Bóg
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był posłuszny człowiekowi, żeby Kościół akceptował wszystkie ludzkie
żądania i pomysły. Chcą na przykład, żeby Kościół uznał rozwody, jednorodne związki mężczyzn i kobiet jako wiarygodne małżeństwa, chcą
żeby Kościół nie mówił już o przykazaniach, żeby nie stawiał żadnych
wymagań, a wtedy będzie - jak mówią – „otwarty na świat i przyjazny
człowiekowi”. Tymczasem to Bóg ma pierwsze i ostatnie słowo w dziele zbawienia człowieka. On, jedynie On, ma prawo stawiać wymagania i
żądać od człowieka posłuszeństwa! On stawia warunki, pod którymi
zbawimy duszę, a na tym świecie zaprowadzimy ład i porządek.
Czasem i u nas w Polsce można spotkać ludzi, którzy mówią: ja
w Boga wierzę, ale w Kościół i w księży nie. Otóż, Drogi Bracie i Siostro, nie ty będziesz Bogu dyktował warunki, ale to Bóg mówi przez
usta swego Syna Jezusa Chrystusa:, „Jeśli chcesz wejść do Królestwa
zachowaj przykazania”. To Bóg mówi: „Będziesz miłował Pana Boga
twego”. Tak uczy Kościół i Kościół Jezusa Chrystusa czyni to mocą
swego Założyciela, który przed swoim Wniebowstąpieniem oświadczył
z mocą: „Dana jest mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi”.
Stąd i katolika, który chce się zbawić, obowiązuje posłuszeństwo
wiary, przyjęcie tego wszystkiego, co Kościół prowadzony mocą Ducha
Świętego podaje do wierzenia, a Kościół czynił to zawsze z miłością dla
największego naszego dobra. Ludzie, którzy dali i dają się prowadzić
Duchowi Świętemu wykorzystując Jego dary, osiągnęli za Jego sprawą
szczyty świętości.
Pierwszą z ludzi, która za sprawą Ducha Świętego osiągnęła takie
szczyty, jest Matka Chrystusowa Najświętsza Maryja Panna. Ona z każdego sanktuarium, z każdego obrazu kieruje do nas słowa, które wypowiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój
wam powie”. Nic, więc dziwnego, że w Jej szkole wzrastali wielcy
święci i wzrastają także dzisiaj, na czele z Janem Pawłem II. Żyjemy
ciągle i długo żyć będziemy tym wielkim Papieżem. Jego porywająca
całą ludzkość świętość narodziła się w Nim za sprawą Ducha Świętego,
a kształtował ją w szkole Maryi, której całkowicie się oddał. Totus
Tuus!
Do tych wielkich świętych, którzy za sprawą Ducha Świętego osiągnęli szczyty doskonałości należy także św. Filip Neri, założyciel kongregacji księży Filipinów, którzy są stróżami i duszpasterzami Gostyńskiego Sanktuarium. Wiemy, że zjednoczenie św. Filipa z Duchem

Świętym było tak wielkie, iż osiągnęło niezwykły stopień mistycznych
przeżyć, które przybrały postać ognia przeszywającego serce Filipa. Ten
święty człowiek Swoją świętością i niezwykłą działalnością duszpasterską odnowił Kościół Boży, który wtedy bardzo tego potrzebował.
I my za sprawą Ducha Świętego możemy wiele osiągnąć. On jest
naszą mocą w wyznawaniu wiary i w konsekwentnym postępowaniu
według jej zasad. On jest światłem, które rozjaśnia mroki grzechu i zła
w dzisiejszym świecie. Jego mocą rozgrzesza nas kapłan w sakramencie
pokuty, dzięki Niemu ożywia się modlitwa w naszym życiu i powiększa
się miłość Boża. Za sprawą Ducha Świętego istnieje i rozwija się Kościół i pokonuje największe trudności i prześladowania. On też - Duch
Święty - wskazał kardynałom zebranym na konklawe nowego Ojca
Świętego Benedykta XVI, którego przyjmujemy i otaczamy taką samą,
nieuszczuploną miłością i posłuszeństwem, tak jak odnosiliśmy się do
Jana Pawła II. Tuż po wyborze Benedykta XVI rozgorzała dyskusja
i stawiano pytania, jakim będzie czy postępowym czy konserwatystą?
Stawiali te pytania na łamach gazet i mass mediów ludzie, którzy z wiarą mają mało wspólnego a wszystko spostrzegają w perspektywie sensacji. Oni nie mają żadnego czucia Kościoła. Tymczasem nasz nowy
i drogi Ojciec Święty w pierwszej homilii wyraźnie powiedział, ze pragnie realizować tylko wolę Pana naszego i nas wszystkich zaprosił do
współpracy. Pragnie kontynuować program swego Wielkiego Poprzednika, choć rzecz jasna – będzie to czynił właściwą sobie metodą. Radujmy się, że Duch Święty powierzył ster Kościoła właśnie tak głębokiemu i dobrze przygotowanemu biskupowi. Wspierajmy go modlitwą
i miłością. Spodziewa się po nas Polakach wiele.
Wraz z całym Kościołem wołamy, więc w dzisiejszą uroczystość:
„Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych
i rozpal w nich ogień Twojej miłości”.
Niech i na nas tu zebranych, na nasze rodziny i parafie, na naszą
umiłowaną Ojczyznę, która ciągle kształtuje Swoją rzeczywistość, zstąpi Duch Święty. Ufamy, że jak wołanie Jana Pawła II w Warszawie
w 1979 roku odmieniło oblicze tej polskiej ziemi, tak i nasza gorąca
prośba ubłaga dary Ducha Świętego dla naszej ziemi wielkopolskiej,
aby nasze życie jeszcze bardziej odmieniło się ku lepszemu. Amen.
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JAN PAWEŁ II
– PAPIEŻ FATIMSKI
Rozmyślając nad życiem …
Zastanawiając się nad tym
tematem, znalazłem klucz do opracowania tego zagadnienia w słowach
samego Papieża, które wypowiedział do
Andre Frossarda przy pracy nad książką
pt. „Nie lękajcie się – rozmowy z Janem
Pawłem”.
Niech
słowa
Papieża
poprowadzą nas przez to rozważanie.
„Myślę, że wynik konklawe w dniu 16.10.1978 r. był zaskoczeniem nie tylko dla mnie! Bóg, który kieruje wydarzeniami, jakie dzieją
się w wymiarze zewnętrznym, jest jednak równocześnie Panem serc –
i wspiera je od wewnątrz, aby mogły sprostać wydarzeniom, które od
zewnątrz, po ludzku, zaskakują nas i przerastają. Na tym polega tajemnica każdego właściwie powołania. Powołanie zawsze oznacza, że mamy zobaczyć nowy projekt naszego własnego życia – inny, niż ten,
z jakim egzystowaliśmy dotąd. Jest rzeczą zdumiewającą, w jaki sposób
Pan Bóg pomaga nam od wewnątrz, w jaki sposób «na różnych długościach fali» naszego życia przygotowuje człowieka, ażeby w odpowiednim czasie umiał wejść w ten nowy projekt, umiał utożsamić się z nim –
umiał po prostu dostrzec Wolę Ojca i przyjąć ją. I to pomimo całej swojej słabości i zakorzenieniu we wszystkich własnych projektach”.
Te niezwykle głębokie słowa Papieża są owocem Jego nieustannej modlitewnej refleksji najróżniejszych sytuacji, zbiegów okoliczności, które przeżywał w ciągu całego swego życia. Są owocem
doświadczenia duszpasterskiego i uważnego patrzenia na ludzkie losy,
z którymi się spotykał i zapoznawał. Dla Niego nie było „zwykłych
zbiegów okoliczności”. Papież dopatrywał się zawsze działania Bożej
Opatrzności. Powtarzał to wielokrotnie. Zadawał sobie wiele modlitewnego trudu, nie szczędził na to czasu, aby odczytać właściwie odpowiedź na pytanie, – co Bóg chce mi przez to powiedzieć? Zastanawiał

13

KATECHEZA
się nad poszczególnymi wydarzeniami, jak również nad całym ciągiem
wydarzeń, które składały się na Jego życie.
„Jak mi później powiedziano, urodziłem się 18 maja 1920 roku… po południu między 5 a 6. Mniej więcej o tym samym czasie, po
południu między 5 a 6, tyle że 58 lat później zostałem wybrany papieżem”. A w wielkiej refleksji nad swoim życiem i powołaniem z okazji
50 rocznicy święceń kapłańskich w książce „Dar i Tajemnica” powie
w pewnym momencie: „Nie raz nawet zapytywałem samego siebie: tylu
moich rówieśników ginęło, a dlaczego nie ja? Dziś wiem, że nie był to
przypadek. W kontekście tego wielkiego zła, jakim była wojna, w moim
życiu osobistym jakoś wszystko działało w kierunku dobra, jakim było
powołanie. Wszystko poniekąd dopomagało ku dobremu. Nie mogę
zapomnieć dobra doznanego w tamtym trudnym okresie od ludzi: zarówno z mojej rodziny, jak też wśród moich znajomych i kolegów”.

Droga maryjna …
Mówiąc o refleksyjnej drodze Papieża przez Jego życie nie
można zapomnieć o wątku maryjnym. On sam tak mówi: „Mówiąc
o źródłach powołania kapłańskiego nie mogę oczywiście zapomnieć
o wątku maryjnym”. Nabożeństwo do Matki Bożej wyniósł z domu
rodzinnego, z parafii wadowickiej, z klasztoru OO. Karmelitów na Górce, a więc i tradycję szkaplerza karmelitańskiego, do którego został
przyjęty w wieku 10 lat. W wieku młodzieńczym wszedł w krąg Żywego Różańca. A przede wszystkim przyszła Mu z pomocą książeczka św.
Ludwika Marii Grignion de Montfort, pt. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Tu tłumaczy się pochodzenie
owego „Totus Tuus”. Bierze ono początek właśnie od św. Ludwika. Jest
właściwie skrótem pełniejszej formuły zawierzenia Matce Bożej. A sam
Papież tak uzasadnia owo „Totus Tuus”: „W miarę jak w centrum mojego życia wewnętrznego coraz bardziej stawała rzeczywistość Odkupienia, oddanie się Maryi w duchu Świętego de Monfort stawało się dla
mnie jakby szczególną gwarancją, że na tej drodze mogę najowocniej
uczestniczyć w tej rzeczywistości, czerpiąc z Odkupienia, dzieląc się
z drugimi niewypowiedzianym bogactwem tej tajemnicy…. Ukształtowane w ten sposób nabożeństwo do Matki Najświętszej trwa we mnie
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od tamtego czasu, stanowiąc część integralną mojego życia wewnętrznego, mojej «teologii duchowej»”.

Związkiem Radzieckim. Tak jak pragnął Jan Paweł II, stoi ona zwrócona twarzą w stronę Rosji.
Z tej wnikliwej lektury dokumentów fatimskich rodzą się później wypowiedzi Ojca Świętego.
„I stałem się na nowo dłużnikiem Najświętszej Dziewicy
i Wszystkich Świętych Patronów. Czy mogę zapomnieć, że wydarzenie
na placu św. Piotra miało miejsce w tym dniu, w którym od 60 z górą lat
wspomina się w Portugalskiej Fatimie pierwsze pojawienie się Matki
Chrystusa ubogim wiejskim dzieciom? Wszak we wszystkim, co mnie
w tym właśnie dniu spotkało, odczułem ową niezwykłą macierzyńską
troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli”.
„…Kiedy odzyskałem świadomość, myśli moje natychmiast
pobiegły ku temu Sanktuarium, ażeby w Sercu Matki Bożej złożyć podziękowanie za uratowanie mnie od niebezpieczeństwa. We wszystkim,
co się wydarzyło, zobaczyłem – stale to będę powtarzał – specjalną
opiekę macierzyńską Matki Bożej. I poprzez zbieg okoliczności –
a proste zbiegi okoliczności nie istnieją w planach Bożej Opatrzności dostrzegłem także wezwanie, a być może zwrócenie uwagi na przesłanie, które przed 65 laty stąd wyszło za pośrednictwem pokornego, wiejskiego ludu, tak właśnie powszechnie znanych: trojga pastuszków
z Fatimy… Przybyłem na fatimską pielgrzymkę /…/ z imieniem Matki
Bożej na ustach i z pieśnią dziękczynienia Bogu w sercu: On także i mnie «uczynił wielkie rzeczy /…/, a miłosierdzie Jego z pokolenia na
pokolenie»”. /Fatima, 12.05.1983 r./. Obok tego dziękczynnego „Papieskiego Magnificat” wstrząsające są słowa Jego rozeznania wypowiedziane w książce „Przekroczyć próg nadziei”: „A cóż powiedzieć
o trzech portugalskich dzieciach z Fatimy, które nagle, w przeddzień
wybuchu rewolucji październikowej usłyszały, że „Rosja się nawróci”,
że „na końcu moje Serce zwycięży” /…/. Tego nie mogły one wymyśleć. Nie znały na tyle historii i geografii, a jeszcze mniej orientowały
się w ruchach społecznych i w rozwoju ideologii. A jednak to właśnie
się stało, co zapowiedziały. Może również na to został wezwany „
z dalekiego kraju” ten Papież, może na to był potrzebny zamach na
placu św. Piotra, właśnie 13 maja 1981 roku, ażeby to wszystko stało się
bardziej przejrzyste i zrozumiałe, ażeby głos Boga mówiącego poprzez
dzieje człowieka w «znakach czasu» mógł być łatwiej słyszany i łatwiej
zrozumiany?” /”Przekroczyć próg nadziei”/.

Zamach na placu św. Piotra …
Całe życie było przygotowaniem na najważniejsze wydarzenie,
które miało miejsce 13maja 1981 roku – zamach na życie Papieża.
Pierwszym znakiem natychmiast zwracającym uwagę była zbieżność tej
daty z pierwszym objawieniem się Matki Bożej w Fatimie 13 maja 1917
roku. Dochodzi do tego cały szereg okoliczności, pozornie małych,
a które razem wskazują na tę szczególność tego wydarzenia, nie ze
względu na jego dramatyzm, ale na skutki w życiu Papieża i w dziejach
świata. Andre Frossard w książce „Nie lękajcie się” opisał dokładnie te
cudowne zbiegi okoliczności związane z zamachem, które sprawiły, że
życie Papieża zostało uratowane. To przecież coś nieprawdopodobnego,
że kula, która miała zabić Papieża, dokonała czegoś przeciwnego. Zapoczątkowała dziesięciolecie zdumiewających przemian w Europie Środkowej i Wschodniej, zwieńczonych ostatecznie rozpadem Związku Radzieckiego, co dokonało się na drodze pokojowej dnia 25 grudnia 1991
roku – w dniu Bożego Narodzenia, – kiedy to prezydent Michał Gorbaczow ogłosił swoją rezygnację. „Tę kulę, która miała odebrać życie,
przyjęło Sanktuarium Fatimskie, pas zaś, który przeszył pocisk – Sanktuarium na Jasnej Górze”.
Oddajmy znowu głos Papieżowi i zobaczmy jak On odczytuje
to wydarzenie: „To nie była odwaga …, ale w chwili, kiedy padałem na
placu św. Piotra, miałem wyraźne przeczucie, że wyjdę z tego. Ta pewność nigdy mnie nie opuściła, nawet w najgorszych chwilach – bądź po
pierwszej operacji, bądź w czasie choroby wirusowej. /…/ Czyjaś ręka
strzelała /…/, ale Inna Ręka prowadziła kulę”.
W czasie rekonwalescencji po zamachu w szpitalu Papież Jan
Paweł II prosi biskupa Pawła Hnilicę, który zgromadził najobszerniejszą
dokumentację dotycząca objawień w Fatimie, aby mu przesłał wszystkie
te dokumenty. Papież przeczytał je niezwykle wnikliwie. Ponad to biskup Paweł Hnilica przywiózł Ojcu Świętemu później figurę Matki Bożej fatimskiej do Castell Gandolfo. Papież polecił ją potem umieścić
w małym kościółku zbudowanym w Polsce, w lesie, na granicy ze
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Czyż i nam nie trzeba patrzeć dziś, już po Jego śmierci, na Papieża Jana Pawła II –jako na „znak”, poprzez który przemawiał do nas
Bóg?

był przekonany o tym – powiedział przecież: „zrozumiałem, że jedynym
sposobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu, jest nawrócenie Rosji zgodnie z orędziem z Fatimy”. Dlatego ponowił poświęcenie
świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał 25 marca
1984 roku na palcu św. Piotra przed figurą Matki Bożej przywiezionej
z kaplicy objawień z Fatimy, wezwawszy wystarczająco wcześniej
wszystkich biskupów świata, by to uczynili w łączności z Nim w swoich
diecezjach. Siostra Łucja potwierdziła ważność tego poświęcenia mówiąc: „w 1984 roku zostało dokonane właściwie i Pan Jezus przyjął to
kolegialne poświęcenie”.
W taki to sposób Bóg przygotował Jana Pawła II, aby spełnił
Jego prośbę wypowiedzianą przez Matkę Bożą.

Łaska cierpienia …
„Bóg pozwolił mi doświadczyć w ciągu minionych miesięcy
cierpienia. Pozwolił mi doświadczyć zagrożenia życia. Pozwolił mi
równocześnie jasno i dogłębnie zrozumieć, że jest to szczególna Jego
łaska dla mnie samego jako człowieka, a równocześnie z uwagi na posługę, którą sprawuję jako Biskup Rzymu i następca św. Piotra – łaska
dla Kościoła. Chrystus /…/ dał mi tę Łaskę, że mogłem cierpieniem,
zagrożeniem własnego życia i zdrowia dać świadectwo Jego prawdzie
i miłości. To właśnie poczytuję sobie za szczególną Łaskę i za to składam szczególne dziękczynienie Duchowi Świętemu”. Ta droga cierpienia Papieża, która rozpoczęła się w dniu zamachu na placu św. Piotra
doprowadziła Go do krzyża, jak to zobaczyliśmy podczas drogi krzyżowej w wielki piątek. Spełniła się prawie dosłownie wizja błogosławionej
Hiacynty o cierpiącym księdzu, w białej zakrwawionej sutannie podążającym wśród ludzi do krzyża. To był niezapomniany, jakby „pożegnalny” widok Papieża tulącego się mocno do krzyża. …

Bóg wzywa Ojca Świętego …
W objawieniu ponownym, jakiego doświadczyła św. Łucja
w dniu 13 czerwca 1929 roku, Najświętsza Maryja Panna poprosiła
jeszcze raz o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Powiedziała
wtedy do s. Łucji: „Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu
Niepokalanemu Sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka.
Tyle dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu
grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę, przeto prosić
o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl się”.
Papieże Pius XII i Paweł VI dokonali poświęcenia świata i Rosji
Niepokalanemu Sercu Maryi, ale ciągle prośba Matki Bożej nie była
spełniona, nie był, bowiem spełniony warunek: „… wspólnie z biskupami całego świata”. Również poświęcenie dokonane przez Jana Pawła II 13 maja 1982 roku w Fatimie nie spełniało tego warunku. Papież
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Boże Miłosierdzie…
Innym dziełem „Fatimskiego Papieża” było ogłoszenie światu
prawdy o Bożym Miłosierdziu. Słowo „miłosierdzie” jest „jakby refrenem” powtarzającym się w objawieniach fatimskich. A przecież objawienie się Jezusa Miłosiernego św. Faustynie nastąpiło krótko po objawieniach fatimskich. Jan Paweł II był tym, który wznowił proces beatyfikacyjny s. Faustyny, który dokonał jej beatyfikacji i kanonizacji. To
On oddał cały świat Bożemu Miłosierdziu w sanktuarium w Krakowie –
Łagiewnikach.
Siostra Łucja mówiła: „Kto lepiej, aniżeli to Niepokalane Serce,
mógłby nam odkryć tajemnicę Boskiego Miłosierdzia?” A Papież dodaje jakby w uzupełnieniu w encyklice o miłosierdziu Bożym „Dives
in misericordia”, że „Maryja jest /…/ Tą, która najpełniej zna tajemnicę
Bożego Miłosierdzia”.

Odmawiajcie różaniec …
Ojciec Święty Jan Paweł II rozsławił to wezwanie Fatimskiej
Pani - odmawiajcie różaniec nie tyle słowami ile własnym przykładem.
Upomniał się Papież o modlitwę różańcową wtedy, gdy miliony ludzi
na świecie widziały często ręce Papieża oplecione różańcem, gdy ludzie
zbliżający się do Niego, wszyscy – od polityków po dzieci I Komunijne
otrzymywały od Niego w darze – Różaniec. Ale największym darem dla
Kościoła i świata było wzbogacenie modlitwy różańcowej o czwartą
18

KATECHEZA
część – Tajemnice Światła. Te nowe pięć tajemnic życia Jezusa prowadzi po drodze znajomej z kart Ewangelii, przypominając dodatkowo
sakramenty święte, które przyjęliśmy i przyjmujemy – chrzest, pokutę,
eucharystię, małżeństwo. W sposób naturalny te różańcowe tajemnice
światła weszły w tę modlitwę, jakby niemalże zawsze tam były, dodając
nową treść symboliki biblijnej. Liczba „cztery” oznacza cały świat –
cztery strony świata. Różaniec oplótł cały świat i oby zdobywał coraz
więcej ludzi idących za Maryją i Jezusem z różańcem w ręku.
Fatima była „proroczym znakiem”. Matka Boża była „prorokiem Boga”. Bóg chce za Jej pośrednictwem odciągnąć człowieka od
grzechu i podaje sposób na zwycięstwo – Niepokalane Serce Maryi.
Tajemnica Fatimy była odpowiedzią też na wielokrotne prośby o pokój
Papieża Benedykta XV w czasie I wojny światowej, a szczególnie na
list pasterski z 5 maja 1917 roku, w którym wezwał cały katolicki świat
do wielkiej modlitwy o pokój i polecił wzywać Maryję Jej nowym
imieniem – Królowo Pokoju módl się za nami. W osiem dni po tym
modlitewnym wezwaniu Benedykta XV – otwarło się niebo i zstąpiła
Matka Zbawiciela w Fatimie 13 maja 1917 roku i wskazała drogę do
upragnionego pokoju – odmawiajcie różaniec. Te objawienia od
13 maja do 13 października 1917 roku rzuciły światło na cały wiek XX
i sięgnęły wieku XXI. Okazało się, że w ten Znak Fatimy został wpisany tak wyraźnie Jan Paweł II, że przytoczę jeszcze raz Jego słowa
z początku tego rozważania: „… Jest rzeczą zdumiewającą, w jaki sposób Pan Bóg pomaga nam od wewnątrz, w jaki sposób «na różnych
długościach fali» naszego życia przygotowuje człowieka, ażeby w odpowiednim czasie umiał wejść w ten nowy projekt, umiał utożsamić się
z Nim – umiał po prostu dostrzec Wolę Ojca i przyjąć ją …”.
My byliśmy tego świadkami!

A co dalej …?
Najodpowiedniejsze wydają mi się słowa Jana Pawła II: „Cóż
powiedzieć? Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie blade w stosunku do tego, co czuje w tej chwili moje serce. A także w stosunku do
tego, co czują Wasze serca. Więc, oszczędźmy słów. Niech pozostanie
tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samo – modlitwą…”.
Ks. Tadeusz Badura COr
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DOM REKOLECYJNY
MÓJ PRZYJAZD NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ
Mam 31 lat. Przez ostatnie kilka lat zapomniałem, co naprawdę
najważniejsze jest w życiu. Moje problemy osobiste próbowałem topić
w alkoholu, wtedy zaczęły odwracać się ode mnie osoby, na których mi
zależało. Chciałem to zmienić. Jestem osobą, która potrzebuje do tego
czasu i samotności. Zupełnie przypadkowo dowiedziałem się o odbywających się tu rekolekcjach. Przyjechałem tutaj pełen niepokoju i obaw,
bo chciałem być sam. Okazało się, że mój pobyt tutaj polegał właśnie na
tym. Kiedy potrzebowałem rozmowy, to rozmawiałem, kiedy chciałem
być sam, to byłem sam… Nikt do niczego mnie nie zmuszał. Pobyt tutaj
wiele we mnie zmienił. Odnalazłem siebie.
Panuje tu cudowna atmosfera i jest to miejsce, w którym można
się wyciszyć i inaczej spojrzeć na życie i świat. Wyjeżdżam z nadzieją,
że już nic nie musi być takie samo, jak do tej pory. I wiem, że zawsze
mogę tu wrócić.
Bartek z Poznania
Klasztor jest spoko – loko! Mili ludzie. Fajnie spędziłam tu czas
i jeszcze wrócę ☺.
Ola z Poznania
Dziękuję Ci Boże, za to, że przed
ponad trzystu laty wybrałeś takie małe,
nieważne miasteczko i pozwoliłeś, aby
powstała tu Kongregacja filipińska. Dziękuję
Ci za posługę księży filipinów, za każdą
sprawowaną tu na Świętej Górze Eucharystię.
Dziękuję Ci za ten dom, to miejsce, gdzie
chciałoby się postawić namiot i pozostać.
Dziękuję Ci za ten czas rekolekcji, w którym
każdy moment mogę pełniej, szczególniej
oddać Temu, kto jest Najważniejszy – Tobie, Panie. Dziękuję Ci za
ciszę kaplicy. Dziękuję Ci za to, że pokazujesz mi, kim jestem, ile dla
Ciebie znaczę i jak jestem ważna. Dziękuję Ci, że odkryłeś przede mną
bogactwo i niezwykłość Tradycji Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże!
Święty Filipie, módl się za mnie.
(-)
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PATRZĄC NA OBRAZ ŚWIĘTOGÓRSKI …

Dzięki wielkie! Nie ma słów, w których mogłabym wyrazić, co
czuję przyjeżdżając tu.
Agata K.
Rekolekcje dla narzeczonych
wywarły na mnie ogromnie pozytywne wrażenie. Podobał mi się
sposób, w jaki zostały poruszone
tematy
tzn.
bardzo
ciekawy
i wnikliwy.
Ciekawe
dyskusje
i możliwość spotkania z innymi
parami, przez co stworzyliśmy
wspólnotę. Był czas na modlitwę
i przemyślenia. Dowiedziałam się
o rzeczach, o których wcześniej nie
zdawałam sobie sprawy. Pozwoliło mi
to
wnikliwie
poznać
mojego
przyszłego męża. Bardziej otwarliśmy
się przed sobą. Tylko szkoda, że były
twarde krzesła…
(-)
Gdy wsiadałam do autobusu nie wiedziałam, czego spodziewać
się po rekolekcjach w Gostyniu. Nie oczekiwałam niczego konkretnego.
Potrzebowałam trochę spokoju i czasu do namysłu. A wszystko to tutaj
odnalazłam. Kazania księdza Eugeniusza pobudzają do refleksji i kierują myśli na właściwe tory. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji tych rekolekcji. Spędziłam tu miły czas i mam nadzieję,
że kiedyś tu powrócę…
Grażyna Kłyszejko
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5. Urbanistyka Gostynia – budowle sakralne i inne
Tłem dla tronu Matki Bożej i Dzieciątka jest, w dużym stopniu realistycznie potraktowany, widok fragmentu Gostynia i jego wschodnich
rubieży. Realizm ten dotyczy wiernego odtworzenia zarówno topografii
jak i elementów pokrycia terenu.
Nietrudno zauważyć /o czym już mówiliśmy poprzednio/, że punktem
obserwacyjnym, z którego teren był przez autora oglądany /i szkicowany?/,
jest zamkowe wzgórze. Drzewa porastające zamkowe stoki są umieszczone
wyraźnie poniżej horyzontu, co dodatkowo świadczy o wyższym położeniu
miejsca obserwacyjnego.
Krajobraz prawy to
widok wschodniej części
miasta. Dominującym jego
elementem jest gotycka
bryłą fary . Wieża, korpus
nawowy, kaplica św. Anny
i szczyty przedsionka –
wszystko to jest zgodne
z rzeczywistym ich (do dziś
w zasadzie niezmienionym)
wyglądem. Nawet
ogrodzenie kościelnego
cmentarza i lokalizacja
bramy w nim istniejącej,
pokrywa się ze stanem
obecnym.
Pamiętając o wierności rysunkowego przekazu, zwróćmy baczniejszą uwagę na kościelną wieżę. Tak jak to widzimy obecnie, wieża jest
ceglana, ma tę sama liczbę pięter przy płd./wsch. narożniku wieloboczną wypukłość wieżowych schodów. Szczytowym zakończeniem
murów jest balkonowy krenelaż. Ponad nim widzimy smukłą gotycką
iglicę z koroną pinakli w dolnej części. Tej ostatniej nie widzimy ani
obecnie ani na fotografiach sprzed np. stu lat. Zachodzi pytanie: czy
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istotnie iglica ta była szczytowym zakończeniem wieży w 16. wieku,
czy może wymysłem malarza, który chciał wieżę upiększyć? Z dużą
dozą prawdopodobieństwa, zważywszy na „prawdomówność” malarza,
możemy przypuszczać, że iglica wieżowa wówczas istniała. Jej smukły
kształt był zgodny z gotyckim duchem epoki, która wertykalizmem
kościelnych budowli mówiła o Niebie, o Bogu. /Obecnie, kiedy coraz
bardziej panoszy się przyziemny, horyzontalny materializm, może byłby
sens iglicę zrekonstruować?/
Poniżej fary, wytyczona dwoma rzędami szachulcowych domów,
przebiega /załamana mniej – więcej w połowie/ wyraźna ulica. Jest to
najprawdopodobniej fragment ulicy biegnącej ku Świętej Górze, Piasków i dalej. Po jednej i drugiej stronie ulicznych pierzei widać dodatkowe dachy i szczyty innych budynków. Jeden z nich, wyróżniający się
wielkością i posiadaniem komina, stojący tuż przy ogrodzeniu cmentarza. Wszystko wskazuje, że jest to budynek ówczesnej plebani, .
Intrygująca /zwłaszcza przez swoją wielkość i wielopiętrowość/ jest
budowla stojąca na prawo /na wschód/ od kościoła. Nie jest to budynek
mieszkalny. Jego szczyty wieńczą sterczyny, prawdopodobnie są to
chorągiewki /„kurki”/. Na dachu zauważyć też można duży komin
/wywietrznik?/. Nad jedynym wejściem do budynku, na krawędzi połaci
dychowej, widać coś w rodzaju trójkątnej facjatki. Może to być jakieś
urządzenie dźwigowe. Budynek jest z „muru pruskiego” i posiada stosunkowo małe okienka na wszystkich piętrach.
Nasuwa się wniosek, że może to być spichlerz , i to nie spichlerz
przeciętnego chłopa a raczej bogatego ziemianina. Może jego właścicielem
jest Borek Gostyński lub proboszcz, czyli parafia?
W przestrzeni między farą i plebanią a opisanym wyżej spichlerzem, odnajdujemy inne jeszcze budynki, kształtem i wielkością odbiegające od typowych mieszkalnych. Mogą to być inne zabudowania gospodarcze np. lamusy gorzelniane czy warzelnie piwa ; te były wszak
niemal „obowiązkowym” wyposażeniem folwarków.
Ciekawym elementem jest też, widoczna po prawej stronie, poniżej
folwarku i spichlerza, łukowato wygięta kładka
/mostek?/. Dokładne
przyjrzenie się jej pozwala zauważyć pionowe słupy ją podtrzymujące
i przebłyski poziomych fal wody. Można wnioskować, że kładka ta, to
skrót dojścia do folwarku ponad mokradłami, nieuregulowanej jeszcze
wówczas Kani. Mogło to być też skrótem dojścia do fary; wskazuje na

to poziomy odcinek kładki w górnej części. Na tle wspomnianego rozlewiska widzimy inny jeszcze, wyróżniający się wielkością i posiadaniem komina budynek. Możliwe, że to jakaś gospoda, czyli oberża .
Opisane wyżej składniki „urządzeń miejskich”: fara, ulica, plebania,
spichlerz, kładka itd., nie są zapewne „fotograficznie” względem siebie
ułożone- ważniejszą sprawą dla autora Obrazu były względy kompozycyjne aniżeli inwentaryzacyjna poprawność.
Kompozycja drugiej /lewej/ części
pejzażowego tła, jest podporządkowana prezentacji, istniejącego już
w czasie
powstania
Obrazu,
kościółka na Świętej Górze.
Dokładność w jego odtworzeniu
nasuwa przypuszczenie, że jest
oparta na bezpośredniej, bliskiej
obserwacji
$.
Kościółek,
zbudowany na planie prostokąta,
z wyodrębnionym
prezbiterium
/także prostokątnym/, jest budowlą
zorientowaną. Od zachodu poprzedzony rodzajem przedsionka /kruchty? „babińca”?/. Miejscem jego posadowienia jest prawdopodobnie teren dzisiejszego ogrodu reprezentacyjnego przed wejściem do klasztoru.
Mury kościółka szachulcowe z czerwonej cegły. Dach dwuspadowy ze
strzelistą sygnaturką. W ścianach bocznych, dość wysoko położone, okna.
Jest też /słabo widoczne/ małe wejście od
strony południowej. Przy płd./zach.
Narożniku wyraźna ażurowa, z belek,
dzwonnica z daszkiem krytym gontem.
(W tym miejscu należy wspomnieć
o innym rysunkowym widoku kościołka,
zamieszczonym w kronice z 1718 roku.
Rysunek sporządzony zapewne w latach
budowy bazyliki, przedstawia stan nieco
późniejszy aniżeli w Obrazie. Znajdujemy
tam „nową” wieżę na miejscu dawnego
przedsionka i, usytuowany prostopadle do
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południowej ściany Kościółka, dość wysoki budynek. Wieża zwieńczona renesansowo – barokowym Chełmem, zastąpiła dotychczasową
dzwonnicę a dom wygląda na jeszcze nieukończony. Pozostałe elementy potwierdzają prawdziwość rysunku pierwotnego.) /patrz rysunek/
Przykościelny cmentarz otoczony owalnym ogrodzeniem, z murowaną gotycką /szczyt schodkowy podobny do bramy przy kościele farnym/. Przed ostrołukowym wejściem widoczne są dwie niskie ławeczki.
W niewielkiej odległości, w kierunku południowym, przy łukowato
opadającej dróżce, odnajdujemy, kwadratowo ocembrowaną, studnię
z żurawiem %. To bez wątpienia, pierwociny obecnej kapliczki Matki
Bożej Bolesnej z cudowną /?/ studzienką.
Od strony „wzgórza zamkowego”, w kierunku kościółka, biegnie
wznosząca się dróżka. W połowie jej długości, stoi, zwieńczony daszkiem,
przydrożny krzyż. &. Obecny krzyż, stojący na początku pieszej drogi na
Świętą Górę, jest potwierdzeniem, że krzyż tam stał „od zawsze”.
O jeszcze jednej drodze możemy wspomnieć: w kierunku płn./wsch.
Są widoczne drzewa /pary drzew/; ich zrytmizowane wzajemne odległości mogą świadczyć, że wyznaczają właśnie jej przebieg.
Z grubsza pokrywa się ona z dzisiejszą droga, do Drzęczewa
/Smogorzewa/ '. Na wschód od kościołka widać dość duży teren luźnej
zabudowy mieszkalnej (. Gdyby do kwestii jej lokalizacji podejść „naukowo” topograficznie, to byłby to teren dzisiejszych ogrodów i pól
klasztornych. Przypuszczalnie autor obrazu chciał wyrazić myśl, że
Maryjne sanktuarium nie znajduje się na pustkowiu a jest w bliskości
siedzib ludzkich. Świadczy o tym dość schematycznie namalowana
zabudowa. Może to być sumaryczna zabudowa Drzęczewa, Smogorzewa i innych wsi.
Zanalizowane i opisane wyżej oba widoki są malarskim „dowodem”, że Gostyń, że Święta Góra jest miejscem, które Matka Boża „od
zawsze” sobie upodobała.
Marian Kaczmarek

MYŚLAŁ Z KOŚCIOŁEM
Kościół jako powszechna wspólnota
wierzących znajduje się w nieustannym
rozwoju. Ten dynamizm wyraża się nie tylko
w rozprzestrzenieniu się Kościoła w świecie,
lecz przede wszystkim w Jego rozwoju
wewnętrznym i podążaniu drogą zgodnie
z zamysłem Boga1. Każdy człowiek otrzymuje
od Boga dar wiary i zalążek świętości od
Kościoła i we wspólnocie Kościoła znajduje
pomoc do dojrzewania do chwały zbawionych.
Sobór Watykański II przypomina: „podobało
się Bogu uświęcić i zbawić ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go
poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył”2
Z dojrzałego rozumienia tożsamości chrześcijańskiej i w kontekście rozumienia Kościoła, jako komunii, rodzi się dojrzała świadomość właściwych działań wiernych w Kościele. „Świeccy powinni podjąć trud odnowy
porządku doczesnego, jako własne zadanie i spełniać je bezpośrednio
i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła, przynagleni miłością chrześcijańską”3.
Jednym z prekursorów obecnego ożywienia zaangażowania ludzi świeckich w życie Kościoła jest bł. Edmund Bojanowski, który nie tylko trafnie
odczytał znaki czasu w swoim środowisku, ale sam, z pełnym oddaniem,
zaangażował się w misję Kościoła. Odnalazł On swoje powołanie w Kościele
jako człowiek świecki, bezinteresownie czyniąc dar z siebie samego.
Błogosławiony Edmund nie tylko sam włączył się w nurt życia i potrzeby
Kościoła, ale stał się również apostołem polskości i katolicyzmu. Zdołał zapalić
wiele osób dla postawy odpowiedzialności za Kościół i za naród. Razem z
S. Chłapowskim, ks. A. Szułczyńskim, T. Wilkońskim i M. Węsierskim założył instytut dla opieki nad chorymi, sierotami oraz dziećmi z ochronki.
Różnorakie formy pomocy, głównie dzieciom wiejskim, oraz ich edukacja, także religijna, ukazują wyjątkową świadomość odpowiedzialności
Bojanowskiego za Kościół i za naród. Wiedział doskonale, że to ludzie
1

KKK 752.
KK 9.
3
Adhortacja, Christifideles laici, 29.
2
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świeccy są powołani do przepajania życia społeczno-politycznego duchem
Chrystusa, do bycia Jego świadkami tam, gdzie odczuwa się brak wartości
ewangelicznych; gdzie potrzebne jest urzeczywistnianie sprawiedliwości
i równości społecznej.
Czymś wyjątkowym w historii Kościoła była troska Edmunda Bojanowskiego, człowieka świeckiego o rozwój życia zakonnego. Bojanowski
nie ograniczył się do struktur społeczno-politycznych, ale dostrzegł potrzebę ożywienia wewnętrznej, a także instytucjonalnej egzystencji Kościoła.
Dając początek Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek, zaangażował się w bardzo istotny punkt działalności Kościoła - życie zakonne, stanowiące wyjątkową formę poświęcenia się Bogu i Kościołowi4.
Edmund tworząc wielkie dzieło w każdej jednak sprawie okazywał posłuszeństwo hierarchii, której osądowi przedstawiał wszystkie swe inicjatywy. Dzięki „zmysłowi eklezjalnemu” potrafił uniknąć pomyłek w swym
życiu duchowym, i roztropnie kierować założonym przez siebie Zgromadzeniem, którego aż do śmierci – za aprobatą władzy kościelnej – był kierownikiem duchowym5. W tym celu pogłębiał wiedzę ascetyczną, nie ufając wyłącznie własnej pobożności i intuicji pedagogicznej, ale realizując
zasadę: „uczmy się, aby uczyć drugich!”6.
W tworzeniu dzieła ochron Bojanowski miał wsparcie u wielu przedstawicieli swej klasy społecznej, ale przede wszystkim miał oparcie i pomoc u duchownych i życzliwość Biskupów gnieźnieńsko-poznańskich.
Do Arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego L. Przyłuskiego pisał:
„Od lat kilku zajmowała mię myśl urządzenia ochronek wiejskich pod dozorem dziewcząt wiejskich. Miałem na względzie: raz – korzyść małych
dzieci wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na zepsucie przedwczesne, po wtóre – uświęcenie kobiet wiejskich,
a przez to wpływ na podniesienie i moralizowanie ludu wiejskiego”.
Edmund wykorzystał wszystkie możliwe gwarancje, aby inicjatywa ta
była owocna i od początku Bojanowski podjął starania o zatwierdzenie
reguły służebniczek przez władzę kościelną. Na audiencji 22.08.1855 r.
u arcybiskupa poznańskiego Leona Przyłuskiego uzyskał tymczasowe błogosławieństwo dla swego dzieła; u biskupa pomocniczego Stafanowicza

natomiast opiekę duchową nad służebniczkami. Inicjatywa ta była pod
wpływem Ducha Świętego, który ożywił Edmunda. Duch nie przestawał
inspirować Edmunda, prowadzić go właściwą drogą.
W podaniu do arcybiskupa Przyłuskiego dnia 8 grudnia 1855 r. przedstawił Bojanowski cel zgromadzenia, jego rozwój i możliwości na przyszłość, prosił o upoważnienie duchownych archidiecezji do przyjmowania
trzyletnich ślubów od służebniczek przez mianowanie biskupa Stafanowicza opiekunem zgromadzenia. Do podania dołączył nadesłaną z Rzymu
regułę. Arcybiskup przekazał regułę do zaopiniowania ks. Klajnerowi
w Dubinie, który wysunął poważne wątpliwości, co do przyszłości zgromadzenia: „W praktyce to się nie na długo utrzyma; nowość będzie porywać;
z początku mogą się garnąć dziewczęta, potem zdaje nam się, że upadnie.
Chodzi o to, żeby nie narażać powagi kościelnej, żeby nie potwierdzać
uroczyście tego, co by może w parę lat jako słabe upadło”.
Aprobatę nowego zgromadzenia Arcybiskup odłożył na lata późniejsze.
Bojanowski starła się we wszystkim podporządkować woli Bożej, nie szczędząc trudu, by dzieło swoje doprowadzić do jak największego rozkwitu.
Inicjatywa Bojanowskiego nigdy nie sprzeciwiała się decyzji hierarchii
kościelnej. Zawsze działał dla dobra Kościoła, dla przybliżenia Królestwa
Bożego. Okazywał posłuszeństwo tym, którym powierzył On władzę kierowania w Jego imię. Edmund nie uznawał ani wyjątku ani kompromisu. Niezależnie od przeświadczenia o konieczności podjętego działania, jakkolwiek
był przekonany, że służy ono Chrystusowi, pozostał posłuszny i cierpliwy.
Trudności, na które napotykał prowadziły go do coraz głębszego
oczyszczenia i subtelniejszej wrażliwości duchowej. Był gotowy uznać
wszystkie ewentualne decyzje Kościoła dotyczące jego działania, jakkolwiek byłyby one dla niego przykre, ale nie uciekał w bierność i rezygnację.
Bojanowski wnosi ponowną prośbę do Arcybiskupa Przyłuskiego
o przyjęcie zgromadzenia pod opiekę duchową. Po uzyskaniu sprawozdania
z dotychczasowej działalności służebniczek oraz zbadaniu ich tymczasowych statuów, pismem z dnia 18 sierpnia 1858 r. przyjął Zgromadzenie pod
opiekę Kościoła: „Zważywszy, że zamiar Fundatora jest pobożny i chwalebny, nie waham się tymczasem przyjąć zakład, jaki jest, pod moją pasterską opiekę”. Opieka ta dawała zgromadzeniu większą rękojmię jego rozwoju, a tym samym większej owocności7.
Bojanowski pełen radości z powodu szczęśliwego uwieńczenia starań,
osobiście powiadomił siostry w Jaszkowie i ogłosił udzieloną przez Księ-
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S. M. Natanaela Wichary, Gość Niedzielny nr 52 26.12.2004 r.
Por. Reguła Zgromadzenia Sióstr służebniczek Bogurodzicy - Dziewicy Niepokalanie Poczętej
z 1867, zatwierdzona przez abpa gnieźnieńskiego i poznańskiego Mieczysława H. Ledóchowskiego, Katowice 1991.
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Por. Ks. A. Pękala, Od pracy organicznej do świętości, w: Błogosławiony Edmund Bojanowski.
Serdecznie dobry człowiek, Lublin2000, s.37.
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dza Arcybiskupa łaskę przyjęcia pod opiekę Kościoła. Pisze Edmund:
„Udaliśmy się wszyscy do kościołka i przy słabym świetle lampy przed
Najświętszym Sakramentem upadłszy na kolana odśpiewaliśmy jako dziękczynienie Bogu za otrzymaną łaskę” Ciebie Boże chwalimy”.
Wyrazem uznania Kościoła było też błogosławieństwo Ojca Świętego
Piusa IX udzielone dnia 11 kwietnia 1859 r. Bojanowskiemu i jego dzieł.
W piśmie z dnia 7 lipca 1860 roku Arcybiskup Przyłuski udzielił błogosławieństwa i wyraził opinię: „Przytoczone w nim /sprawozdaniu/ niektóre zajmowane ustępy świadczą bez wątpienia, że zakład ten opowiada
wszechstronnej potrzebie czasu i mieści w sobie błogi zaród do wywarcia
zbawiennego wpływu na moralność i usposobienie religijne poczciwego
ludu naszego”.
Kiedy posługę Arcybiskupa w diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej objął nowy biskup Mieczysław Halka Ledóchowski, Bojanowski złożył mu
wizytę i poprosił o udzielenie zgromadzeniu sankcji kościelnej8. W złożonym podaniu pisał: „Pragnie usilnie Zgromadzenie sankcji tej kościelnej, bo
ona będzie mu pewną rękojmią Bożego błogosławieństwa, utwierdzeniem
służebniczek w ich świętym powołaniu i mocnym fundamentem dalszego
trwania na przyszłość”9. Arcybiskup odniósł się do prośby z pełną życzliwością. Dnia 27 grudnia 1866 r. Arcybiskup wydał dekret pochwalny dla
Zgromadzenia oraz zatwierdził statuty i konstytucje.
Pragnieniu serca Założyciela stało się zadość. Założone Zgromadzenie
stało się instytucją kościelną, za którą Kościół brać będzie odpowiedzialność.
Edmund był poddany decyzji Kościoła, umiał docenić jego znaczenie.
Dnia 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej umarł w opinii świętości.
Ks. Gieburowski w wygłoszonym kazaniu podkreślił charakterystyczne
rysy życia Edmunda: „[...] całe jego życie to jeden wątek miłości bliźniego,
to ciągła pamięć o tym, który cierpi, a zapomnienie o sobie, to ustawiczne
miłosierdzie”. Nekrologów w prasie nie było, gdyż takie było życzenie
Zmarłego. Skromna, ale wymowna notatka ukazała się jedynie na łamach
Tygodnika Katolickiego z dnia 12 sierpnia 1871 r.: „W dniu 7 bm. zasnął w
Panu jeden z najpobożniejszych, najpokorniejszych i najzasłużeńszych
katolików Wielkopolski śp. Edmund Bojanowski, założyciel Zgromadzenia
Służebniczek Najśw[iętszej] Panny Maryi. [...] Był on wzorem cichej pobożności, łagodnej wyrozumiałości i wyrzeczenia się siebie”. (Tygodnik
Katolicki, R.12, 1871, s. 512).

Ze śmiercią Edmunda wzrastało przekonanie o jego świętości. Ks. Antoni Brzeziński zaraz po jego śmierci napisał krótki życiorys. Pisał m in:
„Godzi się uczcić pamięć męża tego. Wspomnienie tu skreślone niech imię
jego rozsławi po ziemi naszej i przeniesie w pamiątce do pokoleń po nas
następujących, aby Bogu była chwała za wszystko, co przez niego sprawił,
a nam z przykładów cnót jego było zbudowanie”10.
Przekonanie o świętości Edmunda przejawiało się w różnych publikacjach, a zainteresowanie jego osobą wzrosło po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości.
Do końca I wojny światowej nie było możliwości rozpoczęcia procesu
beatyfikacyjnego, dopiero po II wojnie podjęto prace przygotowawcze.
Ksiądz kardynał August Hlond, ówczesny Prymas Polski, dnia 31 grudnia
1945 r. napisał do Zgromadzenia: „Ponieważ zamierzam przygotować
wszczęcie procesu beatyfikacyjnego świątobliwego Założyciela Edmunda
Bojanowskiego, proszę zarządzić, by w archiwum Zgromadzenia zrobiono
spis wszystkich dokumentów, które się do jego życia i śmierci oraz do jego
cnót odnoszą. Przez lata zbierano dokumenty, informacje, pisma, dowody,
ale przede wszystkim modlono się do Boga o uproszenie za wstawiennictwem Sługi Bożego Edmunda nadzwyczajnych łask i wyniesienie go do
grona błogosławionych.
W grudniu 1957 r. arcybiskup poznański Antoni Baraniak ustanowił
Trybunał do przeprowadzenia na terenie archidiecezji poznańskiej procesu
informacyjnego, co do świętości życia, cnót i cudów Sługi Bożego; trzy lata
później akta te zostały przekazane Kongregacji Obrzędów w Rzymie.
Ważnym momentem w tej drodze na ołtarze był dzień 5.09.1972 r.,
kiedy to cały Episkopat Polski pod przewodnictwem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski, zebrał się na wspólną modlitwę przy grobie
Edmunda w Luboniu - Żabikowie. Mszy świętej, przy licznym udziale
wiernych, przewodniczył Kardynał Karol Wojtyła, a kazanie wygłosił Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, który powiedział: „Tajemnica jego
świętości opiera się na głębokiej wierze w Opatrzność Bożą w życiu osobistym i w życiu jego podopiecznych. Ufał Ojcu niebieskiemu we wszystkim,
wbrew obliczeniom ludzkim. Polecał też swoim sierotom ufać Bogu jako
najlepszemu Ojcu i nie troszczyć się zbytnio o sprawy tego świata. […]
Źródłem zaś jego niespożytej mocy duchowej była dziecięca miłość i modlitwa do Matki Najświętszej. U stóp Pani Świętogórskiej w Gostyniu szukał pomocy i często powtarzał otoczeniu: «Bez Maryi trudno by mi było
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wyżyć na świecie». Swoje sieroty, chorych, biednych i dzieci ciągle polecał
Niepokalanej. […]”
Podczas VII pielgrzymki do Polski, Ojciec św. Jan Paweł II dnia
13 czerwca 1999 r. wyniósł do chwały błogosławionych sługę Bożego Edmunda Bojanowskiego, ustanawiając wspomnienie jego święta w dzień narodzin dla nieba tj. dzień śmierci 7 sierpnia. Podczas wygłoszonej homilii Jan
Paweł II powiedział: „Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin,
obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia duchowego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością
serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego.
Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek
licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając
świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We
wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się
uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako serdecznie
dobry człowiek, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie
jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności
daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór
Watykański II”11.
Znaczącą chwilą była sobota 10 czerwca 2000 r., w Auli Pawła VI Jan
Paweł II przyjął na audiencji kilka grup pielgrzymów, wśród których największą (ok. 600) stanowiły siostry służebniczki: wielkopolskie, starowiejskie, śląskie i dębickie. Przybyły do Wiecznego Miasta, aby podziękować
Ojcu Świętemu za ubiegłoroczną beatyfikację ojca założyciela Edmunda
Bojanowskiego. Ojciec Święty powiedział wówczas: „Przybyłyście do
Rzymu, do grobów świętych apostołów Piotra i Pawła, aby podziękować za
beatyfikację waszego założyciela, Edmunda Bojanowskiego, który przed
stu pięćdziesięciu laty powołał do istnienia waszą rodzinę zakonną. Ta
pielgrzymka przypada w Roku Wielkiego Jubileuszu i dlatego nabiera
szczególnej wymowy. W liście apostolskim Tertio millennio adveniente
napisałem, że «pierwszoplanowym celem Jubileuszu jest rozbudzenie
prawdziwej tęsknoty za świętością, mocne pragnienie nawrócenia i osobistej odnowy w klimacie żarliwej modlitwy i solidarności z bliźnimi,
zwłaszcza z tymi najbardziej potrzebującymi» (n. 42). Na ten czas jubile-

uszowy i na zawsze Kościół wskazuje wam, jako przykład do naśladowania, waszego założyciela, którego beatyfikacja przypadła podczas mojej
pielgrzymki do Ojczyzny, w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Ta beatyfikacja
stanowi szczególny dar Bożej Opatrzności dla waszych zgromadzeń i wpisuje się na trwałe w wasze dzieje. U progu nowego tysiąclecia Pan Bóg
zechciał przez tego wielkiego apostoła polskiego ludu, heroicznego świadka Ewangelii wskazać wam drogę na przyszłość”12.
Na początku trzeciego tysiąclecia, w dobie nawoływania Jana Pawła II
o włączenie się w nową ewangelizację, patrzymy z podziwem i uznaniem
na tego świeckiego człowieka, który dzięki swej chrześcijańskiej postawie
życiowej osiągnął świętość. Zadziwia swoim patrzeniem w przyszłość
i śmiałymi pomysłami zaangażowania się w misję Kościoła. Możemy się
od niego bardzo wiele nauczyć. Staje się dla wielu czytelnym drogowskazem w poszukiwaniu chrześcijańskiej tożsamości w dobie intensywnych
przemian społecznych.
Bł. Edmund Bojanowski trafnie odczytał znaki czasu i jako człowiek
świecki, o głębokiej wierze, nadziei i miłości, włączył się w misję Kościoła,
oddając siebie bez reszty na służbę Bogu i ludziom. Jego życie może być
dla nas fascynującą lekcją miłości13.
Ks. Jan Twardowski patrząc na duchowe oblicze Edmunda Bojanowskiego napisał:
Na starej fotografii dobrymi oczami
patrzysz na nas przez bardzo dawne okulary
teraz bardziej potrzebny i jak ojciec bliski
uczysz wielkich powołań i dziecięcej wiary.
Nie dla ciebie laurki, drukowane wiersze
trąba szerokiej sławy, długie komplementy boisz się kanonizacji siedząc cicho w niebie
jak każdy przyzwoity i porządny święty.
Patrzysz na Służebniczki służące dziś wszystkim
Panie, już przed Soborem - całkiem soborowy
głosisz święty laikat dobrych ludzi świeckich
ucząc stale Jezusa najprostszymi słowy.
Edmundzie Bojanowski, przemilczany Panie cichy i nieśmiertelny jak wspomnienie drogie ucz nas ukrytego a wielkiego dzieła
Bogu dziękując za to, że jest Bogiem.
Te słowa mogą być dla każdego z nas formą modlitwy, która niechaj pozwoli nam
chwalić Boga i służyć Mu całym sercem.
oprac. S. M. Karoliana Buksa służebniczka dębicka
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Wiersz napisany w godzinie śmierci Jana Pawła II

PISZĄ DO NAS
Niżej drukujemy tekst rozmowy, jaką przeprowadzono z naszym współbratem ks. Tadeuszem Naglem COr, od lat opiekującym się chorymi.

TATRY 21.37

SPOTKAŁEM OJCA ŚWIĘTEGO
WŚRÓD CHORYCH

Opadające skrzydło Białego Ptaka,
stygło w dolinie Kościelca
martwą plamą śniegu
Drugie otulało mgłą
tęskne turnie
rozmodlone granią twardych słów
tnących niebo
dzień po dniu i gorących
jak piec pełen chleba

Podczas obchodów 12. października Dnia Papieskiego, w parafiach Rogaszyce i Kochłowy gościł ks. Tadeusz Nagel z Kongregacji Św. Filipa
Neri ze Świętej Góry koło Gostynia. Podczas Mszy Świętych dzielił się
swoimi wspomnieniami ze spotkań z Janem Pawłem II. Po modlitwie różańcowej w intencji Ojca Świętego odbyło się spotkanie z poezją ks. Tadeusza poświęconą Ojcu Świętemu i chorym. Przy tej okazji udało się
porozmawiać o spotkaniach z Ojcem Świętym wśród chorych.
Kiedy po raz pierwszy spotkał się Ksiądz z Ojcem Świętym?
W 1973 roku pojechałem do Krakowa na zainicjowane tam przez
obecnego Ojca Świętego i panią Hannę Chrzanowską, (która jest kandydatką na ołtarze) wczasorekolekcje dla osób chorych i niepełnosprawnych. Pierwsze takie spotkania miały miejsce w Międzybrodziu
Bialskim. Właścicielka domu ofiarowała go wraz z zabudowaniami
gospodarczymi, gdzie urządziliśmy kaplicę dla chorych. Miała z tego
powodu duże problemy u władz miejscowych, że robi to niezgodnie
z prawem. Ale ona pozostała przy swojej decyzji i do dzisiaj odbywają
się tam wczasorekolekcje. To było nasze pierwsze spotkanie.

Łza Ptaka
spadając z wysoka porwała
ciche łkanie górskich strumieni
by wybuchnąć płaczem siklaw
jakby z milionów oczu
Przez chwilę
bijące serce Białego Ptaka
błądziło wśród rozmodlonych
psalmem wiatru regli
a potem uniesione echem
wysoko
między jeszcze bardziej zastygłe
ściany
brzmiało jak odgłos
wbijanego w skałę haka
- gwoździa, na którym zwisa człowiek
przed ostatnim atakiem na szczyt

Czy ówczesny Arcybiskup Krakowa odwiedzał chorych w czasie tych spotkań?
Spotkania trwały dwa tygodnie i w czasie ich trwania lub na zakończenie ówczesny kardynał Wojtyła zawsze odwiedzał każdą grupę chorych. Porozmawiał z nimi, wypił kawę lub herbatę, pośpiewał. Miał czas
dla chorych, choć był biskupem i nie brakowało mu obowiązków. Do
pomocy przysyłał kleryków z seminarium krakowskiego. Polecił też,
aby każdą grupę odwiedzali przedstawiciele Kurii do spraw charytatywnych i udzielali pomocy. Wielką była bezinteresowna pomoc tamtejszych mieszkańców, którzy patrząc na chorych byli zadziwieni ich radością życia.

… a potem nastała cisza
Marek Mencel

Jak reagowali chorzy na wizyty kardynała Wojtyły?
Trudno opisać ich radość, ich roześmiane oczy, wyciągnięte dłonie.
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PISZĄ DO NAS
Każde jego słowo, dotyk dłoni były niezapomnianym darem i przynosiły ogromne szczęście. Są pamiątkowe zdjęcia przedstawiające te spotkania. Wszyscy chorzy byli znani Ojcu Świętemu po imieniu. W czasie
swego posługiwania biskupiego w Krakowie kardynał Wojtyła odwiedzał chorych w ich domach i odprawiał dla nich Msze św.. Będąc jeszcze wcześniej wikariuszem w Niegowici, w czasie takich odwiedzin
odkrył Janinę Herc, chorą na pląsawicę, która chciała pisać prozę. Wysłał do niej studentów z duszpasterstwa dominikańskiego, którzy spisywali jej teksty. A Janina Herc służyła nam prowadzącym wczasorekolekcje, podsuwając tematy do spotkań z chorymi.
A jak wyglądało Księdza spotkanie z kardynałem Karolem Wojtyłą
już jako Ojcem Świętym?
Jedno z takich spotkań miało miejsce podczas obchodów 400-lecia
śmierci świętego Filipa Neri, w naszym klasztorze w Rzymie, gdzie
Ojciec Święty przewodniczył Mszy św. Bardzo ucieszył się z pozdrowień przekazanych przeze mnie od chorych i opiekunów z Krakowa.
Podczas modlitwy Anioł Pański w kilka minut później usłyszałem z ust
Ojca Świętego pozdrowienia dla mnie i chorych. Swoistego rodzaju
spotkaniami są listy, które otrzymuję jako odpowiedzi na wysyłane do
Watykanu tomiki mojej poezji, które są dedykowane Ojcu Świętemu
i chorym. Każda taka chociażby kartka z własnoręcznie napisanymi
życzeniami np. świątecznymi od Papieża jest dla mnie największą radością i szczęściem. Oddzielnie zawsze kilka zdań pisze ksiądz arcybiskup
Stanisław Dziwisz, sekretarz Ojca Świętego, który przekazał mi gratulacje za poezję i błogosławieństwo Ojca Świętego dla wszystkich, z którymi się spotykam w pracy kapłańskiej na wczasorekolekcjach dla chorych i niepełnosprawnych. Radością było zdanie zawarte w jednym
z listów, że posiadam od Boga charyzmat dla chorych.
Jaka jest Księdza recepta na pogodne życie w dzisiejszych, trudnych
często dla nas czasach?
Nieść bez przerwy radość ludziom: słowem, pieśnią, poezją, uśmiechem, a szczególnie chorym, którzy są spragnieni uśmiechu i potrafią
być za to bardzo wdzięczni.
Rozmawiał ks. Robert Chudy
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POSYŁAM WAS...
JAN PAWEŁ II
WZÓR KAPŁAŃSKIEGO ODDANIA
Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tych wyjątkowych kwietniowych dni, w czasie, których żegnaliśmy naszego wielkiego
rodaka – Jana Pawła II. Te dni nacechowane były smutkiem, płaczem i poczuciem, że straciliśmy kogoś niezwykle dla nas ważnego. Odszedł ojciec, odszedł niekwestionowany autorytet, odszedł
kapłan.
Jako ksiądz próbowałem duchowo zjednoczyć się z cierpiącym i potem umierającym papieżem. Chyba nigdy nie modliłem
się aż tak intensywnie za Piotra naszych czasów. Przyznam, że
były momenty, w których miałem wrażenie, że na tej modlitwie
Ojciec Święty osobiście do mnie mówi. Była to katecheza o kapłaństwie. Odczułem jakąś niewyrażalną jedność kapłańską z papieżem. Pomyślałem, że oto w te dni dane mi jest poczuć, czym
jest ten wielki dar. Wiem, że wielu ludzi świeckich ma podobne
doświadczenia, ale wymiar kapłański, którego doświadczyłem,
jest jakiś inny i specyficzny, bo przecież święcenia łączą nas kapłanów w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.
Wielu ludzi mówiło, że odchodzi wielki charyzmatyk, sumienie świata, inni mówili, że to był wizjoner Kościoła i człowiek,
który pięknie przeżył życie. A ja w duszy czułem przede wszystkim, że odchodzi ksiądz. Gdy papież umierał czytałem jego książkę o kapłaństwie, zatytułowaną Dar i Tajemnica. Jan Paweł II
pisze w niej, że całe jego kapłańskie życie wspominał i realizował
pewną szczególną myśl, która zrodziła się w nim podczas samej
ceremonii święceń. Mianowicie, 1 listopada 1946 roku jak każdy
kandydat przed wyświęceniem padł na twarz przed ołtarzem, czołem dotknął posadzki i zrodziła się w jego sercu myśl na całe życie. To było wyznanie całkowitej gotowości do podjęcia służby
(Dar i Tajemnica, s. 44). I dalej pisze papież, że kapłan, przyjmując na siebie krzyż Chrystusa i naśladując Go w Jego oddaniu ży36
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cia za innymi, ma stać się jakby posadzką dla braci. Jakże to
zdumiewająca i głęboka myśl: kapłan ma być tym, po którym inni
przechodzą. Kapłan ma pozwolić by inni przechodzili po nim, a
nawet kierować ich krokami, zachęcać i mieć poczucie, że dopiero
wtedy misja powierzona w dniu święceń jest wypełniana, gdy
kapłan oddaje całe swoje życie dla innych, cały swój czas i
wszystkie swoje siły.
Taki właśnie był Jan Paweł II – oddany całkowicie Bogu i Kościołowi. Najpierw jako zwykły ksiądz. Potem jako wykładowca,
następnie biskup i kardynał. Dostrzegam w jego życiu jakieś niezwykłe oddanie się i pragnienie naśladowania Chrystusa. Jego
pontyfikat potwierdza wyraźnie jak papież intensywnie pracował,
nie szczędził sił, wykorzystywał każdą chwilę, aby służyć. Jego
najbliżsi współpracownicy mówią, że nigdy zmęczenie nie było
ważniejsze od człowieka. Dane statystyczne ukazują to kapłańskie
oddanie. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów i wygłosił ponad 2400 przemówień. Niezliczoną ilość razy spotykał się z pielgrzymami –
odbyło się ponad 1200 audiencji generalnych, w których wzięło
udział ponad 17 mln wiernych ze wszystkich stron świata. Na
terenie Włoch odbył 142 podróże i wygłosił 898 przemówień,
wizytując 301 parafii diecezji rzymskiej na 334 istniejących. Dokonał 142 beatyfikacji i 50 kanonizacji, wyniósł do chwały ołtarzy
1322 sług Bożych i ogłosił 476 nowych świętych. Opublikował
przeszło 100 dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, w
tym między innymi 14 encyklik, 15 Adhortacji, 9 konstytucji, 42
listy apostolskie oraz wiele dzieł literackich. Zwołał 15 synodów
biskupów, 6 zebrań plenarnych kolegium kardynalskiego, 8 konsystorzy, na których mianował 201 kardynałów. Wielu zastanawiało się skąd papież miał siłę, aby wypełniać te wszystkie obowiązki i nakładać na siebie tak wielkie ciężary. W czasie ostatniej
wizyty w Polsce dał nam odpowiedź. Pamiętamy jak kilkadziesiąt
minut klęczał w katedrze na Wawelu i modlił się o siły. Wielu z

bliska widziało jak odprawiał Mszę Świętą, jakie towarzyszyło
temu przejęcie i zjednoczenie się z Ofiarą Krzyżową Chrystusa.
Wielu widziało, jak w czasie ostatniej drogi krzyżowej w rzymskim Coloseum, w której uczestniczył w swojej prywatnej kaplicy
– tulił do siebie krzyż, wręcz go przyciskał, utożsamiając się z
Męką Pańską.
Odszedł wielki kapłan. Wypełnił do końca tę myśl, która zrodziła się w dniu jego święceń kapłańskich. Przyznam, że Jan Paweł II jest i chyba na zawsze pozostanie dla mnie wzorem kapłana. Ukazał, że kapłaństwo jest czymś bardzo żywym i przemieniającym człowieka. Służba kapłańska jest oddaniem się dla innych,
ale nie tylko duchowym. Kapłan nie tylko modli się za innych i
odprawia Mszę Świętą, ale żyje dla innych, ma dla innych czas i
dla dobra innych oddaje swoje siły. Takie kapłaństwo jest potrzebne w świecie, który jest zagubiony i który pędzi nie mając
celu. Takich kapłanów potrzeba, aby ukazywali obecność Boga w
tym świecie. Potrzeba orędowników miłości, której źródłem jest
Chrystus. Potrzeba oddanych całkowicie tej zaszczytnej służbie,
którzy staną się posadzką dla braci.
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Ks. Jakub Przybylski COr
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RADUJCIE SIĘ
BRACTWO TRÓJCY ŚWIĘTEJ DLA PIELGRZYMÓW
Od pewnego czasu kilku ludzi świeckich średniego stanu, ale o pobożnych i gorliwych
duszach, gromadziło się wokół Persiano Rosy, spowiednika Świętego, z zamiarem utworzenia bractwa. Żyli, pod kierownictwem Rosy, życiem pełnym prostoty i żarliwości.
Filip, jeszcze świecki, przyłączył się do nich i korzystał z okazji, aby wygłaszać im
krótkie rozważania o treści religijnej, przelewając w nich uczucia pobożności, którymi
przepełniona była jego dusza.
Przekonany o koniecznej potrzebie dzieła, które zajmowałoby się przybywającymi
do Rzymu ubogimi pielgrzymami, którzy nie znajdowali dla siebie schronienia
i w większości byli zmuszeni prosić o jałmużnę, aby nie umrzeć z głodu, Święty postanowił poświęcić się tej sprawie.
Dnia 16 sierpnia 1548 roku, podczas obchodów świąt Wniebowzięcia, Filip, wspomagany przez Rosę, dał początek bractwu nazwanemu właśnie „Bractwem Pielgrzymów”, którego celem było troszczenie się o bezpieczne schronienie dla wielu pielgrzymów niemających dachu nad głową.
Członkowie bractwa, oprócz oddawania się dziełom pobożnym, udzielali pomocy
pielgrzymom cierpiącym nędzę i chorym, pielęgnując ich i dając schronienie.
Członkowie Bractwa Trójcy Świętej dla Pielgrzymów widzieli w ubogich, których
gromadzili, obraz Jezusa Chrystusa. Dlatego, skromni i pokorni, gdy ich spotykali,
prowadzili ich z serdecznością do domu, myli im nogi, opatrywali i całowali ich rany.
Jeżeli byli z wycieńczenia zbyt słabi na to, aby utrzymać się na nogach, nosili ich
z miłością na plecach.
Dzieło Filipa przyniosło natychmiast dobroczynne skutki i sam Wikariusz Rzymu
bractwo zatwierdził, dając mu całe swoje mocne poparcie.
Z okazji jubileuszu 1550 roku ze wszystkich stron świata przybywali liczni pielgrzymi, aby uzyskać odpust i odwiedzić pamiątki centrum chrześcijaństwa.
Członkowie Bractwa, ubrani w czerwone worki z kapturem, obchodzili place i ulice
w poszukiwaniu najbiedniejszych, aby ofiarować im schronienie i pomoc.
Bractwo, nie posiadając dostatecznej ilości miejsc na to, aby móc przyjąć wszystkich, było zmuszone wynajmować inne lokale, które trzeba było jeszcze powiększać
z powodu zbyt wielkiej liczby zgłoszeń; doszło do tego, że było w stanie udzielić schronienia 500 osobom dziennie.
Inną bolączką tamtych czasów byli chorzy, często zwalniani ze szpitali, mimo że jeszcze nie całkiem wrócili do zdrowia. Z powodu braku opieki w okresie rekonwalescencji,
liczni zapadali na nowe i jeszcze gorsze choroby. Dlatego Filip wpadł na pomysł wynajęcia drugiego domku w sąsiedztwie San Salvatore in Campo, gdzie przyjmowano rekonwalescentów, którymi opiekowano się aż do całkowitego ich wyzdrowienia.
Panowie i damy z najwyższej szlachty, kardynałowie i sami papieże rywalizowali
w pomaganiu pielgrzymom i rekonwalescentom, w myciu im nóg, służeniu do stołu
i pielęgnowaniu w chorobie. Wobec tak jaśniejących przykładów chrześcijańskiego
miłosierdzia, nie tylko Rzymianie, lecz nawet cudzoziemcy byli wysoce zbudowani.
Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri
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RADUJCIE SIĘ
Wkrótce po wyborze Jana Pawła II na tron Piotrowy, pracownicy Watykanu martwili się, że papież nie chce korzystać z lektyki papieskiej.
Mówili:
-Bez lektyki ludzie nie będą widzieć Ojca Świętego, więc może zrobić
jakiś podest?
- Na podest nie wejdę, nie jestem mistrzem olimpijskim!- oznajmił
Jan Paweł II.

*☺*☺*☺*
Po jednym ze spotkań Papież pożegnał polskich biskupów słowami
znanej pieśni: „ O cześć wam panowie magnaci”.

*☺*☺*☺*
Podczas powitania w Monachium Papież spytał bardzo licznie obecne
dzieci:
„Dano wam dziś wolne w szkole?”
„Tak” – wrzasnęła z radością dzieciarnia.
„To znaczy, że powinienem tu częściej przyjeżdżać”- skomentował
Papież.

*☺*☺*☺*
W hiszpańskiej, Avili, gdy szum czyniony przez rozradowane zakonnice
stawał się już nie do zniesienia, Papież powiedział: „to właśnie te siostry, które ślubowały milczenie, najgłośniej hałasują.

*☺*☺*☺*
Po wyborze na Papieża, Jan Paweł II powiedział do ks. Dziwisza.
„No widzisz Stasiu...i po nartach”.

*☺*☺*☺*
Po wyborze na Papieża, Ojciec Święty mówi do swojego przyjaciela,
księdza Dziwisza: „Stasiu Dziwisz....czy Ty się nie dziwisz?”

*☺*☺*☺*
Papież na pytanie dziennikarzy, jaki jest stan jego zdrowia powiedział:
„nie wiem nie czytałem porannych gazet”.
oprac. Br. Franciszek Kiklica COr
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APOSTOLSTWO MODLITWY
INTENCJE
MIESIĘCZNE
APOSTOLSTWA
MODLITWY
Lipiec:
Ogólno - misyjna: Za wszystkich ochrzczonych, aby na miarę swej sytuacji życiowej dążyli do przemiany społeczeństwa, wnosząc w mentalność
i struktury świata światło Ewangelii.
Kongregacyjna: W wakacyjnych dniach udział w świętej Eucharystii
niedzielnej niech staje się dla nas potrzebą serca, a nie tylko obowiązkiem.
Sierpień:
Ogólno - misyjna: Za kapłanów, osoby konsekrowane, seminarzystów i
wiernych świeckich z krajów misyjnych, którzy wq Rzymie uzupełniają
swe wykształcenie, aby pobyt w Wiecznym Mieście był dla nich okazją
do duchowego ubogacenia.
Kongregacyjna: Umocnieni Chlebem Eucharystycznym uczmy się kroczyć za Matką Wniebowziętą ku niebu.
Wrzesień:
Ogólno - misyjna: Za młode Kościoły, aby angażując się w głoszenie
przesłania chrześcijańskiego, zdołały głębiej zakorzenić się w kulturach
swych narodów.
Kongregacyjna: Nowy rok szkolny niech uzdalnia dzieci i młodzież do
pełnego poznawania prawd o Bogu i świecie.
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MODLITWA
O BEATYFIKACJĘ PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
Boże w Trójcy Świętej
Jedyny,
Ty
w
swojej
niewypowiedzianej
dobroci
powołujesz
ciągle
nowych
apostołów,
aby
przybliżali
światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza - Ojca Świętego Jana Pawła II. Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, aby Kościół zaliczył Go do grona swoich
świętych.
Wejrzyj na Jego heroiczną wiarę, całkowite
oddanie się Tobie. Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał każdego
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

MODLITWA
ZA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

Boże, Ty w swojej Opatrzności dałeś nam
nowego papieża Benedykta XVI.
Spraw, aby ten, który za Twoim natchnieniem
został ustanowiony głową Kościoła i następcą
św. Piotra kierował Świętym Kościołem w pełni miłości i w mocy Ducha Świętego.
Niech utwierdza swoich braci w wierze i prowadzi nas drogami świętości i prawdy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Jana
Pawła II, który wszystko postawił na Maryję i Jej
zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy.
Ojcze nieskończenie dobry, uczyń Go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

43

44

