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CZCIGODNI CZYTELNICY! 
 
Droga naszego życia jest pielgrzymką. Uświadamiamy sobie, 

że ciągle idziemy ku Pełni – Pełni Prawdy, Miłości i Piękna. Teksty, 
które tym razem Wam przekazujemy będziecie czytać w czas jesieni 
– w czas, który kieruje nasze myśli ku przemijaniu, ku zmarłym, któ-
rzy nas uprzedzili w drodze do Domu Ojca, oraz ku Wszystkim 
Świętym. Życie jest pielgrzymką, ale jest ono również sztuką. Pięk-
nie przejść przez czas dany przez Boga, to niewątpliwie wielka 
sprawa i wielkie zadanie dla mistrza, któremu człowiek na imię.  

Wczytując się w różne artykuły zauważycie, iż jesienną 
„Świętogórską Różę Duchowną” w większości poświęciliśmy tema-
towi kultury. Zainspirował nas do tego Józef Zeidler, którego w tym 
roku na Świętej Górze szczególnie wspominamy, a któremu w uzna-
nie zasług muzycznych, wiosną br. ufundowaliśmy tablicę pamiąt-
kową w Bazylice (tylnia okładka) oraz któremu dedykujemy I Festi-
wal Muzyki Oratoryjnej na Świętej Górze, który odbędzie się na 
przełomie września i października br. . 

Wrażliwość na kulturę daje gwarancję większego otwarcia się 
na Źródło Prawdy, Miłości i Piękna – na Boga. Przy tym Źródle 
trwali między innymi św. Filip, bł. Edmund Bojanowski, Sługa Boży 
Jan Paweł II, który na Stolicę Piotrową powołany został 16 paździer-
nika 1978 r., oraz trwają przy Nim papież Benedykt XVI i wielu in-
nych, którym głos oddaliśmy na łamach tegoż numeru naszego Pi-
sma.  

Niech lektura prezentowanych tu tekstów pozwoli nam zbu-
dować człowieka autentycznej kultury, który umie się zachwycać nie 
tylko pięknymi świętogórskimi monstrancjami, czy muzyką najwyż-
szych lotów, ale nade wszystko samym Bogiem, który jest Źródłem 
świętości, a przed którym na wiecznej adoracji są Najświętsza Mary-
ja Panna, Aniołowie i Archaniołowie oraz Wszyscy Święci.  

Serdecznie pozdrawiamy! 
 
      W imieniu zespołu redakcyjnego 
    Ks. Leszek Woźnica COr 
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ŚWIĘTOGÓRSKA TROSKA 
O DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 
 Przeżywany obecnie czas okresu liturgicznego i czas jesiennych reflek-
sji pobudza nas gromadzących się w Świętogórskim Domu Matki do prze-
myśleń i modlitwy dziękczynnej za tych wszystkich, którzy fundowali, 
tworzyli urzeczywistniali charyzmat filipiński „troski o kulturę duchową i 
materialną”. Każdy ślad szczegółów, treści, artyzmu, piękna zamkniętego 
w wielorakiej przestrzeni Świętej Góry mówi, wprost krzyczy, swoją wy-
mową architektury, barw i kształtów, które urzekają tych zatrzymujących 
się bądź to w Bazylice Świętogórskiej, bądź w klasztorze filipińskim. 
 Nasiąknięci maryjną modlitwą paciorków, otoczeni misterium zbawie-
nia rozważanego w tajemnicach różańca, dotknięci nostalgią za tymi, któ-
rych zabrakło wśród żyjących a także za tymi, którzy w podziemiach Świę-
togórskiej bazyliki po swych życiowych trudach i bojach doświadczają 
ciszy i prawdy o przemijaniu zatrzymujemy się.  
 Ten klimat jesiennych pejzaży i listopadowych zaduszek nastraja nasze 
serce, by dziękować Bogu za tych, którzy pozostawili nam to wielkie dzie-
dzictwo kulturowe. Cnota wdzięczności dziś coraz bardziej będąca w zani-
ku każe nam skierować sercem i myślą pragnienie zachowania wciąż żywej 
pamięci nie tylko o naszych rodzicach, przyjaciołach, których darzyliśmy 
miłością, ale też o tych, którzy tworzyli tą fundację serca, to Święte Miej-
sce, ten Dom Matki, ten klasztor filipiński, w którym od wieków przesłanie 
kultury we wszystkich jej wymiarach pielęgnowane było.  
 Troska o zachowanie tego piękna, tej materialnej i duchowej kultury, to 
wielkie zmaganie z nieubłaganym zrębem czasu niszczącym fizycznie na-
gromadzone dzieła. Bolesna historia wydarzeń, wojen, kasaty, walki Kul-
turkamfu i totalitaryzmu, i aktualny czas powrotu do normalności ukazuje 
wielką miłość i odpowiedzialność przed Bogiem i przed następnymi poko-
leniami, aby to „wszystko” zachować.  
 W takim kontekście patrzenia w przyszłość i kierując się sercem, i dziś 
podejmujemy wielkie wyzwania, aby dalej był realizowany charyzmat fili-
pińskiej troski o kulturę we wszystkich jej wymiarach, aby brzmiały nie tylko 
wspaniałe akordy i tony króla instrumentów – świę togórskich organów, 
które niestety od wielu już lat milczą, a także rozmodlone serca wiernych 
pielgrzymów, którzy dziś wypełniają mury bazyliki i klasztoru, nie tylko 
swoją obecnością, ale także poszukiwaniem piękna, ciszy, bezpieczeństwa.  
 Radość serca, którą pragniemy się dzielić to I Festiwal Muzyki Orato-
ryjnej i przywrócenie spuścizny jednego z największych kompozytorów 
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świętogórskich Józefa Zeidlera, który blisko 30 lat tworzył tu dzieła naj-
wyższego kunsztu muzyki oratoryjnej.  
 Cieszy nas również fakt, że dzięki pomocy Funduszu Ochrony Środowi-
ska mogliśmy uporządkować sprawy związane z termo - modernizacją i 
ogrzewaniem ekologicznym klasztoru i bazyliki.  
 Drodzy Czytelnicy i Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej. Dzieląc 
się tymi radościami, sukcesami a także przemyśleniami zdajemy sobie 
sprawę, że mecenat sztuki, kultury, troska o jej zachowanie i piękno wy-
magało i tym bardziej dziś wymaga „serca i pieniędzy”. Rzeczywistość tę 
dobrze rozumieli, ponieważ byli realistami, fundatorzy, dobrodzieje, mece-
naci. To oni nie tylko fundowali te wspaniałe dzieła, ale zabezpieczali ich 
trwanie we właściwej kondycji poprzez renowację, konserwację zapisując 
również właśnie na ten cel legaty, majątki gruntów ornych, lasów.  
 Cała działalność kulturotwórcza oświeceniowa, muzyczna była prze-
myślnie z rozwagą zabezpieczona specjalnymi fundacjami na ten cel prze-
znaczonymi. A dziś? Majątki, grunty, budynki, zabudowania gospodarcze 
zniszczone, zdewastowane, a to co się dało, sprzedane. Rodzi się pytanie, 
jak wygląda mecenat państwa, ministra kultury i sztuki dziedzictwa naro-
dowego, który w ostatnich siedmiu latach nie wsparł ani merytorycznie ani 
finansowo naszych działań. Zdani jesteśmy tylko na własne siły i życzli-
wość społeczeństwa – niestety coraz bardziej spauperyzowanego. Warunki 
atmosferyczne, skażenie środowiska ekologicznego czyni ogromne spusto-
szenie w całym pokryciu ogromnych połaci dachów bazyliki i zabudowań 
klasztornych. Więźba dachowa, pokrycie kopuły, konserwacja okien, wy-
miana ołowianek, renowacja hełmów wieżowych wymagają wprost astro-
nomicznych sum nakładów przekraczające nasze możliwości. Gdy my bo-
rykamy się z tak koniecznym podstawowym a zarazem bolesnym proble-
mem konserwacji świętogórskich zabytków aktualni użytkownicy naszej 
ziemi, lasów, naszych zabudowań gospodarczych a także budynków daw-
nego zajazdu klasztornego dla pielgrzymów i turystów eksploatują ziemię, 
lasy, budynki w swój specyficzny sposób administrowania. Znane są nam 
również fakty, że z wypracowanych na ponad dwóch tysiącach hektarów 
gruntów ornych dochody stają się podstawą dla renowacji i utrzymania 
innych dawnych dworów i pałaców, są czynione wspaniałomyślne sponso-
ringi, ale nie dla bazyliki i świętogórskiego klasztoru.  
 Z serca do serca kierujemy ten niepokój i ból bezsilności wobec takiej 
„polityki”, wobec destrukcji, niszczenia nagromadzonych przez wieki na 
Świętej Górze dóbr kultury, dziedzictwa duchowego i narodowego.  
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 Chcąc korzystać z pomocy unijnej trzeba mieć przynajmniej 25% wła-
snych nakładów finansowych zabezpieczeń, a także „wielkie szczęście”, by 
właśnie nasz obiekt został zakwalifikowany do zainwestowania.  
 Kierowani wiarą i nadzieją w Bożą Opatrzność, opiekę Matki Najświęt-
szej i dobroć życzliwych serc z pełną odpowiedzialnością podejmujemy 
ciążące na nas obowiązki właściwego administrowania, opieki i troski o to 
dziedzictwo, które zostawili nam fundatorzy i poprzednie pokolenia.  
 Wsparci modlitwą i pomocną dłonią współczesnych dobrodziejów 
i pielgrzymów z ufnością patrzymy w przyszłość. Takiej postawy uczą nas 
dziś Sługa Boży Ks. Wawrzyniec Kuśniak, bł. Edmund Bojanowski, a tak-
że Sługa Boży Jan Paweł II i wielu innych, którzy kochali to Święte Miej-
sce Matki. To przecież Ona jest tutaj Matką, Królową, Gospodynią, Opie-
kunką, najbardziej troszczącą się przez wieki o Świętą Górę, która jest na-
prawdę radością ziemi – Świętym Miejscem Boga. To można doświadczyć, 
dostrzec tylko sercem. 
 Za Wasze serca dobre i życzliwe odwzajemniamy się naszymi filipiń-
skimi sercami pełnymi wdzięczności. 

 

Ks. Zbigniew Starczewski COr 
Superior 
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KOŚCIÓŁ ZAWSZE SŁUŻYŁ KULTURZE 
I BYŁ JEJ TWÓRCĄ 

 
 Sobór Watykański II w „Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym” rozpatruje różne kwestie, którymi Kościół 
zajmował się i zajmuje nieustannie. Jedną z ważnych dziedzin, od której 
nigdy nie odstąpił, ale zawsze wiernie jej służył jest kultura. I myślę, że 
co do tej kwestii nie trzeba nas zbytnio przekonywać, ponieważ poru-
szając się w tym świecie, a zwłaszcza po ziemi polskiej, a także po Eu-
ropie, którą nazywa się Starym Kontynentem, na każdym niemalże kro-
ku dostrzegamy materialne i duchowe dowody kościelnej troski o kultu-
rę.  
 „Mianem «kultury», według wspomnianej Konstytucji, w sensie 
ogólnym oznacza się wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wie-
lorakie uzdolnienia swego ducha i ciała; stara się drogą poznania i pracy 
poddać sam świat pod swoją władzę; czyni bardziej ludzkim życie spo-
łeczne tak w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej przez po-
stęp obyczajów i instytucji; wreszcie w dziełach swoich w ciągu wie-
ków wyraża, przekazuje i zachowuje wszelkie doświadczenia duchowe i 
dążenia na to, aby służyły one postępowi wielu, a nawet całej ludzko-
ści” (KK 53). 
 Mowa tu jest, że człowiek w dziełach swoich wyraża, przekazuje 
i zachowuje wielkie swe doświadczenia duchowe. Wydaje się, że szcze-
gólnym doświadczeniem dla człowieka - największym niewątpliwie, 
jest spotkanie się z Chrystusem, z całym wymiarem Jego Tajemnicy! I 
gdy człowiek doświadcza tegoż wymiaru zdolny jest do największych 
uniesień, które potem materializuje w postaci rozmaitych dóbr, które 
kapitał kultury zawsze ubogacają. Kościół, jako związany z Chrystusem 
zawsze był, jest i będzie twórcą kultury, a także różnych jej form obroń-
cą i przekazicielem. Gdy odwiedzamy choćby Muzeum Watykańskie 
oglądamy tam nie tylko dzieła sztuki artystów chrześcijańskich, ale 
również te, które pochodzą z epoki antycznej czy z kręgu innych niż 
chrześcijańska religii czy kultur. I tak potwierdza się to, o czym mówi 
nam „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym”: 
„Pomiędzy orędziem zbawienia a kulturą ludzką istnieją wielorakie 
powiązania. Bóg, bowiem objawiając się ludowi swemu aż do pełnego 
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okazania się w Synu Wcielonym, przemawiał stosownie do stanu kultu-
ry właściwego różnym epokom. 
 Podobnie i Kościół, żyjący w ciągu wieków w różnych warunkach, 
posłużył się dorobkiem różnych kultur, ażeby Chrystusowe orędzie 
zbawcze rozpowszechniać swym przepowiadaniem wśród wszystkich 
narodów oraz wyjaśniać je, badać, głębiej zrozumieć oraz lepiej wyrazić 
w odprawianiu liturgii i w życiu wielopostaciowej społeczności wier-
nych” (KK 58). 
 Z powyższych słów jasno się dowiadujemy o motywie, który towa-
rzyszy Kościołowi, gdy on kulturą się zajmuje. I to jeszcze dodać warto, 
a mianowicie, że „Kościół, posłany do wszystkich ludów jakiegokol-
wiek czasu i miejsca nie wiąże się w sposób wyłączny i nierozdzielny 
z żadną rasą czy narodem, z żadnym partykularnym układem obycza-
jów, żadnym dawnym czy nowym zwyczajem. Wierny własnej tradycji 
i zarazem świadomy swej uniwersalnej misji, potrafi nawiązać łączność 
z różnymi formami kultury, przez co bogacą się zarówno sam Kościół, 
jak i różne kultury. 
 
 „Dobra nowina Chrystusowa odnawia ustawicznie życie i kulturę 
upadłego człowieka oraz zwalcza i usuwa błędy i zło, płynące z ciągle 
grożącego człowiekowi zwodzenia przez grzech” (KK 58).  
 Takie słowa wyraziście nam mówią, że Kościół zawsze był, jest 
i pozostanie sojusznikiem kultury w różnych jej formach. Trzeba też 
dodać, że Kościół ma szacunek nie tylko do wytworów kultury, ale jesz-
cze bardziej do jej twórców. Wyrazem tegoż szacunku jest choćby to, co 
widzieliśmy, czy co przeżywaliśmy podczas pielgrzymek Papieża Jana 
Pawła II. Ojciec Święty zawsze spotykał się z ludźmi kultury i zawsze 
wypowiadał przed nimi najwznioślejsze słowa. Ileż takich spotkań było 
choćby na naszej polskiej ziemi! Niezapomniane jest dla mnie to spo-
tkanie, które odbyło się w Warszawie w 1987 r. kiedy Polska jeszcze 
była w okowach komunizmu. Wtedy Jan Paweł II powiedział: „Raduję 
się, że intelektualiści, artyści, ludzie kultury znajdują w Kościele prze-
strzeń wolności, której nieraz brakuje im gdzie indziej. I że dzięki temu 
odkrywają istotę i rzeczywistość duchową Kościoła, którą przedtem 
widzieli jakby z zewnątrz”. O tak, Kościół zawsze był tym, który lu-
dziom kultury gwarantował nie tylko pracę przez rozmaite swoje za-
mówienia, ale nade wszystko gwarantował przestrzeń wolności, której 
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kultura potrzebuje i w której ma być tworzona. Tak było zawsze i tak 
jest do dzisiaj. Kościół też będąc mecenasem kultury i sztuki pragnie 
najgłębiej, aby wszyscy twórcy kultury, przez swoją działalność uczyli 
ludzi prawdy o człowieku. Tak mocno wyraził to Jan Paweł II w cyto-
wanym tu przemówieniu do ludzi kultury w 1987 r.: „Każdy z was daje 
szczególne świadectwo o człowieku: o tym, jaki jest właściwy wymiar 
jego egzystencji. «Nie samym chlebem żyje człowiek» (Mt 4,4). Cho-
ciaż zdajemy sobie sprawę, jak doniosłe są sprawy chleba, jak wiele od 
nich zależy w życiu całej ludzkości i wszystkich narodów – w życiu 
poszczególnych osób i rodzin – to przecież przekonują nas te słowa 
Chrystusa: «nie samym chlebem». Nie samym. 
 Człowiek – to inny jeszcze wymiar potrzeb i inny wymiar możliwo-
ści. Jego byt określa wewnętrzny stosunek do prawdy, dobra i piękna. 
Istotną dla ludzkiej osoby jest transcendencja – a to znaczy zarazem: 
inny głód. Głód ludzkiego ducha. Dlatego Chrystus mówi, a pamiętamy, 
że powiedział to podczas kuszenia,  powiedział do kusiciela: «nie sa-
mym chlebem /…/ lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»” 
(Mt 4,4).  
 Niezwykłe słowa, które skierowane są do twórców kultury oraz ja-
kość do każdej i każdego z nas. Może czytający ten artykuł nie jest arty-
stą, ale tym, który z dóbr kultury korzysta i jest na nią wrażliwy. Niech 
ta wrażliwość zawsze w nas będzie. Niech pozwala nam zaspakajać 
najgłębsze aspiracje naszego ducha; niech pozwala nam dostrzegać, że 
Kościół Katolicki, nasza Matka, naprawdę karmi nas przeobficie nie 
tylko przy stole Słowa Prawdy i Sakramentów świętych, ale również 
przy suto zastawionym stole dóbr kultury materialnej i duchowej, które 
zawsze tworzy, troszczy się o nie i przy ich pomocy podnosi człowieka 
na wyżyny niebieskie w Chrystusie, w Którym zamieszkuje cała Pełnia 
– Pełnia Prawdy, Pełnia Dobra i Pełnia Piękna.  

 
Ks. Leszek Woźnica COr 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 
 

Święta Góra kojarzy nam się przede wszystkim z piękną barokową ba-
zyliką, w której obecna jest Matka Najświętsza - Świętogórska Róża Du-
chowna w znaku cudownej ikony. Pierwszym i najważniejszym znacze-
niem sanktuarium świętogórskiego jest oddziaływanie na ducha i pobudza-
nie do wiary. Odbywa się to na to wiele sposobów. Świętogórski dom od 
samego początku był także miejscem szczególnego oddziaływania na ludzi, 
mianowicie docierania do serca człowieka przez kulturę. 

Dlaczego taki sposób filipińskiego apostolstwa? Po pierwsze, w posłan-
nictwie Kościoła Powszechnego odnajdujemy wezwanie do budowania 
kultury chrześcijańskiej. Jest tak, ponieważ przez dzieła sztuki człowiek 
wyraża swoje uczucie i swoje przywiązanie do Boga, a bogactwo wieków 
staje się szczególnym wyzwaniem także na czasy obecne. Po drugie, nie ma 
literatury, architektury, rzeźby, malarstwa czy muzyki europejskiej bez 
mniejszych lub większych wpływów chrześcijańskiej wiary, a wielu przy-
padkach nasza kultura i cywilizacja wręcz zakłada taką właśnie mentalno-
ściową przynależność odbiorców. Kościół, bowiem zawsze był przyjacielem 
sztuki i nauki. Światowe dziedzictwo sztuki jest prawdziwym skarbem twór-
czych zdolności człowieka i daje wymowne świadectwo o ludzkiej inteligen-
cji, która uczestniczy w dziele Boskiego Stwórcy. Kościół zawsze odwoły-
wał się do sztuk pięknych, aby przy ich pomocy sławić dar życia, a zwłasz-
cza, aby godnie, należycie i pięknie spełniać swe święte obrzędy. (Przemó-
wienie Sługi Bożego Jana Pawła II do ambasadorów akredytowanych przy 
UNESCO z dnia 8.V. 2004 r.). 

Dla Kongregacji Świętego Filipa Neri to wezwanie Kościoła jest samym 
centrum charyzmatu. Ale powiedzmy od razu: nie chodzi tu o kulturę dla 
kultury, sztuka nie jest celem samym w sobie; jest ona wspaniałym środ-
kiem wyrazu – wyraża wiarę i zarazem do wiary może zachęcać, służy 
wierze. Taką właśnie rolę upatrywał w niej Święty Filip. W XVI wieku 
założył w Rzymie Oratorium. Było to miejsce modlitwy i rozmów o Bogu 
oraz różnych duchowych sprawach. Spotkaniom tym towarzyszyła często 
muzyka. Śpiewano proste, oparte na poetyckim tekście hymny duchowne, 
znane pod nazwą laudi spirituali. Z czasem do Oratorium przychodziło 
coraz więcej ludzi, a wśród nich byli również znani twórcy muzyki ko-
ścielnej, ludzie kultury i sztuki. Dla rzymskiego Oratorium muzykę tworzy-
li miedzy innymi Giovanni Animuccia z Florencji, muzyk działający przy 
Cappella Giulia u św. Piotra oraz papieski kompozytor Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, blisko związany z Oratorium i  uważany za jednego z naj-
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większych muzyków późnego renesansu, który zapoczątkował nowy styl 
polifoniczny w muzyce kościelnej. Nowe spojrzenie na muzykę i jej rolę 
duchowo-wychowawczą dało podwaliny pod barokową formę muzyczną 
nazywaną właśnie oratorium, jak na przykład dzieło Mesjasz G.F. Haendla. 
W szczególny sposób muzykę wykorzystywał Święty Filip w duchowej 
formacji swoich uczniów. 

Nie inaczej mogło, więc być, gdy w 1668 roku do Gostynia przybyli 
spadkobiercy idei rzymskiego oratorium. Wybudowano piękną bazylikę, 
uznawaną za perłę polskiego baroku, powstała biblioteka klasztorna, zaw-
sze dbano o należyty poziom artystyczny naczyń i strojów liturgicznych. 
To wszystko pokazuje jak wielką świadomość i wyrobienie mieli ówcześni 
nie tylko filipini, ale także ci, którzy stanowili tak zwaną elitę i tym samym 
nie szczędzili pieniędzy na kulturę. Scheda oratorium gostyńskiego jest 
niezwykle imponująca także, gdy chodzi o muzykę, tak bardzo umiłowaną 
przez Ojca Założyciela. Od początku XVI wieku komponowano tu muzykę 
i szybko powstała w klasztorze kapela, która uświetniała uroczystości ko-
ścielne. Zawsze dbano o kształcenie i zatrudnianie nowych muzyków – 
grali tu jedni z najlepszych instrumentalistów, śpiewali dobrej klasy woka-
liści, istniała przyklasztorna szkoła muzyczna. Na Świętej Górze tworzyli 
artyści wielkiego formatu, między innymi Jan Wański i Józef Zeidler. 
W archiwach świętogórskich przechowywane są liczne zbiory nut, a wśród 
nich znajdują się unikatowe i nieznane jeszcze szerszemu gronu dzieła, w 
tym wielu odkrywanych dopiero kompozytorów.  

W czasach współczesnych Święta Góra jest również miejscem kulturo-
twórczym. W lokalnej twórczości literackiej i malarskiej gostyński klasztor 
zajmuje znaczące miejsce. W wielu publikacjach można znaleźć Bazylikę 
Świętogórską, znajduje się ona także w herbie Gostynia. Powstało wiele 
poezji o Świętej Górze, w tym wiele wierszy autorstwa ks. Tadeusza Nage-
la COr.. Wielokrotnie przyjeżdżają tu artyści, którzy pragną poszukać in-
spiracji dla swojej twórczej działalności. Co jakiś czas odbywają się plene-
ry malarskie lub dyskusyjne. Dlatego na korytarzach klasztornych można 
spotkać efekty materialne tych spotkań – obrazy z bogactwem ujęć święto-
górskich pejzaży.   

O dziedzictwo kulturowe świętogórskiego sanktuarium troszczą się dwa 
stowarzyszenia, które siedzibę swoją mają na Świętej Górze. Są to Stowa-
rzyszenie Miłośników Zabytków Świętogórskich oraz Stowarzyszenie Miło-
śników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera. Celem tych grup „zapa-
leńców” jest dbanie o piękno oraz promocja Świętej Góry w regionie. Mię-
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dzy innymi dzięki istnieniu tych stowarzyszeń osób świeckich klasztor 
gostyński znów spełnia swoją kulturotwórczą funkcję.  

Powinniśmy mieć świadomość, że Święta Góra znana jest w regionie, 
a Gostyń kojarzony jest nie tylko z mlekiem, filtrami i szkłem (skądinąd 
dobrze, że nas kojarzą z przedsiębiorczością i najwyższą jakością), ale tak-
że z przepięknym klasztorem, wspaniałą architekturą bazyliki i niepowta-
rzalnym duchowym klimatem. Jeśli uważnie przypatrzymy się Świętej 
Górze od tej kulturotwórczej roli, uświadomimy sobie jak wielka szansa 
przed nami, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę przemiany zachodzące 
w infrastrukturze (zmodernizowane połączenie drogowe z Poznaniem) oraz 
możliwości pozyskiwania środków finansowych na różne działania. Pro-
blem pozostaje jak zawsze tylko jeden. Są nim tak zwane zasoby ludzkie. 
Potrzebni są ludzie, którzy chcą coś ponadprzeciętnego zrobić i ludzie, 
którzy te działania docenią. Wiele możemy zrobić dla kultury i znaczenia 
Świętej Góry w Wielkopolsce, musimy tylko chcieć. Początek zawsze jest 
taki sam: trzeba ukochać to piękno i dziedzictwo, któremu na imię Święta 
Góra. 

 
Ks. Jakub Przybylski COr 
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Tym razem „Ambonę Świętogórską” udostępniamy Wielkiemu Pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II prezentując fragment Jego przemówie-
nia w czasie spotkania ze światem kultury w Teatrze Wielkim w 

Warszawie dnia 8 czerwca 1991 r. Przesłanie to dobrze kore-
sponduje z tematyką niniejszego numeru Świętogórskiej Róży Du-

chownej. 
 
 „Dziś świat kultury dokonuje odbudowy należnej sobie autonomii. 
Jest to proces naturalny i słuszny. 

Ufam jednak, że okres, w którym kultura narodowa korzystała po-
niekąd z kościelnego azylu, pozostawił trwały ślad w waszych, drodzy 
państwo, środowiskach. Ufam, że jako twórcy kultury wyraźniej teraz 
rozpoznajecie podstawowe znaki orientacyjne, umożliwiające auten-
tyczne poruszanie się w dziedzinie ducha. Mam na myśli zwłaszcza 
głoszoną przez chrześcijaństwo prawdę o osobie ludzkiej oraz chrześci-
jańską hierarchię wartości. 

W ten sposób na spotkaniu ze światem kultury wracamy do przypo-
wieści o talentach. Wraz z wami wszystkimi, drodzy państwo, wraz z 
Kościołem i społeczeństwem w Polsce, jestem głęboko zatroskany o 
człowieka, o spełnianie się człowieka. A drogą do tego spotkania - jak 
przypomina Sobór, a także doświadczenie ogólnoludzkie - jest dar bez-
interesowny dar z siebie. 

Ten dar znajduje swój dalszy wyraz w wielu różnych talentach. Na 
nich opiera się ogólnoludzka i narodowa kultura. Pragnę wszystkim tym 
talentom, które rozwijają się i osiągają ową postać piękna, które jest 
«kształtem miłości» (C. K. Norwid, Promethidion, Bogumił, w. 109), 
życzyć, aby się pomnażały w każdej dziedzinie życia polskiego. 

Modlę się o to do Boga, który jest Dawcą talentów. Modlę się, aby 
wszyscy ludzie wielorakich talentów na ziemi polskiej znajdowali wa-
runki do twórczej pracy. Aby mogli nas obdarzać prawdziwym pięk-
nem. Piękno - praca - zmartwychwstanie: ta Norwidowska triada pozo-
staje zawsze w mocy. Mówiliśmy o tym przed czterema laty w kościele 
Św. Krzyża. Dziś do tego powracam. Dziś, bowiem - może inaczej niż 
wówczas, ale bardziej jeszcze - czujemy potrzebę zmartwychwstania, 
czujemy imperatyw zmartwychwstania. 
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Tutaj zrobię wtręt do tekstu, który już się kończy. Miałem to powiedzieć na 
samym początku pielgrzymki, na poligonie pod Koszalinem. Kiedy znalazłem 
się tam wśród Wojska Polskiego śpiewającego «Bogurodzicę», nie tylko «Błę-
kitne rozwińmy sztandary», modlącego się, zanim przyjechał papież, na cało-
nocnym czuwaniu, przecierałem oczy. Nie w znaczeniu dosłownym, w do-
słownym znaczeniu zachowywałem się normalnie, ale wtedy zrozumiałem 
zapis zmartwychwstania w ewangeliach. Mianowicie ten zapis, jak państwo 
pamiętacie, zawiera naprzód stwierdzenie, że niewiasty, dokładnie niewiasty, 
poszły rano do grobu, żeby namaścić Chrystusa, którego spodziewały się zna-
leźć martwym. Bały się tylko jednej rzeczy: kto im odwali kamień grobowy. 
Pierwsze zdziwienie: kamień grobowy odwalony. Drugie zdziwienie jeszcze 
większe: grób pusty. A dopowiedzenie już nie słowem ludzkim, bo słowo 
ludzkie by tego nie potrafiło wypowiedzieć. Mówi istota nadludzka: nie ma Go 
tu, zmartwychwstał. Te niewiasty biegną do apostołów i apostołowie nie wie-
rzą. Nie wierzą. I wtedy ja, należący do następców apostołów, zrozumiałem 
moich wielkich poprzedników. 

Miałem to zamiar zaraz im powiedzieć, ale nie było czasu, nie było 
nawet kontekstu. Niemniej chodziło to za mną i wreszcie znalazłem 
miejsce. Wolę z tym z Polski nie odjeżdżać, tylko zostawić to tutaj, jak 
nie gdzie indziej, to przynajmniej w Teatrze Narodowym. 

No więc, to jest takie wielkie zdumienie. Zmartwychwstanie i zdumie-
nie. Trudno się tu nie dziwić. Ja właściwie przez cały ten tydzień, przeno-
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sząc się z miejsca na miejsce i to w tempie dość szybkim, wciąż robię tego 
rodzaju odkrycia, ale największe, najbardziej rezurekcyjne było to odkrycie 
w Koszalinie. Jest tu zresztą na sali biskup polowy Wojska Polskiego i 
może to przekazać swoim diecezjanom, może im to przekazać w języku 
bardziej wojskowym, bo ma w tej dziedzinie przygotowanie. 

A jednak nie wycofuję się z tego, co powiedziałem, zwłaszcza po usły-
szeniu tego, co usłyszałem i po przeczytaniu wielu innych rzeczy, które 
przeczytałem: dziś, może inaczej niż wówczas u Świętego Krzyża przed 
czterema laty, ale może i bardziej jeszcze, czujemy potrzebę zmartwych-
wstania, czujemy imperatyw zmartwychwstania, tego zmartwychwstania 
Chrystusowego, które św. Paweł przetłumaczył na zasadę życia chrześci-
jańskiego, na zasadę życia sakramentalnego. Wystarczy zajrzeć do listu ad 
Romanos, gdzie Paweł pisze o chrzcie, nie tylko zresztą, ale zwłaszcza 
o chrzcie. Zmartwychwstanie jest zasadą życia chrześcijańskiego, życia 
sakramentalnego: Chrystusowe zmartwychwstanie zaszczepione w nas. 
Natomiast to samo zmartwychwstanie przez Norwida zostało przetłuma-
czone na wymóg życia narodowego, powiedziałbym nawet społeczno-
ekonomicznego: jak być narodem zmartwychwstałym, to znaczy narodem, 
który żyje pełnią życia. Ja tak kluczę, a już chcę powiedzieć właściwie 
ostatnie słowo, powiedzieć mianowicie, że tego, właśnie tego zmartwych-
wstania, przetłumaczonego przez Norwida na wymóg życia narodowego, 
życzę tobie, Polsko, Ojczyzno moja! 

Chcę jeszcze powiedzieć, że to życzenie składam na wasze ręce, drodzy 
państwo, na wasze ręce. Na ręce całego narodu, a w szczególności na wa-
sze ręce, was wszystkich tutaj obecnych, którzy jesteście w jakimś sensie 
tego narodu pogłębioną świadomością, intelektem, twórczą perspektywą, 
którzy jesteście tego narodu miłośnikami. Miłujecie ten naród. Daliście 
temu świadectwo i ja się do was zawsze w tej dziedzinie przyłączałem. I 
dziękuję za wszystko, coście dla tej sprawy uczynili, i wierzę, że wasz czyn 
ma przyszłość. I ma przyszłość również nasza Ojczyzna, nasze społeczeń-
stwo, ma przyszłość europejską. Właściwie już wpisała się w historię XX 
w. przez to, co było. Nie traćmy tego sprzed oczu. Nie traćmy. Ludzie o 
tym myślą, ludzie o to pytają. Ja przychodzę z takiego punktu świata, ta-
kiego miejsca, gdzie mogę się o tym przekonać. Więc: w górę serca!” 

Jan Paweł II 
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„ŁUK MÓJ KŁADĘ NA OBŁOKI, 
ABY BYŁ ZNAKIEM PRZYMIERZA …” (Rdz 9,13) 

 
 Nawiedzenie przez Papieża Benedykta XVI byłego hitlerowskiego 
obozu w Auschwitz – Birkenau było szczególnym etapem pielgrzymki 
Papieża w Polsce. Wyróżniały go oczekiwania całego świata, a szczegól-
nie tych narodów, które straciły w nim najwięcej swych synów i córek. 
KL Auschwitz – Birkenau pozostaje nadal ogromną, ciągle świeżą raną 
na „ciele świata”, dlatego nic dziwnego, że te liczne oczekiwania i to 
rozbiegające się w różnych kierunkach były ogromne. Późniejsze komen-
tarze tej wizyty pomijały niestety istotę papieskiego przesłania. Dlatego i 
ten osobny artykuł powracający do pamiętnego dnia 28 maja 2006 r. 
 Najpierw była pokorna droga Papieża przez bramę pod cynicznym 
napisem „Arbeit macht frei” – (Praca czyni wolnym). Papież szedł w 
całkowitym milczeniu, samotnie, tą drogą do ściany śmierci, która była 
ostatnią drogą dla setek tysięcy ludzi. W postawie Jego było widać sku-
lenie się w sobie, zatopienie w modlitwie i jakieś niewypowiedziany 
ciężar. Na kilkadziesiąt metrów od ściany śmierci w milczeniu dołączył 
do Papieża prezydent RP Lech Kaczyński, który jakby chciał pomóc 
ponieść ten niewidzialny ciężar. Pod ścianą śmierci Papież, już sam 
modlił się długą chwilę, zdjął nawet swą papieską piuskę (nakrycie 
głowy). Na zakończenie modlitwy głęboko się skłonił i zapalił znicz. 
 Pod ścianą straceń Papież spotkał się z grupą 32 więźniów, którzy 
przeżyli gehennę obozu. Podchodził do każdego z nich z osobna, witał 
się, chwilę rozmawiał. Niektórzy stali o kulach, wspierali się o laskach. 
Papież głaskał ich, błogosławił, słuchał … .  
 Później zszedł po schodach do bloku XI – nazywanego blokiem 
śmierci. Wszedł samotnie do celi śmierci św. Maksymiliana Kolbe. By-
ła tam zapalona świeca, którą ofiarował przed laty Jan Paweł II. Wzru-
szony Papież zakończył głośno modlitwą: „Święty Maksymilianie Kol-
be módl się za nami, wszyscy święci męczennicy módlcie się za nami”.  
 Następnie Papież przejechał samochodem do Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy, gdzie powitali go kardynałowie Dziwisz i Macharski oraz ks. Jan 
Nowak – Polak i ks. Manfred Deselaers – kapłan niemiecki, pracujący od 
16 lat w Centrum na rzecz pojednania, a także dwoje młodych ludzi – 
Polak i Niemka. Były też Siostry Karmelitanki Bose, które mieszkają 
i modlą się w klasztorze o około 200 m oddalonym od Centrum.  
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Kard. Stanisław Dziwisz powitał Papieża mówiąc między innymi, że na 
tej ziemi rozegrała się wielka tragedia ludzkości, nienawiść sięgnęła zeni-
tu i został znieważony człowiek i Bóg, który stworzył człowieka na swój 
obraz i podobieństwo. „Ale na tej ziemi zwyciężyła również miłość. Wy-
starczy jedno imię: św. Maksymilian Kolbe. I jeszcze jedno imię: 
św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein. Na tej ziemi zroszonej 
krwią niewinnych ludzi staramy się budować nową cywilizację miłości”.  
 W Birkenau przy Pomniku Męczeństwa Narodów, wśród deszczu 
Papież przeszedł wzdłuż 22 tablic upamiętniających w różnych języ-
kach ofiary obozu. Przy kilku z nich Papież zatrzymywał się i modlił 
się. 
 Następnie rozpoczęło się Nabożeństwo. Przestał padać deszcz, który 
towarzyszył Papieżowi w tej „drodze krzyżowej” przy 22 stacjach ofiar 
narodów. Nad obozem ukazała się tęcza. Niby jest to zwykłe zjawisko 
atmosferyczne, ale w tym miejscu i w tym momencie stała się znakiem 
szczególnym. Trzeba przypomnieć tu słowa Boga wypowiedziane do 
Noego, jako komentarz do tego znaku tęczy.  

 
„A ten jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą 
żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: łuk mój kładę na obłoki, aby 
był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki 
nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na mo-
je przymierze, które zawarłem z wami i z wszelka istota żywą, z każ-
dym człowiekiem …”(Rdz 9,12-15).  
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 Pod tym znakiem nadziei odmawiano modlitwy: Psalm 22, ze zna-
nym wołaniem umierającego Jezusa na krzyżu – „Boże mój, Boże mój 
czemuś mnie opuścił?”. Następnie modlono się w językach – romskim, 
rosyjskim, polskim, hebrajskim, angielskim oraz po niemiecku modli-
twę wypowiedział sam Papież.  
 Z przemówienia papieskiego, które w tym miejscu nastąpiło, pragnę 
podkreślić następujące myśli, jako przesłanie do świata:  

 „Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko 
Bogu i człowiekowi, niemających sobie równych w historii, jest rze-
czą prawie niemożliwą – a szczególnie trudną i przygnębiającą dla 
chrześcijanina, dla Papieża, który pochodzi z Niemiec”. Trzy razy 
Papież nawiąże do swego rodowodu niemieckiego, dając wyraz nie-
wypowiedzianemu ciężarowi, jaki na nim spoczywa. A mimo to, 
nawiązując do słów Jana Pawła II z 7.06.1979 roku „… nie mogłem 
tu nie przybyć jako Papież …”. Benedykt XVI powiedział: „Jan Pa-
weł II był tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzę tutaj jako syn 
narodu niemieckiego i dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim 
Poprzednikiem: nie mogłem tu nie przybyć. Przybyć tu musiałem. 
Był to i jest obowiązek wobec prawdy, wobec prawa tych, którzy tu 
cierpieli, obowiązek wobec Boga; abym był tu jako następca Jana 
Pawła II i jako syn narodu niemieckiego”. 

 „Ciągle powraca jedno (pytanie): Gdzie był Bóg w tamtych dniach? 
Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenia, na 
ten triumf zła. 

 Papież przytacza psalm 44 w którym zamknięty jest: „Ten krzyk 
trwogi cierpiącego Izraela, który wzywa Boga w godzinie ogromnej 
udręki, jest równocześnie wołaniem o pomoc wszystkich ludzi, któ-
rzy w historii – wczoraj, dziś i jutro – płacą cierpieniem za umiłowa-
nie Boga, prawdy i dobra; a jest ich wielu, również dziś. 

 Nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga – widzimy tylko jej frag-
menty i błądzimy, gdy chcemy być sędziami Boga i historii… . Po-
winniśmy wytrwale, pokornie, ale i natarczywie wołać do Boga: 
Przebudź się! Nie zapominaj o człowieku, którego stworzyłeś! To 
nasze wołanie do Boga winno jednocześnie przenikać nasze serca, 
aby obudzić ukrytą w nas obecność Boga – by Jego moc, którą zło-
żył w naszych sercach, nie została stłumiona i zagrzebana w nas 
przez muł egoizmu, strachu przed ludźmi, obojętności i oportunizmu. 
Zanośmy to wołanie do Boga, skierujmy je również do naszych serc 
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właśnie teraz, gdy pojawiają się nowe zagrożenia, gdy w ludzkich 
sercach zdają się panować na nowo moce ciemności; z jednej strony 
nadużywanie imienia Bożego dla usprawiedliwienia ślepej przemocy 
wobec niewinnych osób; z drugiej zaś strony cynizm, który nie uzna-
je Boga i szydzi z wiary w Niego.  

 Jest to wielkie wezwanie Papieża do czujności, do modlitwy, do 
wielkiego wołania do Boga, aby swoja łaską obudził w sercach ludzi, 
złożoną moc swoją, swój obraz i podobieństwo. 

 „Stoimy dziś w miejscu Szoah. Czas miniony nie jest nigdy tylko 
przeszłością. Dotyczy nas wszystkich i wskazuje drogi, którymi nie 
należy iść, jak też drogi, którymi pójść trzeba. Tak jak Jan Paweł II 
przeszedłem przed rzędem tablic, które w różnych językach upamięt-
niają ofiary tego miejsca … . Wszystkie te pamiątkowe tablice mówią 
o ludzkim cierpieniu, wskazują na cynizm władzy, która traktowała 
ludzi jak przedmioty, nie uznając w nich osób, będących obrazem Bo-
ga. Niektóre z tych tablic trzeba wspomnieć w sposób szczególny:  

 - tablica w języku hebrajskim mówi, że: „bezwzględni zbrodniarze 
unicestwiając ten naród, zamierzali zabić Boga, który powołał Abra-
hama, a przemawiając na górze Synaj, ustanowił zasadnicze kryte-
ria postępowania ludzkości, obowiązujące na wieki. Skoro ten naród 
przez sam fakt swojego istnienia stanowi świadectwo Boga, który 
przemówił do człowieka i wziął go pod swoją opiekę, to trzeba było, 
aby Bóg umarł, a cała władza spoczęła w rękach ludzi. Wyniszczając 
Izrael poprzez Szoah, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzeń wiary 
chrześcijańskiej i zastąpić ją ostatecznie stworzoną przez siebie wia-
rą w panowanie człowieka – człowieka mocnego”.  

 - tablica w języku polskim – „W pierwszej fazie starano się wyelimi-
nować przede wszystkim inteligencję, by w ten sposób zlikwidować 
naród jako samodzielny podmiot historyczny, aby sprowadzić go, 
o ile wciąż będzie istniał, do poziomu niewolników”. 

 - Wszystkie inne tablice w językach europejskich mówią o cierpieniu 
ludzkim na całym kontynencie. „Poruszyłyby się serca jeszcze bar-
dziej, gdybyśmy przywoływali ofiary nie tylko zbiorowo, ale mogli 
zobaczyć twarze poszczególnych osób, które zginęły w mrokach ter-
roru … . Te tablice upamiętniają losy nieprzeliczonych rzesz ludzi. 
Ci ludzie wstrząsają naszą pamięcią, wstrząsają naszym sercem. Nie 
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chcą wywoływać w nas nienawiści, ale raczej pokazują, jak straszne 
jest dzieło nienawiści … . Chcą wzbudzić w nas uczucia, które wyra-
żają słowa włożone przez Sofoklesa w usta Antygony, mówiącej 
w obliczu panującego okrucieństwa: «Nie jestem tu, aby razem nie-
nawidzić, lecz by razem miłować»”.  

 Ale najważniejszym przesłaniem uważam zawarte w słowach Papieża 
Benedykta, który powiedział: „Dlatego też jestem tu dziś: aby prosić o 
łaskę pojednania – aby prosić przede wszystkim Boga, bo tylko On mo-
że otworzyć i oczyścić nasze serca; ale również ludzi, którzy tu cierpieli; 
a także o łaskę pojednania dla wszystkich, którzy w tej godzinie naszych 
dziejów wciąż cierpią pod panowaniem nienawiści i przemocy zrodzo-
nej przez nienawiść”.  
 
Przesłanie to obejmuje nie tylko tych, którzy wciąż jeszcze cierpią z po-

wodu tej tragedii sprzed ponad 60 laty, ale każdego, kto wplątany jest w 
nienawiść do drugiego człowieka, tak w skali międzynarodowej, jak ro-
dzinnej, sąsiedzkiej oraz względem pojedynczego człowieka. W tym papie-
skim przesłaniu doczytujemy się wezwania samego Jezusa Chrystusa: „Mi-
łujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 
tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,44-45).  

Wielu ludzi doświadczyło i doświadcza straszliwych skutków nienawi-
ści, tu w Auschwitz Birkenau i wielu innych obozach i więzieniach od 
Atlantyku po Kamczatkę. Cały świat oplątany jest niewyobrażalną siecią 
nienawiści, która rani całe narody, jak również poszczególne rodziny i po-
jedynczych ludzi. Sam człowiek nie potrafi się uwolnić od tej sieci niena-
wiści. Nie potrafi wyciągnąć sam swej ręki w geście pojednania. Potrzebna 
jest człowiekowi i całym narodom wielka łaska Boga, wielka moc Boga, 
która może „otworzyć i oczyścić serca ludzi” z gniewu, nienawiści i chęci 
zemsty. O to modli się Papież, o to woła Papież do Boga – dla siebie i dla 
„wszystkich ludzi, którzy wciąż cierpią pod panowaniem nienawiści i 
przemocy zrodzonej przez nienawiść”.   

 
Ks. Tadeusz Badura COr  
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ODKRYJMY RADOŚĆ WIARY! 
 
Pod takim hasłem w dniach od 2 do 6 sierpnia b.r. odbyły się na 

Świętej Górze II Diecezjalne Dni Młodzieży. Zgromadziły one ponad 
70 młodych ludzi z całej Wielkopolski, którzy na kilka dni zamieszkali pod 
wspólnym, klasztornym dachem. Tematem wiodącym tegorocznego spo-
tkania była radość, przeżywana w różnych aspektach. Była refleksja nad 
„radością grzechu”, radością poszukiwania Boga, radością nawrócenia 
i radością dzielenia się odkrytą na nowo wiarą z innymi.  

Po środowym wieczornym spotkaniu integracyjnym, gdzie pośród 
wspólnych zabaw i tańców wszyscy mieli okazję bliżej się poznać, od 
czwartku, aż do ostatniego dnia realizowany był program, na który składały 
się oprócz posiłków: półgodzinne poranne i południowe modlitwy, konfe-
rencje, spotkania z zaproszonymi gośćmi, wieczorna Msza św. w bazylice. 
Plan dnia, którego nie powstydziłby się nawet klasztor o zaostrzonej regu-
le... A jednak młodzi ludzie chętnie, z zapałem i niewyczerpaną nawet bez-
sennymi nocami energią, uczestniczyli we wszystkich punktach dnia. 
W czwartek była znowu wspólna zabawa i tańce do północy, co pewnie 
nikogo nie zadziwi, bo młodzi lubią się bawić, ale w piątek od 20.30 roz-
poczęła się ponad dwugodzinna adoracja krzyża i wspólna modlitwa. Trze-
ba było widzieć, jak w rozświetlonej tylko świecami kaplicy, młodzi swoje 
głowy składali na krzyżu leżącym na posadzce, podobnie jak św. Jan na 
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piersi Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy… Kolejnym ciekawym elemen-
tem spotkania była nauka łacińskich tekstów Mszy św., do czego młodzi 
zabrali się z dużym zapałem, aby w niedzielę zwieńczyć nasze spotkanie 
liturgią w oficjalnym języku Kościoła.  

Takie chwile, gdy gromadzimy się z młodzieżą pozwalają mieć na-
dzieję, że wiara Kościoła zostanie poniesiona odważnie w przyszłość przez 
następne pokolenie. Spotkania młodzieży na Świętej Górze pokazują jak 
młodzi tęsknią za prawdziwą modlitwą, że wcale im się nie spieszy na 
Mszy św., bo to oni śpiewali najdłużej i wychodzili ostatni z bazyliki. Mło-
dzi mają wiele problemów i pytań, które przywieźli ze sobą, ale mają też 
pragnienie poszukiwania mądrych odpowiedzi. Takie dni to po prostu spo-
tkanie młodego Kościoła, który dojrzewa do czekających go w przyszłości 
zadań. Jeden z uczestników – Paweł „Max” na naszej stronie internetowej 
napisał: Nie da się opisać tego, co przeżyliśmy, jeszcze nigdy nie przeżyłem 
czegoś takiego i jeszcze mocniej utwierdziłem się w wierze, wiem jedno: 
będę częściej wracał na Świętą Górę!!! Hej, hej o hej FILIPINI są OK !!! 
Bóg zapłać za wszystko :) !!! 

No właśnie. Tak było.  
    Ks. Dariusz Dąbrowski COr 
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MONSTRANCJE AUGSBURSKIE Z KLASZTORU 
KSIĘŻY FILIPINÓW NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 

W GOSTYNIU 
 

Dawny mecenat artystyczny administratorów kościoła przejawiał się 
w dbałości o piękno liturgii sprawowanej we wspaniałej oprawie architekto-
nicznej, stosownym wyposażeniu wnętrza świątyni, aranżacji rzeźby, obra-
zów, muzyki i śpiewu w jedną harmonijną całość. Na płaszczyźnie percep-
cyjnej przestrzeń liturgiczną tworzą struktury oddziaływujące na zmysły, 
a zarazem wciągające uczestnika w akcję religijną poprzez wzrok, słuch jak 
również zapach. Piękno obrazu zyskuje dopełnienie w dźwięku instrumen-
tów muzycznych, śpiewie chóru i unoszącym się niczym modlitwy zapachu 
kadzidła. W tej akcji kultycznej niepoślednią rolę zajmują sprzęty kościelne 
podnoszące swoim artyzmem piękno sprawowanych obrzędów. Spośród 
sprzętów służących do nabożeństw eucharystycznych ważną rolę odgrywają 
monstrancje zaliczane do naczyń typu vasa sacra, czyli takich, które bezpo-
średnio stykają się z najświętszymi postaciami. Co więcej, monstrancje uwa-
żane są za koronowane naczynia w hierarchii sprzętów kościelnych. Wyko-
nywane były ze szlachetnego kruszcu, nierzadko ze złota, wysadzane klejno-
tami i tworzone z niebywałym kunsztem artystycznym. W niniejszym arty-
kule zaprezentowane zostaną dwie rokokowe monstrancje eucharystyczne 
przechowywane w klasztornym skarbcu na Świętej Górze.   

Monstrancje zostały odnotowane w inwentarzu klasztornym pisanym 
w latach 1767 – 1788. Dawny ten inwentarz podaje: „Monstrancya Parnite-
rowa do Tabernaculum robiona ma sześć piramidków kleynotami sadzone 
sztukami auszpurskimi srebrnemi ozdobiona cała miedziana czysto wyzłoco-
na, Postument w niej srebrny wyzłocony sparsim sztuki na nim auszparskie 
srebrne Krzyż na wierzchu kryształowy w którym jest Lignum vitae na rogach 
krzyżyka drobne dyamęciki  
Monstrancya pomniejsza cała srebrna wyzłocona ma Malchisedek kamysz-
kami czeskiemi wyszadzony powierzchu Jey Monstrancyi sześć pieramidków 
misterney roboty drobnemi kamyszkami czeskiemi sadzone, na wierzchu, pod 
krzyżykiem wiszące także czerwone kamyszki, nad nimi Opatrzność Boska 
w promieniach srebrnych pozłoconych, krzyżyk także wierzchni kamyszkami 
czeskiemi sadzony”.1 

                                                           
1 Sprzęt srebrny kościelny,[w:] Dokumenta starożytne XVI – XIX w., AFG, sygn. A 5 
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Prezentowane naczynia do czasu kasaty filipinów w 1876 r. przechowy-
wane były w klasztornym skarbcu na Świętej Górze. Po tym tragicznym 
wydarzeniu ogromna większość naczyń uległa rozproszeniu, ale monstrancja 
mniejsza pozostała na Świętej Górze. Wspomina o niej niemiecki inwentary-
zator dla regionu Wielkopolski Julius Kothe w publikacji z 1896 r. Pisząc 
o zabytkach z klasztoru pofilipińskiego odnotował monstrancję ze znakiem 
Augsburga i literką „O” oraz znakiem „ED”.2 Monstrancja większa została 
przekazana w depozyt albo przez filipinów albo przez władze pruskie 
do kościoła p.w. św. Michała w Dolsku. Ten sam badacz niemiecki wśród 
zabytków kościoła w Dolsku wymienia monstrancję augsburską z literką „P” 
i inicjałami „ED” dodając, że pochodzi z dawnego klasztoru filipińskiego 
koło Gostynia3. Dopiero w latach sześćdziesiątych XX w. wszczęto starania 
o odzyskanie monstrancji zakończone powodzeniem. Ostensorium wróciło 
do prawowitych właścicieli na pierwotne miejsce fundacji. 

Monstrancje zamówione zostały przez księży filipinów gostyńskich we 
Wrocławiu, słynnym wówczas środowisku złotniczym. Kornika klasztorna 
podaje, że roku 1765 r. zapłacono za monstrancję dużą 3246 złotych i 1699 
złotych za monstrancje małą4. Zapewne celem fundacji było uświetnienie 
nabożeństw eucharystycznych poprzez dopełnienie piękna liturgii pięknem 
używanych w niej naczyń. Z dużym prawdopodobieństwem można domnie-
mywać, że przy uskutecznianiu zamierzonej donacji zwrócono się do złotni-
ka wrocławskiego Tobiasza Plackwitza, znanego już z wcześniejszej realiza-
cji tabernakulum dla miejscowego kościoła. T. Plackwitz urodził się we 
Wrocławiu, był synem złotnika o takim samym imieniu, pracował u mistrza 
Christiana Schlenckera. Jako prace mistrzowskie wykonał kielich, pierścień 
oraz pieczęć. Mistrzem został 15 grudnia 1727 r. Jego żona Anna Rosina 
umarła 13 grudnia 1731 r. Parał się zarówno rzemiosłem, jak również han-
dlem dziełami sztuki złotniczej5. Jako handlarz zapewne pośredniczył w 
zakupie monstrancji gostyńskich, które wykonał mistrz z Augsburga Emanu-
el Abraham Drentwett. Ostensoria filipińskie potwierdzają ożywione kontak-
ty złotników wrocławskich z wiodącym wówczas europejskim środowiskiem 
augsburskim. Przynależność autorską można rozpoznać po wybitych imien-
nych znakach złotniczych – w owalnej tarczy inicjały „ED”. E. A. Drentwett 
pochodził ze złotniczej rodziny augsburskiej, gdzie uprawianie tego rzemio-

                                                           
2 J. Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, t. III, Berlin 1896, s. 248.  
3 J. Kohte, dz. cyt. s. 260. 
4 K. Dominikowski, Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osiadłej przez Kongregacją 
Oratorij Świętego Filippa Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika (XVI – XIX w.) 
pisana w latach 1827 – 1836, egzemplarz I, AFG A 11, s. 378. 
5 E. Hintze, Die Breslauer Goldschmiede. Eine archivalische Studie, Breslau 1906, s. 139. 
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sła przechodziło z ojca na synów. Urodził się jako syn złotnika Emanuela 
w 1723 r., mistrzem został w 1750 r., ożenił się w 1760 r., a zmarł w 1770 r. 6 

Zgodnie z przyjętymi wtedy zasadami, złotnik na wykonanym dziele zo-
bowiązany był wybić swój znak imienny, zwany także mistrzowskim albo 
warsztatowym, gwarantujący jakość stopu srebra określaną potocznie „próbą”. 
Ponieważ z czystego srebra nie wykonuje się naczyń użytkowych, byłyby zbyt 
miękkie, dlatego celem polepszenia twardości dodaje się innych, półszlachet-
nych metali, głównie miedzi z śladowymi ilościami innych pierwiastków. Za-
wartość czystego srebra w stopie ustalała organizacja cechowa zrzeszająca 
złotników w danym środowisku, podając proporcje wyrażone w łutach - jako 
srebro czyste przyjęto srebro 16 łutowe7. W czasie powstawania monstrancji 
filipińskich obowiązywała próba „13” czyli złotnik powinien używać do pro-
dukcji takiego stopu, w którym na trzynaście części czystego srebra znajdowa-
ły się trzy części domieszki metali nieszlachetnych. W przeliczeniu na system 
promilowy, obowiązujący do dzisiaj, monstrancje zawierają 812,5/1000 czy-
stego srebra. Kontroli jakości wyrobów srebrnych dokonywał probierz, który 
sprawdzał czy przedmioty „trzymają” próbę. Probierzem był zazwyczaj star-
szym cechu, wybieranym na określony czas, który w imieniu całej wspólnoty 
cechowej brał odpowiedzialność za jakość srebra. Najdokładniejszym sposo-
bem sprawdzenia ilości srebra w stopie była metoda ogniowa. Polegała ona na 
pobraniu dłutkiem metalowego wióra i wyżarzaniu wraz z ołowiem w misecz-
ce z białego węgla kostnego i popiołu z drzewa bukowego. Pod wpływem 
temperatury srebro stawało się płynne, a ołów wraz z domieszkami metali 
nieszlachetnych zawartych w stopie wsiąkał w ścianki miseczki. Różnica wa-
gowa pobranego wióra i czystego srebra po wyżarzeniu pozwalało dokładnie 
obliczyć próbę srebra.8 Dlatego przedmioty sprawdzane tą metodą noszą ślad 
zygzakowatej linii kilkucentymetrowej noszącej nazwę wężyka probierczego. 
Jeśli przedmiot spełniał wymagane warunki, wówczas probierz przybijał stem-
pel zwany znakiem probierczym. W przypadku Augsburga była to szyszka 
pinii z kolejną literką alfabetu zmieniającą się, co trzy lata. Po znaku literowym 
można z dużą dokładnością wydatować przedmiot. Monstrancja mniejsza po-
siada wybity na kryzie stopy oraz na odwrocie glorii znak mistrzowski „ED” 
oraz znak probierczy z datującą literką „O” stosowaną w latach 1759 – 1761 

                                                           
6 H. Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529 – 1868, Dritter Band Meister – Marken – 
Beschauzeichen, München 1980, s. 395, nr 2407.  
7 M. Gradowski, Znaki na srebrze, Warszawa 2001, s. 28. 
8 M. Gradowski, Dawne złotnictwo, techniki i terminologia, Warszawa 1984, s. 20. 
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(fot.1).9 Na podstawie znaków należy wnioskować, że cała wykonana została 
ze srebra złoconego. Monstrancja większa zawiera umieszczony tylko na kry-
zie znak mistrzowski i probierczy z literką „P” pozwalającą datować naczynie 
na lata 1761 – 1763 (fot. 6).10 Znaki wybite tylko na kryzie wskazują, że stopa 
jest srebrna, a część górną wykonano ze stopu miedzi pokrytej złotem i sre-
brem. Na odwrociach stopy monstrancje posiadają wężyk probierczy, czyli 
ślad pobierania srebrnego wióra.  

Przy wykonywaniu naczyń posłużono się takimi technikami złotniczymi 
jak wykuwanie, odlew, repusowanie zwane także trybowaniem, a polegające 
na wykuwaniu w blasze na zimno elementów reliefowych. Obie monstrancje 
są kameryzowane, czyli zdobione jubilerskimi kamieniami osadzonymi 
w złotniczych oprawach. Przy pracach końcowych dzieł zastosowano cyze-
lowanie polegające na starannym opracowaniu i wykańczaniu elementów 
odlewanych i trybowanych. Części wymagające zaakcentowania i przezna-
czone dla pierwszoplanowego odbioru polerowano i umieszczano na faktu-
rowanym tle zmatowionym drobnymi kropkami i kreskami. 

Omawiane naczynia reprezentują typ monstrancji promienistej, z glorią 
wielowarstwową w kształcie stojącej elipsy przysparzającej dziełu niezwykłej 
dynamiki. Naczynia zróżnicowane są wymiarami11. Ornament rokokowy 
szczelnie pokrywa całe powierzchnie nie pozostawiając wolnego miejsca, jak 
gdyby lęk przed pustką zwany horror vacui zdominował twórczość artysty. Na 
ornament składają się typowe dla stylistyki rokokowej formy zdobnicze: ażu-
rowe muszle, małżowiny, morskie grzywacze, kogucie grzebienie, listki akan-
tu, drobne kwiatki z przewagą róż, stylizowane formy roślinne w układzie 
ceowo - esowym. Naczynia posiadają owalne stopy z obrzeżem wklęsło wy-
pukłym, wzniesione na gładkich kryzach i cokoliku w kształcie ćwierćwłka. 
Płaszcz stopy silnie wysklepiony łagodnie przechodzi w koniczną szyjkę. Pola 
płaszcza pokrywa dekoracja rokokowa wzbogacona w monstrancji mniejszej 
kłosami zboża i winną latoroślą, a w monstrancji większej trzema plastyczny-
mi główkami anielskimi umieszczonymi na obłokach. Trzony omawianych 
naczyń uległy rokokowej tendencji do scalania form zacierającej tradycyjne 
podziały. Zatracone zostały granice wyodrębniające talerzyki, pierścienie i 
nodusy. Płynne przechodzenie i przenikające się elementy konstrukcyjne po-
woduję, że nodusy przybrały kształt zgrubienia występującego w 1/3 wysoko-
ści trzonu. Połączenie trzonów z glorią zakrywają koszyczki zbudowane z 
rokokowych form. Koszyczek monstrancji mniejszej dekoruje kameryzowana 
                                                           
9 H. Seling, dz. cyt. s. 26, nr 241. 
10 H. Seling, dz, cyt. s. 26, nr 243. 
11 Monstrancja mniejsza: wys. 72 cm, gloria 48 x 32 cm, stopa 25,7 x 19,5 cm; monstrancja większa: 
wys. 86 cm, gloria 53 x 38 cm, stopa 34,4 x 23,5 cm.  
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brosza (fot.2). Elipsowate glorie złożone są z czterech zmniejszających się 
tarcz okalających reservaculum, czyli puszkę na konsekrowaną hostię. Tarcza 
promienista tylna pełni rolę tła. Złożona jest ze zbitych, profilowanych wiązek 
podwójnych oraz potrójnych ułożonych naprzemiennie, zakończonych strzę-
piasto. Na promieniste wiązki nałożone są ażurowe tarcze utworzona z roko-
kowych motywów, różniące się elementami zdobniczymi. 

Tarczę monstrancji mniejszej, na której znajdują się także symbole eucha-
rystii - winna latorośl i kłosy zboża, zdobi pięć kameryzowanych brosz oraz 
kompozycja Oka Opatrzności umieszczona w górnej części. Brosze tworzą 
ażurowe formy ceowo – esowe przechodzące w kształty liściaste z nałożo-
nymi kamieniami jubilerskimi (fot.3). Kamień rubinowej barwy otoczony 
jest dwunastoma kamieniami bezbarwnymi ułożonymi w cztery układy sze-
regowe. Oko Opatrzności posiada kształt kamienia jubilerskiego barwy żółto 
brązowej, ciętego w trójkąt (fot.4). Otoczony jest dwunastoma kamieniami 
bezbarwnymi i obłokami, a całość ułożona na promienistej tarczy trójbocznej 
i umieszczona pod baldachimem z lambrekinami. Z lambrekinów zwisa pięć 
kamieni jubilerskich barwy rubinu. Dwaj aniołowie ujęci w całej postaci 
rozsuwają kotarę spływającą z baldachimu, odsłaniając przedstawienie sym-
bolizujące Boską Opatrzność. Tarczę zwieńcza trójlistny krzyżyk z ażurową 
nakładką zbudowaną z form analogicznych do brosz. Z przecięcia ramion 
wychodzą wiązki promieni. Krzyżyk zdobią kamienie jubilerskie bezbarwne 
oraz rubinowe (fot.5). Kamienie barwy rubinu umieszczone zostały na skrzy-
żowaniu i zakończeniu ramion oraz na pionowej beleczce dłuższej. W dol-
nym trójliściu brak kamienia. Kamienie bezbarwne w liczbie trzynastu 
umieszczone zostały na wiązkach promieni (po dwa kamienie) oraz na be-
leczkach krzyżyka (po jednym kamieniu).  

Tarczę monstrancji większej zdobią dwa plastyczne i ujęte w całej postaci 
anioły - putta, wykonane w odlewie, starannie wymodelowane i opracowane, 
umieszczone po bokach reservaculum (fot.7). Na tarczy znajdują się także 
uskrzydlone główki anielskie, również odlewane i przymocowane do tarczy 
za pomocą nakrętek (fot. 8). Ponadto tarczę dekorowało sześć gwiazdek sze-
ścioramiennych, z których zachowały się tylko dwie, wysadzanych diamen-
tami i zamocowanych na sprężynkach (fot. 9). Każdy ruch niesionej mon-
strancji sprawiał wzmożoną grę świetlnych blików odbijanych przez fasety 
diamentów. Tarczę zwieńcza kryształowy krzyżyk oprawiony w metal po-
złacany z ośmiolistną rozetką na skrzyżowaniu ramion (fot. 10). Ze stylu 
ramion wychodzą zbitki promieni zdobione rubinem. Zakończenia ramion 
zdobią potrójne diamenty. 
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Kolejną warstwę tworzą mniejsze tarcze promieniste ułożone w zbite 
wiązki. Puszki na hostie otoczone są rokokowymi kartuszami. W monstrancji 
większej kartusz zdobi motyw winnej latorośli i kłosy zboża oraz cztery sze-
ścioramienne gwiazdki wysadzane rubinami. Górną część kartusza dekoruje 
gwiazda ośmioramienna z nałożoną broszą kameryzowaną rubinami i dia-
mentami. Zapewne taka sama brosza znajdowała się w części dolnej kartu-
sza, obecnie zaginiona. Kartusz monstrancji mniejszej zdobią w całości ka-
mienie jubilerskie bezbarwne ułożone szeregowo. 
   Puszki na hostię powtarzają kształt kartusza i zamykane są na drzwiczki 
listkowym uchwytem. Obrzeże drzwiczek monstrancji większej zdobią try-
bowane rocaille. W środku puszki ostensoria posiadają wsuwane na szynie 
lunule, zwane także melchizedechami. Najczęściej były to przedmioty 
w kształcie półksiężyca i służyły do podtrzymywania hostii. Wspomniana 
w dawnym inwentarzu kameryzowana lunula z monstrancji mniejszej nie 
dotrwała do naszych czasów. Monstrancja większa posiada oryginalną lunulę 
dekorowaną od awersu motywem kwietno – małżowinowym. 

Monstrancje oprócz przedstawionej wyżej formy konstrukcyjno – dekora-
cyjnej, w których zawarty został artystyczny kunszt, niosą bogate przesłanie 
ikonograficzne. Treści znaczeniowe analizowanych zabytków przedstawiają 
wielowątkowy program. Słoneczny kształt naczyń dobrze ilustrują słowa 
Psalmu 18,6 wersji łacińskiej tzw. Wulgaty soli posuit tabernaculum (w 
słońcu postawił swój przybytek). W świetle słów Biblii monstrancja słonecz-
na symbolizuje Dom Boży, miejsce przebywania Boga, czyli niebo. Przesła-
nie znaczeniowe monstrancji jako Trony Chwały i Domu Bożego wzmacnia-
ją otaczające reservaculum postacie anielskie umieszczone na obłokach. 
Ostensorium staje się jak gdyby oknem pozwalającym wejrzeć w sferę bytu 
nieskończonego. Promienista forma naczyń niesie ponadto treści chrystolo-
giczne. Jest znakiem Chrystusa porównywanego do słońca sprawiedliwości 
i światłości świata. Słoneczne formy glorii powstały w okresie potrydenckim 
i zapewne wyrażały treściowe przesłanie kontrreformacyjnej nauki o praw-
dziwej i substancjalnej obecności Chrystusa w konsekrowanej hostii, kwe-
stionowanej przez protestantów. Rozbudowany program chrystologiczny 
czytelny jest w monstrancji małej. Na odniesienie do pięciu ran Chrystusa 
wskazuje pięć rubinowych kamieni zwisających z lambrekinu jak również 
pięć broszy na glorii z pojedynczym rubinem pośrodku. Zapewne sama kom-
pozycja brosz posiada wyszukany kod znaczeniowy. Rubin w centrum oto-
czony dwunastoma diamentami w poczwórnym układzie szeregowym wyda-
ją się symbolizować Chrystusa z apostołami w Wieczerniku. Poczwórny 
układ dobrze koresponduje z czteroma ewangeliami opisującymi ustanowie-
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nie eucharystii. W tej kompozycji wątek chrystologiczny połączony został 
z tematem eucharystycznym. Pojawiające się na stopie i glorii motywy zdob-
nicze takie jak winna latorośl i kłosy zboża to typowe eucharystyczne sym-
bole. Chrystologiczne tematy można doszukiwać się również w zwieńczeniu 
glorii krzyżem, obrazującym jedność krwawej ofiary Chrystusa na Golgocie 
z bezkrwawą ofiarą eucharystyczną na ołtarzu w czasie sprawowania Mszy 
Świętej. Wątek trynitarny prezentuje monstrancja mniejsza zawierająca Oko 
Opatrzności otoczone dwunastoma kamieniami. Kompozycja znajduje od-
niesienie treściowe do tajemnicy Trójcy Świętej przekazaną przez dwunastu 
naukę apostołów. Treści maryjne zakodowane zostały w lunęli symbolizują-
cej Matkę Boską podtrzymującą Chrystusa ukrytego w konsekrowanej hostii.  

Objęte badaniami monstrancje eucharystyczne przedstawiają niezwykle 
cenny materiał dla zabytkoznawczej analizy wartościującej. Przede wszyst-
kim omawiane naczynia dokumentują złotnictwo augsburskie, a w szczegól-
ności znakomite umiejętności warsztatowe mistrza E. A. Drentwetta. Po-
twierdzają żywe kontakty artystyczne złotników wrocławskich i augsbur-
skich. Stanowią nieoceniony materiał dla badań nad technikami dawnego 
złotnictwa i pozwalają na bardziej wnikliwe poznanie przemian stylistycz-
nych i artystycznych dokonujących się w rzemiośle artystycznym. Biorąc 
pod uwagę przedstawiony materiał zabytkowy można powiedzieć, że sztuka 
złotnicza łączyła w sobie umiejętności architekta, rzeźbiarza i malarza. Złot-
nik posługując się różnorodnymi narzędziami i pracując w cennym materiale 
tworzył dzieła wymagające niezwykłej precyzji, talentu oraz woli twórczej. 
Przedstawione naczynia poszerzają także naszą wiedzę dotyczącą historii 
Kościoła, zwłaszcza obrzędów liturgicznych oraz aktualnie nurtujących te-
matów teologicznych odzwierciedlonych w programach ikonograficznych. 
Mówią także o upodobaniach artystycznych fundatorów oraz ich trosce o 
piękno sprawowanej liturgii. Monstrancje filipińskie powstały w okresie 
późnego baroku, określanej także stylistyką rokokową i wykonane zostały z 
niezwykłym artyzmem. Jakość artystyczna uwidacznia się w świetnym opra-
cowaniu najdrobniejszych nawet ornamentów, subtelnie dopracowanych 
odlewach, umiejętnie rozłożonej dekoracji oraz dobraniu harmonijnych pro-
porcji. Pomimo sporych rozmiarów i nagromadzonej dekoracji monstrancje 
wydają się lekkie i jakby trochę taneczne, podobne do rozigranych rokoko-
wych aniołków szybujących pod sklepieniami kościołów. Oprócz wyważo-
nych proporcji i wysokim poziomie wykonawstwa technicznego ostensoria 
oddziaływają artystyczne także umiejętnie wykorzystanymi efektami malar-
skimi. Malowniczość uzyskano poprzez właściwe zestawienie powierzchni 
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srebrnych ze złotymi, lśniących z fakturowanymi i zmatowionymi, a przede 
wszystkim w barwnym doborze kamieni jubilerskich oraz ich efektów 
świetlnych. Błyszczące powierzchnie srebrne i złote znakomicie dialogują z 
iskrzącymi się diamentami i rubinami. Jednajże najpełniej monstrancje od-
słaniają swój artyzm w ich funkcjonalnym środowisku, czyli podczas speł-
niania zadań liturgicznych. Oddziaływanie artystyczne potęguje migotliwość 
świec, kolor i zapach unoszącego się kadzidła. Klimat nabożeństw przenik-
nięty modlitwami i duchowym uobecnianiem wartości transcendentnych, 
nieuchwytnych wrażeniami zmysłowymi sprawia, że piękno rzeczy widzial-
nych wzmacnia doświadczanie tego, co niewidzialne.  

Monstrancje z uwagi na pełnione funkcje w nabożeństwach kościelnych 
należą do zabytków żywych i stąd nasuwają się pewne wnioski konserwator-
skie. Wartość użytkową w tego typu zabytkach wydaje się właściwym uznać 
za tożsamą z wartością sakralną, którą szczycą się przedmioty bezpośrednio 
wbudowane w kult, pełniące funkcje użytkowe w liturgii. Wartość sakralne 
przez wieki ochraniała monstrancje przed zniszczeniem, zapomnieniem czy 
też przerabianiem na inne sprzęty świeckie i sprawiała, że dbano o ich nale-
żyty stan techniczny. Zabiegi pielęgnacyjne sprowadzały się do podstawo-
wych prac profilaktycznych. Dawniej sprzęty liturgiczne czyszczono 
w Wielki Czwartek. Przechowywano je w czystym i suchym skarbcu ko-
ścielnym. W razie nadłamań, pęknięć czy ubytków skrzętnie naczynia na-
prawiano, a przede wszystkim obchodzono się z nimi z wielką czcią, jaka 
należy się przedmiotom stykającym się ze najświętszymi postaciami. Ten 
szacunek do Najświętszego Sakramentu przenosił się także na sprzęty eucha-
rystyczne. Aby zachować to złote dziedzictwo dla przyszłości na administra-
torach spoczywa obowiązek dbałości takiej, jaką wykazały przeszłe pokole-
nia. Z uwagi na bardzo duże wartości zabytkowe monstrancje powinny być 
użytkowane tyko w wyjątkowo uroczystych wydarzeniach liturgicznych. 
Błędem byłoby wycofanie monstrancji z użytku liturgicznego i przekazanie 
do muzeum. Zaprezentowane monstrancje są zabytkami żywymi i w ich 
strukturę kulturową zakodowana jest żywa wartość sakralna domagająca się 
pełnienia zaszczytnej funkcji służebnej w świętych czynnościach. 

Ks. Henryk Brzozowski COr  
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KULTURA INSPIROWANA CHRYSTUSOWĄ 
MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM DLA CZŁOWIEKA 

 
 „Życie piękne ma człowiek wtedy, kiedy jest 
otwarty na Boga, kiedy żyje według Jego zasad 
kierując się czystym sumieniem. Żyć pięknie to 
w moim przekonaniu – wybrać taką drogę życio-
wą, która jest zgodna z Wolą Przenajświętszą, i iść 
nią bez względu na cenę, jaką trzeba za to 
zapłacić. Piękne życie przeżył według mnie 
człowiek, który żył przyzwoicie. Ale człowiek nie 
żyje po to, by tylko być „przyzwoitym”, lecz także 
po to, żeby wyrazić się służyć innym z prostotą”.  

 
Bł. Edmund Bojanowski 

 
 Te słowa uczyniłam mottem do niniejszych rozważań nad promowa-
niem kultury przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.  
 Najpierw sięgnijmy do chrześcijańskiej definicji kultury. Według do-
kumentu soborowego Gaudium et spes mianem „kultury” w sensie ogól-
nym oznacza się wszystko, „czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie 
uzdolnienia swego ducha i ciała”12. Kultura jest to doskonalenie natury 
przez wysiłek człowieka. Celem kultury jest rozwój osoby ludzkiej. „Czyn-
ności umysłu muszą być koniecznie włączone w duchowy klimat niezbęd-
nych cnót moralnych, jak szczerość, odwaga, pokora, uczciwość oraz au-
tentyczna troska o człowieka” mówił Ojciec Święty Jan Paweł II13. Obo-
wiązkiem, więc każdego chrześcijanina jest budowanie kultury życia inspi-
rowanej Chrystusową miłością i szacunkiem dla każdego człowieka. 
 Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego spostrzegamy jako czło-
wieka o wielkiej kulturze ducha i intelektu. Dokonał w tamtych czasach 
ważnego założenia mówiąc o takim przeżywaniu życia, w którym ważne 
miejsce ma Bóg. Stawia Osobowego Boga w centrum ludzkiego „Rozwo-

                                                           
12 Por. M.M. Celina Czechowska, Rola kultury w rozwoju życia wewnętrznego siostry zakonnej, w: Pod 
opieką Niepokalanej. Biuletyn, Dębica 2003, s. 21. 
13 Jan Paweł II, Nauka, kultura, technika, w: Przesłanie. I wy bądźcie radośni. Kraków 2005, s.71. 
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ju”14. To Bóg dla każdego człowieka - pisał - jest głównym „Wychowawcą, 
Opatrznością, Mocą i Celem”15. 
 Dla Ojca Edmunda najważniejszy i pierwszy był Bóg, i wszystko, co 
z Nim jest związane; miejsca, osoby, rzeczy, co potwierdzają zapisane sło-
wa: „Bo to zawsze ten sam Ojciec najdobrotliwszy, którego oko ciągle na 
nas spoczywa, którego mądrość nas strzeże, którego miłość nas prowadzi”. 
Był człowiekiem, którego serce było wypełnione tęsknotą za Bogiem, 
o czym świadczą zapisane słowa w Dzienniku: Obudziłem się podług woli, 
punkt o 5.00, pojechałem o 6.00 do naszej kaplicy instytutowej na Mszę św. 
(...) Obudziłem się przed piątą z rana, tak jak sobie wczoraj postanowiłem. 
Jest to dziwne w człowieku działanie woli, która mimo snu najtrwalszego, 
w oznaczonej godzinie budzi się i nigdy nie chybi16. Błogosławiony Ed-
mund starał się zawsze kierować swoje myśli ku Bogu i u Niego szukać 
natchnienia, mądrości i gotowości w zgadzaniu się z Wolą Boga. To u Bo-
ga szukał zawsze pomocy w chwilach trudnych, co wspomina w swoim 
Dzienniku: „O jakże cudowne są sprawy Opatrzności. Wtenczas, kiedyśmy 
nie wiedzieli, skąd dalej wydatki przedsięwziętej budowy opłacić, kiedyśmy 
tylko o tyle spokojnymi byli, o ile nasza ufność w Panu Bogu pokrzepiała 
nas we wytrwałości, zsyła nam Bóg najmiłosierniejszy pomoc wystarczają-
cą do uskutecznienia tak trudnego w naszym niedostatku przedsięwzię-
cia”17. W modlitwie znajdował źródło męstwa w znoszeniu trudnych do-
świadczeń. Pisze: „poszedłem zanieść Bogu w ofierze moje rozbolałe serce. 
Modliłem się gorąco, ale nie słowami, nie myślą, tylko wyprężonym uczu-
ciem całego serca i duszy. Prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby mi dał 
łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego wolą świętą. Na tę in-
tencję przyjąłem dziś podczas Mszy Komunię św. piątkową18.  
 O wielkości i kulturze ducha świadczy także Jego podejście do życia 
przepojonego nieustannym cierpieniem. Zaawansowana choroba płuc była 
dla Ojca Edmunda szkołą pokory jak również środkiem twórczego apostol-
stwa. Błogosławiony Edmund świadomy swojej fizycznej bezsilności po-
zwalał tak Bogu działać, jak uznawał za stosowne. „Ja nic nie znaczę. Bóg 
kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Wyznaję, że 
wszystko, co czynię jest na chwałę Bożą”19. 

                                                           
14 Por. Ks. A. Drożdż, Filozoficzne implikacje twórczości bł. E. Bojanowskiego, w: Błogosławiony 
Edmund Bojanowski Serdecznie Dobry człowiek. Lublin 2000, s. 67. 
15 Por. Ks. A. Drożdż, dz. cyt. s. 66. 
16 Dziennik 1.04.1853 r. 
17 Dziennik 19.04.1853 r. 
18 Dziennik 27.05.1853 r. 
19 Aby Jego duch wzrastał w nas. Myśli na każdy dzień, Dębica 2003, s. 32. 
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 Wyrazem kultury duchowej u błogosławionego Edmunda było ofiaro-
wanie Bogu swego czasu, który z kolei wpływał na Jego głęboko ludzki 
charakter życia i na relacje do innych. Jeden z biografów Edmunda Boja-
nowskiego, ks. Michele Basso, w takich słowach opisuje jego postawę: 
"potrafił rozbudzać łaskę i wiarę, tkwiące w każdym człowieku; budził za-
ufanie i wyzwalał entuzjazm dla wszystkiego, co dobre i piękne, i umiał je 
przeszczepiać w innych (...). Potrafił przełamywać wszelkie bariery, owoc 
ludzkiego egoizmu i starał się zawsze z życzliwością przyjmować każdego, 
kto zwracał się do niego w potrzebie szukając pomocy. Dzielił się wówczas 
orędziem spontanicznej wiary, która stanowiła tajemnicę jego chrześcijań-
skiego działania:« dobrze, że jesteś!»20”.  
 Błogosławiony Edmund każdemu człowiekowi okazywał szacunek tak-
że przez swój zewnętrzny wygląd, który według Niego był znakiem powagi 
i godności. Edmund dobrze wiedział, że kultura świadczy o wnętrzu i zbli-
ża do drugiego człowieka. Marceli Motto, znany felietonista i autor artyku-
łów zamieszczanych m. in. W „Dzienniku Poznańskim” tak określił Ojca 
Edmunda: „Zamyślony patrzył zza okularów z pewną melancholią, ubrany 
zawsze z nadzwyczajną dbałością, ponadto skromny i cichy. (..) Przyciągał 
do siebie uwagę ludzi swoim przyjaznym uśmiechem i jeśli można tak po-
wiedzieć, pewną czułością względem innych ludzi”21. To ukazane piękno 
życia Edmunda było obrazem jego pięknego wnętrza, pięknego serca. Bło-
gosławiony Edmund miał świadomość, że każde powołanie do życia i jego 
również jest darem Bożym, że człowiek stworzony przez Boga nie jest 
ukończonym dziełem Mistrza, ale wezwany jest do współtworzenia siebie, 
do kształtowania swojej osobowości.  
 Pozostawione liczne pisma przez Edmunda Bojanowskiego pozwalają 
nam poznać jego wielką kulturę, znajomość nauki Kościoła i ukierunkowa-
nie na formowanie bogatego człowieczeństwa. Już pierwsze pisma Edmun-
da, które zostały wydane podczas jego studiów uniwersyteckich, zdobyły 
mu opinię literata i osoby wykształconej. Już wtedy przetłumaczył i opu-
blikował Pieśni serbskie, opatrując je obszernym wstępem poświęconym 
dziejom Serbii (1834 r.), a rok później Manfreda Byrona (1835 r.) oraz 
fragmenty dzieł innych klasyków. Przez cały czas studiów współpracował 
z wieloma pismami literackimi i nawiązywał kontakty ze znanymi ludźmi 
ze świata kultury.  

                                                           
20 Sumariusz życia i cnót Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Dębica 2003,  s. 66- 67. 
21 Sumarium, s. 8. 
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 Rok 1836 r. zmienia historię życia Edmunda. Choroba płuc staje się 
powodem rezygnacji z dalszych studiów i powrotu do swego rodzinnego 
Grabonogu. Swoje zdolności i talenty literackie Edmund ukierunkował 
w promowanie kultury w swoim środowisku. Czynił to zarówno przez oso-
biste świadectwo życia, dzieła miłosierdzia, jak również poprzez działal-
ność oświatową. Cała spuścizna literacka pozostawiona przez Ojca Ed-
munda prowadzi do odkrycia jego koncepcji „kultury ludowej”, co wyraża 
w słowach: „ Wszystek nasz lud jest jakoby jedna wielką i żywą ochroną 
tradycji i starodawnych a świętych obyczajów rodzimych (na podobieństwo 
widzialnej ochronki) – jednorodnym domem patriarchalnym – a serdecz-
nym ducha Bożego kościołem – karmiącą i piastującą nas drugą ziemią 
macierzystą, a wierną Bogurodzicy czeladką i nieodrodnym potomstwem 
Piastowym…”22 . 
Edmund Bojanowski wzywając do pielęgnowania „rodzimych żywiołów” 
stał się jednym z najżarliwszych obrońców tradycji i kultury ojczystej. Za-
angażował się w społeczne życie środowiska poprzez promowanie oświaty 
i kultury, włączając się w działalność literacką sekcji Kasyna Gostyńskie-
go. Jego zamiarem było podniesienie kulturalnego i religijnego poziomu 
życia ludzi. Tym sposobem, pisał Edmund będzie można „zebrać pełne 
dłonie, tego, co Bóg sam zasiał przed nami, to co pozostawiły czasy prze-
szłości, to, co przeszłość poleciła pamięci ludowej”23. Program tej sekcji 
literackiej obejmował przede wszystkim szerzenie oświaty wśród ludu, 
przekazywanie skarbów kultury, popularyzacja wiedzy poprzez czytelnie i 
przybliżanie wartości literatury ludowej. Tak, więc działalność literacka 
Kasyna Gostyńskiego zmierzała przede wszystkim do umocnienia ducha 
narodowego i odrodzenia tradycji. 
 W imieniu Kasyna Bojanowski nawiązał kontakty literackie ze Śląskiem 
i Pomorzem, czyli regionami, które w sposób szczególny były narażone na 
germanizację. O owocnej współpracy informuje nas Sprawozdanie z zebra-
nia sekcji literackiej w marcu 1842: „Jeden z wykształconych członków 
(mowa o Edmundzie Bojanowskim) naszego Wydziału zaczął zbierać pieśni 
ludowe na Górnym Śląsku, nie zebrane dotychczas przez żadnych z litera-
tów. (...) Zbiórka ta wyniosła ponad 300 pieśni". Podczas następnego ze-
brania, 7 maja, Edmund, zdając sprawozdanie z tej działalności, przedsta-
wił osiągnięcia, a także oskarżenia o panslawizm, które - jak podał - znala-
zły się na łamach gazety z Lipska, Leipuger Allgemeine Zeitung. W 1844 

                                                           
22 Ks. W. Szczerba, Naród i Kościół według Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Polna 2002, s. 
16. 
23 Sumariusz, s. 12. 
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roku Edmund zamierzał opublikować ludowe dzieła Śląskie, zebrane przez 
Józefa Lompę i przez pastora Roberta Fiedlera, ale nie udało mu się to. 
Niektóre z tych zbiorów, dzięki inicjatywie samego Bojanowskiego, zosta-
ły wydrukowane w Przyjacielu Ludu. Korzystając z pomocy księży i na-
uczycieli szkół podstawowych Edmund zorganizował na Śląsku ludowe 
czytelnie i rozpowszechnił polskie czasopismo Szkółka Niedzielna24. 
 W celu utrwalenia kultury narodowej Edmund Bojanowski zbierał i publi-
kował materiały folklorystyczne. Osobiście zapisywał opowiadania, piosenki, 
przysłowia, jakie słyszał z ust wiejskich ludzi, które potem wykorzystywał do 
celów wychowawczych. Część zebranego materiału została opublikowana 
w Przyjacielu Ludu. Oprócz jakiegoś głównego tematu umieszczał tam ludowe 
powiedzenia i niektóre obyczaje pochodzące z czasów pogańskich. Nad pod-
stawie poznanych zwyczajów, tradycji i świąt ludowych, Edmund Bojanowski 
stworzył «estetyczny obraz narodowego życia». A uwieńczeniem tej pracy 
była rozprawa pt. O prowincjonalizmach wielkopolskich, w której Edmund 
zachęcał do włączenia w dzieła literackie piękna ludowego języka, oraz prze-
strzegał przed nadużywaniem prowincjonalizmów. 
 Przywiązując szczególną wagę do szerzenia oświaty i wychowania mo-
ralnego, Edmund wskazał na najskuteczniejszy środek, jakim według niego 
miały spełniać czytelnie przy wiejskich szkołach podstawowych, gdzie 
ludzie mogliby za darmo wypożyczać książki. Czytelnie te dawały okazję 
do utrwalenia przyswojonej w szkole wiedzy, stwarzały też możliwość 
wypożyczenia jakiejś religijnej książki, która mogła być pomocą w co-
dziennym życiu i w problemach duchowych. Bojanowski uważał ten aspekt 
formacji religijnej za bardzo ważny, zwłaszcza dla polskich wspólnot będą-
cych w otoczeniu wyłącznie języka niemieckiego; albowiem ci, którzy tego 
języka nie znali, byli odcięci od jakiejkolwiek formacji religijnej. 
 Działalność Bojanowskiego na tym polu spotkał się z bardzo wielkim 
uznaniem ze strony polskiego społeczeństwa. W drukowanym w Paryżu 
czasopiśmie Teraźniejszość i Przyszłość wyrażono życzenie, „by także 
w innych częściach Polski znaleźli się następcy pana Bojanowskiego i jego 
kapłanów"25. 
 Innym środkiem, jakim posługiwał się Edmund dla rozpowszechniania 
oświaty, była założona w Kasynie biblioteka. Korzystali z niej wszyscy 
nauczyciele wiejskich szkół podstawowych z okolic Gostynia. Nie poprze-
stając na tym, Bojanowski wypożyczał wiejskim ludziom także książki ze 
                                                           
24 Por. Sumariusz s.12-13. 
25 Sumariusz, s.14. 
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swojej prywatnej biblioteki. W 1850 roku zgodził się na współpracę z Ka-
tolicką Księgarnią w Poznaniu26.  
 Oprócz oświaty zauważa Edmund Bojanowski naród polski potrzebował 
także wychowania moralnego. Do tego celu, zdaniem Bojanowskiego, mo-
gły służyć ochronki, w których poprzez wychowanie dzieci można było 
mieć dobry wpływ na przyszłe pokolenia.  
 Zdobyte doświadczenie zasugerowało Edmundowi zorganizowanie 
w 1845 roku Ochronki przy Kasynie w Gostyniu a następnie w 1850 roku 
w Podrzeczu. Dla celów wychowawczych zredagował Ustawy Domu 
Ochrony dla biednych dzieci w Gostyniu oraz opublikował Starodawne 
przysłowia dla ochronek, Piosnki wiejskie dla ochronek oraz Melodie dla 
piosnek wiejskich dla ochronek oraz Reguły w szczególności jako stały 
przewodnik w wychowaniu dzieci27.  
 W latach 1852-1856 i 1862 Edmund opublikował rocznik pt. Pokłosie, 
zbieranka literacka na korzyść sierot. Wydawał także broszurki i obrazki na 
korzyść najbardziej potrzebujących. W tych publikacjach miał zawsze na uwa-
dze cel duchowy. Edmund Bojanowski pragnął, aby wychowanie dzieci opiera-
ło się na solidnym fundamencie religijnym, twierdząc, że wymiar „moralny 
i religijny stanowi punkt oparcia dla każdego wychowania”28. Był przekonany, 
że każda mała sfera polskiego życia zawiera w sobie element religijny29.  
 Niewątpliwie, nasz Ojciec Edmund bardzo kochał dzieci, czemu dawał 
dowody w różnych okolicznościach. Dla nich poświęcił całe życie, swoje 
zdolności i talenty literackie. W ten sposób Edmund Bojanowski rozwinął 
nowatorskie formy apostolstwa, propagował, bowiem apostolstwo środowi-
ska przez środowisko, tworząc oryginalną metodę katechizacji.  
Postawa błogosławionego Edmunda była owocem jego duchowej dojrzało-
ści, która podyktowała mu, żeby rezygnując z sukcesów pisarza, uczynił 
z działalności literackiej i wydawniczej środek do moralnego podniesienia 
poziomu ludzkiego życia, pogłębienia wiary, obudzenia i umocnienia miło-
ści ku Bogu i bliźnim. Edmund bardzo dobrze wiedział, że życie piękne ma 
człowiek wtedy, kiedy jest otwarty na Boga i kiedy wyraża siebie służąc 
innym z prostotą. 

s. M. Karoliana Buksa – służebniczka dębicka

                                                           
26 Sumariusz, s. 14. 
27 Sumariusz, s. 14-15. 
28 Sumariusz, s. 19. 
29 Por. Sumariusz, s. 19. 
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Dnia 16 października przeżywać będziemy kolejną rocznicę wyboru na 
Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły. Dzisiaj Jan Paweł II już jest w Do-
mu Ojca, a my jeszcze raz sięgamy do dziedzictwa jego głębokiej poezji, 
która niech będzie nie tylko okazją do podziękowania za jego wspaniałe 
życie, ale też niech nam pomoże mądrze dojrzewać i przemijać. 

 
 

MYŚLI O DOJRZEWANIU 
 
Dojrzałość, zstępowanie do ukrytego rdzenia, 
opadają warstwy wyobraźni jakby liście zawarte w pniu, 
wyciszają się takie komórki,  
którymi wrażliwość jeszcze się rozbudza, 
a ciało własną swoją pełnią dosięga brzegów jesieni dojrzałość,  
przybliżenie powierzchni do dna, 
dojrzałość, przenikanie głębi, 
dusza bardziej pojednana z ciałem, 
bardziej śmierci przeciwna, 
niespokojna o zmartwychwstanie. 
Dojrzałość do trudnych spotkań.  
 

Dojrzałość jest także bojaźnią. 
Kres uprawy zawiera się już w 
jej początku początkiem 
mądrości jest bojaźń 
lecz spoczywa już na innych 
warstwach tej samej gleby,  
nie jest już potrzebą ucieczki, 
jest przestrzenią, którą mierzy 
się wielkość. 
Przenikamy do tej przestrzeni, 
odchodzimy od tego początku 
i tak wracamy powoli: 
dojrzałość jest bowiem w miłości, 
która przemienia bojaźń. 
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Gdy znajdziemy się u brzegów jesieni, 
bojaźń i miłość wybuchną przeciwnym sobie pragnieniem,  
bojaźń pragnieniem powrotu do tego, co już było istnieniem  
i wciąż jeszcze nim jest  
miłość pragnieniem odejścia ku Temu,  
w Kim istnienie znajduje całą swą przyszłość. 
W nas, patrzących ku brzegom jesieni, 
zmaganie przebiega wzdłuż tego podziału, 
jaki każdy człowiek w sobie nosi, 
gdy ciało wciąż w nim stanowi przeszłość jego własnej przyszłości, 
każdy, gdy swej własnej przyszłości  
nie potrafi łączyć ze swym ciałem... 
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NADZIEJA KTÓRA SIĘGA POZA KRES 
 
Nadzieja dźwiga się w porę ze wszystkich miejsc. 
jakie poddane są śmierci  
nadzieja jest jej przeciwwagą, 
w niej świat, który umiera, na nowo odsłania swe życie. 
Ulicami przechodnie w krótkich bluzach, 
z włosami, które spadają na kark, 
przecinają ostrzem swoich kroków 
przestrzeń wielkiej tajemnicy, 
jaka rozciąga się w każdym z nich między śmiercią własną i nadzie-
ją: 
przestrzeń biegnącą w górę jak głaz słonecznej plamy  
odwalony od drzwi grobowych. 
 
W przestrzeni tej, w najpełniejszym świata wymiarze, 
J E S T E Ś  
i wtedy ja mam sens i moje w grób opadanie 
i przechodzenie w śmierć 
a rozpad, który mnie czyni prochem niepowtarzalnych atomów, 
jest cząstką Twojej Paschy. 
 
Wędruję więc po wąskim tej ziemi trotuarze, 
środkiem biegną pojazdy, odrywają się kosmiczne rakiety... 
w tym wszystkim jest ruch odśrodkowy 

(człowiek... fragment świata uruchomiony inaczej...) 
ruch ten nie dociera do jądra nieśmiertelności,  
nie wyzwala od śmierci 

(człowiek... fragment świata inaczej uruchomiony...)  
wędruję więc po wąskim tej ziemi trotuarze, 
nie odwracając uwagi od Twego Oblicza, 
którego nie odsłania mi świat. 
 
Śmierć jest jednak doświadczeniem kresu  
i ma w sobie coś z unicestwienia  
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nadzieją odrywam moje "ja", muszę oderwać,  
aby stanąć nad unicestwieniem... 
a wtedy zewsząd wołają i nadal wołać będą:  
"szalejesz, Pawle, szalejesz!", 
- oto zmagam się z sobą samym 
i zmagam się z tylu ludźmi o mą nadzieję – 
mej nadziei nie potwierdza we mnie 
żadne złoże własnej tylko pamięci, 
nadziei w zwierciadle mijania nie odtwarza nic,  
tylko Twoje Przejście paschalne 
zespolone z zapisem najgłębszym mego bytu. 
 
I tak jestem wpisany w Ciebie nadzieją, 
poza Tobą istnieć nie mogę 
jeśli własne me "ja" stawiam ponad śmiercią 
i wydzieram z gruntu zniszczenia, 
to dlatego, 
że wpisane jest w Ciebie 
jak w Ciało, 
które swoją wypełnia moc nad każdym ludzkim ciałem, 
by zbudować na nowo me "ja" podjęte na gruncie mej śmierci 
konturem tak bardzo odmiennym a przecież najwierniejszym,  
w którym ciało mej duszy i dusza ciała zespala się na nowo, 
by swój byt - dotąd oparty o ziemię - ostatecznie oprzeć o. Słowo  
i zapomnieć wszelkiego bólu jak serce uderzone nagłym Wichrem,  
którego nie udźwignie żaden na ziemi człowiek 
- a lasy pękają w koronach lub nisko u korzeni. 
Ten Wicher pchnięty Twą dłonią staje się oto Milczeniem. 
 
Atomy dawnego człowieka wiążą prastarą glebę 
świata, którego dotykam moją śmiercią, 
i ostatecznie przeszczepiam w siebie, 
by stały się wszystkie Twą Paschą- czyli PRZEJŚCIEM. 
 

Kardynał Karol Wojtyła 
Na początku października br. mija 15 lat od rozpoczęcia na Świętej Górze 
działalności Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości, które gromadzi tutaj 
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na spotkaniach rzesze uzależnionych i współuzależnionych osób. Niżej pre-
zentujemy świadectwo, jednego z braci, który tyle dobra znalazł na Świętej 
Górze – dobra na drodze ku prawdziwej trzeźwości. 

 
JA NIE POTRAFIŁEM – BÓG – OWSZEM 

 
Mam na imię Tomek i jestem alkoholikiem. Zanim zacznę pisać o tym, 

o czym chcę abyście usłyszeli, może parę słów o sobie. Po co piłem? Z dwóch 
powodów: po to, żeby czując się źle poczuć się dobrze i po to, żeby czując się 
dobrze poczuć się lepiej. Tak, gdy piłem, a trwało to około 16 lat, z mojego 
życia, czyli można powiedzieć, że połowę mojego życia przepiłem, bo w tej 
chwili mam 33 lata. Przez te wszystkie lata, gdy piłem, dla mnie, piszę to 
z pełną świadomością, nie istniało nic poza tym, aby poprostu napić się alko-
holu, a będąc niedopitym przeważnie dopić się do końca. Nie istniało nic, czyli 
ani nikt z najbliższych ani przyjaciele, a tym bardziej Kościół i Bóg. W owym 
czasie nie wierzyłem w nic poza tym, co przyniosło ulgę w jakiegokolwiek 
rodzaju cierpieniach, a przeważnie wtedy ulgę przynosił mi alkohol i w niego 
właśnie wierzyłem. Wierzyłem do czasu, gdy dobiłem dna. W moim przypad-
ku dnem była perspektywa na przyszłość, a przedstawiała się ona następująco: 
Mieszkanie gdziekolwiek, czy to w rurach, czy pod mostem, brudny, głodny 
i szukający z pewnością nie kromki chleba czy też schronienia, lecz choćby 
odrobiny alkoholu, aby ulżyć sobie w tym pijackim życiu, które właśnie tak by 
wyglądało gdyby nie twarde postanowienie rodziców i krótkie, choć dające do 
myślenia stwierdzenie: ALBO MY I DOM, ALBO ALKOHOL. Wtedy to 
właśnie słowa z tekstu śpiewanej Modlitwy o Pogodę Ducha, dotarły do mnie, 
a na tamten czas jedna ze zwrotek.  
II.  ŻYCIE NAS UCZY, ŻE NIE MA TEGO ZŁEGO 
 KTÓRE NA DOBRE NIE WYSZŁO 
 FAKT PROSTY, ŻE TRZEBA DOBIĆ DNA SWEGO 
 BY JAŚNIEJ MÓC SPOJRZEĆ NA PRZYSZŁOŚĆ. 

Tak, tym złem było picie. Przez większość dorosłego życia i krzywdzenie nim 
nie tylko siebie, lecz przeważnie najbliższych, a w szczególności rodziców. Po 
zgłoszeniu się do lekarza, a następnie po przebyciu 6 –cio tygodniowej terapii na 
oddziale leczenia uzależnień w Gnieźnie, trafiłem na grupę „MARIA” w Pozna-
niu przy ul. Litewskiej i tam się zaczęło. Tak piszę, że tam się zaczęło, bo wła-
śnie tam się zaczęło moje nowe życie w trzeźwości wśród ludzi, których z pełną 
świadomością i wiara mogę nazwać, że są moimi przyjaciółmi, o czym było 
dane mi się niejednokrotnie przekonać. Piszę o grupie „MARIA”, bo jest mi ona 
szczególnie bliska, z wielu powodów, lecz mam na myśli pisząc przyjaciele całą 
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Wspólnotę AA. To właśnie na grupie „MARIA” spotkałem kolegę, który po raz 
pierwszy zaproponował mi wyjazd do Gostynia, na 61 – Trzeźwościowe Dni 
Skupienia i Modlitwy na Święta Górę. Nie były to pełne dni mojego pobytu w 
tym świętym miejscu, lecz chwała mu za to, że mnie tam zabrał i jakby zapo-
czątkował moją drogę ku trzeźwości ze Wspólnotą AA i od tamtego czasu z Bo-
giem w pełni tego słowa znaczeniu. Jestem i będę mu za to wdzięczny, tak długo 
jak długo Bóg pozwoli mi korzystać ze swych łask, którymi mnie obdarza, 
a jedną z wielu tych łask jest łaska od Boga, że jestem Alkoholikiem, bo bez tego 
nie byłoby ani Gostynia, ani Świętej Góry, ani Przyjaciół takich, jakich mam 
i z pewnością nie byłoby Boga w mym życiu, o ile w ogóle jeszcze dane byłoby 
mi chodzić po tej ziemi. DZIĘKUJĘ TOBIE JARKU !!!  

Ten pierwszy pobyt na Świętej Górze, jak napisałem był początkiem czegoś 
naprawdę wielkiego. Drugi pobyt był tym razem już pełen na 62 Dniach Sku-
pienia i Modlitwy, dokonał jak myślę swego i to nie sam pobyt, lecz przede 
wszystkim Pan Bóg i moja naprawdę szczera chęć tego, a nawet pragnienie, 
aby zamieszkał w mym sercu i zbłąkanej duszy. W dniu ostatnim pobytu, gdy 
wszedłem do Bazyliki Świętogórskiej tuż przed Mszą św. i gdy zobaczyłem 
starszą kobietę leżącą i z pewnością modląca się przed ołtarzem, a następnie 
podczas Mszy św. momentami w głos szlochającą, poczułem, że coś we mnie 
pękło. Zrozumiałem jak wielką potęgę i moc ma modlitwa. Nie wiem czy coś 
wspólnego miała z tym moim uczuciem ta niepełnosprawna kobieta, lecz my-
ślę, że ten widok tej kobiety był mi dany przez Boga, abym coś zrozumiał 
i sięgną pamięcią wstecz, kiedy w pełni sprawny niszcząc sobie życie alkoho-
lem, byłem pozbawiony jakichkolwiek uczuć ludzkich, zwierzem niezważają-
cym na żadną świętość i lekceważącym modlitwę i Boga. Nie potrafię odgad-
nąć Bożych planów, co do mojej osoby i myślę, że jest to powód do radości, bo 
przecież – BÓG NIE ROZLEPIA PLAKATÓW – kiedy piłem, potrafiłem 
tylko brać – nie dając nic w zamian, ani najbliższym, ani Bogu. Dziś sądzę, że 
bardzo dobra forma wdzięczności tak i dla najbliższych jak i dla Boga jest 
i będzie modlitwa oraz trzeźwość i pomaganie w jej osiągnięciu innym alkoho-
likom, którzy wciąż jeszcze cierpią i szukają ścieżki, przy której stoi drogo-
wskaz z napisem TĘDY DROGA DO WIARY, KTÓRA SKUTKUJE. Najpro-
ściej mówiąc KOCHANI JESTEM TRZEŹWY I WIERZĘ.  

Z Bożym błogosławieństwem oraz podziękowaniami dla Matki Bożej Świę-
togórskiej, której pragnę oddawać najgłębszą cześć i czcić z miłością, jak rów-
nież z życzeniami Pogody Ducha i Trzeźwości na każde 24 – godziny życia. 

 

Tomek. Alkoholik – grupa „MARIA”. Poznań 
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PRZEZ KULTURĘ DO BOGA 
CZYLI O POTRZEBIE UCZENIA SIĘ 

ODKRYWANIA STWÓRCY W STWORZENIU 
 

Św. Filip i kultura renesansu 
 

 Przez kulturę do Boga. Tak w skrócie 
można ująć jedną z dewiz św. Filipa Neri. 
Świat targany był wówczas dylematami: 
chrześcijańska powściągliwość, czy wy-
uzdane pogaństwo; ewangeliczna asceza, 
czy bezbożne rozpasanie; sztuka grani-
cząca z mistyką, czy antyczne ubóstwie-
nie stworzenia. Św. Filip przez pierwsze 
lata życia wzrastał w cieniu artystów wło-
skiego renesansu. Ideały humanizmu i 
wrażliwość na piękno przesycały powie-
trze, którym oddychał. Jednocześnie miał 
duszę mistyka, który nieustannie przeży-
wał Bożą obecność w świecie. To wszyst-

ko sprawiło, że czymś naturalnym było dla Niego postrzeganie świata jako 
wspaniałego dzieła Boskiego Stwórcy, w którym nie może być sprzeczno-
ści, jeżeli tylko mamy do czynienia ze stwórczym aktem Boga, który działa 
przez człowieka. Tak rodzi się wspaniały typ duchowości opartej na do-
strzeganiu i kontemplowaniu Bożego geniuszu i piękna w otaczającym 
świecie. Ten otaczający Filipa świat to nie tylko księga natury, czyli piękno 
krajobrazu, rozgwieżdżonego nieba i zapach kwiatów, lecz to również 
świat kultury, czyli to wszystko, co uczynił człowiek jako współpracownik 
Pana Boga w dziele stworzenia. Każde dzieło człowieka, jeśli tyko powsta-
je z Bożej inspiracji, świadczy o Stwórcy i zbliża do Niego. Dlatego to św. 
Filip na spotkaniach oratoryjnych najpierw zachęcał do odkrywania i roz-
wijania Bożych talentów, a następnie do dzielenia się nimi z innymi. W ten 
sposób uczył jak być człowiekiem renesansu, wrażliwym na piękno, kultu-
rę, sztukę i naukę, a jednocześnie być blisko Boga i realizować swoje ży-
ciowe powołanie. 
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Bóg obecny w kulturze 

 
 Chcąc naśladować św. Filipa na tej drodze, najpierw trzeba odkryć 
przez akt wiary ostateczny sens i cel naszych ludzkich zmagań i wysiłków. 
Jest nim oczywiście zbawienie, ostateczne zjednoczenie z Bogiem. Do tego 
celu idziemy poprzez świat, realizując Boży plan. A zatem to wszystko, co 
ułatwia mi odczytanie tego planu i dodaje sił do jego realizacji, jest dobre. 
To wszystko co świadczy o mądrości Boga i zbliża nas do Niego jest cen-
ne. Taką ewangelizacyjną rolę może odegrać piękno muzyki, malarstwa, 
filmu. Przez te dzieła może przemawiać do nas Bóg. Człowiek wykorzystu-
jący swoje talenty zgodnie z zamysłem Bożym może duchowo ubogacać 
innych. Problemem będzie jednak nasza zdolność odróżniania prawdzi-
wych dzieł świadczących o Stwórcy do ludzkiej parodii sztuki, mającej na 
celu jedynie uzewnętrznienie stanu ducha artysty. Każdy, jako wolny czło-
wiek, ma oczywiście prawo do takich wynurzeń, jednak pozostaje pytanie, 
jaki sens ma obcowanie z taką twórczością. Jaki sens ma poznawanie „du-
cha artysty”, jeżeli to mnie nie ubogaca duchowo, a w niektórych przypad-
kach nawet wyjaławia. Dlatego w szkole św. Filipa ważna jest ewangelicz-
na zasada: „po owocach ich poznacie”. Duchowi synowie św. Filipa, 
otwarci na świat kultury, sztuki, nauki, często winni stawiać sobie pytanie, 
jak to owocuje w moim życiu. Wielu z nas doświadczyło zapewne tego, że 
po obejrzeniu jakiegoś filmu, wysłuchaniu koncertu, przeczytaniu książki, 
czuliśmy się duchowo ubogaceni, uskrzydleni, z nowym entuzjazmem go-
towi iść przez świat dzieląc się dobrem. Ale też znamy zapewne sytuacje 
odwrotne, gdy obcowanie z wytworami li tylko ludzkiej wyobraźni, czuli-
śmy się przybici, pozbawieni wiary w człowieka, miłość, dobro, odarci z 
życiowego entuzjazmu. Fundowanie sobie takich przeżyć traci sens, a na-
wet może być moralnie złe, skoro pozbawia sił potrzebnych do pomnażania 
dobra.  
 

Kultura wykorzystania czasu 
 

 Ucząc się od św. Filipa drogi „przez kulturę do Boga”, warto też zasta-
nowić się, czy nie traktujemy obcowania z kulturą jako pustego wypełnia-
cza czasu. Jest to dziś szczególnie niebezpieczne, biorąc pod uwagę 
wszechobecną tzw. kulturę masową. Czas jest darem Boga i mamy wypeł-
nić go dobrem. Nie chodzi o to, by nieustannie robić dobre uczynki, bo 
człowiek potrzebuje też czasu na odpoczynek, realizację swoich obowiąz-
ków zawodowych czy rodzinnych, to wszystko jest dobrem, gdyż jest dro-
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gą do ostatecznego dobra czyli zbawienia. Mówiąc o zagrożeniu traktowa-
nia szeroko rozumianej kultury, jako pustego wypełniacza czasu mam na 
myśli częste „zabijanie czasu” byle czym, byle nie ponosić wysiłków po-
trzebnych do wypełniania życiowych zadań. Zło wówczas nie musi tkwić w 
samej treści odbieranego dzieła, ale w tym, że zaniedbuje się dobro. Takie 
obcowanie z kulturą nie jest drogą do Boga. 

 
Kultura osobista 

 
 Do wytworów człowieka zaliczyć należy również cały bogaty świat 
symboli, poprzez które człowiek komunikuje się z innymi. Obok języka 
w relacjach z innymi ważną rolę odgrywają gesty, zachowanie, mimika 
twarzy, sposób ubierania się itp. Sposób korzystania z tych symboli składa 
się na to, co nazywamy kulturą osobistą. Lekceważenie przyjętych zwycza-
jów, nie liczenie się z obowiązującymi, (chociaż zmieniającymi się w cza-
sie) konwenansami nie jest sprawą jedynie wrażliwości estetycznej, lecz 
bezpośrednio dotyczy miłości bliźniego. Gestem, słowem, ubiorem można 
wyrazić swój szacunek, obojętność lub lekceważenie. Dlatego bardzo waż-
ną rzeczą jest poznawanie obowiązujących w danej społeczności zasad, 
a później liczenie się z nimi. Nie można odwoływać się jedynie do wła-
snych odczuć, przyzwyczajeń czy przekonań w tej dziedzinie, bo świadczy-
łoby to, co najmniej o obojętności wobec innych ludzi. 
 
 Dziś, podobnie jak w czasach św. Filipa, wielu chrześcijan podejrzliwie 
patrzy na wytwory ludzkiej kultury. Widząc jedynie zło i zagrożenie czają-
ce się w salach koncertowych, kinowych, teatralnych czy w obowiązują-
cych zwyczajach można popaść w skrajność i wylać dziecko z kąpielą. 
Św. Filip uczy nas jak radośnie korzystać z piękna stworzonego świata 
i wytworów ludzkiego geniuszu, który jest przecież darem Bożym. Wszyst-
ko, co pomaga nam w pielgrzymowaniu do Domu Ojca jest dobre. Po owo-
cach ich poznacie… 
 

Ks. Adam Adamski COr 
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Październik - Listopad - Grudzień 
 
 

29.09. - 1.10. - Skupienie Młodzieży Żeńskiej 

29.09. - 1.10. - Festiwal Muzyki Zeidlera  

6.10. - 8.10. - Dni skupienia AL ANON 

 8.10.  Pielgrzymka Dekanatów Leszczyńskich 

9.10. - 13.10. - Rekolekcje OO. Franciszkanów 

13.10. - 15.10. - Rekolekcje Duszpasterstwa Służby Zdrowia  

17.10. - 19.10. - Rekolekcje dla Organistów 

20.10. - 22.10. - Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym 

26.10. - 29.10. - Neokatechumenat  

3.11. - 5.11. - Rekolekcje dla „CARITAS” 

6.11. - 9.11. - Rekolekcje Federacyjne Księży Filipinów 

10.11. - 12.11. - Dokształcanie Sióstr Służebniczek 

13.11. - 16.11. - Rekolekcje dla Księży 

20.11. - 23.11. - Rekolekcje dla Księży 

24.11. - 26.11. - Rekolekcje „CARITAS” 

27.11. - 30.11. - Rekolekcje dla Księży – Moderatorów 

1.12. - 3.12. - Skupienie dla Młodzieży Żeńskiej  

8.12. - 10.12. - Skupienie dla Młodzieży Męskiej  

14.12. - 17.12. - Dni skupienia AA i AL ANON 

30.12. - 2.01. - Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej 
i św. Filipa 
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PORUSZENIA   DUCHA 
 

Częste poruszenia serca Filipa porywały jego duszę do wielkiego mi-
stycznego uniesienia i do gwałtownego porywu miłości. 

Z tego powodu Filip był zatroskany, iż tymi zewnętrznymi objawami 
zwraca zbytnią uwagę innych, narażając się na niebezpieczeństwo wyja-
wienia swojej cudownej tajemnicy. 

Dlatego starał się, na ile potrafił, o tłumienie takich przejawów, każąc 
sobie czytać "Facecje" Arlotta, lub śpiewając jakąś ludową piosenkę. 

Codziennie, gdy zbliżała się godzina odprawiania Mszy świętej, czuł jak 
jego serce bije mocno i jego umysł jest całkowicie skoncentrowany na my-
śli o Bożej Tajemnicy. 

Ktokolwiek zamierza pobożnie się modlić, stara się skupić i oddalić od 
siebie wszelki powód roztargnienia, Filip, z powodu zbyt wielkiego unie-
sienia, był zmuszony robić coś zupełnie przeciwnego. 

Starał się rozpraszać za pomocą jakiegoś fizycznego zajęcia, gdy to jed-
nak nie wystarczało, bawił się jak dziecko z kotem, ptakami, albo spacero-
wał po zakrystii kołysząc delikatnie w ramionach pieska. 
 Do ojca Consolino, który pomagał mu w ubieraniu paramentów, mówił: 
 - Czego chcesz? Jeżeli nie będę starał się rozproszyć, nie uda mi się 
odprawić Mszy świętej. 

Pomimo tego, zbliżając się do ołtarza drżał cały i jego pierś płonęła, tak, 
że wierni dostrzegali nadzwyczajne uniesienie jego ducha. 

Trzeba było widzieć Filipa, gdy rano odprawiał Mszę świętą! 
Przy Komunii rozjaśniał się na twarzy, z której przeświecała radość, ja-

kiej doznawał przy spożywaniu Ciała niepokalanego Bożego Baranka. 
Potem drżąc cały przyjmował Najdroższą Krew z takim entuzjazmem, 

że nie potrafił oderwać warg od kielicha. Pił ją małymi łyczkami, z prze-
rwami wewnętrznego skupienia, z oczami ustawicznie skierowanymi na 
Ukrzyżowanego. 

Tak wielka była siła miłości i nasilenie wiary, że, także fizycznie, kie-
lich przyciskał tak bardzo, iż pozostawił na jego czaszy odciski zębów. 
Często słyszano, jak powtarzał: 
- To jest prawdziwa Krew! To jest żywa Krew! . 
I wtedy z jego oczu płynęły obfite łzy, tak wielkie było jego wzruszenie. 
Niepowstrzymane bicie jego serca wydzierało mu z ust okrzyk: 
- Dosyć, Panie, dosyć, bo czuję, iż umieram z radości! 

Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri 
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Pewne trzy parafie nawiedziła plaga wiewiórek. Całe dziesiątki rudych zwierzątek 
zamieszkały w murach kościołów.  
Członkowie pierwszej parafii uznali to za wolę Boga i wiewiórki zostały.  
W drugiej parafii delikatnie wyłapano wszystkie, co do sztuki i wywieziono do 
lasu, ale po trzech dniach wróciły.  
Tylko w trzeciej parafii znaleziono właściwe rozwiązanie. Wiewiórki zostały 
ochrzczone i wpisane do rejestrów parafialnych. Od tamtej pory nikt ich w kościele 
nie widział 

 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

Żydzi mają ukamienować Magdalenę. Nagle wychodzi przed nich Jezus i mówi:  
- Kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Nagle leci kamień 
i TRACH... w Magdalenę! Jezus odwraca się i mówi: - Matko, jak ty mnie czasami 
denerwujesz... 
 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

Proboszcz egzaminuje z katechizmu parę, która wkrótce ma stanąć na ślubnym 
kobiercu. Narzeczonej idzie świetnie, narzeczony mętnie duka odpowiedzi. 
- Pani zdała, a pan musi jeszcze raz przyjść za miesiąc. Para przychodzi po tygo-
dniu.  
- Przecież mówiłem: za miesiąc! 
- Księże proboszczu, to nie tamten! Znalazłam takiego narzeczonego, co zna ten 
katechizm na pamięć! 
 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

W małej wsi ksiądz rozmawia z parafianką: 
- Doszły mnie słuchy, córko, że wczoraj wieczorem ktoś u was straszliwie przekli-
nał. Tak nie można, dzieci się gorsza, a jaki zły przykład dla sąsiadów. 
- Bardzo przepraszam, ale właśnie wybieraliśmy się do kościoła i mój stary nie 
mógł znaleźć książeczki do nabożeństwa. 

 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

Cała wspólnota dziękuje chórowi młodzieżowemu, który na okres wakacji zaprze-
stał swojej działalności. 
 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

W pewnym kościele na czas ślubu zakrywa się obraz wiszący nad ołtarzem. Dla-
czego? Bowiem wymalowany jest pod nim wielki napis: "Boże, przebacz im, bo 
nie wiedzą, co czynią." 

oprac. Br. Franciszek Kiklica COr 
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INTENCJE 
MIESIĘCZNE 

APOSTOLSTWA 
MODLITWY 

 
 
Październik: 
Misyjna: Módlmy się, aby Światowe Dni Misyjne wszędzie ożywia-
ły ducha animacji i współpracy misyjnej 
 
Kongregacyjna: Różańcowa modlitwa niech jednoczy wszystkich 
czcicieli Bożej Matki we wspólnym budowaniu prawdziwego dobra 
w Ojczyźnie naszej. 
 
Listopad: 
Misyjna: Módlmy się, aby dzięki wysiłkowi wiernych z Afryki ła-
mały się stare i nowe bariery, które hamują rozwój tego kontynentu 
 
Kongregacyjna: Poczucie wdzięczności niech skłania wszystkich 
ludzi wierzących do wspólnej modlitwy za naszych Drogich Zmar-
łych. 
 
Grudzień: 
Misyjna: Módlmy się, aby na całym świecie misjonarze żyli w rado-
ści, pełni entuzjazmu i wierności Chrystusowi 
 
Kongregacyjna: Głębokie przeżycie adwentowego czasu niech przy-
gotuje nasze serca na przyjęcie radości Narodzonego Boga wśród 
nas.  
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MODLITWA DO ŚWIĘTYCH POLSKICH 
 
Gwiazdy niebieskie, przez które nas Chrystus oświeca 
W tych ciemnościach świata tego, 
Świećcie nam! 
Pochodnie w miłości Bożej gorejące, 
przykładami waszymi zapalajcie nas! 
Bracia starsi, na dworze królewskim służący, 
wspomnijcie na ubogich domowników i powinnych swoich, odbierajcie 
tam modlitwy i błagania nasze. 
Wyście sławą narodu naszego, 
chlubą naszego miasta Jerusalem, 
pierwsze kamienie i perły, którymi Bóg osadził dom swój: 
bo wami ziemię i niebo ozdobił, i chwałę i moc swoją" 
w was pokazał. 
 
O błogosławione oczy wasze, które widzą to,  
w co my wierzymy. 
 
O jak szczęśliwe uszy wasze, które słyszą to,  
czego my pragniemy. 
 
O jak mocne stopy wasze, które już na skale stanęły, 
na brzegu onym, do którego my jeszcze z niebezpiecznością 
i postrachem płyniemy. Wspomóżcie nas, 
a wstawiajcie się tam za nas, abyśmy żywoty 
i zacne przykłady cnót waszych naśladowali. 
 
Jako gdyście tu żyli z nami, a w ciele tym nauczali,  
gorące były i serca ludzkie przenikające słowa wasze;  
tak teraz niech tę moc mają, gdyście nie umarli, 
ale lepszym żywotem żyjecie. 
 
Pokłońcie się za nas Bogu naszemu, iż nas jeszcze czeka  
do pokuty, a w wielkich nas złościach naszych nie pogubił,  
a uproście to z nami, aby święta wiara katolicka, 
nasienie wasze, któreście tu z płakaniem siali, 
bujno wschodziła. 
 
 
 

Ks. Piotr Skarga SJ  
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Litania za zmarłych 
 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, módl się na nimi. 
Bramo niebieska, 
Królowo Wniebowzięta, 
Święty Michale, 
Święty Janie Chrzcicielu, 
Święty Józefie, 
Święty N (Patron Zmarłego) 
Wszyscy Święci i Święte Boże, 
Bądź im miłościw, wybaw ich Panie, 
Od złą wszelkiego, 
Od cierpień w czyśćcu, 
Przez Twoje Wcielenie, 
Przez Twoje narodzenie, 
Przez Twój Krzyż i mękę, 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 
Przez Twoje zmartwychwstanie, 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, 
Przez zesłanie Ducha Świętego, 
Przez Twoje przyjście w chwale, 
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, panie 
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, 
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego 
potępienia, 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, 
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wy-
chowawców, 
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof, wojen, 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, 
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania 
 
 


