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CZCIGODNI CZYTELNICY! 
 
W czasie wiosennym, najbardziej rozpromienionym Paschą Pana, pozdrawiamy 

Was wszystkich i przekazujemy do rąk kolejny numer naszego Sanktuaryjnego Kwar-
talnika. 

Czas mija szybko. Doświadczył tej tajemnicy jeden ze współbraci klasztoru na 
Świętej Górze, który należał do tych, którzy regularnie dzielą się z nami swoim bo-
gactwem ducha, a mianowicie śp. ks. Tadeusz Nagel COr, który odszedł do wieczno-
ści 25 stycznia br.. Na pewno znamy jego wiersze oraz przykłady korespondencji, 
jaką prowadził ze Stolicą Apostolską – ze Sługą Bożym Janem Pawłem II oraz z dzi-
siejszym kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Dziękujemy ks. Tadeuszowi za 
współpracę z nami i pośmiertnie w tym numerze „Świętogórskiej Róży Duchownej” 
przekazujemy to, co pozostawił, jako ślad swoich talentów. Niech Zmartwychwstały 
Pan pozwoli mu śpiewać wieczne Alleluja oraz najpiękniejsze Ave Maria Najlepszej 
naszej Matce – tam w niebie.  

Prosimy, przeczytajcie uważnie różne teksty, które umieszczamy tym razem. Ce-
lem ich jest nie tylko zapoznać Was z nowymi faktami naszej historii, którą jakoś 
tworzy przez dzieła malarskie u nas przechowywane Wlastimil Hofman, ale nade 
wszystko chcemy zaprosić Was na Świętą Górę w okresie wiosenno – letnim. Maryja 
na pewno cieszy się, kiedy prenumerujemy Pismo Jej Sanktuarium i gdy zapoznajemy 
się np. z historią życia Sługi Bożego Cezarego Baroniusza, czy bł. Edmunda, ale jesz-
cze bardziej uradujemy Jej Serce, gdy osobiście przed Nią stawimy się na Świętej 
Górze, czy to na odpuście, czy na pielgrzymce z grupą, albo osobiście, czy na za-
mkniętych rekolekcjach. Takie przybycie do Niej będzie okazją, aby przemyśleć 
sprawę swego powołania, czy sprawę powołań do służby Bożej, o czym przeczytacie 
w działach: „Z życia Kościoła” i „Posyłam was”. Zatrzymanie się przy Maryi pozwoli 
nade wszystko, aby tak jak Ona i jak Jej Oblubieniec św. Józef, służyć Chrystusowi, 
który po ukrzyżowaniu Zmartwychwstał i żyje pośród nas, aby na drodze zbawienia 
ciągle nas umacniać. 

Dziękujemy Wam za każde dobro, za zrozumienie w naszych niedoskonałościach 
i jeszcze raz zapraszamy do współpracy w współtworzeniu Pisma, zwłaszcza poprzez 
przysyłanie materiałów do działu: „Piszą do nas”.  

Razem z Wami śpiewamy Świętogórskiej Pani: „Wesel się Królowo miła, bo 
Ten, któregoś zrodziła, Zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za 
nami. Alleluja!” 

 
         W imieniu zespołu redakcyjnego 
     Ks. Leszek Woźnica COr 
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WIOSENNE   ZATRZYMANIE   SIĘ … 
 
 Tegoroczny program duszpasterski mobilizuje nas 
wszystkich świadomie przeżywających swoje 
chrześcijańskie zadanie, abyśmy „przypatrzyli się 
powołaniu naszemu”. Słysząc słowo „powołanie” bardzo 
często uważamy, że odnosi się ono tylko do osób 
duchownych; kapłanów, zakonników, zakonnic. Takie 
pojęcie zawęża problem i nie oddaje właściwego znaczenia 
treści, jakie ono zwiera. Bóg powołuje nas wszystkich i 

obdarza nas łaską uzdalniającą do podejmowania zadań, jakie nam wyznaczył i 
jakie mamy wypełnić swoim zaangażowaniem swoją pracą. Sobór Watykański II 
przypomniał wszystkim chrześcijanom, że jesteśmy powołani do spełnienia misji, 
zadań i obowiązków wynikających z naszej służby – pracy. Nade wszystko jednak 
soborowa myśl Kościoła czasów współczesnych przypomina nam, że jesteśmy 
powołani wszyscy, bez wyjątku, do świętości, która winniśmy osiągnąć poprzez 
wierne realizowanie swojego życia, swojego powołania i to jest pierwsze i naj-
ważniejsze zadanie, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.  

Szczególną rolę w rozeznaniu i formowaniu powołania odgrywa rodzina, a 
nade wszystko matka, która umie dostrzegać i pielęgnować macierzyńskim ser-
cem zamiłowania, zdolności swojego dziecka. Tak jest w porządku naturalnym, 
przyrodzonym. Potrzeba, abyśmy, jako ludzie wiary, umieli w porządku nadprzy-
rodzonym dostrzegać łaski uczynkowe do podjęcia i realizowania swojego życio-
wego powołania, jakim Bóg nas obdarza. Oferty dzisiejszego świata, reklamy i 
propozycje, aby swoje życie urządzić łatwo, lekko i przyjemnie, aby wygodnie 
bez większego wysiłku i nakładu czasu osiągnąć w pełni satysfakcjonujący po-
ziom życia materialnego, społecznego dość często z pominięciem poziomu du-
chowego, powoduje dysharmonię – niepokój w sercu człowieka, który kieruje się 
nie tylko duchem dzisiejszego świata, ale i duchem Ewangelii.  

Świętogórskie Sanktuarium – Dom Rekolekcyjny – Miejsce Pielgrzymkowe-
go Zatrzymania daje szczególną okazję nam wszystkim, abyśmy w klimacie ciszy 
i nadprzyrodzonej atmosfery sacrum, przy sercu Matki, umieli w sposób właściwy 
odczytać swoje życiowe powołanie, a także na etapie realizacji swoich zadań wy-
nikających z stanu i zawodu podejmować odpowiednią refleksję i „przypatrzeć się 
powołaniu naszemu”.  

Chrystusowy Krzyż, który jak drogowskaz wskazuje kierunek i sens naszych 
wysiłków niech umacnia nadzieję płynącą ze Zmartwychwstania. Ożywcze 
tchnienie wiosny, budzące do życia przyrodę, zawsze swą zielenią i pięknem za-
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chwyca. Idźmy dalej i spójrzmy głębiej w swoje serce i pytajmy, czy w nim jest 
moc i siła Zmartwychwstałego, czy jest radość i entuzjazm siły wiary ożywionej 
Paschą Chrystusa?  

Wielkanocny czas połączony z ciepłem wiosennych dni pozwala nam wyjść z 
naszej codzienności, przeciętności i w blaskach wiosennego słońca dostrzec na 
nowo swoje życiowe i zawodowe powołanie.  

Serdeczne słowa zachęty kierujemy do wszystkich Czytelników Świętogór-
skiej Róży Duchownej, aby podejmując wezwanie Kościoła z większą wrażliwo-
ścią serca spojrzeli na swoje powołanie, które trzeba głębiej odczytać, a jeśli po-
trzeba to i skorygować przy Sercu Matki.  

Matka Boża Świętogórska, Mistrzyni Życia Duchowego, tak jak w Kanie Ga-
lilejskiej, tak i tu na Świętej Górze, mówi do nas: „Uczyńcie wszystko cokolwiek 
powie wam mój Syn”.  

Rozpoczynając okres pielgrzymkowy i uroczystości odpustowych w naszym 
Wielkopolskim Sanktuarium proponujemy, by, komu czas pozwoli, przybyć na 
Świętą Górę czy to w pielgrzymce zorganizowanej bądź indywidualnie, by w ciszy i 
świętości miejsca pomyśleć, zgłębić swoje życiowe powołanie i umocnić łaską Bo-
żą - to dzieło, które Bóg rozpoczął w nas. 

Szczególną okazją do spotkania na Świętej Górze będzie pielgrzymka kierow-
ców i posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy na rozpoczęcie sezonu moto-
ryzacyjnego w pierwszą niedzielę maja tj. 6 maja o g. 10.30 gromadzą się przed 
Świętogórską Różą Duchowną. Tygodniowy Odpust Zesłania Ducha Świętego 
przypada w dniach 27 maja – 3 czerwca oraz wiele innych organizowanych piel-
grzymek stanowych i zawodowych, a także dni skupień oraz rekolekcji zamknię-
tych z całym bogactwem ewangelicznego przesłania i duszpasterskich treści po-
może Wam lepiej „Przypatrzeć się powołaniu Waszemu”.  

Czas spędzony na modlitwie i refleksji, czas wyciszenia i wytchnienia, a także 
czas głębokich przeżyć natury duchowej i estetycznej w pięknie architektury i 
otaczającej Świętą Górę przyrody niewątpliwie może dla każdej i każdego z Was 
być czasem łaski i radości. A więc z serca do serca kierujemy to zaproszenie i 
oczekujemy na spotkanie w Domu wspólnej Matki.  

 
Ks. Zbigniew Starczewski COr 
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DRODZY CZYTELNICY  
I CZCICIELE ŚWIĘTOGÓRSKIEJ  

RÓŻY DUCHOWNEJ 
 

 
Wielkanoc to Święto wielkiego tryumfu i radości, zwycięstwa życia 

nad śmiercią, zwycięstwa prawdy nad fałszem, zwycięstwa dobra nad 
złem! Niech to Święto wyzwala w nas wszystkich nadzieję, która zawieść 
nie może. 

Ze Świętej Góry Gostyńskiej kierujemy serdeczne życzenia, by rze-
czywisty triumf zwycięstwa siły życia, mocy prawdy i potęgi dobra stały 
się rzeczywiście źródłem radości serca Was wszystkich.  

Niech Maryja – Weselejąca się Królowa Niebios - wyprasza potrzebną 
łaskę i siłę abyśmy wspólnym wysiłkiem umieli odrzucić głaz śmierci 
kłamstwa, nienawiści, beznadziejności, który niestety przytłacza i dotyka 
wiele naszych serc.  

Niech realizacja naszego chrześcijańskiego powołania w życiu co-
dziennym, rodzinnym, i zawodowym, społecznym, i indywidualnym wy-
zwala w nas nowe energie i siły do przeciwstawiania się wszelkim prze-
jawom bezmyślności, obojętności i zła, które wydaje się być coraz bardziej 
głośne i powszechne. Nie ulegajmy duchowej apatii, ale umocnieni łaską 
płynącą z Chrystusowego Krzyża i nadziei Pustego Grobu podejmujmy 
wysiłki dobrego i godnego życia ludzi wielkanocnych radości. 

Zapewniamy naszą modlitewną pamięć w dniach Triduum Paschal-
nego, a nade wszystko w rezurekcyjnej Mszy Świętej, która pragniemy 
sprawować w intencjach Was Wszystkich, duchowo jednoczących się ze 
Świętą Górą.  

Z radosnym Alleluja 
 

Ks. Zbigniew Starczewski COr  
z całą wspólnotą świętogórską 
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„PRZYPATRZCIE   SIĘ  

POWOŁANIU   WASZEMU” 
 

„Jezu obiecuję Ci,  
że podporządkuję się temu 

wszystkiemu,  
co mi przeznaczysz. 

Pozwól mi tylko rozpoznać  
Twoją Wolę” 

 
św. Joanna Beretta Molla 

 
 

Na początku warto uświadomić sobie, że naszym głównym powołaniem jest 
Miłość, Miłość do Boga, a z tej Miłości powinna wypływać wielka tęsknota za 
Świętością, świętością, która prowadzi nas do coraz większej zażyłości z Bogiem 
i bliskości Boga.  

Dopiero wtedy, kiedy ta tęsknota za Bogiem i za bliskością Boga jest w nas 
wielka, możemy, w świetle Bożej Miłości do każdego Człowieka, podejmować 
decyzję, jak ta świętość, (czyli i ta Miłość) ma realizować się w moim życiu. Jest 
to, tak można powiedzieć, swego rodzaju fundamentalny wybór naszego życia, 
chodzi tu o wybór Drogi Życiowej: Małżeństwo, Życie Zakonne, Życie Kapłań-
skie, Życie w „Samotności”, jako Panna czy Kawaler.  

Ten Fundamentalny wybór Drogi Życiowej należy potwierdzać każdego dnia, to 
nasze fiat ma być potwierdzane codziennie. Znaczy to, że mam nieustannie badać 
swoje zaangażowanie na tej drodze, którą z Woli Bożej podjąłem. Dziękować za nią i 
prosić o łaskę rozeznawania, jak na tej drodze mam żyć i postępować, aby z niej nie 
zejść. Jest to związane z tym naszym nieustannym przypatrywaniem się naszemu 
postępowaniu na tej Drodze. Czy czasem z ciekawości nie schodzę z niej i rozważam, 
że może się pomyliłem!!! 

Może warto się zastanowić nad tym, czy Człowiek, który wybiera swoją ży-
ciową drogę może się pomylić? Owszem może (raczej tylko wtedy, kiedy był brak 
rozeznania drogi w świetle Bożej Opatrzności). Ale i ten dramat życiowy można z 
pomocą Mocy Bożej Miłości i naszej głębokiej współpracy z NIM, uszlachetnić, 
żyjąc z tym ciężkim Krzyżem, jako konsekwencją swego wyboru i dojść do chwa-
ły Nieba. Należy tu zaznaczyć, że chodzi o wybory, z których nie można się już 
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wycofać, jak np. wybór drogi małżeństwa, pomimo, że czuło się powołanie do 
życia zakonnego, czy też kapłańskiego.  

To przypatrywanie się naszemu powołaniu, to także zadanie, aby oczyszczać 
nasze myśli i złe pragnienia przeczące naszej Drodze życiowej.  

Kościół dając nam takie hasło na bieżący Rok chciał zwrócić uwagę na wiel-
kie anomalia dziejące się w naszych życiowych stanach. Te anomalia to: życie w 
konkubinatach, nasilający się proceder rozwodów, życie na próbę, zabijanie nie-
narodzonych Dzieci, związki homoseksualne, nasilający się głos sfrustrowanych 
księży o zniesienie celibatu, jakoby to miało być lekarstwo na wszystko, itp..  

Dlatego zachęcam do tego, aby na nowo zakochać się w Bogu i odkryć piękno 
i szlachetność powołania Człowieka do Miłości Boga i do Świętości, a ta Miłość i 
Świętość musi przejawiać się w naszych codziennych wyborach. Kiedy się Kocha 
Boga i tęskni za Nim, czyli pragnie się być Świętym, to wszelkie napotykane 
krzyże stają się Błogosławieństwem, bo oczyszczają nas z naszego egoizmu, py-
chy, a te prowadzą do powyższych anomalii, w których, jak się Człowiek dobrze 
zastanowi, nie ma nic z Bożej Miłości, a co najwyżej jest moc szatańskiego steku 
kłamstw, prowadzących do zagłady ludzkości.  

Tylko realizacja Bożych planów w naszym życiu i przez każdego z nas, pro-
wadzi do lepszego jutra, a nade wszystko do Życia Wiecznego, dokąd wszyscy 
jesteśmy powołani. 

Ks. Jacek Niesyto COr 
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BIAŁE  PIELGRZYMKI 
 

Sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze, to od wieków miejsce pielgrzy-
mek. Owszem, był czas, kiedy pielgrzymi wogóle nie mogli tu przychodzić. Tak 
było po kasacie klasztoru, od 1876 – 1919 r., i później w czasie II wojny świato-
wej. Niektórzy historycy twierdzą, iż największą raną, jaką zadała kasacja gostyń-
skiemu sanktuarium filipinów, to ostygnięcie ruchu pielgrzymkowego, który po 
1919 r. już nigdy nie wrócił do miary dawnej świetności. Niezależnie od tego 
trzeba tu powiedzieć, że ks. Józef Witek, który wskrzesił życie Kongregacji po 
nocy zaborczej, na pierwsze Zielone Święta w maju 1919 roku, witał na Świętej 
Górze 27 zorganizowanych pielgrzymek. I trudno się temu dziwić, bowiem Matka 
Boża w Cudownym swym Wizerunku ciągle przyciągała i do dzisiaj przyciąga 
tych, którzy u Jej pośrednictwa szukają wsparcia i siły.  

I dzisiaj, kiedy mamy początki XXI wieku, też przybywają do Niej pielgrzym-
ki, nie są to już pielgrzymki w formie pieszej (za wyjątkiem ostrowskiej, która w 
sierpniu od lat w taki sposób do nas przychodzi), ale są to najczęściej pielgrzymki, 
które przybywają na Świętą Górę albo autokarami albo samochodami. Takie są 
dzisiaj czasy i taka forma przybywania do świętych miejsc staje się czymś nor-
malnym.  

I tak wśród autokarowych pielgrzymów, zwłaszcza w maju i czerwcu, do tronu 
Pani Świętogórskiej najczęściej przybywają „białe pielgrzymki”. Co to są: ”białe 
pielgrzymki”? To pielgrzymki dzieci, które w danym roku przystąpiły do I Ko-
munii św.. Niezwykły to obraz, kiedy we wspomnianym okresie, zwłaszcza przed 
południem, na placu przed Bazyliką ustawia się gromada na biało ubranych 
dziewczynek i chłopców, którzy pod przewodem duszpasterzy, rodziców, kate-
chetów i nauczycieli wchodzą w progi Bazyliki z radosnym śpiewem na ustach. 
Idą ci mali pielgrzymi na biało ubrani, a zwłaszcza rozpromieni wewnętrznie, bo 
oto w ich sercach parę dni temu zamieszkał po raz pierwszy Eucharystyczny 
Chrystus. Pierwsza Komunia św. w życiu dziecka, to wielkie wydarzenie – i w 
znaczeniu emocjonalnym, i w znaczeniu duchowym. Duszpasterze organizując dla 
małych swoich parafian tzw. „białe tygodnie” chcą też, aby z Sanktuarium Matki 
Bożej te przeżycia powiązać. I trudno się temu dziwić, bowiem to Ona, jako Jego 
Matka jest Pełna Łaski. Ona zawsze miała otwarte do Niego serce i to Ona, gdy 
usłyszała słowa Zwiastowania, Panu Bogu wypowiedziała swoje „fiat” – „niech 
mi się stanie według słowa Twego”. Ona najpierwsza przyjęła Go pod swoje serce 
i Ona nigdy Go nie zdradziła. Dziecko, które przyjmuje Jezusa do serca, pełne jest 
ideałów i na pewno szczerze chce być z Jezusem na zawsze. Ale życie jest ży-
ciem. Człowiek zaczyna dorośleć i nieraz tak się dzieje, że przeżycia z dziecię-
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cych lat, a także i te z dnia I Komunii św., ulatują. Tym bardziej potrzeba nam 
patrona drogi, który zawsze by nas do Jezusa, do Jego Eucharystii prowadził. A 
czy może być piękniejszy na tej drodze patron od Matki Najświętszej?  

Ona zawsze z Jezusem zjednoczona, tu na Świętej Górze, każdemu pielgrzy-
mowi taką łaskę chce wyprosić: aby i on zawsze z Jezusem był zjednoczony. Ona 
taką łaskę wyprasza szczególnie tym małym pielgrzymom, którzy na biało ubrani 
po I Komunii św. przybywają ofiarować się Jej opiece. Cenna to, zatem inicjaty-
wa, aby zorganizować pielgrzymkę dzieci I Komunijnych na Świętą Górę, do jej 
Sanktuarium. 

Pobyt w Świętogórskim Sanktuarium wiąże się najczęściej nie tylko 
z uroczystym przeżyciem Mszy przed Jej Cudownym Wizerunkiem, ale również 
daje okazję, aby przejść szlakiem Krzyżowej Drogi, oraz aby zapoznać się z histo-
rią Świętej Góry. Ciekawym przeżyciem dla młodych pielgrzymów na szlaku 
zwiedzania miejsca jest zawsze zejście do podziemi Bazyliki, gdzie są pochowani 
fundatorzy sanktuarium, a także pracujący na Świętej Górze księża i bracia filipi-
ni. Gdy dzieci zapoznają się z historią rodzice mogą wysłuchać konferencji asce-
tycznej, która według życzeń wygłaszamy w naszym oratorium, aby i w ten spo-
sób pomóc najbliższym w dobrym prowadzeniu ich pociech.  

Plener otaczający obiekty sanktuaryjne, a także możliwość posilenia się pod 
drzewami dziedzińca klasztoru, czy zrobienie zakupu różnych pamiątek z tegoż 
miejsca, to dodatkowe atrakcje, które dzieciom proponujemy w programie ich 
pielgrzymowania. Na zakończenie pobytu w Jej Domu jest nabożeństwo przed 
Cudownym Wizerunkiem, skąd „biali pielgrzymi” wyruszają na dobry szlak swo-
jego młodego życia.  

Niech i ten nowy sezon pielgrzymkowy 
zwiąże się z takimi pielgrzymkami, które 
są wtopione w nasze świętogórskie dzieje, 
a które ostatecznie mają owocować życiem 
w zjednoczeniu z Jezusem na wzór Jego i 
naszej Matki, Maryi. 
Do zobaczenia na Świętej Górze! 

 
Ks. Leszek Woźnica COr 
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UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE  
ŚP. KS. TADEUSZA NAGELA COR  

 
(ur. 17.07.1924 - +25.01.2007 r.) 

 
 
Śp. Ks. Tadeusz Nagel COr. zmarł w czwartek 25.01.2007 r. 

w swej rodzinnej miejscowości  
w Witaszycach, przebywając na kilkudniowym  

wypoczynku u rodziny. 
 

 W niedzielę 28.01.2007 r. o godzinie 16.00 w kościele parafialnym 
w Witaszycach została odprawiona Msza Święta, w której koncelebrowali 
Ks. Superior Zbigniew Starczewski, Ks. Adam Anioł i Ks. Krzysztof Górski. We Mszy 
Św. uczestniczył również Br. Franciszek Kiklica. Ks. Superior wygłosił również kaza-
nie. Po pożegnaniu w kościele parafialnym trumnę z ciałem Zmarłego przewieziono 
na Świętą Górę. 
 W poniedziałek 29.01.2007 r. na Świętej Górze odbył się pogrzeb śp. Ks. 
Tadeusza Nagela. Ceremonie pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 11.10 od wspólnej 
modlitwy różańcowej za spokój duszy Zmarłego, której przewodniczył Ks. Robert 
Klemens. W czasie ceremonii pogrzebowych odtworzono pieśni, które przygotował Ks. 
Tadeusz, jeszcze w 1995 r., na swój pogrzeb. Były to: „Daj duszy mojej odpoczynek 
wieczny”, „Ave Maria” - Gounoda i Schuberta oraz „O Władco świata, wiekuisty 
Boże”. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył Metropolita Poznański Ks. Arcybi-
skup Stanisław Gądecki. Koncelebrowało 54 kapłanów z Kongregacji Filipińskich w 
Polsce oraz kapłanów diecezjalnych. Na początku Ofiary Eucharystycznej powitania i 
wprowadzenia dokonał Ks. Prokurator Federacji Polskiej Zbigniew Starczewski, w 
którym posłużył się słowami wiersza śp. Ks. Tadeusza: „Msza Święta mego życia”. 
Kazanie wygłosił Ks. Tadeusz Badura. W czasie Mszy Św. Orkiestra Świętogórska 
wykonała „Kolędę Świętogórską”, której tekst ułożył Ks. Tadeusz Nagel, a melodię 
skomponowała siostra Maria Franciszka FZŚ. 
 Po Mszy Św. przemówił krótko Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki i rozpoczął 
modlitwy Ostatniego Pożegnania. Następnie trumnę wyniesiono procesyjnie przed 
Bazylikę, gdzie Ks. Arcybiskup odmówił modlitwy „Przy grobie”. Potem Ks. Superior 
podziękował Wszystkim Uczestnikom za modlitwy i udział w pogrzebie. Trumnę z cia-
łem śp. Ks. Tadeusza Nagela wniesiono do podziemi Bazyliki, gdzie spoczęła w kryp-
cie pod ołtarzem św. Antoniego.  
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DIAMENTY  ŻYCIA 
KS.  TADEUSZA  NAGELA  COR 

 
Kazanie pogrzebowe 

 
„Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch 

mój w Bogu Zbawicielu moim”. Tym hymnem Maryi 
często wielbiłem Pana. Ona była moją radością, mocą i 

trwaniem w drodze do nieba”.  
 

 
Tak rozpoczął śp. Ks. Tadeusz swój Testament pisany 28.07.2002 r. Te 

słowa mają szczególne brzmienie i znaczenie – dziś podczas Mszy Świętej 
pogrzebowej – za zbawienie wieczne dla jego duszy.  

Bóg obdarzył go szczególnym darem – darem śpiewu. Z nim na ustach szedł 
przez życie. Powiedział to również w swoim testamencie – „Moje życie było 
jedną pieśnią”. Dlatego przed rozpoczęciem tej pogrzebowej liturgii – został 
odtworzony jego śpiew, a w nim ukochane „Ave Maria”. Przygotował te pieśni 
specjalnie na swój pogrzeb, gdyż tu przed Obliczem Matki Bożej Świętogór-
skiej, „gdzie składałem przyrzeczenia jako Sodalis i gdzie otrzymałem święce-
nia kapłańskie”, pragnę pożegnać Pana i Maryję. To był dziś Jego ostatni kon-
cert Bogu i Maryi po setkach śpiewów i koncertów ludowi Bożemu, różnym 
grupom, dzieciom, młodzieży, dorosłym, seniorom, chorym, itd. a z nimi Bogu i 
Maryi. 

Pragnę powiedzieć jeszcze o dwóch szczególnych diamentach jego życia. 
Jeden, to upragnienie i ukochanie kapłaństwa. Droga do niego była bardzo 
długa. Po wstąpieniu do Kongregacji został wysłany do katechezy od 1948 r. 
do Studziannej – parafii filipińskiej, wówczas w diecezji sandomierskiej. To 
były dla Niego – jak wspominał często – piękne, bardzo znaczące cztery lata 
jego życia. Przygotował do pierwszej Komunii Świętej dwóch kapłanów, tu w 
tej koncelebrze uczestniczących. Pamiętam wielkie rozczarowanie, nas dzieci - 
gdy po wakacjach do szkoły przyjechał na katechezę inny ksiądz. Nie rozu-
mieliśmy, co to znaczy, gdy nam tłumaczono, że Ks. Tadeusz Nagel pojechał 
do Seminarium do Tarnowa. 
Skończył studia w 1957 r., ale choroba kilka tygodni wcześniej uniemożliwiła 
mu przystąpienie do święceń kapłańskich. Rozpoczął się dla niego okres 16 lat 
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bolesnego, ale mimo wszystko ufnego oczekiwania na kapłaństwo. Bóg „wej-
rzał” na to jego bolesne „uniżenie” w oczekiwaniu i pozwolił mu przyjąć świę-
cenia kapłańskie tu na Świętej Górze – w 1973 r.  

Doświadczył cierpienia i to pozwoliło mu pewnie odkryć w sobie drugi 
diament – szczególny dar pracy wśród chorych. Oddał się temu dziełu całą 
duszą. Rozpoczął posługę dla nich jeszcze przed święceniami. Szczycił się 
tym, że uczył się pracy i posługi wśród chorych od Ks. Kardynała Karola Woj-
tyły. Pozostawał z Nim w korespondencyjnej łączności do końca życia Ojca 
Świętego. Po święceniach, jako również duszpasterz w Błażejewie, pozosta-
wał wierny chorym. Święta Góra, Zaborówiec, Zaniemyśl, to tylko niektóre 
miejscowości często się powtarzające, w których służył rekolekcjami chorym. 
Pozostawał w listownej łączności z setkami osób chorych, miał zawsze dla 
nich czas. Na ostatnie święta Bożego Narodzenia wysłał jeszcze ponad 200 
życzeń do chorych… 
Do nich skierował ostatnie podziękowanie w swoim testamencie: „Chorym, do 
których Pan mnie posyłał, dziękuję za ogrom ich miłości, stale mi okazywa-
ną”. 

Gdy teraz odszedł – był oczekiwany tak, jak sam modlił się w swoim wier-
szu: 

„Czekasz Boże w bramie nieba, czekasz Panie. 
Pragniesz naszego szczęścia, bo stworzyłeś nas z miłości,  
Dałeś nam w posiadanie świat, zaufałeś człowiekowi 
I wciąż czekasz w bramie nieba na Twoje dzieci. 
Matko najlepsza – i ty Maryjo czekasz na nas w bramie nieba. 
Tych, co Cię kochają wiedziesz przed tron Boga. 
Jesteś bramą, 
Jesteś nadzieją, 
Jesteś radością, 
Jesteś szczęściem.” 

Spraw Panie, niech Ks. Tadeusz zazna tego szczęścia w Tobie. Amen 
 

Ks. Tadeusz Badura COr. 
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WCIELENIE  SYNA  BOŻEGO  –  JEZUSA,  
„BOGA,  KTÓRY  ZBAWIA” 

 
W pierwszym artykule pisałem, że Bóg „w swej nieskończonej myśli, ogar-

niający wszystko, co jest poza Nim, nie chciał, aby nasza skończoność nosiła nie-
uleczalną ranę śmiertelności. Dlatego Bóg decyduje się natychmiast na oddanie 
samego Siebie naszej skończoności /…/, aby przynieść życie bez śmierci”. Dlate-
go w tajemnicy Wcielenia jest już myśl Boga, że Jego Syn staje się człowiekiem 
dla naszego zbawienia. Źródło naszego Odkupienia leży w zjednoczeniu osobo-
wym dwóch natur Chrystusa. Od pierwszej chwili Wcielenia, gdy Maryja przy 
Zwiastowaniu wypowiedziała: „niech mi się stanie według słowa Twego”, Odku-
pienie ludzkości było nieuniknione i już potencjalnie dokonane. Od tej chwili 
istniała Osoba Boska, która przyjąwszy naturę ludzką, złączyła ja z boską w jed-
nej Osobie. W tej Osobie natura ludzka została ponownie poddana całkowicie 
Bogu, przeciw któremu zbuntowała się w grzechu. Oczywiście, pełna realizacja 
tego poddania natury ludzkiej naturze boskiej w Chrystusie ujawni się i dokona w 
akcie ofiarnego posłuszeństwa Chrystusa na Krzyżu. Nie przypadkowo istnieje 
odwieczny zwyczaj przyklękania podczas „Wierzę w Boga” przy wypowiadaniu 
słów o Wcieleniu Syna Bożego, a nie przy słowach mówiących o Męce i Śmierci.  

Nauka Kościoła głosi, że zostaliśmy uzdrowieni, ponieważ nasza ludzka natu-
ra została złączona w unii hipostatycznej z Bóstwem w boskiej Osobie Chrystusa. 
Jeżeli Chrystus nie był prawdziwym człowiekiem, to nas nie odkupił. U Ojców 
Kościoła, zwłaszcza greckich, można znaleźć zdanie: „czego nie przyjął, tego nie 
uzdrowił”. Z tego wynika, że całe życie Chrystusa było odkupujące, ponieważ 
wypływało całkowicie z Osoby Boskiej, która przyjęła ludzką naturę. Zostaliśmy 
odkupieni nie tylko przez Ofiarę Krzyża, lecz także przez narodzenie, dzieciń-
stwo, życie ukryte, prace zawodową, publiczne nauczanie – przez całe życie, 
przez wszystko, co Chrystus przeżył i czego doświadczył w tej tajemnicy, że 
człowieczeństwo było w unii osobowej z Jego Bóstwem i było Mu zupełnie pod-
dane. Po latach życia ukrytego, gdy nadeszła „pełnia czasu” przewidziana przez 
Boga, Jezus wchodzi na drogę „Cierpiącego Sługi”. Przychodzi nad Jordan, gdzie 
Jan Chrzciciel udzielał chrztu.  
 
 
 Chrzest Jezusa – początek drogi „Cierpiącego Sługi Jahwe” 
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Jan powstrzymywał Jezusa, mówiąc: „To ja 
potrzebuje chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?” (Mt 3,14). Jan ma inne wyobrażenie o 
godności i o zadaniu Jezusa. On nie widzi miejsca 
dla Jezusa wśród tych, którzy przychodzą po 
chrzest. Ale pozwala się Jezusowi pouczyć i 
przekonać. Ten sprzeciw przeciwko zachowaniu 
Jezusa wobec grzeszników będzie towarzyszył 
Jezusowi przez całą Jego drogę. Jego przeciwnicy 
mają inne wyobrażenie o tym, co przystoi Po-
słańcowi Bożemu. Pierwsze słowo, które 
wypowiada Jezus w Ewangelii Mateusza ma 
fundamentalne znaczenie: „Pozwól teraz, bo tak 
godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedli-
we”. Sprawiedliwe jest wszystko, co zgodne jest z 
Wolą Bożą i obejmuje również to, aby Jan 

ochrzcił Jezusa. To nie jest Jego pomysł, ale to jest Wola Boża. Jezus objawia w 
tym słowie, że Jego zadaniem jest pełnić Wolę Bożą i że będzie Jej posłuszny do 
końca. To jest Wolą Ojca, aby wszedł między oczekujących na chrzest od Jana. Oni 
nie uważają się za sprawiedliwych, ale grzeszników. Są gotowi do nawrócenia i do 
pokuty. Wśród nich staje Jezus, bo jak powie później – „/…/ nie przyszedłem powo-
łać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13). Objawieniem jest już to, że Jezus 
staje wśród nich – jako jeden z nich, chociaż nie obarcza Go żaden osobisty grzech. 
Jako jeden z nich prosi o chrzest Jana. Ukazuje to zarazem, że Jan udziela chrztu z 
Woli Bożej. Z posłuszeństwa Woli Bożej Jezus staje po stronie grzeszników. To 
wyznacza kierunek Jego drogi i Jego działania aż po śmierć na Krzyżu. Kim jest 
Ten, który tak zaczyna działać, otrzymujemy odpowiedź w Głosie z otwartych nie-
bios: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). Ten 
Głos z nieba ma to samo fundamentalne znaczenie, jak słowo Jezusa o posłuszeń-
stwie Woli Bożej. Ten, który jest Bogu posłuszny, który staje wśród i po stronie 
grzeszników, jest „umiłowanym Synem Bożym”. To synostwo nie jest i nie będzie 
przez grzech naruszone. Może stanąć po stronie grzeszników, może im pomóc, 
może zbawić ich, gdyż jest jednym z nich od chwili, gdy przyjął ludzką naturę – od 
momentu Wcielenia. Może zbawić ich, gdyż Bóg miłuje Go w sposób niewypowia-
dalny ludzkimi słowami oraz znajduje swoje upodobanie w Nim i Jego działaniu. 
To, czego grzesznikom brakuje, mianowicie zjednoczenia z Bogiem, Jezus ma w 
nieprzenikniony dla człowieka sposób, a nadto ma moc ludzi z tej nędzy wyprowa-

KATECHEZA  

 14

dzić, ma moc ofiarować przebaczenie grzechów, pojednanie z Bogiem wszystkim 
gotowym do nawrócenia.  
To jest zadanie „Umiłowanego Syna”, w ten sposób miłość Boga objawiać. 
 
 Jezus objawia Boga jako Ojca Miłosiernego 
 

„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bo-
żą. Mówił: «czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię»” (Mk 1,14).  
Królestwo Boże, które Jezus głosi, nic nie zawdzięcza potędze ludzkiej ani jej 
ambicjom, lecz powstaje jedynie z mocy nieprawdopodobnej wprost miłości Bo-
ga. Jezus w otoczeniu uczniów wystawiony, jako wędrowny nauczyciel, na przy-
padkowe spotkania, okoliczności, pytania – idzie, aby przeobrazić stosunki ludz-
kie, obciążone sekciarską nietolerancją i zarozumiałością tych, którzy nazywali 
się „sprawiedliwymi”. Chce również odnowić rozumienie Pisma, a może bardziej 
jeszcze wizję tego Boga, którego nazywa Swoim, a także naszym Ojcem. Uczy 
nas modlić się do Niego w sposób bezpośredni i pełen miłości dziecięcej. Jezus 
przez znaki, które czyni, przez sposób, w jaki jednoczy się ze wszystkimi i do 
nich przemawia, mówi: „ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, 
które Ojciec dał mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Oj-
ciec Mnie posłał” (J 5,36). 
Jezus daje się poznać przede wszystkim przez swoją obecność. Jest przystępny dla 
każdego, dla wszystkich. Darzy jednak szczególnymi względami najbardziej 
wzgardzonych. Siada za stołem razem z celnikami i grzesznikami (Łk 5,30). No-
toryczne grzesznice widząc Go, mają uczucie, że znalazły w Nim niespodziewane 
źródło wyrozumiałości i przebaczenia bez żadnych niedomówień i nieporozu-
mień. Odkrywają w Nim absolutne bezpieczeństwo i znak czegoś lepszego, co 
powoduje zdecydowaną odnowę ich postępowania i życia (Łk 7,36-50; J 8,3-11).  
Nikt, kto przychodzi do Niego z ufnością, nie odchodzi bez pomocy, pociechy, 
uzdrowienia, a nawet ku swemu zaskoczeniu, bez przebaczenia grzechów. Jezus 
daje więcej niż człowiek zda się od Niego oczekiwać. W cudownej harmonii z 
Jego postępowaniem i traktowaniem ludzi są Jego słowa, gdy mówi o Bogu, który 
jest Jego i naszym Ojcem. Bóg zaprasza wszystkich do swego Królestwa na ucztę 
radości. Jezusowe słowa są Radosną Nowiną dla wszystkich, gdyż Bóg pozwala 
słońcu święcić nad dobrymi i złymi, a deszczowi pozwala zraszać pola dobrych i 
złych. Szczególną radość przeżywa Bóg, który jako Dobry Pasterz szuka i odnaj-
duje zagubioną owcę, albo jak kobieta, gdy zgubi drachmę i ja odnajduje – urzą-
dza ucztę radości, bo odnalazłem owcę, drachmę, która się zagubiła. Bóg troszczy 
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się z ojcowską miłością o sprawy codzienne – „Przypatrzcie się krukom, nie sieją 
ani żną, nie maja piwnic ani spichlerzów, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście 
wy, niż ptaki! /.../ Ojciec Wasz wie, że tego potrzebujecie” (Łk 12,24.30).  

Pełnię obrazu Boga zostawia nam Jezus w modlitwie, której nauczył swych 
uczniów – „Ojcze nasz” (Mt 6,8-15). Polecił nam wołać do Boga pod nowym 
imieniem „Ojcze”. Modlitwa nie może być żadną zapłatą, ale zbliżaniem się do 
Boga bez zbędnych wielu słów, spontanicznie i ufnie. Ojciec wysłuchuje z miłości 
do dziecka. Na ufne wołanie otwiera się i zbliża się Ojciec do swych dzieci. Nikt, 
kto woła do Ojca nie modli się samotnie, ale zawsze razem z innymi; nie – „Ojcze 
mój”, ale zawsze – „Ojcze nasz”. Zawsze wołam do Ojca w braterskiej solidarno-
ści ogarniającej wszystkich, modlę się za wszystkich. Ojcze nasz – sprawy dru-
giego są moimi prośbami do Ojca. Modlitwa nie może być już bardziej prostsza, 
bardziej solidarna i bardziej wspólnotowa.  

Wzywając imienia Bożego – Ojcze – pragnę, by spełniała się przez nas Jego 
Wola, bo w ten sposób najlepiej oddam Mu chwałę. Modląc się „Ojcze nasz” pra-
gnę pełnić to, co tworzy w nas i z nas Królestwo Boże. Ojciec jest zawsze tym – 
„Wielkim Dającym” nam wszystko, co jest potrzebne do życia. Pokorne dziecko 
prosi nie dla siebie – daj mi chleba, ale „chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj - nam wszystkim, aby nikt nie był głodny. Chleb jest darem Ojca dla 
wszystkich. Głodujący jest zawsze znakiem ludzkiej niesprawiedliwości.  

Zdarza się nam niesprawiedliwość, wzajemna krzywda. Wiemy Ojcze o naszym 
grzechu, dlatego wołamy – odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
wszystkim, którzy nam zawinili. Twoje dzieci nie mogą być między sobą skłócone, 
zagniewane, wyrządzające sobie krzywdę. Dopiero wzajemne przebaczenie upo-
ważnia nas do wołania do Ciebie – odpuść nam /…/. 

Sami nie możemy ustrzec się od grzechu, dlatego Ty, Ojcze – „nie dopuść 
abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego”. To jest wielkie objawienie i 
uwielbienie dla Boga jako Ojca.  
 Jezus – Bóg, który zbawia od grzechu 
 

Grzech w człowieku nie jest nigdy jakąś ideą, ale dotyka człowieka konkret-
nej i istotnej rzeczywistości. Jest nie tylko jakimś aktem, czynem, zachowaniem, 
ale dotyka człowieka w jego relacji wobec Boga, do innych ludzi, do świata i do 
siebie samego. Wszystko może być dotknięte, cały człowiek i wszystko może być 
zrujnowane przez grzech: praca i ulica, serce i rozum, życie społeczne i prywatne, 
dzieciństwo i ludzkie domy. Wytwory tego duchowego a często i fizycznego nisz-
czenia, którego sprawcą jest człowiek przez grzech, święty Paweł nazywa „ciałem 
grzechu”. Jest to sposób egzystowania człowieka w stanie duchowego uszkodze-
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nia i zepsucia. Jest to zło wrastające jakby organicznie w jednostki i cały ich 
świat. Jest to duchowa nędza człowieka, która zdobywa władzę nad nami, chociaż 
jest skutkiem naszej wolności. Syn Boży stając się człowiekiem, otrzymuje już 
imię od Boga przez słowa Anioła do Józefa, które mówi, jakie będzie Jego zada-
nie. „Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On, bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów” (Mt 1,21). Jezus łączy się z nami, w konkretnych sytuacjach le-
czy, cudownie odnawia od wewnątrz wszystko, czego się dotyka. 

W swoim życiu i w bardzo przecież krótkiej działalności publicznej objawia – 
kim jest Bóg i kim jest człowiek. Od początku staje się widoczne to, że człowiek 
nie może znieść świętości Bożej, która jest widoczna w praktyce życia Jezusa, tak 
różnej od wyobrażeń i oczekiwań człowieka. Jest też widoczne, jak nieznośny jest 
grzech dla Boga, jak On „cierpi” z powodu grzechu człowieka. Bóg cierpi z po-
wodu nieszczęścia, jakie na siebie ściągamy. Jest przecież samą Miłością i kocha 
nas dla nas samych. Cierpi z powodu nieodwracalnego nieszczęścia, którego sami 
jesteśmy przyczyną, gdy nie chcemy zrozumieć, że miłość Jego do nas i nasza do 
Niego stanowią samą istotę życia. Dlatego radość Jego jest tak wielka, gdy choćby 
jeden z nas wraca do Ojca. Najpiękniejszym obrazem tego jest przypowieść 
o synu marnotrawnym. (Łk 15,11-32).  
Gdy syn marnotrawny powraca – Ojciec wybiega naprzeciw, bierze go 
w ramiona, dopiero wtedy zdoła syn wypowiedzieć słowa żalu i wypłakać się na 
piersi Ojca. Dla ówczesnych słuchaczy Jezusa było to coś niewyobrażalnego, aby 
ojciec „wybiegał” naprzeciw synowi. Ale taka jest miłość Boga!  

Mówiąc o miłości Ojca Jezus zdaje sobie sprawę z tego i mówi o tym otwar-
cie, przygotowując uczniów na dramat, który rozegra się w Jerozolimie. „I zaczął 
ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez 
starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity, ale po trzech 
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa” (Mk 8,31-32).  

Nie tylko Piotr opierał się tej strasznej konieczności - że trzeba, aby tak się 
stało, ale opiera się cała ludzkość, nie pojmując całej grozy i zgorszenia Krzyża. 
Wolność człowieka odgrywa swą straszna grę – „precz z Nim, precz na krzyż”. 
Jego słowa, czyny, spojrzenie są nam nieznośne. On odsłania ukryte myśli na-
szych serc, całą obłudę naszej religijności, całą powierzchowność naszej skruchy. 
Precz z Nim, na krzyż!  

Bóg także rozgrywa swą grę, straszną grę zbawienia. To szaleństwo ludzi ska-
zujące na krzyż Najlepszego ze swych synów, Bóg odwróci, czyniąc z tego sza-
leństwa – narzędzie zbawienia. Szatan sprzymierzy się ze wszystkimi mocami 
świata. „«Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królo-
wie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi.» 
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Zeszli się, bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, 
Jezusowi, którego namaściłeś; Herod, Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami 
Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły” (Dz Ap 4,25-28).  
Sprzymierzyli się spadkobiercy wszystkich obietnic Bożych i poganie. Porządek 
rzymski uczyni się winnym i usłużnym w stosunku do intryg żydowskich. Za-
milkną uczniowie przestraszeni; jeden z nich się zaprze, inny Go zdradzi.  

Lecz pod tymi pozornymi zwycięstwami szatana kryje się ostatecznie znisz-
czenie księcia tego świata. Szatan trzyma w ręku wszystkich ludzi z wyjątkiem 
Tego Jednego. Na próżno będzie zadawał Mu tortury od Getsemani do ukrzyżo-
wania. Na próżno ciemności okryją ziemię, że wydawać się mogło, że sam Bóg 
się oddalił. Natomiast, to posłuszeństwo Jezusa doprowadzi Go do śmierci i to 
śmierci na Krzyżu (por. Flp 2,8). Jedyna zdobycz, która interesuje księcia demo-
nów, wymknie się mu, nie będzie mógł Nim nigdy zawładnąć. „Książe tego świa-
ta nic we mnie nie ma” (J 14,30). Ale, żeby doświadczenie było zupełne, Mistrz i 
Jego uczniowie muszą wejść oddzielnie w tę samą noc opuszczenia.  

Chrystus dopełnił ofiary. Nie przelał swej Krwi w jakimś poddaniu się każą-
cej się sprawiedliwości, ale Jego Krew jest symbolem wybrania, oczyszczenia i 
zjednoczenia z Ojcem. Dlatego List do Hebrajczyków mówi o oczyszczeniu na-
szych sumień dokonanym przez Krew Chrystusa. Apokalipsa zaś mówi o szatach 
wybielonych we Krwi Baranka. Sam Chrystus przy Ostatniej Wieczerzy wziął 
kielich z winem i poświęcił go słowami: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to 
jest, bowiem kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was i 
za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Krew Ofiary – jest Krwią 
Przymierza, która jednoczy nas z Bogiem.  

Śmierć Jezusa na Krzyżu uwolniła nas od niewoli grzechu i od niewoli skut-
ków grzechów w naszych duszach. Nie jesteśmy już niewolnikami nieuporządko-
wanych skłonności naszej natury. Chrystus przyjmując do swej Boskiej Osoby 
naszą ludzką naturę w Tajemnicy Wcielenia, dokonał naszego odkupienia - wy-
zwolenia. Poddał na nowo i w pełni ludzką naturę Woli Bożej. To właśnie znaczy: 

„/…/ a w zewnętrznym przejawie uznany za 
człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci i to śmierci 
krzyżowej… (Flp 2,8). Tym poddaniem natury 
ludzkiej całkowicie Bogu, Chrystus odkupił nas 
w Swym cierpieniu i śmierci.  
Wspomniany tekst z Listu do Filipian mówi 
dalej: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wy-
wyższył i darował Mu Imię ponad wszelkie Imię 
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/…/”. Istnieje, więc związek przyczynowy pomiędzy śmiercią Chrystusa na Krzy-
żu a Jego Zmartwychwstaniem – wywyższeniem. Sobór Watykański II w Konsty-
tucji o Liturgii mówi: „Jego człowieczeństwo, zjednoczone z osobą Słowa, było 
narzędziem naszego zbawienia /…/. Tego zaś dzieła Odkupienia dokonał Chrystus 
Pan głównie w Tajemnicy Paschalnej misterium swojej błogosławionej Męki, 
Zmartwychwstania i Chwalebnego Wniebowstąpienia /…/. Syn Boży swoją 
śmiercią i zmartwychwstaniem uwolnił nas od mocy szatana i od śmierci, a prze-
niósł do Królestwa Ojca”. Chrystus wysłużył swoje Zmartwychwstanie, a w swym 
Zmartwychwstaniu nasze powołanie do uczestnictwa w Jego chwale przez udział 
w Jego Boskim Synostwie.  

Przez czterdzieści dni po swoim Zmartwychwstaniu Chrystus ukazuje się 
niewiastom, Piotrowi, Jedenastu w Wieczerniku. Ukazuje się uczniom w Emaus 
i rybakom nad jeziorem Galilejskim, następnie według świadectwa św. Pawła, 
ukazuje się ponad pięciuset braciom równocześnie (1 Kor 15,6), a w końcu sa-
memu Szawłowi. Każde ukazanie się Jezusa jest spowite tajemnicą, której świa-
dectwa nie chcą wcale przemilczeć. To jest On, a jednak swoi Go nie poznają. 
Znamienny jest sposób, w jaki Jezus daje się rozpoznać. Marii otwierają się oczy, 
gdy On wymawia jej imię (J 20,16), uczniom w Emaus, kiedy łamie chleb (Łk 24, 
30-31), Jedenastu, kiedy wypowiada pozdrowienie pokoju (J 20,19), większym 
niedowiarkom pokazuje swoje przebite ręce i bok (Łk 24,39; J 20,20.27). Szymon 
poznaje Jezusa w trakcie cudownego połowu ryb. Szaweł poznaje Go, gdy On 
mówi: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz” (Dz Ap 9,5).  

Osoba Pana nie objawia się im przez jakiś ogólny znak, który narzucałby się 
im wszystkim, lecz przez znak intymny i szczególny, wiążący się każdemu ze 
wspomnieniem jakiegoś poprzedniego spotkania. Sposób, w jaki ci ludzie – męż-
czyźni i kobiety, wchodzą w życie wiary, pozostaje jak wszystkie narodzenia, 
sekretem Bożym. Dawny towarzysz dróg, którego oni kochali i szanowali, który 
był jednym z nich, którego nawet napominali, stał się PANEM, przed którym 
pada się teraz na twarz i wyraża się adorację. Odtąd dystans pomiędzy nimi a Nim 
jest takim dystansem, który dzieli człowieka od Boga. Zmniejszenie dystansu do 
całkowitego zbliżenia się i zjednoczenia – jest łaską Bożą – zawsze z Jego inicja-
tywy.  

Po Wniebowstąpieniu, symbolizującym chwałę Chrystusa po prawicy Ojca, 
dzieło Odkupienia było ukończone i mogło teraz nastąpić Zesłanie Ducha Święte-
go, przez które udzielane są ludziom owoce dzieła Odkupienia. Nawet w chwili 
Wniebowstąpienia apostołowie jeszcze nie są zdolni jeszcze do wszystkiego. Do-
piero w poranek Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty zstąpił na nich, zrozumieli 
pouczenia udzielone im w ciągu czterdziestu dni i mogli spojrzeć inaczej i wła-
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ściwie na całą Tajemnicę Wcielenia. Pozwoliło im zrozumieć znaczenie tego, co 
się wydarzyło w życiu i przez życie oraz śmierć Jezusa Chrystusa a także zrozu-
mieć uczestnictwo, do którego zostali powołani: „Dana Mi jest wszelka władza w 
niebie i na ziemi. Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świa-
ta” (Mt 28,18-20). Oto wielki owoc Tajemnicy Wcielenia. Uczniowie teraz zosta-
ją posłani, aby świadczyć, nauczać i uświęcać mocą Ducha Świętego. Mają za-
pewnienie, że uwielbiony Jezus będzie zawsze z nimi i wszystkimi, którzy dzięki 
ich słowom - uwierzą.  
Ale, czy ludzie godzą się na to, aby Boga mieć zawsze tak blisko, obok siebie?  
 

Ks. Tadeusz Badura COr 
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JÓZEF – ŚWIĘTY, 
KTÓREMU BÓG NIE ODMAWIA 

 
Świętego Józefa można odnaleźć 

wszędzie tam, gdzie jest Maryja wraz z 
Jezusem. Wspólnota Świętego Józefa założo-
na w 1990 roku także spotkała swojego 
Patrona przy boku Świętogórskiej Róży 
Duchownej. Pięć lat temu przeżywaliśmy tutaj 
wspólne rekolekcje. I chociaż czas szybko 
ucieka, to myślą powracamy do tego miejsca, 
w którym – myślę, że każdy, kto je odwiedza 
– doświadcza atmosfery Domku 
Nazaretańskiego. Pani Świętogórska użyczyła 
nam nie tylko gościnności poprzez 

serdeczność księży Filipinów, lecz także sprawiła, że mogliśmy odnaleźć głębokie 
wyciszenie, którego każdy z nas potrzebuje w dzisiejszym hałaśliwym świecie. 
Skoro powraca się myślą do chwil minionych, to znaczy, że wyraża się tęsknotę. 
Tak też to odczuwamy. 

Jakże aktualna, choć przez współczesnych często pomijana, jest postać ubo-
giego, skromnego cieśli z Nazaretu. Jego zewnętrzna skromność i cichość skrywa-
ła wielką duchową siłę. Prawdziwa wielkość, bowiem nie jest nigdy równoznacz-
na z hałaśliwością i robieniem szumu wokół swej osoby. Św. Józef zaś uosabia 
wszystkie zalety człowieka wewnętrznie prawego i sprawiedliwego. Jest, bowiem 
u św. Józefa i głębia wiary, i żar miłości, i nieugięta wśród cierpień nadzieja. Jest 
też rzetelna praca, uczciwa, traktowana jako służba Bogu, Matce Chrystusowej i 
ludziom. 

Wszystkie te cnoty Józefowe możemy i powinniśmy naśladować. Św. Józef 
jest tym, który nie tylko pragnie wskazać każdemu właściwą drogę do pełnego 
zrealizowania drogi powołania życiowego, ale także jest orędownikiem tych 
spraw przed Bogiem. Odnosząc postać Patriarchy z Nazaretu do życia rodzinnego, 
jawi się on jako święty mąż, wzór miłości i jedności serc, nadto jako święty ojciec 
– stanowi uosobienie czujności i przezorności. Jako święty opiekun Kościoła – 
stał się stróżem założonej przez Chrystusa wspólnoty i jest ideałem do niej pro-
wadzącym. Zapatrzony w Boga i całkowicie na Nim skupiający swą uwagę, na-
zywany jest często mężem kontemplacji. Św. Józef to człowiek przezorny i roz-
sądny, posiadający wszystkie zalety swych przodków. W sprawach swego Pana 
umie zadbać o interes ciał i dusz. Nigdy się nie spieszy; jeśli wydaje się nie słu-
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chać, po to tylko, by udzielić i odpowiedzieć na prośbę modlącego się do Niego 
z większą wspaniałomyślnością. Jest dyskretny i przezorny; nigdy nie wspiera 
lenistwa czy przeciętności. Umie dać stosowną nauczkę i czyni to z miłym poczu-
ciem humoru. 

Pośrednictwo świętego Józefa, tak jak Maryi, nie odbiera niczego jedynemu i 
powszechnemu pośrednictwu Chrystusa. Każda modlitwa z definicji skierowana 
jest do Boga; nie zatrzymuje się u świętych; w ten sposób radość powiększa się z 
korzyścią dla wszystkich. Józef jest tym, który powiedział tak Maryi, tak ostateczne; 
powiedział również tak Jezusowi, przyjmując Go pod swój dach wraz ze wszystki-
mi konsekwencjami, jakie to przyjęcie miało za sobą pociągnąć. Św. Franciszek 
Salezy twierdzi: Niczego mu nie odmówią ani nasza Matka, ani Jej chwalebny Syn. 
Święty Józef uczy nas czcić Maryję jako Matkę Boga, jako Tę, która ustawicznie 
wskazuje, że jedyną, najwyższą mądrością jest pełnienie woli Jej Syna. A pełnienie 
woli Chrystusa, przestrzeganie Jego nauki jest jednocześnie najprawdziwszym i 
największym aktem czci wobec Jego Matki. Jest wypełnieniem jedynego Jej pole-
cenia skierowanego do ludzi: „Cokolwiek wam powie - czyńcie!” 

Paweł Szczerzyński 
ADRES WSPÓLNOTY: SKR POCZTOWA 368 

41-200 SOSNOWIEC 
Modlitwa papieża Leona XIII 
 
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej 

Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, 
która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, 
którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które 
Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w 
naszych potrzebach.  

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa 
Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny 
nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciem-
ności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego 
życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich prze-
ciwności.  

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją po-
mocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość 
w niebie. Amen.  
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WLASTIMIL HOFMAN  
W KRUŻGANKACH ŚWIETOGÓRSKIEGO KLASZTORU 

 
   Do czołówki najbardziej cenionych artystów współczesnych należy niewątpliwie Wlast-
imil Hofman. Jego znaczny dorobek twórczy warty byłby osobnej monografii. Ten krótki 
artykuł na za cel przybliżyć czytelnikom postać artysty i jego dzieła znajdujące się w 
klasztorze księży filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Zdjęcia ilustrujące tekst znajdu-
ją się w środkowej wkładce niniejszego numeru Róży Duchownej. 
   Wiadomości o malarzu są zazwyczaj fragmentaryczne i rozproszone po różnych publi-
kacjach ogólnych1. Przeżył 89 lat i był jednym z bardzo aktywnych, twórczych i oryginal-
nych artystów kilku pokoleń. Jego ojciec był Czechem, a matka Polką. Urodził się 27 
kwietnia 1881 r. w Karlinie koło Pragi jako szóste dziecko Ferdynanda i Teofili Hofma-
nów. W 1889 r. jego rodzina przeprowadziła się do Krakowa gdzie Wlastimil ukończył 
szkołą św. Barbary i gimnazjum im. Jana Sobieskiego. Mając 16 lat, rozpoczął naukę w 
Szkole Sztuk Pięknych. Początki swej drogi artystycznej powiązane były z krakowską 
awangardą Młodej Polski, której akcenty będą przewijać się w całej jego twórczości. Lek-
cje malarstwa pobierał w latach 1895 – 1899 u Jacka Malczewskiego, Jana Stanisławskie-
go, Józefa Unierzyskiego i Floriana Cynka, a później w latach 1901 – 1902 u Leona Wy-
czółkowskiego. W 1899 r. wyjechał do Paryża pozostając do 1901 r. Tam też doskonalił 
swoje umiejętności warsztatowe w Ecole des Beaux – Arts pod kierunkiem Jeana Leona 
Gerome’a. Po powrocie do Krakowa prowadził w Akademii wieczorowe kursy rysunku. 
Wyjeżdżał także do Pragi, Wiednia, Paryża oraz podejmował studyjne podróże do Włoch, 
przez cały czas brał czynny udział w życiu artystycznym. Okres I wojny przebywał w 
Pradze, później w latach 1919 – 1920 zamieszkiwał w Paryżu, a następnie powrócił do 
Krakowa. Czasy II wojny światowej zmusiły go do wyjazdu przez Wołyń, Stambuł, Hajfę, 
Tel – Awiw do Jerozolimy, dokąd zaprowadził go szlak bojowy Legionu Czeskiego. W 
czasie wojny nie zaniechał pracy artystycznej, swoje obrazy wystawiał w Jaffie, Jerozoli-
mie i Nazarecie. Do Krakowa powrócił w 1946 r., ale już w rok później wyjechał na stałe 
do Szklarskiej Poręby gdzie zamieszkał w skromnym domku. Tam zarabiał na życie malu-
jąc portrety i wykonując liczne prace na zamówienia. Zmarł 6 marca 1971 r. w dwa lata po 

                                                           
1 W artykule wykorzystano następujące publikacje: Nowa Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1997, t. II, s. 
783; Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego, Katalog Zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, vol. 5, 
praca zbiorowa pod red. A. Ławniczakowej, Muzeum Narodowe w Poznaniu listopad 1997 – marzec 1998, s. 72 
– 74, (opr. M. Gołąb); Słownik malarzy polskich, Warszawa 1998, t. I, s. 71; Encyklopedia sztuki polskiej, praca 
zbiorowa pod red. A. Śledzikowska, A. Doboszewska, J. Langner, A. Włodarczyk – Kulak, M. Kulak, M. Pluta, 
Kraków 2001, s. 209 – 210; Tadeusz Chrzanowski, Polska Sztuka Sakralne, Wydawnictwo Ryszard Kluczyński, 
Warszawa 2002; Dzieje sztuki polskiej, praca zbiorowa pod red. J. Chłap – Nowakowa, M. Kuś, J. Marcinek, 
Wydawnictwo Kluczyński, b.d., s. 219; S. Krzysztofowicz – Kozakowska, F. Stolot, Historia malarstwa polskie-
go, Wydawnictwo Ryszard Kluczyński, b.d., s. 324 – 325; S. Krzysztofowicz – Kozakowska, Sztuka Młodej 
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śmierci swojej ukochanej żony Ady, z którą zawarł związek małżeński w 1919 r. Ich 
wspólny grób znajduje się na cmentarzu komunalnym w Szklarskiej Porębie.  
   W. Hofman należał do kilku organizacji i ugrupowań artystycznych m. in. do Towarzy-
stwa Artystów Polskich „Sztuka” stawiającej sobie cel stworzenie stylu narodowego upa-
trując w folklorze polską odrębność. Towarzystwu oprócz ideałów artystycznych przy-
świecał cel patriotyczny. Polska nie istniała, ale istnieli Polacy, którzy na światowych 
wystawach chcieli zaistnieć jako odrębna nacja narodowa mająca swoje indywidualne 
wartości kulturowo – artystyczne. W latach 1905 – 1908 współtworzył krakowską „Grupę 
Pięciu” założoną wraz z Mieczysławem Jakimowiczem, Leopoldem Gottliebem, Janem 
Rembowskim i Witoldem Wojtkiewiczem poszukując nowych rozwiązań formalnych 
bliskich symbolizmowi. W założeniach artyści tego nurtu podjęli próbę wskrzeszenia 
romantycznej idei korespondencji sztuk plastycznych, literatury i muzyki obierając za 
patrona polskiego romantyka, poetę i malarza Cypriana Kamila Norwida. W latach 1909 – 
1910 należał do „Grupy Zero” i „Odłam”. Był członkiem Związku Artystów Czeskich 
„Manes”, wiedeńskiej „Secesji” oraz Societe Nationale des Beaux – Arts. Brał udział w 
organizowanych wystawach tychże ugrupowań, a jego prace prezentowane były również 
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych i warszawskim Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wystawach polskiej sztuki za granicą m. in. w 
Wiedniu, Monachium, Rzymie, Padwie, Paryżu i Buffalo. Wystawy indywidualne ukazu-
jące twórczość W. Hofmana były organizowane w Pradze (1920 r.) oraz w dwa razy w 
Warszawie (1925 i 1928 r.). 
   Twórczość W. Hofmana pozostaje ściśle związana z polskim i czeskim modernizmem, a 
zwłaszcza z nurtem Młodej Polski i inspirującymi ją tematami. W swoich dziełach łączył 
symbolizm z malarstwem tradycjonalistycznym, symbolizm religijny z wątkami ludowy-
mi. W założeniach programowych dążył do odnowienia „sztuki religijnej” pojmując twór-
czość artystyczną jako „służbę Bożą”. Największy wpływ na jego malarstwo wywarły 
prace Jacka Malczewskiego, którego Hofman był zarazem uczniem jak i kontynuatorem. 
Kontynuacja założeń artystycznych przejawiała się m. in. w splataniu rzeczywistości real-
nej ze światem imaginacji, podejmowanie symboliczno – alegorycznych tematów stoso-
wanych zarówno w kompozycyjnych rozwiązaniach jak i doborze typów ikonograficz-
nych, a także w łączeniu motywów pochodzących z różnych kręgów kulturowych. W 
swym repertuarze wykorzystywał tematy religijne, historyczno - patriotyczne, antyczne, 
baśniowo – fantastyczne, sceny zaczerpnięte z życia codziennego górali i chłopów. W jego 
obrazach pojawiają się nędzarze i kaleki niosąc przesłanie o dramacie ludzkiej egzystencji 
i okropnościach wojny. Motywy wanitatywne ukazywał w przedstawieniach młodości 
skontrastowanej dostojeństwem starczego wieku. Wlastimil Hofman podobnie jak jego 
nauczyciel Jacek Malczewski pozostawił liczne autoportrety malowane w różnych okre-
sach życia ukazujące różne stany psychiczne artysty. Jego portrety jak i autoportrety, nie-
kiedy wpisane w fantastyczne krajobrazy i wyśnione postacie, dokumentują wnikliwe 
studium psychologiczne i świadczą o umiejętności malarza do werystycznego oddawania 
rysów twarzy. W jego obrazach często powraca motyw polskiej wsi połączony z rozgry-
wającymi się tam scenami religijnymi. Zafascynowanie poetyckością życia wiejskiego 
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wpisuje się w szerszy krąg zainteresowania krakowskiego modernizmu folklorem mało-
polskim. Do powtarzających się tematów w obrazach Hofmana należą liryczne Madonny 
w czerwonych koralach, ubrane w chłopskie serdaki i chusty tulące w ramionach jasno-
włose, słowiańskie Dzieciątko, niekiedy z klęczącym Janem Chrzcicielem ubranym w 
góralską baranicę. Ulubionym motywem malarza były dzieci modlące się przy kaplicz-
kach przydrożnych albo też asystujące Chrystusowi Frasobliwemu, przedstawiane z nie-
zwykłą wnikliwością psychologiczną i powagą. Genialną aktualizacją tematu i nawiąza-
niem do renesansowego schematu ikonograficznego Santa Conversazione było przedsta-
wienie wieśniaczej Madonny z Dzieciątkiem w otoczeniu dwóch miejskich panienek uka-
zanych na tle wiosennego krajobrazu. Hofman podejmował także inne, dawne motywy 
ikonograficzne takie jak Pieta, Chrystus Frasobliwy, Serce Jezusa, św. Jana Chrzciciela i 
postacie świętych przydając im współczesne akcenty. Z jego obrazów emanuje nastrój 
melancholii i smutku jak gdyby artysta zadumał się nad zmiennym losem ludzkiego życia. 
W palecie kolorystycznej dominują fiolety, zielenie, granaty, błękity, róże szeroko nakła-
dane pociągnięciami pędzla uzyskując stosunkowo gładką fakturę. 
   Biorąc pod uwagę przerzuty artystyczne należałoby odpowiedzieć na pytanie, jaką droga 
dzieła omawianego malarza zawędrowały do ziemi gostyńskiej. Niezwykłe obrazy Wlast-
imila Hofmana, zawarte w nich treści religijne i przesłanie znaczeniowe zwróciły uwagę 
zleceniodawców z kręgów kościelnych. Pojawienie się obrazów Hofmana w klasztorze 
świętogórskim nie wydaje się być przypadkowe, ale uzasadnione przesłankami historycz-
nymi oraz wrażliwością i smakiem artystycznym ówczesnych księży filipinów. Nie dys-
ponujemy dokumentami pisanymi, wyjaśniającymi pojawienie się obrazów Hofmana na 
Świętej Górze, dlatego z konieczności opieramy się na relacjach ustnych. Z malarzem 
zaprzyjaźniony był ks. Franciszek Olejniczak, były dyrektor Gimnazjum Gostyńskiego. 
Zapewne zaznajomili się po roku 1947 w Szklarskiej Porębie gdzie zwykł ks. Olejniczak 
spędzać wakacje, zawożony tam przez mieszczanina gostyńskiego p. Stanisława Rogalkę, 
znanego sympatyka świętogórskiego klasztoru. Wydaje się, że to oni zapoznali środowi-
sko gostyńskie, a tym samym księży filipinów z twórczością Hofmana. Do Szklarskiej 
Poręby wyjeżdżał później na wakacje filipin ks. Leopold Rachwał, kapłan o wysublimo-
wanej kulturze duchowej, parający się także malarstwem. Prawdopodobnie za jego po-
średnictwem Hofman w latach pięćdziesiątych dwa razy złożył wizytę w klasztorze świę-
togórskim.  
   Kontakty z malarzem zaowocowały zamówieniami złożonymi u mistrza. W zbiorach 
klasztornych znajduje się obecnie siedem obrazów Wlastimila Hofmana. Z inspiracji ks. 
Stanisława Szczerbińskiego powstał pomysł namalowania obrazu „Próba teatralna” z datą 
1959 r. (il. 4) ilustrująca właściwe dla filipinów duszpasterstwo oratoryjne. Podsuwanie 
tematów artyście chyba nie było najszczęśliwszym pomysłem. Zamiast pogodnego i rado-
snego spotkania młodzieży w oratorium powstało dzieło bardzo schematyczne, przepojone 
melancholijnym smutkiem spotęgowanym dodatkowo ciemna kolorystyką. Zwisające 
ciemnobrunatne kotary z refleksami purpury i zamyślone postacie stwarzają nastrój tajem-
niczej powagi. Bodajże jest to najsłabsze dzieło artysty w zbiorach świętogórskich i tylko 
po smętnym nastroju i sygnaturze można rozpoznać Hofmana. Zupełnie inaczej wygląda 
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portret ks. Leopolda Rachwała malowany w 1959 r. (il. 5). Żywa kolorystyka, psycholo-
giczna głębia i duchowa energia promieniują od postaci oddając żarliwość religijną i mi-
sjonarski zapał portretowanego. Z relacji ks. L. Rachwała wiadomo, że w czasie pozowa-
nia wygłaszał artyście nauki rekolekcyjne. Podobną żywa kolorystykę posiada obraz Ko-
synier datowany na 1958 r., z mocnym akcentem polskiej religijności maryjnej i patrio-
tycznej (il. 2). Dzieło zostało zakupione albo też darowane ks. L. Rachwałowi, jak infor-
muje napis własnościowy na odwrocie. Nie wiadomo, z jakiej okazji i fundacji pochodzą 
dwa obrazy Serca Pana Jezusa. Można zakładać, że żywe w pamięci dramaty wojenne 
rodziły potrzebę wzmożonego kultu miłosiernego Bożego. Dzieło z datą 1959 r. ukazuje 
Chrystusa na tle ruin Warszawy (il. 1). Drugi obraz został nieszczęśliwie w 1971 r. prze-
malowany i trudno wnioskować o pierwotnym wyglądzie (il. 7). Wydaje się, że kompozy-
cja pozostała ta sama, a zmieniła się kolorystyka, ponieważ paleta barwna zdecydowanie 
odbiega palety Hofmana. Ciepłą gamę barwną posiada wykonany w 1966r. Święty Krzysz-
tof – autoportret, któremu artysta nadał swoją twarz (il. 6). De Voragine z Złotej Legen-
dzie podaje, że św. Krzysztof był potężnym mężczyzną przenoszącym przez rzekę piel-
grzymów na drugi brzeg. Któregoś dnia przenosił dziecko, które z każdym krokiem stawa-
ło się coraz cięższe, aż w końcu dało się poznać jako Jezus. Wówczas Krzysztof został 
przez samego Chrystusa ochrzczony. Z obrazu spogląda artysta o zadumanej i spokojnej 
twarzy najwyraźniej pogodzony z nieubłaganą przemijalnością ludzkiego życia, powoli 
przechodząc z Chrystusem na drugi brzeg. Zapewne nigdy nie poznamy do końca intencji 
malarza, identyfikującego się ze św. Krzysztofem. Ciężary, które na człowieka nakłada 
życie mogą oddalać od Boga, ale także mogą prowadzić do odkrycia i spotkania z Bo-
giem. W obrazie Geniusz śmierci – Vanitas Hofman połączył motywy antyczne z chrześci-
jańskimi (il. 3). Malarz ukazał personifikację Geniusza (rzymskie bóstwo opiekuńcze) 
jako nagiego młodzieńca. Smutna postać wsparta o skalny blok i z opuszczoną trąbą przy-
pominają, że już przebrzmiała muzyka ludzkiego życia i nadeszła beznadziejna śmierć 
przerywając nić człowieczego żywota. Na obrazie w oddali artysta umieścił mały krzyżyk 
dopowiadając, że w beznadziejną wizję ludzkich losów świata antycznego wchodzi chrze-
ścijaństwo z prawdą o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Spod kamiennego bloku 
skalnego wyrastają gałązki z wypuszczającymi listkami i kwiatkami – nadzieja odradzają-
cego się życia. 
   Podsumowując można powiedzieć, że Wlastimil Hofman to artysta - wizjoner 
o indywidualnym i specyficznym podejściu do rzeczywistości. Poprzez swoje dzieła daje 
się poznać jako człowiek o niezwykłej wrażliwości, umiejący pędzlem opisać stany głę-
bokich przeżyć duchowych, przekazać realistyczno - mistyczny obraz świata i człowieka, 
a także doświadczenia religijne. Hoffnam, o czym wspomniano wyżej, za cel swojej twór-
czości malarskiej uważał odnowienie sztuki sakralnej. W kontekście aktualnej sytuacji 
katolicyzmu polskiego oraz przeżywanego okresu liturgicznego Wielkiego Postu jego 
obrazy stają się wezwaniem do refleksji nad potrzebą osobistego odnowienia życia religij-
nego.  
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KATALOG 
 
1. Chrystus z gorejącym sercem na tle ruin Warszawy (il. 1) 
olej, płótno, wymiary: 120 x 90 
sygnatura: u dołu po lewej: Wlastimil Hofman /1951/ Szklarska Poręba 
   Obraz utrzymany w jasnej, przygaszonej tonacji barwnej. Chrystus w nimbie krzyżo-
wym ujęty w ¾ postaci odsłania błękitną szatę ukazując gorejące serce oplecione koroną 
cierniową. Na rękach ślady męki, szeroko otwarte oczy, twarz Chrystusa okala zarost, z 
głowy spływają jasne, rozpuszczone włosy. Postać umieszczone jest na syntetycznie po-
traktowanym tle ruin Warszawy. 
 

2. Kosynier (il. 2) 
olej, tektura, wymiary: 69 x 55 
sygnatura: na środku po prawej: Wlastimil Hofman /1958/ 
Na odwrocie podpis: Własność ks. Rachwał Leopold  
Dzieło o jasnej tonacji barwnej. Postać w popiersiu ukazuje mężczyznę bez zarostu z wło-
sami zaczesanymi do tyłu o pociągłej twarzy i wysokim czołem. Ubrany jest w biały ka-
ftan podbity czerwonym suknem, obydwoma rękami wsparty jest o oprawioną do boju 
kosę. Ukazany został na tle przydrożnej kapliczki z postacią Matki Boskiej, za którą za-
mglony, syntetyczny pejzaż z Wisłą i wzgórzem Wawelskim. 
 

3. Geniusz śmierci – Vanitas (il. 3) 
olej, tektura, wymiary: 115 x 65 
sygnatura: u dołu na środku: Wlastimil Hofman /1959/ 
Obraz wyróżnia się ciemną tonacją kolorystyczną. Przedstawia uskrzydlonego młodzieńca 
z opadającymi na ramiona jasnymi włosami. Ukazany jest do kolan, tors odsłonięty, bio-
dra zakrywa długa, ciemnobłękitna przepaska. Lewą ręką podtrzymuje opuszczoną ku 
ziemi trąbę, prawą zgiętą w łokciu wspiera się o ciemnobrunatny blok. N tle bloku widnie-
ją gałązki wypuszczające listki i kwiatki. Z prawej strony umieszczony został mały krzy-
żyk. 
4. Próba teatralna (il. 4) 
olej, tektura, wymiary: 80 x 99 
sygnatura: u dołu po lewej: Wlastimil Hofman /1959/ 
Ciemna kolorystyka obrazu i schematyczna kompozycja odbiega od innych dzieł artysty. 
Scena ukazuje sześcioosobową grupę podczas próby teatralnej. Na skrajach kompozycji 
siedzi dwóch zamyślonych młodzieńców na niskich taboretach, środek przedstawienia 
zajmują zasłuchane w starszego mężczyznę dziewczęta. Jedna z nich siedzi na niskiej 
ławce, dwie stoją trzymając się za ręce i ramiona stoją. Starszy mężczyzna ukazany jest w 
chwili objaśniania jakiejś kwestii. 
 

5. Portret ks. Leopolda Rachwała (il. 5) 
olej, tektura, wymiary: 49,5 x 36,7  
sygnatura: u góry po prawej: Wlastimil Hofman /1959/ 
Na odwrocie napis: Walka duchów  
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W portrecie podkreślone zostały twarz i ręce utrzymane w ciepłej tonacji barwnej. Młody 
kapłan ukazany w popiersiu ubrany jest w sutannę z koloratką i fioletową stułę podkreśla-
jącą ekspiacyjne przesłanie. Zdecydowana i pełna napięcia twarz odważnie spogląda z 
obrazu. Ekspresję potęgują zaciśnięte dłonie, w prawej trzyma krzyż misyjny. 
 

6. Święty Krzysztof – autoportret (il. 6) 
olej, tektura, wymiary:70,5 x 62 
sygnatura: u dołu po lewej: Wlastimil Hofman /1966/ 
Obraz w jasnych tonach z przewagą zieleni i błękitów ukazuje artystę w starszym wieku w 
roli św. Krzysztofa, ujętego do pasa z odkrytym torsem. Na plecach niesie w koszy Chry-
stusa, lewą ręką wspiera się o laskę podróżną. Chrystus przedstawiony został jako dziecko, 
w krzyżowym nimbie, prawa ręka wzniesiona w geście błogosławieństwa.  
 

7. Najświętsze Serce Jezusa (il. 7) 
olej, tektura, wymiary: 99,8 x 75 
sygnatura: u dołu po lewej: przemalował Lenczowski /1971/ 
Obraz przemalował w 1971 r. malarza Czesława Lenczowskiego ze Starego Sącza spro-
wadzony przez ks. L. Rachwała. Kolorystyka obrazu została zasadniczo zmieniona, obca 
palecie stosowanej przez Hofmana. Duże ubytki warstwy malarskiej zauważyć można 
wokół głowy. Chrystus ukazany w ¾ postaci, z długimi, luźno opadającymi włosami na 
ramiona, twarz z zarostem, na rękach ślady męki. Głowę otacza kolista, złocona gloria. 
Ubrany jest w szkarłatny płaszcz i białą suknię. Prawą ręką wskazuje na gorejące, otoczo-
ne promieniami serce oplecione koroną cierniową. Lewa ręka wyciągnięta w geście zapro-
szenia. 

 
Ks. Henryk Brzozowski COr 

 

ŻYŁ  WŚRÓD  NAS 

 28

EDMUNDOWA  
TROSKA O POWOŁANIA 

 
 

Powołania zakonne są potrzebne w 
każdej epoce. Są one szczególnym darem 
Boga dla osoby ludzkiej i całego Ko-
ścioła. Bóg powołuje nas, to znaczy, że 
ma wobec nas jakiś niepowtarzalny plan. 
Powołanie, to Boże marzenie o każdym z 

nas. Odnosi się ono do każdego człowieka, gdyż Bóg marzy o naszej świętości2.  
Błogosławiony Edmund Bojanowski z wielką troską i ojcowskim sercem po-

dejmował zadania związane z posługą powołaniową w założonym Zgromadzeniu 
Sióstr Służebniczek. On cieszył się każdą przychodzącą kandydatką, która miała 
w sercu pragnienie poświęcenia swojego życia Bogu. Na kartach Dziennika tak 
pisze: „Przyprowadzono nową kandydatkę (…). Było już prawie ciemno, tak żem 
nawet dobrze jej twarzy widzieć nie mógł, ale to, co mówiła podobało mi się nie-
zmiernie. Jej żywa chęć służenia Bogu i bliźnim ubogim, jej dziecięca wesołość, 
szczerość, serdeczność ujęła mnie ku niej. Na pierwsze widzenie żadna z dotych-
czasowych kandydatek Ochronki nie uczyniła mi tak miłego wrażenia. Jest w tym 
dziewczęciu coś niezwykłego, coś wielce świątobliwego”3. Zauważamy w tym, że 
dla Ojca Edmunda liczyła się wyrażana przez młode dziewczęta chęć oddania się 
służbie Bogu, co ujmuje w słowach: „Składaj Bogu pokorne dzięki za łaskę Twe-
go natchnienia, niech ten święty ogień miłości Bożej coraz goręcej i jaśniej w 
Twoim sercu płonie, aby żadne trudności, ani czekanie, ani nic na świecie nie 
ostudziło Twego serca w tym przedsięwzięciu pobożnym4”. 

Z kart Dziennika i Korespondencji wyczytujemy niejako pewne metody, któ-
rymi posługiwał się w kontaktach z kandydatkami, jak i wpajał to samym sio-
strom.  

Metoda świadectwa miała przede wszystkim na celu świadectwo życia sióstr, 
które żyjąc miłością i prawdą potrafią swoim życiem powiedzieć innym, że służe-
nie Bogu jest piękne. Ojciec Edmund wiedział, że nie można przyprowadzać mło-
dych do Chrystusa innymi metodami, jak tylko dojrzałą i cierpliwą miłością, któ-
rej uczy nas Ewangelia. Co więcej trzeba kochać miłością mądrą, wymagającą i 

                                                           
2 Por. Ks.M. Dziewiecki, Dorastanie do świętości., Częstochowa 2006, s.194. 
3 Rozważ jaki w sercu słyszysz głos, Bł. Edmunda Bojanowskiego myśli o służbie i powołaniu, Dębica 1999.  
4 Tamże. 
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wychowującą a wtedy młode dziewczęta będą ich szukać i wsłuchiwać się w ich 
świadectwo. 

W życzeniach do s. Karoliny Student w dniu obłóczyn wyraża, w czym upa-
trywać moc skutecznego świadectwa: „Niechże, więc i serce, i myśli, i słowa, i 
uczynki Wasze będą na niebieskich rzeczy pożądanie obrócone. Niech święty po-
kój niebieski trwa zawsze pomiędzy Wami i w domu Waszym, i wszędzie gdziekol-
wiek Was Bóg powoła – czy do dzieci, czy do chorych, czy do pracy. Niech Wam 
pociechy niebieskie towarzyszą i spływają na otaczających bliźnich5”. Wiedział 
Ojciec Edmund, że najskuteczniejszym środkiem budzenia powołań jest świadec-
two życia samych sióstr. Przykładem życia miłością i prostotą wskazują innym, 
jak piękne może być służenie Bogu i bliźniemu, o czym pisze: ”Miło mi, że sio-
stra Nepomucena pamiętała o siostrze Konstancji, bo każdy dowód wzajemnej 
miłości siostrzeńskiej między Wami sprawia prawdziwą sercu memu pociechę. 
(…), ile razy widzę wzajemną miłość, raduje się moje serce, bo jak ten sam św. 
Jan powiedział: „Kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim”. Bądźcie 
też więc zawsze między sobą jako jedno święte rodzeństwo6”. 

Kolejny znak pociągający młodych ludzi do życia Ewangelią, to radość. Ona 
jest najbardziej przekonywującym znakiem powołania. To jest ta jakość, która 
czyni Ewangelię najbardziej atrakcyjną. Każdy dar od Boga jest po to, by się nim 
podzielić, jest dany dla dobra innych. Błogosławiony Edmund miał nadzieję, że 
kandydatki objęte duchową formacją w Zgromadzeniu, będą się radosne w swym 
powołaniu i przekażą tę radość poprzez swą posługę. 

Dokument końcowy Kongresu poświęconego powołaniom podkreśla, że „Czę-
ścią kultury powołaniowej jest: zdolność snucia marzeń i wielkich pragnień; zdu-
mienie, które pozwala docenić piękno i wybrać je dla samej jego wewnętrznej 
wartości, ponieważ czyni życie pięknym i prawdziwym; (…) Młody człowiek po-
trzebuje pobudzania przez wielkie ideały, w perspektywie czegoś, co przewyższa i 
jest ponad jego możliwości, dla czego warto oddać życie”7. W tym kontekście 
należy zauważyć potrzebę, że młode dziewczęta patrząc na szczęście i radość 
płynącą z autentycznego wypełniania Bożego powołania, mogą odczytać Boże 
zamiary względem siebie. Mogą stwierdzić, że i one swoje „marzenia” mogą re-
alizować będąc pod „urokiem” szczęścia i radości płynącego z powołania kon-
kretnej siostry służebniczki.  
                                                           
5 List do s. Karoliny Student w Porębie, w: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1971, Wrocław 
2001, s. 388. 
6 List do Sióstr w Borku, w: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1971, Wrocław 2001, s. 268-
269. 
7 Papieskie Dzieło Powołań Kościelnych, Nowe powołania dla nowej Europy, Dokument końcowy Kongresu 
poświęconego powołaniom do Kapłaństwa i życia Konsekrowanego w Europie, Watykan 1997, s. 23, 97. 

ŻYŁ  WŚRÓD  NAS 

 30

Metoda ideału polega, więc na ukazywaniu wartości i wychowanie do samo-
dzielnego wyboru powołaniowego. Te stwierdzenia potwierdzają niejako słowa 
zawarte w liście do s. Marianny napisane przez Edmunda Bojanowskiego: „ (…) 
Dzięki Bogu miłosiernemu, że w świętym powołaniu Waszym tak szczęśliwymi się 
czujecie i częstym przystępowaniem do Komunii św. ściślej łączycie się z Panem 
Jezusem. Przez to łączenie się ze Zbawicielem rozłączacie się coraz bardziej ze 
światem i ze sobą.(…) Niech to święte życie serca Waszego świeci w całym domo-
wym życiu Waszym, niech wypełnianie obowiązków, jakie Bóg Wam zleca – praca, 
nauka, miłosierne uczynki, cierpliwość, miłość siostrzana i miłość ku dzieciom, i 
miłość ku cierpiącym bliźnim staną się jakoby ciągłą modlitwą8”. A w liście do 
s. Otylii Ojciec Edmund pisze: „ Z pociechą serdeczną odebrałem Twój liścik. 
(…), w każdym słowie przemawia z niego dobra Twoja dusza, szczerze, wiernie, 
pokornie i gorąco Bogu oddana. Niech Ci Bóg błogosławi, abyś coraz bardziej 
wzrastała w łasce u Boga i u dobrych ludzi9”. Widzimy, że Ojciec Edmund po-
cząwszy od kandydatek udzielał rad, pouczał je, jak mają kochać Boga i Jemu 
służyć, a szczególnie, jak przez swą służbę mają ochraniać najwyższe wartości. 
Ukazywane przez Edmunda piękno i harmonia życia prowadzi do całkowitego 
oddania się Bogu. 

Tym, co ożywia posługę na rzecz powołań i czyni je odpowiednim, jest towa-
rzyszenie osobowe. Ono pomaga w sposób dyskretny i pogłębiony towarzyszyć 
niepokojom i znakom powołania pojawiającym się u osób, które odczytują dar 
powołania10. Metoda kontaktu osobistego pozwala wykorzystywać różne okazje, 
by nawiązywać kontakt osobisty na wszelkie możliwe sposoby. Ojciec Edmund 
utrzymywał kontakt osobisty a także listowny, o czym świadczy np. list do Filo-
meny: „ Miła mi bardzo Twoja otwartość i szczerość, z jaką wyznajesz niepokój i 
tęsknotę, co Twoją duszę opanowały. Ale niech Cię to nie trwoży. Rozważ tylko, 
jaki to w sercu usłyszałaś głos, który Cię powołał do służby Najświętszej Panny. 
Musiała być w tym głosie wielka moc i świetność, kiedy zaraz bez zwłoki pobie-
głaś za nim i świat porzuciłaś bez żalu11”. Edmund świadomie i odpowiedzialnie 
zachęca zgłaszającą się kandydatkę do odkrywania oczekiwań, jakie Bóg ma 
względem niej. On miał świadomość tego, że młoda dziewczyna, który wchodzi 
na drogę rozeznawania powołania szuka konkretnej pomocy, bo chce odnaleźć 
projekt, według którego chce zacząć budować swoje życie. Kiedy bowiem odkry-
wa w sobie powtarzające się, wręcz natarczywe, wezwanie potrzebuje kogoś, kto 
                                                           
8 List do s. Marianny, w: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1971, Wrocław 2001, s. 388. 
9 List do s. Otylii Wąsik w Porębie, w: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1971, Wrocław 
2001, s. 388. 
10 Por. s.M. L. Opiela, Ogólny Plan Formacji Sióstr Służebniczek BDNP, Dębica 2001, s. 363. 
11 Rozważ jaki w sercu słyszysz głos, Bł. Edmunda Bojanowskiego myśli o służbie i powołaniu, Dębica 1999.  
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pomoże jej przez towarzyszenie i ukierunkowanie, rozeznać czy jest to autentycz-
nie głos Boży. „Donoszę ci moje dziecko, że będę się starał, aby jak najprędzej 
przygotować miejsce dla Ciebie. Może to rychlej nastąpi niźli się spodziewasz. 
Proś tylko Boga i Najświętszej Pannie się polecaj, a Twoje pragnienia wysłucha i 
spełni, za czym tak mocno tęsknisz. Zresztą nie troszcz się zbytecznie i zdaj to roz-
porządzeniu Bożemu12”. 

Metoda zaufania, to współistnienie wymagań przy jednoczesnym daleko po-
suniętym zaufaniu. Zaufanie nie wyklucza dyscypliny i stawiania wymagań, co 
podkreśla sam Ojciec Edmund: „Módl się i pracuj spokojnie, wypełniaj wszystkie 
Twoje, chociażby najmniejsze, obowiązki domowe pilnie i ochotnie, a Bóg dać 
raczy, że niedługo będziesz mogła więcej czynić i całkowicie oddać się służbie 
Jego świętej woli, do którego serce Twoje najmiłosierniej natchnął13”. Ojciec 
Edmund dostrzegał i szanował dary Boże i innych. On każdego przyjmował, ko-
chał w wielkiej prostocie, ale także pomagał w otwarciu się na łaskę i realizację 
woli Bożej. Wyrazem tego były pełne zachęty słowa: „Pracuj, więc duszą miłując 
Boga nade wszystko, pracuj sercem, ćwicząc się w miłości bliźniego, pracuj my-
ślą, trzymając ją nieoderwaną od krzyża Chrystusowego, pracuj ręką, służąc ubo-
gim i chorym, jakbyś samemu Jezusowi służyła14”. Nasz Ojciec wiedział, że bu-
dowanie więzi międzyosobowych poprzez poczucie bezpieczeństwa i zaufania 
umacnia w młodych decyzje dobrego wyboru. W liście do rodziców kandydatki 
Ojciec Edmund pisze: „Córka wasza Jadwiga mówiła mi, że radzibyście chcieli 
odebrać odemnie list za zapewnieniem, że Wasza córka przyjęta zostanie do Słu-
żebniczek Panny Maryi w Jaszkowie. Dla waszego, więc zaspokojenia donoszę 
Wam, że skoro przyjedzie, będzie na pewno przez Straszą przyjęta. (…). Zresztą 
bądźcie o nią zupełnie spokojni. Panu Jezusowi córka Wasza chce służyć, Pan 
Jezus nią opiekować się będzie, a Wy Pana Jezusa znacie, kochacie i wiecie, że 
kto wszystko porzuci i za Panem Jezusem idzie, ten nie zginie i na tym nie straci, 
bo owszem wszędzie będzie bezpieczny i wszystko posiądzie, służąc Temu, który 
jest Panem wszystkiego15”. 

Pomoc młodym dziewczętom, aby były uczniami i świadkami Chrystusa, za-
kłada nie tylko dobre rozpoznanie i doczytanie ich życiowej sytuacji, ale również 
świadomość, że one doświadczają wiele trudności, przeszkód i problemów, które 

                                                           
12 Rozważ jaki w sercu słyszysz głos, Bł. Edmunda Bojanowskiego myśli o służbie i powołaniu, Dębica 1999.  
13 Tamże. 
14 Tamże. 
15 List do rodziców Jadwigi Głowach w Konarach,, w: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-
1971, Wrocław 2001, s. 220. 
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wiążą się z autentycznym poszukiwaniem Chrystusa i wiernym przyjęciem Jego 
Ewangelii16. 

Ojciec Edmund wciąż poszukiwał nowych inspiracji do tego, by odważnie 
prowadzić młode dziewczęta do Boga i by one w ten sposób mogły odkryć i po-
znać, że to przecież On, Bóg sam, ma wobec każdej z nich konkretny plan miło-
ści.  

Tak jak z czasów Ojca Edmunda, tak w dzisiejszej rzeczywistości wiele mło-
dych dziewcząt nosi w swym sercu marzenie, aby żyły w miłości i prostocie. Sta-
jemy, więc z Edmundowym pytaniem, co czynić, aby pomóc im odkrywać i zre-
alizować w życiu wolę Bożą? Co zrobić, aby pomóc im w podążaniu za Bożym 
planem miłości? 

 
opr. s. M. Karoliana Buksa 

służebniczka bdnp 
 
 

                                                           
16 Por. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św., w: Święto Młodych trwa bez końca, Siedlce, wrzesień 2005, s. 
34. 
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TĘSKNOTA 
 
Jak mgła dokuczliwa chmury płynące  
tęsknota się wlecze-oplata nam serca  
wszędzie Cię znajdzie o każdej dobie 
 nie ujdziesz przed nią, jej pełno stale  
tęsknotę czuje już małe dziecko  
młodzieńcze życie i starca serce 
ten los człowieczy nic nie odmieni  
Bóg tylko może tęsknotę spełnić 
gdy kres nastanie życia ludzkiego  
zginie tęsknota, spełniają się marzenia  
w miłości wiecznej zniknie na zawsze  
tęsknota......... 
 
 

ODEJŚCIE 
 
Rodzimy się raz tylko 
i raz umieramy 
jak rzeki nurt 
mija los człowieczy  
porywa nas życie  
gonimy za nieznanym  
szukamy szczęścia 
ono często mija nas  
odejdzie nasze życie 
tak jak odchodzi dzień 
staniemy w nieba progu  
tam odnajdziemy się  
złączeni wieczną miłością. 
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DO DOMU OJCA 
 
Ziemia to miejsce oczekiwania,  
ziemia, to czas męki, tęsknoty.  
Na niej jak kwiaty, już od zarania  
więdniemy - zwolna zniżając loty. 
 

Z tymi, co łączy nas nić miłości 
żyjemy krótko - potem rozstanie  
ono jest jednak pełne ufności,  
czeka nas z nimi w niebie spotkanie. 

 

Tam się złączymy z ukochanymi,  
tam się zgubimy miłością płonący 
i już nie będzie tęsknoty chwili  
wieczysta radość, kwiat niewiędnący. 
 

Czekamy Pana we dnie i w nocy,  
czekamy co dzień tęsknotą gnani  
do domu Ojca, wieczności blaski 
co dzień już bliżej portu, przystani. 

 

Gdy czas wybije ostatnią godzinę,  
w objęcia Boga uleci dusza, 
do ukochanych już z każdą chwilą,  
coraz to bliżej - serce się wzrusza. 
 

Gdy wiecznie Święty nucić będziemy  
tonąc w miłości, bez kresu granic,  
nasze wygnanie na smutnej ziemi  
zapomną serca - będą mieć za nic. 

 

Tam zapłoniemy zorzą miłości,  
gdy w domu Ojca pozostaniemy, 
nie będzie bólu, żadnej żałości,  
z Bogiem i w Bogu się zagubimy. 
 

Z ukochanymi już bez rozstania  
w domu radości trwającej wieki  
znikną ślady ziemi, czekania,  
śpiewać będziemy wieczyste Święty. 

Ks. Tadeusz Nagel COr 
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WSPOMNIENIA   Z   DAWNYCH   LAT 
KOCHAM  TEN  ŚWIĘTOGÓRSKI  KLASZTOR 

 
Moja mama urodziła się w 1888 r. w oddalonej od Świętej 

Góry o 12 km w wiosce, Żychlewo. Zawsze opowiadała mi, jako 
dziecku, jak to chodziła pieszo do klasztoru na szczególne uroczystości. Latem 
boso, buty biskupiańskie związane na ramieniu ubierane przed wejściem do świą-
tyni. 

Ja miałam szczęście od 1975 r., zawsze w lipcu, uczestniczyć w rekolekcjach 
esperanckich, które prowadził ks. Józef Zielonka z Tarnowa. Esperantyści do Go-
stynia zjeżdżali z całej Europy. Nawet w jednych rekolekcjach uczestniczył na-
ukowiec z Japonii, który bardzo podziwiał ogromne klasztoru mury oraz podzie-
mia bazyliki. Po powrocie opisał Gostyń w swojej książce. Nade wszystko bardzo 
zadowoleni byli Czesi. Im w czasach komunistycznych nie wolno było wyznawać 
swojej wiary oficjalnie. Ze Świętej Góry z pogłębioną wiarą odjeżdżali w swoje 
strony, niejedni ze łzami w oczach. 

W tych czasach, kiedy ja przybywałam na Święta Górą zawiązało się w Gostyniu 
Koło Esperanto. Dzięki temu systematycznie odbywał się kurs języka dla tej grupy pod 
opieką pani inspektor Felicji Nowak. Organizowane też były wyjazdy do Bułgarii, Wę-
gier, Rumunii, Niemiec i do różnych miejsc Ojczyzny. 

Pani Halina Radoła do niedawna, w Liceum Ogólnokształcącym uczyła języ-
ka esperanto. Z przykrością mówi, że zmienili jej pracę i w tej chwili nie ma moż-
liwości zapoznawać chętnych z językiem, który łączy różne narody. 

Ja, pomimo, iż mam już 80 lat i dzisiaj bardzo często uczęszczam do Gosty-
nia, a szczególnie jadę na rekolekcje noworoczne. Rekolekcji dla esperantystów 
już nie ma. Z Rawicza na noworoczne rekolekcje przybywa obecnie wraz ze mną 
ok. 20 osób. I dzisiaj są one dla nas umocnieniem. Do domu wracamy zadowole-
ni, bo w domu Matki otrzymujemy tyle Bożych łask. 

Czytamy też Sanktuaryjne Czasopismo „Świętogórska Róża Duchowna”, i jak 
za tamtych lat jesteśmy duchowo związani ze Świętą Górą.  

 
Zofia Maćkowiak – Rawicz 
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Na fotografii uczestnicy rekolekcji dla esperantystów. 
w środku *ks. Józef Zielonka. 
 
Patro nia (Ojcze nasz w j. esperanto) 
Patro nia, kiu estas en la ĉielo, 
Via nomo estu sanktigita. 
Venu Via regno, 
plenumiĝu Via volo, 
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. 
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ 
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, 
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. 
Kaj ne konduku nin en tenton, 
sed liberigu nin de la malbono. 
Amen. 

Saluton, Maria (Zdrowaś Mario w j. esperanto) 
Saluton, Maria, 
grace plena, 
la Sinjoro estas kun vi. 
Benata vi estas inter la virinoj, 
kaj benata estas la frukto de ventro via, Jesuo. 
Sankta Maria, Dipatrino, 
preĝu por ni, pekantoj, 
nun kaj en la horo de morto nia. 
Amen. 
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RODZINA  A  POWOŁANIE  DO  SŁUŻBY  BOŻEJ 
 

Tym razem chciałbym zaprosić do krótkiej 
refleksji nad związkiem między rodziną a 
powołaniem. Dzisiaj często mówi się o 
kryzysie powołań, o tym, że coraz mniej 
młodych ochoczo odpowiada na Chrystusowe 
wołanie „Pójdź za Mną!” Faktem jest, że są 
wspólnoty parafialne, w których od lat nie 
pojawił się ktoś, kto wstąpiłby do seminarium 
duchownego lub jakiegoś zgromadzenia 
zakonnego. Jednakże problem powołań nie 
jest problemem samym w sobie. Zawsze 
sprawa dotyczy szerszego kontekstu 
socjologicznego, w tym szczególnie rodziny, 
jako podstawowej komórki społecznej. 
Przecież osoby, które odkrywają swoje 
życiowe powołanie wzrastają w rodzinie, tam 
kształtowana jest ich wrażliwość, duchowość, 
religijność. Stąd możemy przyjąć, że jaki 
model rodziny takie powołania. 

 
W Adhortacji Apostolskiej O zadaniach 

rodziny w świecie współczesnym Familiaris 
Consortio czytamy: „Rodzina winna tak przygotować dzieci do życia, aby 
każde wypełniło całkowicie swe zadanie, zgodnie z otrzymanym od Boga po-
wołaniem. Istotnie, rodzina, która jest otwarta na wartości transcendentne, która 
służy braciom w radości, która wykonuje swoje zadania z wielkoduszną wierno-
ścią i która jest świadoma swego codziennego uczestnictwa w tajemnicy chwaleb-
nego Krzyża Chrystusowego, staje się pierwszym i najlepszym seminarium powo-
łania do życia poświęconego Królestwu Bożemu” (FC 53). W tekście tym zauwa-
żyć należy jak wielkie zadanie Kościół przypisuje chrześcijańskiej rodzinie, na-
zywa ją pierwszym i najważniejszym seminarium. Wynika stąd, że rodzina po-
winna tak przygotować dziecko przez właściwe wychowanie i uwrażliwienie na 
potrzeby duchowe, aby największym szczęściem dla niego było trwanie 
w przyjaźni z Bogiem i wypełnianie Jego woli. Tymczasem często można zauwa-
żyć, że rodzice wcale nie wypełniają tego zadania, skądinąd przyobiecanego przy 
chrzcie swojego dziecka. Wręcz przeciwnie, wychowują dzieci według zupełnie 
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innych ideałów. Starają się, co prawda dziecko tak ukierunkować, aby szanowało 
„wartości kościelne”, ale powiadają jednocześnie: „świat jest, jaki jest i trzeba 
rozpychać się łokciami”. W konsekwencji nie ma takich pojęć jak „poświęcenie 
się dla innych”, „naśladowanie misji Chrystusa”, „zaangażowanie się w dzieło 
Kościoła – budowanie Królestwa Bożego na ziemi”. Być może to wynika także z 
samej religijności rodziców, którzy nie żyją w pełni Kościołem: misją i potrzeba-
mi Kościoła. Traktują chrześcijaństwo z dystansu i tym samym dystansują swoje 
dzieci od poważniejszego zaangażowanie się w odkrywanie powołania. Nieraz 
młodzi ludzie napotykają nawet na sprzeciw ze strony rodziców, gdy chcą bar-
dziej zaangażować się w działalność realizowaną przez Kościół. A jeśli nie są 
przeciw, to są często obojętni i nieprzychylni. Rzadko kierują swoje dzieci na 
rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży. Może żal im paru złotych na bilet lub 
kieszonkowe. Wątpię. Wystarczy zapytać, na co młodzi ludzie wydają pieniądze 
rodziców: dyskoteka, telefon komórkowy, internet. 

Posłużę się przykładem z życia wziętym. Jakiś czas temu chrzciłem dziecko. 
Rodzice bardzo przejęci, wszystko doskonale zorganizowane, chuchają i dmucha-
ją na swojego malca. Wobec mnie, jako księdza, okazywali pełną kulturę i na-
prawdę zależało im na tym, aby ich dziecko zostało włączone do wspólnoty Ko-
ścioła. Po uroczystym obrzędzie zostałem zaproszony na poczęstunek. W czasie 
wystawnej kolacji wymienialiśmy poglądy na różne tematy. Na raz powiedziałem 
niezobowiązująco, że mają bardzo grzeczne dziecko i było bardzo przejęte pod-
czas chrztu. Dodałem półżartem: może kiedyś wasze dziecko będzie chciało 
Panu Bogu służyć, może będzie księdzem? Niech ksiądz wypluje to słowo! – 
oburzyła się matka. Chyba Bóg nam tego nie zrobi! – dorzucił ojciec. Prawdziwie 
się oburzyli. A ja tylko może nieco naiwnie pomyślałem, że ucieszyliby się, że 
Bóg by im pobłogosławił, gdyby na księdza ich dziecko wyrosło.  

Raz jeszcze zacytuję Familiaris Consortio. „Do zasadniczych zadań rodziny 
chrześcijańskiej należy również zadanie kościelne: jest ona powołana do budowa-
nia Królestwa Bożego w dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościo-
ła. Ażeby lepiej zrozumieć podstawy, treści i cechy charakterystyczne tego 
uczestnictwa, należy zgłębić wielorakie i mocne więzy wzajemnie łączące Kościół 
i rodzinę chrześcijańską, tworzące z niej niejako „Kościół w miniaturze” (Ecclesia 
domestica), i sprawiające, że jest ona swego rodzaju żywym odbiciem i historycz-
nym ukazaniem tajemnicy Kościoła” (FC 49). W ostatnich czasach mało mówi się 
o tym pięknym określeniu rodziny jako Kościoła domowego. Liturgia rodzinna 
ma być przedłużeniem liturgii, którą przeżywamy w kościele. W rodzinie powin-
ny pojawiać się tematy dotyczące wiary i spraw Kościoła. W rodzinie powinien 
panować duchowy klimat, wrażliwość na sprawy duchowe, które powinny być 
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najważniejsze. Rodzina powinna być miejscem kształtowania postawy pełnej od-
powiedzialności i ducha ofiarnej miłości. Wzorem takiej rodziny zawsze jest i 
pozostanie ideał świętej rodziny. Nie chodzi w tym momencie o powtarzanie 
tego jak żyli Józef, Maryja i Jezus. Czasy się zmieniły, warunki życiowe są inne. 
Chodzi o naśladowanie ich w patrzeniu na życie z nadprzyrodzonej perspektywy, 
o pragnienie życia dla Boga, o skromność, o pobożność, o wytrwałość w pokornej 
służbie wobec innych. 

 
Myśl ostatnia, która powinna 

najbardziej zobowiązywać i która 
niech będzie konkluzją tych rozwa-
żań. W tym roku Kościół zaprasza 
nas do zastanowienia się nad tema-
tem powołania - przypatrzcie się 
powołaniu waszemu. Kościół żyje i 
rozwija się dzięki temu, że każdy 
dokłada swój element do tej całej 
duchowej budowli. Owym elemen-
tem jest życie w pełni zgodne ze 
swoim powołaniem. Rodzina jest 
fundamentem Kościoła i fundamen-
tem wszelkich innych powołań w 

ramach całej społeczności wierzących. Modląc się, zatem o nowe powołania do 
służby Bożej w Kościele trzeba jednocześnie modlić się za rodziny chrześcijań-
skie, aby były pierwszymi i najważniejszymi seminariami duchownymi.  
 

Ks. Jakub Przybylski COr 
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KWIECIEŃ – MAJ - CZERWIEC  
 

13.04. - 15.04. - Rekolekcje dla rodzin i przyjaciół alkoholików  
15.04. - Dzień skupienia dla rodziców dzieci przed I Komunią św. 

20.04. - 22.04. - „Rodzina Edmunda Bojanowskiego” 
27.04. - 29.04. - Spotkanie „ORATORIUM” młodych 
27.04. / 28.07. - Czuwanie dla młodzieży 

3.05. - 6.05. - Wspólnota Chrystusa Króla  
6.05. - Pielgrzymka Kierowców 

7.05. - 14.05. - Rekolekcje dla Sióstr Pielęgniarek 
18.05. - 20.05. - Róża dla Narzeczonych – kurs przedmałżeński 
21.05. - 25.05.  Rekolekcje dla Emerytów i Rencistów 
27.05. - 3.06. - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – Tydzień Odpustowy 

28.05. - Dzień Modlitw Matek i Niewiast 
29.05. - Dzień Modlitw Sióstr Zakonnych  
30.05. - Dzień Modlitw Chorych 
30.05. - VI Rejonowe Spotkanie Seniorów 
31.05. - Dzień Modlitw Kapłanów 

1.06. - Dzień Modlitw Zakonów Męskich 
2.06. - Dzień Modlitw Dzieci I Komunijnych 
3.06. - Archidiecezjalne Spotkanie Chórów 

1.06. - 3.06. - Warsztaty: Chóry, Dyrygenci, Organiści  
8.06. - 10.06. - Skupienie dla młodzieży żeńskiej  

23.06. - 24.06. - Oratoryjne Spotkanie Dorosłych 
25.06. - 28.06. - Rekolekcje dla Księży  
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CZCIGODNY CEZARY BARONIUSZ 
 

Pod koniec października 1557 roku przybył do Rzymu pewien student, rodem z Sory, 
o nazwisku Cezary Baroniusz. Zapisał się na uniwersytet w Neapolu, na wydział prawa, 
ale ponieważ zagrożenie wojną zakłóciło bezpieczeństwo i pokój miasta partenopejskiego, 
dlatego postanowił udać się do Rzymu, gdzie na duchu podtrzymywała go przyjaźń jego 
rodaka, niejakiego Marco da Casalano, który uczęszczając do Oratorium, zabrał go z sobą 
i przedstawił ojcu Filipowi. 
Młody Cesare przypadł Świętemu do serca dzięki jego prostocie i dobroci, mimo że był 
trochę nieokrzesany w manierach i nieco niezgrabny z powodu jego znacznej otyłości. 
Codziennie chodził do San Girolamo i spędzał tam długie godziny w towarzystwie Filipa. 
Ze względu na jego prostacki i surowy sposób bycia, Święty nazywał go żartobliwie: 
„Sorańskim barbarzyńcą”; jednakże bardzo go lubił i szanował, tak bardzo, że zobowiązał 
go, aby razem z Modiem i Tarugim przemawiał w Oratorium. 
Tematem rozważanym przez Baroniusza była historia Kościoła, której z woli Świętego 
nauczał przez dobrych trzydzieści lat. Miał w ten sposób okazję do pogłębiania swojej 
wiedzy w tym przedmiocie, sięgając do dokumentów i autorów wszelkiego rodzaju. W 
końcu, na rozkaz Filipa, zabrał się do pisania trudnego i olbrzymiego dzieła Roczników, 
czyli Historii Kościoła. 
Początkowo Baroniusz bardzo opierał się temu zadaniu, uznając się za niekompetentnego, 
ale Święty nie przyjmował do wiadomości żadnych jego wymówek, mówiąc mu: 
- Uspokój się, Cesare, albowiem historię Kościoła według wszelkich reguł powinieneś 
napisać właśnie ty, z bezwarunkową miłością do prawdy, nawet, jeżeli miałaby okazać się 
niemiła dla bojaźliwych i wykazujących zupełną niewiedzę. Filip podtrzymywał go na 
duchu, wspierał w długim trudzie, który kosztował go wiele lat pracy. Dzieło było w świe-
cie katolickim oczekiwane, nie istniała, bowiem przedtem żadna inna, napisana krytycz-
nie, kompletna historia Kościoła. 
Pierwszy tom Roczników, zaledwie się ukazał, wzbudził ogromny podziw, tak dalece, że 
wysłużył Baroniuszowi tytuł: „Ojca Historii Kościoła”. 
Święty, obawiając się, aby wielka sława, jaka stała się udziałem Baroniusza, nie spowodo-
wała umniejszenia się jego zwyczajnej skromności i pokory, dla umartwienia go nakazywał 
mu usługiwać do Mszy, nosić krzyż razem z ministrantami przy przenoszeniu zwłok z domu 
zmarłego do kościoła. Wśród innych upokorzeń otrzymał rozkaz objęcia służby w kuchni. 
Baroniusz, chociaż nie przejawiający zdolności do sztuki kulinarnej, wykazywał duży zmysł 
smaku i ubrany w biały fartuch, przygotowywał posiłki. Dla upamiętnienia swojego życia 
spędzonego w kuchni w charakterze kucharza, napisał węglem na okapie komina następują-
ce słowa: „Caesar Baronius, coquus perpetuus”„Cezary Baroniusz, wieczny kucharz”.  
Umarł w opinii świętości w 1607 roku. 

Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri 
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Panie kelner, co macie do jedzenia?  
- Proponuję pieczeń huzarską...  
- A co to ja huzar, żebym jadł huzarską?  
- To może pieczeń wieprzową?  
- O tak, bardzo proszę. 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
Hrabina pyta sługi: 
- Janie, co robi Hrabia? 
- Leży i nie oddycha. 
Na to hrabina: 
- A tak, on zawsze był leniwy... 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
Przed kościołem siedzi żebrak. Po mszy jeden z wiernych daje mu 10 zł. W następnym 
tygodniu tak samo. I tak co tydzień. Aż którejś niedzieli facet podchodzi do żebraka i daje 
mu tylko 5 zł. 
- Dlaczego tylko 5? Zawsze było 10 zł - skarży się żebrak. 
- Ale wie pan, mam wydatki, posłałem syna na studia... 
- To bardzo pięknie. Ale dlaczego na mój koszt?! 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
Co robi Japończyk, żeby dostać podwyżkę? 
- Pracuje jeszcze lepiej niż dotychczas. 
- A co robi Polak, żeby dostać podwyżkę. 
- Strajkuje. 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
Ksiądz pyta Jasia: 
- Ile masz lat? 
- Siedem. 
- A do kościółka chodzisz? 
- Chodzę. 
- Co niedziela? 
- Co niedziela. 
- Z całą rodziną? 
- Z całą. 
- A do którego? 
- Do Carrefoura 

 
oprac. Br. Franciszek Kiklica COr 
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INTENCJE 
MIESIĘCZNE 

APOSTOLSTWA 
MODLITWY 

 
 

Kwiecień: 
Misyjna: 
Módlmy się, aby rosła liczba powołań kapłańskich i zakonnych w Ameryce Północ-
nej i w krajach Oceanu Spokojnego, aby w należyty sposób odpowiadać na po-
trzeby duszpasterskie i misyjne ich mieszkańców. 
 

Kongregacyjna:  
Aby Zmartwychwstanie Chrystusa umocniło wiarę, nadzieję i miłość w wypełnianiu 
życiowego powołania wszystkich Czcicieli Świętogórskiej Róży Duchownej. 
 
Maj: 
Misyjna: 
Módlmy się, aby na terenach misyjnych nie brakowało dobrych i światłych forma-
torów w wyższych seminariach duchownych i w instytutach życia konsekrowane-
go. 
 

Kongregacyjna:  
Świętogórska Róża Duchowna - Mistrzyni Życia Duchowego niech pomaga wszyst-
kim pielgrzymom w odnajdywaniu właściwych dróg życiowych i niech wspiera w 
doskonałym wypełnieniu swojego powołania.  
 
Czerwiec: 
Misyjna: 
Módlmy się, aby Kościół w Afryce Północnej swoją obecnością i działalnością da-
wał świadectwo miłości Boga do każdej jednostki i każdego narodu. 
 

Kongregacyjna: 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności niech uzdal-
nia nas do mądrego oraz umiejętnego wypełniania codziennych zadań wynikają-
cych z naszego powołania.  
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Trzy Maryje 

niosąc wonny olej 
idą zadumane 
trzy Maryje. 

smutek bije z twarzy, 
wspominają mękę 

i martwią się wszystkie 
kto kamień odwali. 
Kiedy się zbliżyły 
do grobu Jezusa 

zobaczyły z lękiem 
kamień odwalony. 
Pełne niepokoju 

widzą grób jest pusty, 
leżą w nim zwinięte 
tylko białe chusty. 
Anioł im oznajmia 

że Pan już zmartwychwstał 
niech nowinę wielką 

Apostołom głoszą 
Jezus żyje – Alleluja!!! 

 
Ks. Tadeusz Nagel COr 
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Postanowienia dzieci I Komunijnych: 

(przekazywane dzieciom z „białych pielgrzymek”) 
 
 

1. Będę regularnie przystępował do spowiedzi św. i przyjmował Komunię 
św. 

2. Będę pamiętał o niedzielnej i świątecznej Mszy św. a także o codziennym 
pacierzu  

3. Będę przyjmował Chrystusa do swojego serca w I piątki miesiąca 

4. Będę posłuszny rodzicom i wychowawcom 

5. Będę dawał dobry przykład swoim zachowaniem wobec innych  

6. Będę prawdomówny 

7. Będę dobrze się uczył 

8. Będę pomagał potrzebującym mojej pomocy 

9. Będę unikał nie właściwych filmów i programów internetowych 

10. Będę pamiętał o godności Dziecka Bożego 

 
Matko Boża Różo Duchowna, 

pomóż mi zachować 
postanowienia podjęte 

przed Twoim Cudownym Obrazem 
na Świętej Górze 

 


