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CZCIGODNI CZYTELNICY! 
 

Zaczęło się lato, które wiąże się z wakacjami, ale również z pracą 
żniwną naszych rolników, jak i z różnymi zadaniami, jakich podejmujemy 
się na różnych odcinkach życia. Przekazujemy Wam do rąk nowy numer 
„Świętogórskiej Róży Duchownej” z nadzieją, że w czasie letnim, w miarę 
swych możliwości, nie tylko przeczytacie prezentowane tutaj teksty, ale że 
wybierzecie się też na Świętą Górę, aby osobiście spotkać się ze Święto-
górską Różą Duchowną. Do takiego spotkania w swym słowie zachęca nas 
Ojciec Superior.  

Wizyta na Świętej Górze pozwoli Wam w sposób żywy stanąć tu na 
wzór bł. Edmunda, który w bazylice naszej szczególnie Duchem Świętym 
się umacniał, o czym dowiadujemy się z artykułu s. Karoliany; albo umoc-
nić się na drodze różnych naszych powołań, a zwłaszcza małżeńskiego, jak 
podpowiadają nam małżonkowie – autorzy pięknych wypowiedzi.  

Pragniemy też, aby odwiedziny Świętej Góry były umocnieniem 
tych, którzy borykają się z różnymi problemami życiowymi, a zwłaszcza 
z alkoholizmem. Od prawie 16 lat w klasztorze naszym działa Duszpaster-
stwo Apostolstwa Trzeźwości. Postanowiliśmy, że od tego numeru naszego 
pisma będzie już na zawsze dział pod tytułem: „Trzeźwymi bądźcie”, 
w którym prezentować będziemy przemyślenia ludzi, którzy z tym proble-
mem świetnie sobie radzą. A może przyjazd na to Święte Miejsce powią-
żesz ze spowiedzią? Filipin zawsze jest w konfesjonale, o czym w artykule 
swym przypomina nam ks. Marek.   

Niech więc czas wypoczynku związany z pielgrzymką na Świętą Gó-
rę pozwoli Wam doświadczyć tego, co duchowe, a także niech pozwoli 
Wam uważnie popatrzeć choćby na główny ołtarz, w którym umieszczony 
jest Cudowny Obraz Matki Bożej, a o którym tak wiele fachowych infor-
macji odnalazł i opracował ks. Henryk. Tak jak w katechezie swej podpo-
wiada nam ks. Tadeusz, życzymy Wam, abyście również dzięki inspira-
cjom zaczerpniętym ze „Świętogórskiej Róży Duchownej” dobrze wypo-
częli i byśmy przy nowych siłach mogli przekazać sobie, już jesienią, na-
stępny numer naszego Sanktuaryjnego Pisma. 

 
      W imieniu zespołu redakcyjnego 

    Ks. Leszek Woźnica COr
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WDZIĘCZNI ZA WASZĄ U NAS OBECNOŚĆ 
 
 Już w Starym Testamencie są znane miejsca święte, niezwykłe, w któ-
rych w sposób szczególny objawia swoją obecność Bóg. Na kartach Nowego 
Testamentu często możemy znaleźć opisy miejsc świętych, do których Naród 
Wybrany pielgrzymował. Tak poprzez starożytność do czasów współczesnych 
znane są nam miejsca określane mianem sanktuarium, gdzie człowiek może 
czuć się bliżej Boga. Sanktuaria, miejsca święte Bożej obecności są również 
szczególnymi miejscami związanymi z życiem świętych, błogosławionych, 
ludzi niezwykłych.  
 Kult Matki Bożej i Jej objawienia słynne i cudowne wizerunki sprawia-
ją, że miejsca te gromadzą od najdawniejszych czasów ludzi pielgrzymujących 
z różnymi sprawami, problemami, by w tym świętym miejscu przed obrazem 
lub figurą wypowiedzieć, przedstawić, prosić o łaskę. 
 Od początku chrześcijaństwa na polskiej ziemi znane są miejsca święte, 
miejsca związane z kultem Matki Bożej, który to kult najczęściej rozszerzali, 
wraz z pracą ewangelizacyjną, benedyktyni. Gostyń – Święta Góra - jest też 
tym szczególnym, miejscem związanym z działalnością klasztoru benedyktyń-
skiego z pobliskiego Lubinia. Kult Matki Bożej udokumentowany historycznie 
na gostyńskim wzgórzu określa to miejsce jako miejsce święte, jako miejsce 
Matki Bożej. Troska o rozwój sanktuarium, to nie tylko zadanie kustoszy, 
duszpasterzy opiekujących się Sanktuarium, ale to obecność pielgrzymów, 
turystów, ludzi gromadzących się przed wizerunkiem Bożej Matki z dawna 
słynącym łaskami zwanym Cudownym Obrazem Świętogórskiej Róży Du-
chownej, koronowanym papieskimi koronami w 1928 r. . Na świętość miejsca 
wpływają nie tylko łaski i cuda, ale też i wiara, i miłość do Boga i Matki Naj-
świętszej ludu przybywającego do sanktuarium.  
 Stąd też kierujemy do wszystkich pielgrzymów naszą wdzięczność za 
Waszą wiarę, za Waszą obecność, za Waszą modlitwę, której duchem miłości 
napełniają się mury świątyni i czynią bogatszym, świętszym, klimat tego nie-
zwykłego miejsca. Zwiększający się ruch turystyczny, dziś często określany 
również ruchem turystyki religijnej, pielgrzymkowej, skłania nas do podejmo-
wania nowych przedsięwzięć, aby nie tylko pod względem duchowym, co jest 
najważniejsze, dobrze obsłużyć przybywających pielgrzymów, ale też stwo-
rzyć dogodne warunki dla ewentualnego zatrzymania i korzystania z miejsc 
w domu pielgrzyma czy turysty poszukującego często ciszy i duchowego wy-
tchnienia, a także zaspokojenia elementarnych potrzeb. W tym celu podejmu-
jemy na Świętej Górze odpowiednie działania, by przybywający pielgrzymi 
mogli bezpiecznie dotrzeć na święte miejsce, zatrzymać się i zaspokoić głód 
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duszy i ciała. Obecność pielgrzymów na Świętej Górze mobilizuje wszystkich, 
którzy obsługują to sanktuarium, ale też staje się wyzwaniem dla władz samo-
rządowych, terytorialnych, aby przez mądre, odpowiedzialne decyzje stworzyć 
właściwe warunki dla tej formy pielgrzymowania czy turystyki. Dobrze wpisu-
je się w tę rzeczywistość organizowanie struktur hotelowo – restauracyjnych, 
turystycznych w ramach tzw. „wielkopolskiej gościnnej”. Szkoda tylko, że jest 
to wciąż sfera projektów, planów i marzeń, które potrzeba pilnie podjąć i urze-
czywistnić. Obecność turystów, pielgrzymów na Świętej Górze, zwłaszcza 
w obecnym okresie – wakacyjnym, potwierdza potrzebę konstruktywnej 
współpracy i rzeczywistej troski o tych, którzy pragną przybyć do Gostynia, by 
w pięknie bazyliki, ciszy naturalnego otoczenia przyrody i bogactwie kultury 
duchowej i materialnej zaspokoić pragnienia współczesnych pielgrzymów, 
a także dziś, coraz częściej melomanów – uczestników Festiwali Muzyki Ora-
toryjnej, jakie odbywają się na Świętej Górze. Dla ludzi odpowiedzialnych za 
tzw. infrastrukturę miasta, okolicy najbardziej przekonywujące są przybywają-
ce grupy pielgrzymów – turystów, którzy stawiają coraz wyższe wymagania 
właśnie od „odpowiedzialnych” za tę dziedzinę turystyki regionalnej. Sami 
duszpasterze nie możemy spełnić oczekiwań bez wsparcia merytorycznego 
a także i finansowego ze strony władz. Nie mamy wpływu, ani możliwości 
rozwiązania trudnego komunikacyjnie dojazdu na Świętą Górę, nie mamy 
wpływu na dobrą i sprawną obsługę hotelarsko – restauracyjną, zwłaszcza dziś 
wobec turystów, pielgrzymów zagranicznych. Jesteśmy przekonani, że ten 
nakład finansowy i autentycznej troski może bardzo wydatnie przyczynić się 
do wpływów wzbogacenia kasy miasta czy gminy i inwestycja ta bardzo szyb-
ko zaowocuje. Potrzeba na ten problem patrzeć roztropnie – sercem i mobili-
zować zwłaszcza radnych w podejmowaniu właściwych decyzji, by rozwiązać 
zadawnione problemy wynikające jeszcze z dawnego systemu myślenia i filo-
zofii życia . 
 Dzieląc się tymi refleksjami z czytelnikami Świętogórskiej Róży Du-
chownej wyrażamy jeszcze raz naszą wdzięczność za Waszą obecność u nas 
,gdyż ten fakt może najbardziej przemawiać i mobilizować do potęgowania 
troski duchowej i materialnej wobec przybywających do Świętogórskiego 
Sanktuarium, które rzeczywiście może i powinno być radością ziemi. 
 „Radością ziemi Święta Góra Pana” – doświadczajmy tej radości 
w życiu codziennym osobistym i zawodowym i przybywajmy do Świętogór-
skiego Sanktuarium pełni wiary, nadziei i miłości.  

 
Ks. Zbigniew Starczewski COr 
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POWOŁANI DO UCZCIWOŚCI  
PRZED BOGIEM I PRZED LUDŹMI 

 
„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” (1 Kor 1,26) 

 

 Przywołujemy na pamięć słowa Apostoła Pawła, który wzywa nas do 
przypatrzenia się powołaniu naszemu. W roku, który każe nam pochylać się 
nad rozmaitymi powołaniami, chcemy też uświadomić sobie, że to każdy 
i każda z nas powołani jesteśmy do uczciwości przed Bogiem i przed ludźmi. 
 Uczciwość, to jeden z fundamentalnych dowodów, na rzetelne trak-
towanie Boskich Przykazań – i tych w odniesieniu do Stwórcy (trzy pierw-
sze) i tych, które odnoszą nas do bliźnich (siedem następnych). Nie można 
mówić, że jestem sprawiedliwym człowiekiem, jeśli wpierw nie wypełniam 
uczciwie swych obowiązków przed Bogiem i przed drugimi. Dzisiaj 
uczciwość wydaje się ogromnie ważną cnotą, zwłaszcza w kontekście tego 
wszystkiego, co było nieuczciwością w przeszłej rzeczywistości Ojczyzny, 
a co tyle razy obecnie jest odkrywane.  
 Fundamentalna nieuczciwość polegała i zawsze polegać będzie na 
walce z Panem Bogiem, czy na lekceważeniu dziedziny wartości, które 
Bóg nam nakazuje. Tylu było nieuczciwych wtedy, tylu ideologicznie od-
dało się bezbożnictwu. Ta nieuczciwość nie może pozostać bez rachunku 
sumienia. Wszyscy ci, którzy w świecie tamtych czasów nieuczciwości 
przed Bogiem się oddali, niech zrobią sobie ten rachunek i niech, jeśli to 
możliwe, naprawią popełnione błędy. Na pewno, i ci z przeszłości, i dzisiaj 
żyjący, jeśli w jakikolwiek sposób Boga lekceważyliśmy czy lekceważy-
my, powinniśmy po solidnym rachunku sumienia przystąpić do najuczciw-
szej spowiedzi. Pan chce nam odpuścić każdą nieuczciwość wobec Niego 
uczynioną i na pewno, jeśli przyznamy się do grzechu, jak Dawid po grze-
chu swym strasznym, wówczas stanie się nie tylko odpuszczenie grzechów 
i uspokojenie serca naszego, ale także nowa droga, która nas będzie prowa-
dziła jako światło i jako sól odnowie narodowej najbardziej potrzebna. 
Chrystus w swojej Ewangelii odnośnie tej uczciwości mówi nam: „Staraj-
cie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
(tj. sprawy doczesne) będzie wam dodane (Mt 6,33). Niech na tej drodze 
będzie też otwieranie się na Ducha Świętego, który świat nieustannie prze-
konuje o grzechu i o sprawiedliwości (por. J 15,8).  
 Nasza uczciwość albo sprawiedliwość ma być realizowana także 
przed bliźnimi. Rozumiemy, że nie będziemy w porządku przed Panem 
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Bogiem, jeśli w jakikolwiek sposób nieuczciwość swą okażemy człowie-
kowi. Apostoł Narodów, np. w odniesieniu do pracodawców, mówi tak: 
„Godzien jest robotnik zapłaty swojej” (1Tm 5,18). Tymczasem dzisiaj 
jesteśmy świadkami, ilu uczciwie pracujących nie otrzymuje należnej im 
zapłaty. Tak wielu niewolniczo jest traktowanych przez pracodawców. 
Niektórym nawet wcale nie wypłaca się należących się im pieniędzy. Pod 
adresem tych mówi św. Jakub Apostoł: „A teraz wy, bogacze, zapłaczcie 
wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwia-
ło, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, 
a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze 
niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata 
robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich do-
szedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostat-
ków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedli-
wego; nie stawia wam oporu” (Jk 5,1-6). Groźne słowa i doskonała pod-
stawa rachunku sumienia dla każdego pracodawcy.  

Sługa Boży Jan Paweł II w Encyklice „Laborem Exercens” – „O pracy 
ludzkiej”, wyraźnie podkreśla, że „sprawiedliwość ustroju społeczno-
ekonomicznego, a w każdym razie Jego sprawiedliwe funkcjonowanie, 
zasługuje ostatecznie na osąd wedle tego, czy praca ludzka jest w tym 
ustroju prawidłowo wynagradzana. W tym punkcie docieramy znów do 
pierwszej zasady całego porządku społeczno-etycznego, a jest to zasada 
powszechnego używania dóbr. W każdym ustroju, bez względu na panujące 
w nim podstawowe układy pomiędzy kapitałem a pracą, zapłata czyli wy-
nagrodzenie za pracę pozostaje konkretnym środkiem, dzięki któremu 
ogromna większość ludzi może korzystać z owych dóbr, które są przezna-
czone dla powszechnego używania: są to zarówno dobra natury, jak też 
dobra będące owocem produkcji. Jedne i drugie stają się dostępne dla 
człowieka pracy na podstawie zapłaty, jaką otrzymuje on jako wynagro-
dzenie za swą  pracę. Stąd właśnie sprawiedliwa płaca staje się w każdym 
wypadku konkretnym sprawdzianem sprawiedliwości całego ustroju spo-
łeczno-ekonomicznego, a w każdym razie sprawiedliwego funkcjonowania 
tego ustroju. Nie jest to sprawdzian jedyny, ale szczególnie ważny i ponie-
kąd kluczowy. 

Sprawdzian ten dotyczy przede wszystkim rodziny. Za sprawiedliwą 
płacę, gdy chodzi o dorosłego pracownika obarczonego odpowiedzialno-
ścią za rodzinę, przyjmuje się taką, która wystarcza na założenie i godziwe 
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utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości. Takie wynagro-
dzenie może być realizowane czy to poprzez tak zwaną płacę rodzinną, to 
znaczy jedno wynagrodzenie dane głowie rodziny za pracę, wystarczające 
na zaspokojenie potrzeb rodziny bez konieczności podejmowania pracy 
zarobkowej poza domem przez współmałżonka, czy to poprzez inne świad-
czenia społeczne, jak zasiłek rodzinny albo dodatek macierzyński dla ko-
biety, która oddaje się wyłącznie rodzinie; dodatek ten powinien odpowia-
dać realnym potrzebom, to znaczy uwzględniać liczbę osób pozostających 
na utrzymaniu w ciągu całego okresu, gdy nie są w stanie podjąć odpowie-
dzialności za własne życie”. (LE 19). Ważna nauka i tak bardzo przywołu-
jąca do porządku różnych pracodawców, a zwłaszcza Państwo, którego 
obowiązkiem jest dbać o takie prawodawstwo, które będzie chroniło praw 
każdego pracownika i nie będzie go zmuszało, z powodu niesprawiedliwo-
ści, do wyjazdu za granicę, aby tam szukać środków na utrzymanie rodzi-
ny. Ileż tu jest do zrobienia !!! 
 I kiedy mówimy w taki sposób o uczciwości, jakiej mamy prawo 
spodziewać się, zwłaszcza ze strony pracodawców, uświadamiamy sobie 
jeszcze i to, że my, jako pracujący, też musimy być uczciwi w naszym po-
dejmowaniu rozmaitych profesji, czy rozmaitych odcinków pracy. Bo 
można być nieuczciwym nie tylko poprzez kradzież, która zawsze jest 
grzechem, ale również poprzez lekceważenie pracy, nie podejmowanie jej, 
niedokładne jej wykonywanie, czy przez inne nadużycia. 
 Pracując obojętnie gdzie, jako wierzący w Chrystusa pamiętać mu-
simy, że liczy się nie tylko ocena, jaką dają nam nasi pracodawcy, ale jesz-
cze bardziej ta, jaką daje nam Bóg, który zawsze na nas patrzy i który naj-
rzetelniejsze stawia oceny. Niech więc nie brakuje nam uczciwości po Bo-
żemu rozumianej. Wydaje się, że ona jest nam dzisiaj najbardziej potrzeb-
ną, aby wreszcie pozytywnie budować Ojczyznę naszą oraz wieczne nasze 
szczęście. Podejmując się naprawdę uczciwie wypełniać zadania nasze 
przed Bogiem i przed ludźmi nigdy nie zapominajmy, że życie nasze zbliża 
się do wieczności, gdzie otrzymamy nagrodę za to tylko, co dobrym 
w życiu było. Obyśmy tam zanieśli w każdym i każdej z nas prawdziwie 
uczciwego człowieka! 

 
Ks. Leszek Woźnica COr 

 



Z ŻYCIA SANKTUARIUM 

7 
 

II FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ  
MUSICA SACROMONATA 

 
W dniach 28-30 września oraz 6-7 

października odbędzie się w naszym 
Sanktuarium II Festiwal Muzyki 

Oratoryjnej Musica Sacromonata 2007. 
Wszyscy pamiętamy pierwszą edycję 

Festiwalu, a wielu z nas w nim 
uczestniczyło. Wspaniałe odkrycia 

muzyczne, wybitni artyści, zabytkowe 
instrumenty, wyjątkowy klimat Bazyliki 

Świętogórskiej podczas każdej gali 
koncertowej, wspaniale edytorsko wydany 

pofestiwalowy album muzyczny – tak można 
najkrócej scharakteryzować to wydarzenie. Nie inaczej 

będzie w tym roku. 
Ideą Festiwalu jest przywracanie do życia liturgicznego 

i koncertowego skarbów muzycznych, jakie zachowały się po ponad dwu-
wiekowej działalności kapeli świętogórskiej. Jak wiadomo, kres położyła jej 
kasata pruska Świętej Góry dokonana w 1876 roku. Tym niemniej, przez tak 
długi czas zebrano obszerną literaturę muzyczną, pochodzącą tak z własnej 
pracy twórczej członków kapeli, jak i dostarczaną z innych krajów europej-
skich, z którymi klasztor świętogórski pozostawał w ożywionych kontaktach. 
Te skarby muzyczne stanowią nie tylko świadectwo przeszłości i kulturo-
twórczej roli Filipinów Świętogórskich, ale także mają wartość dziedzictwa 
narodowego o europejskim zasięgu. Przekonaliśmy się o tym podczas minio-
nego Festiwalu, ponieważ prawykonania dzieł Józefa Zeidlera posłużyły do 
zaprezentowania Polski w dniu święta Euroradia w grudniu 2007. Spore 
zainteresowanie melomanów i środowisk kulturotwórczych oraz mediów 
publicznych, w tym głównie Programu I Polskiego Radia spowodowały, że 
Organizatorzy – Kongregacja Oratorium Świętego Filipa na Świętej Górze 
oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera 
– podjęli działania związane z II edycją naszego oratoryjnego muzycznego 
święta. 

Co będzie w tym roku? Festiwal odbywać się będzie przez dwa week-
endy, a mianowicie: 28-30 września oraz 6-7 października. W sumie będzie 
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to pięć wieczorów koncertowych. Podczas każdego koncertu usłyszymy 
kolejną „cząstkę” świętogórskiego archiwum muzycznego, aby w ten sposób 
zrealizować zamysł Festiwalu, zawarty w samej nazwie Musica Sacromon-
tana (łac. Muzyka Świętogórska). Zaprezentowane zostaną między innymi 
dzieła Józefa Zeidlera – „polskiego Mozarta” wychowanego pod okiem 
Świętogórskiej Róży Duchownej, Ignaza Pleyela – wiedeńczyka, którego 
symfonie i kwintety zachowały się w naszych zbiorach, Antoniego Habla – 
kompozytora z Gniezna, z których Kapela Świętogórska utrzymywała stałe 
kontakty oraz Maksymiliana Koperskiego – kolejnego pochodzącego z Go-
stynia i, według zapowiedzi muzykologów, wybitnego świętogórskiego 
kompozytora. Oprócz samej muzyki, będzie także spotkanie ze słowem. 
Jerzy Zelnik w czasie koncertu finałowego w dniu 7 października odczyta 
fragment „Mowy Baroniusza nad grobem świętego Filipa”. Będzie to jeden 
z elementów służących upamiętnieniu Kardynała Cezarego Baroniusza. W 
ten sposób Festiwal włączony został w światowe obchody 400. rocznicy 
śmierci Kardynała wywodzącego się z Oratorium. Między innymi z tego 
powodu został on objęty patronatem honorowym przez Prokuratora General-
nego Kongregacji Świętego Filipa O. Eduardo Aldo Cerato. 

Kilka słów o Maksymilianie Koperskim. W tym roku kolejnym od-
kryciem będzie właśnie Maksymilian Koperski. Informacje o nim znajdu-
jemy w Kronice Gostyńskiej Nr 5 (103) z 1 maja 1939 roku. Znajduje się 
w tym numerze artykuł Marii Ruge-Rużyny zatytułowany „Koperscy” 
i napisany na prośbę redakcji, aby „zachowała się jeszcze żywa pamięć 
o zdolnych muzykach i ludziach typu dziś już niespotykanego” (s.66). Mak-
symilian urodził się 8 października 1812 roku i był drugim z trzech synów 
Kaspra i Teofili z Sobockich, zamożnej gostyńskiej rodziny Koperskich. 
Wraz ze swoim starszym bratem Franciszkiem należeli do Kapeli Święto-
górskiej, uprzednio kształcąc się i ucząc sztuki muzycznej w „dyrygenta 
i premiera” klasztornej orkiestry, którym wówczas był Andrzej Niestraw-
ski. Następnie Maksymilian kształcił się we Wrocławiu i tam zasłynął jako 
kompozytor i skrzypek, często dając tam koncerty. Podczas jednego 
z koncertów został dotknięty paraliżem prawej ręki, co położyło kres je-
go karierze koncertowej. Zdecydował więc powrócić do Gostynia, gdzie 
w 1839 roku uczyniono go dyrektorem Kapeli Świętogórskiej, która liczyła 
wówczas aż 24 muzyków, czyli przeżywała czas swojej pomyślności. Mak-
symilian zamieszkał na Świętej Górze i, wypełniając powołanie muzyka 
i kompozytora, wiernie służył Matce Bożej Świętogórskiej. Służba w świę-
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togórskim sanktuarium jednak przypadła Koperskiemu także na najtrud-
niejsze lata. Nastąpiły one szczególnie po upadku powstania styczniowego 
1863 roku i zbliżającego się nieuchronnie kulturkampfu. Dlatego kompo-
zycje Maksymiliana z tego czasu mają charakter patriotyczny. W sumie jest 
to 58 różnych Mszy i pieśni, polskich i łacińskich. Były one bardzo popu-
larne i pewnie chętnie śpiewane w całej Wielkopolsce, dlatego po kasacie 
uległy rozproszeniu. W kronice z 1939 roku czytamy, że „zupełnie się nie 
zachowały natomiast pieśni patriotyczne (np. Rózia Polka), mazurki, kra-
kowiaki, walce” (s. 68). Nie zachował się także „Marsz Wielkopolski”. 
Franciszek i Maksymilian Koperscy w czasie  kasaty pozostali na Głogów-
ku, jednak żyli bez duchowego oparcia i współpracy Księży Filipinów, 
którzy zmuszeni byli wyjechać do Tarnowa. Koperscy tak bardzo zżyli się 
z Kongregacją Świętogórską, że gdy zmarli (Maksymilian zmarł 6 września 
1886, daty śmierci Franciszka nie dało się dotąd ustalić), Księża Filipini nie 
mogąc z Tarnowa przybyć na uroczystości pogrzebowe, polecili księdzu 
proboszczowi Hejnowiczowi z Gostynia pochować ich na Świętej Górze 
w kryptach pod kaplicą św. Barbary i św. Karola Boromeusza, sami nato-
miast w dniu ich pogrzebów odprawili Msze Święte żałobne za ich dusze. 

Na zakończenie chciałbym przytoczyć dwa ostatnie zdania z Kroniki 
Gostyńskiej. Czytamy tam: „Z Koperskimi zeszedł ze świata już dziś tak 
rzadko spotykany typ ludzi skromnych, nie wsuwających się na widownię, 
czyniących dużo dla podniesienia muzyki kościelnej, którą umiłowali całą 
duszą i w którą wlali całą treść swego życia. Nie można też pominąć mil-
czeniem, że wyszukiwali talenty muzyczne i kształcili bezinteresownie ludzi, 
którzy zajmowali później wybitne stanowiska” (s. 69). Te słowa ukazują 
wielkość braci Koperskich i jednocześnie uświadamiają nam jak bogata 
i zobowiązująca jest historia świętogórskiego sanktuarium oraz jacy ludzie 
ją tworzyli. W czasie II Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromon-
tana 2007 przypomnimy postać i twórczość Maksymiliana Koperskiego.  

Verba docet, exempla trahunt! Mam nadzieję, że Maksymilian Ko-
perski poprzez swoją muzykę do nas przemówi i zachęci do większej jesz-
cze miłości Boga i Kościoła. Sam natomiast Festiwal niech będzie kolej-
nym doświadczeniem duchowo-artystycznym i niech przykłady muzyki 
wydobytej z świętogórskiego archiwum muzycznego będą dla nas zachętą 
do ewangelizacji przez kulturę, w duchu którego udziela nam Bóg przez 
pośrednictwo świętego Filipa.  
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Wszystkich Czytelników Świętogórskiej Róży Duchownej serdecz-
nie zapraszam na koncerty i w załączeniu do tego numeru przekazuję pro-
gram II Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana 2007. 
 

Ks. Jakub Przybylski COr 
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„BĄDŹ POZDROWIONA O NAJŚWIĘTSZA PANNO 
TY JESTEŚ TAKA NA OBRAZACH ŚLICZNA 
WIDZIAŁEM CIEBIE PONAD TĘCZĄ RANNĄ 

PONAD BRZEGAMI LEPANTU 
NA CHMURY ROZPŁAKANYCH WŁOSACH” 

 
 Czcigodni Bracia Kapłani, Czcigodni Pielgrzymi! 
 Chcę, abyście odczuli, co przeżywam gdy staję w progach Świętej 
Góry. To moje dzieciństwo, to moje pierwsze modlitwy, moje pierwsze 
zapatrzenie się w Tę, Która jest najpiękniejszą pośród niewiast. Dobrze jest 
słyszeć Ewangelię świętą w Gostyniu: „Bądź pozdrowiona pełna łaski. Pan 
z Tobą. Jesteś błogosławioną między niewiastami. Kim Ty jesteś, co do 
mnie mówisz? Ja się Ciebie boję. Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga. Poczniesz i porodzisz Syna. Jak się to wszystko stanie? Prze-
cież nie znam męża. Duch Święty Cię osłoni, moc Najwyższego Cię ogar-
nie, a Ten, który się z Ciebie narodzi, nie będzie synem męża, będzie sy-
nem Ojca. Nic z tego nie rozumiem. Ale jeżeli ty naprawdę jesteś Aniołem 
Pańskim, to niech mi się stanie według słowa Twego. Ja jestem tylko Słu-
żebnica Pańska, jestem dziewczyna do sprzątania kościoła na Świętej Gó-
rze. O, jak Cię kocham Miriam za to, żeś błogosławiona, a więcej za to, żeś 
pokorna jak służebnica. Niech się stanie – stało się. Grom, błyskawica. Bóg 
chciał Matką - Dziewica. I tak aż do chwili, kiedy stanęła pod krzyżem. 
Niewiasto oto Twój Syn. Oto Twoje dziecko. Zobacz, ile ich masz na Świę-
tej Górze. Dziecko moje: oto Twoja Matka. I to jest radość każdego z nas. 
 Przychodzę tutaj na Świętą Górę, z tęsknotą na Świętą Górę. Bo 
tylko tutaj mogę mówić: Matko, nie dobrze jest być sierotą, ale dobrze jest 
mieć Matkę, która jest Matką wszystkich wierzących. Tak, Ona wybrana 
przez Boga stała się Matką Kościoła, Matką nas wszystkich wierzących 
w Boga. Przecież to Ona uczyła nas pierwszej wiary, wtedy gdy jeszcze 
pojęcia nie miałem o Bogu, nie wiedziałem , że jest i czy jest. I uwierzyłem 
komuś, kto potrafił być dobry. Bo gdy bolało, to przychodziła z pomocą, gdy 
byłem głodny, to dawała jeść, nigdy mnie nie okłamała, była najładniejszą ze 
wszystkich. O kim ksiądz mówi? O twojej i o mojej matce. Tak się zaczyna 
wszystko, co jest życiem, i wszystko co jest dobrocią. Zaczyna się od matki. 

Jestem w tygodniu Komunii św. dzieci i w tygodniu Zesłania Ducha 
Świętego – Bierzmowania. Nie mogę napatrzeć się na tych, które są po-
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dobne do piskląt. I otwierają buzie spragnione Boga. Chciałbym każdemu 
z nich powiedzieć słowami Mickiewicza: 

 
"Dziś cię za stołem swym Chrystus ugościł, 
Dziś anioł tobie niejeden zazdrościł; 
Święta i skromna 
Ty spuszczasz oczy, które Bóstwem gorą! 
Jak ty mnie swoją przerażasz pokorą!  
(...) Ja bym dni wszystkich rozkosz za nic ważył, 
Gdybym dzień jeden tak jak Ty przemarzył”. 

 
Wiem, co to znaczy tęsknota, i dlaczego 

pielgrzymi idą daleko i blisko, aby spotkać się 
z Matką Boską. Wprowadzałem w sobotę, w Wigilię Zielonych Świąt, ko-
lorowych Łowiczków na Jasną Górę. I nie ma kiedy i nie ma czasu, żeby 
powiedzieć Jej choć jedno zdanie. Nie trzeba, gdy się przychodzi do Matki, 
to Matka kładzie palec na buzie i mówi: nie gadaj, przecież wszystko 
wiem, znam ciebie, znam wszystkie twoje radości i twoje kłopoty. Czego 
się mażesz? Teraz trzeba być mocnym. I takie jest i księżowskie życie. Gdy 
uciekam z plebanii po to, żeby powiedzieć Matce wszystko. Przecież cię 
uczyłam, żebyś był mocny i teraz trzeba być mocnym. Dlatego tak kocham 
dzieciaki pierwszokomunijne, że potrafią być proste w wierze jak dzieci, 
a potrafią być tak mocne, że aż poruszają niebo. Kocham dzieciaki, które 
sypią kwiatki w procesji i mówią jak anioły: Święty, Święty, Święty Pan 
Bóg zastępów – po trzykroć Święty. I kocham tych, które służą do Mszy 
św. i po podniesieniu zaglądają księdzu na ołtarz - jak wygląda Pan Bóg. 

Zaglądam głęboko w oczy tym, którzy mówią: Pragniemy, aby Duch 
Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary. Dzieciaki, co wy mó-
wicie? Ty wiesz co to znaczy: Mężnie wyznawać wiarę? Wy wszyscy tylko 
mówicie, że wierzę w Boga. A wierzyć w Boga – to trud, to jest męka! 
Ciągle Go pytam czy jesteś? Gdzie jesteś? Odezwij się i daj znak! A On 
jakby milczał i jakby nie słyszał. To tylko ja taki jestem głuchy, jakbym 
miał uszy zatkane, jakby mi serce skamieniało, jakbym nic nie widział. 

A wystarczy wyjść poza Świętą Górę w Gostyniu. Pola kipią ziele-
nią, wszystko chce żyć, wszystko chce rosnąć. A Pan Bóg pomalował tak 
każdy kwiat, i każdy owoc tak wyrzeźbił, i wtedy nie sposób, aby nie 
zachwycić się. I słowami Kasprowicza powiedzieć: 
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Ta jedna licha drzewina 
Nie trzeba dębów tysięcy 
Z szeptem się ku mnie nagina 
- Jest Bóg! I czegóż ci więcej? 

Mnie już więcej nic nie trzeba. Trwam dziś 
na Świętej Górze na modlitwie, razem z Maryją, 
Matką Jezusa, bo zstąpił Duch Święty. I zamknęli-
ście się w wieczerniku na Świętej Górze z obawy 
przed Żydami. Zlękliście się. I stał się szum gwał-
towanego wiatru i języki ognia zstąpiły na nich. 

I Piotr kazał otworzyć drzwi wieczernika na Świętej Górze i powiedział 
wszystkim kazanie. I choć mówił w swoim rodzinnym języku, rozumieli go 
Partowie, Medowie, Elamici. I wszystkie ludy i narody Wielkiego Impe-
rium Rzymskiego. A co mówił Piotr? Chciałbym mówić takie kazanie jak 
Piotr: Mężowie, Bracia, tego Jezusa, któregoście zabili własnymi rękami ja 
widziałem żywego. Ja z Nim jadłem chleb, On mnie pytał czy Go kocham 
więcej niźli wy. Piotrze, co my mamy czynić? Przyjmijcie chrzest w imię 
Jezusa Chrystusa. Trzy tysiące samych mężczyzn, a kobiety są pobożniej-
sze, przyjęło chrzest. I tak się rozpoczęła pierwsza parafia, pierwsza gmina 
chrześcijan w Jerozolimie. Potem poszli do Antiochii, tam nazwali ich 
Christianie.  

Patrzcie, to są ludzie Chrystusa na Świętej Górze, a w Rzymie mówi 
o nich: Patrzcie jak oni potrafią pięknie żyć. Jak oni się miłują. I tak to się 
wszystko zaczęło. Od Zesłania Ducha Świętego, a Ona była pośród młode-
go Kościoła jako Matka  nas wszystkich wierzących. Wiem, dlaczego jeste-
ście na Świętej Górze! Wy, którzy jesteście umęczeni, którzy jesteście 
upracowani, wy którzy znamiona Męki Chrystusa nosicie we własnym 
ciele. Skąd macie tyle sił, aby wejść aż na Świętą Górę i aby zobaczyć 
z bliska oblicze Tej, która jest Matką Kościoła, Matką nas wszystkich wie-
rzących? Tęsknota człowieka rodzi się z matki. I gdy jej brak, wtedy czło-
wiek płacze jak sierota, i wtedy człowiek prosi o to, aby okazał mi ktoś 
trochę miłości. Będąc na Świętej Górze jest taka sposobność Ją odczuć. 
Wystarczy spojrzeć w Jej oczy, wystarczy zasłuchać się w Jej serce. I wte-
dy człowiek jest już spokojny, że nie jest sam, że za rękę w drodze krzyżo-
wej prowadzi Ta, która wyszła do IV stacji. 

Matko weź mnie za rękę, choć jestem stary. Bo zobacz, co wokół nas 
się dzieje? Oni Go zabiją. I wtedy człowiek jest spokojny. Dojdę, aż na 
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Świętą Górę zwycięstwa! A stąd widać i spod krzyża widać inny świat. 
Spod krzyża widać nadzieję. Bo tu jest Róża Duchowna. Piękna jest Polska 
w maju. Każda kapliczka przystrojona. Przy każdej kapliczce spotykam 
wieczorem, wracając z Bierzmowania, jak dzieciaki i dorośli, i mocni męż-
czyźni i chore kobiety, mówią, śpiewają do Matki Boskiej Litanię. Ile to 
człowiek nie wymyślił tych wezwań do Matki Boskiej. Im bardziej czło-
wiek kocha, tym chce powiedzieć to najpiękniejszymi słowami. Jesteś 
piękna jak róża, jesteś wspaniała jak wieża z kości słoniowej, jesteś bogata 
jak dom złoty, lipo pachnąca, wierzbo płacząca, kłosie dojrzały, jaskółek 
matko, opiekunko skowronków. I tak człowiek nie skończyłby Litanii do 
Matki Boskiej. Wystarczy dziecko, wystarczy, już wszystko wiem. Dobrze 
mi jest być przy Tobie wspominać dzieciństwo i wspominać wszystko ra-
dosne na Jasnej Górze, na Świętej Górze w Gostyniu. Ale boję się wracać, 
bo tamten świat jest taki inny. Nauczyciele strajkują, lekarze nie chcą le-
czyć. Do kogo ja pójdę, komu ja mogę uwierzyć? Wszyscy kłamią, każdy 
człowiek jest kłamcą. Zawodny jest każdy człowiek. Wiem, komu mogę 
zaufać. Jeden jest tylko, który powiedział słowo i dotrzymał. Dał obietnicę 
i ją spełnił. To jest mój Pan i mój Bóg, którego Ty jesteś Matką. Dobrze 
jest więc iść przez trudne drogi do Pana Boga. A Ty, jesteś Matką mojej 
wiary, Matką moich pacierzy, Matką mojej wytrwałości. Inaczej bym sobie 
nie poradził, gdybym nie miał siły stąd, ze Świętej Góry. Dziś, gdy świat 
chce być koniecznie bezbożny i nawet udający inteligentnych, i nawet ten 
udających bogatych. Poradzimy sobie sami, poradzimy sobie bez Boga 
i bez pobożności do Jego Matki. I tak świat chce być koniecznie bezboż-
nym, i chce referendów, różnych referendów. I chce, żeby nie było Słowa: 
Bóg, ani w mówieniu, ani w czynach, ani w Konstytucji mądrej Europy. 
I tak patrzę znów, na Święta Górę w Gostyniu, i patrzę na każdych bierz-
mowanych, i patrzę na dzieciaków pierwszokomunijnych z nadzieją, bo 
inaczej bym nie chrzcił, nie bierzmował gdybym nie miał nadziei, ze przyj-
dzie nowych ludzi plemię jakich dotąd nie widziano i odmieni się oblicze 
tej ziemi. Świat będzie Chrystusowy, bo inaczej zginie, zgnije. Tak się 
mierzą naiwni! Nie tak powiedział Pan. On mówi: błogosławieni są ubo-
dzy, błogosławieni cisi, błogosławieni płaczący, błogosławieni szukający 
sprawiedliwości. Naprawdę? Tak, dokąd mama będzie wychowywać 
dziecko, dokąd ksiądz będzie polewał wodą chrzcielną głowę dziecka, do-
kąd pani w mojej szkole będzie uczyć dobroci i mądrości, do nich należy 
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Królestwo Niebieskie i do nich należeć będzie ziemia i ich jest przyszłość, 
i ich będą pokolenia. Naprawdę? Tak!  

I stanie ktoś pośrodku i w Warszawce , i stanie ktoś w Brukseli i po-
wie: „To mówi Pan: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mówi fał-
szywego świadectwa ani w gazecie, ani w radiu, ani w telewizji. Milcz, 
zamilknij i stanie się cisza. I jeszcze raz świat powie: Skąd Jemu ta moc, że 
wichry i morze są Mu posłuszne? I jeszcze raz zdziwiony powie: Patrzcie 
są chrześcijanie, patrzcie, słuchajcie, patrzcie, jak oni potrafią pięknie żyć! 

Tak wam dziękuję za wielką łaskę, ze mogłem stanąć pośród was, 
którzy jesteście mocni modlitwą. Wyście już swoje zrobili dla tego świata. 
Mówicie o sobie, że jesteście renciści, emeryci, chorzy, słabi. Prawda, całe 
życie was szukałem – mówił Ojciec Święty – teraz wy przyszliście do 
mnie, bo jesteście mocni. I chcę żebyście wrócili stąd z jedną wielką na-
dzieją, że ocalenie nasze jest w Tej, do Której modlicie się na różańcu: 
Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami teraz, teraz i w godzinę 
śmierci naszej. I chcę żebyście w pamięci i w sercu zanieśli do domu, i w 
życie tych którzy zwątpili, i żebyście powiedzieli tym dzieciakom i doro-
słym, które chodzą w procesjach w inną stronę bez krzyża i naznaczeni są 
grzechem: Dziecko, czy ty nie byłeś w Komunii św. pierwszej? Czy ty nie 
mówiłeś nigdy pacierza? Coś ty zrobił? Chodź wyspowiadam cię ! 

I ufność nasza niech będzie w Tej, Która jest dana ku obronie nasze-
go Narodu. I słowami Konopnickiej powiem, abyście mieli nadzieję:  

Nigdym ja ciebie ludu nie rzuciła.  
Nigdym ci mego nie odjęła lica.  

Jam - po dawnemu – Moc twoja i Siła! 
Bogarodzica. ... Amen.  

 
 

ks. bp Józef Zawitkowski 
 
 
 
 

(kazanie wygłoszone 30 maja 2007 r. w czasie spotkania,  
w Tygodniu Odpustowym , z chorymi, rencistami i emerytami) 
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„PÓJDZIECIE I ODPOCZNIJCIE NIECO...” 
 
Przed wakacjami warto zastanowić się nad sprawą czasu wolnego, nad 

wypoczynkiem, który jest człowiekowi potrzebny. Problem ten pojawia się 
zawsze na końcu tygodnia i gdy wybierzemy się na urlop. 

Pismo Święte odsłania nam zapomnianą prawdę, że przez wypoczynek 
człowiek przybliża się do Boga. Przez umiejętność wypoczywania staje się 
bardziej podobny do Boga. Od najdawniejszych czasów naszej kolebki cywili-
zacyjnej odnajdujemy siedmiodniowy rytm pracy i życia. Oczywiście plemiona 
hebrajskie zanim połączyły się w jeden Naród znały już 7-dniowy tydzień. 
Siódmy dzień - szabat zachowywały jako dzień wolny od pracy - dzień odpo-
czynku. Różne hipotezy próbują wyjaśnić pochodzenie 7-dniowego mierzenia 
czasu. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wydaje się, że jest hipote-
za biologiczno-naturalna, która odnosi się do oddziaływania Księżyca na rytm 
życia na Ziemi. Pośrednio potwierdzało by to późniejsze zmiany 7-dniowego 
rytmu na 10-dniowy, które były zupełnie nieudane i bardzo krótkotrwałe, tym 
bardziej, że wprowadzenie ich miało podłoże ideologiczne. 
Na początku siódmy dzień tygodnia - dzień odpoczynku nie miał charakteru 
religijnego. Był raczej szczególnym przywilejem wolnego mężczyzny. Ciężka 
praca była obowiązkiem kobiety i niewolnika. To obowiązywało nie tylko 
w grecko-rzymskim świecie, ale także w starożytnej kulturze Bliskiego 
Wschodu. Trzeba mieć to przed oczami, jeżeli chce się zrozumieć, jak rewolu-
cyjne było wprowadzenie Szabatu, jako dnia wolnego od pracy w historii Na-
rodu Wybranego. Obowiązek pracy i obowiązek odpoczynku zostaje wówczas 
wprowadzony dla każdego i dla wszystkich. 
"Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. Sześć 
dni będziesz pracować i wykonywać twe prace. 
Dzień siódmy jest Szabatem ku czci twego Boga, 
Jahwe. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać 
żadnej pracy; ani ty sam, ani syn twój, ani twój 
niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, 
ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twoich 
bram. Bo w sześciu dniach uczynił Jahwe niebo, 
ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. 
Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień Szabatu i uznał go za święty." (Wyj. 20,8-
11) W księdze Powtórzonego Prawa czytamy: "Aby wypoczął twój niewolnik 
i twoja niewolnica tak, jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egip-
skiej i wyprowadził cię stamtąd twój Bóg, Jahwe, ręką mocną i wyciągniętym 
ramieniem, przeto  ci nakazał Twój Bóg, Jahwe strzec Szabatu." (5,14-15) 
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Teksty natchnione uzasadniają wypoczynek szabatowy wolą Jahwe i doświad-
czeniem Izraela - niewolniczą jego pracą w Egipcie - jako potrzebny i koniecz-
ny człowiekowi. Kto doznał niewolniczej pracy, ten potrafi docenić dar odpo-
czynku i potrafi zrozumieć, że człowiek nie może być niewolnikiem pracy ani 
przymuszony, ani nie może sam się od pracy uzależnić. 
Ta prawda o konieczności wypoczynku objawiana człowiekowi była tak rewo-
lucyjna, gdyż nie tylko mówiła o godności człowieka, także niewolnika, ale 
zmieniała obraz Boga w kulturze Bliskiego Wschodu. 
W kulturze mezopotamskiej tylko bogowie byli istotami korzystającymi ze 
świętego odpoczynku, a ludzie przeznaczeni do niewolniczej pracy. Ten nowy 
biblijny podział czasu - na czas pracy i czas odpoczynku ukazywał prawdę 
o podobieństwie człowieka do Boga. "W sześciu dniach stworzył Bóg niebo, 
ziemię i wszystko, a w siódmym odpoczął". Oznacza to, że człowiek - wzorem 
swego Boga - po pracy ma prawo do odpoczynku.. 
Czy ta myśl Boża, aby człowiek po pracy odpoczął została powszechnie przy-
jęta? Niestety, człowiek pozostaje nadal zniewolony przez pracę. Po nasze 
czasy praca bywa narzędziem wyniszczenia człowieka, np. poprzez obozy 
pracy, a rozwój gałęzi przemysłu wymaga pracy człowieka w procesie cią-
głym. Aktualna staje się znów zależność od pracodawcy. Niebezpieczniejsze 
staje się zniewolenie wewnętrzne i dobrowolne. Ma to miejsce wtedy, gdy 
człowiek bez pracy staje się chory i nie potrafi odpoczywać. Zjawisko to na-
zywane jest pracoholizmem. Inne zjawisko zniewolenia - jest to zapracowywa-
nie się dla zysku. 
Odpoczynek to strata czasu, strata szansy zarobku. Dobrowolnie muszę wyko-
rzystać szansę do dorobienia. Nie mam czasu na odpoczynek, na regenerację sił, 
nie mam czasu dla rodziny, dla drugiego człowieka. Ciągle pozostaję w biegu 
i napięciu nerwowym. W konsekwencji zbiera człowiek plon inny, niż zaplano-
wał: nerwice, zawały serca, zanik życia towarzyskiego, rodzinnego i dzieci - 
wyładowujące swą sierocą chorobę w agresji i buncie, chociaż mają rodziców. 

Nad sensem pracy zastanawiamy się częściej, o obowiązku uczciwej 
pracy mówimy w zetknięciu z nieróbstwem i licznymi narzekaniami na tandet-
ne owoce pracy ludzkiej. Ale pojawia się nowy problem wobec zjawiska we-
wnętrznego uzależnienia od pracy - nad którym człowiek zmęczony pracą musi 
się zastanowić, nad obowiązkiem odpoczynku, który Bóg uczynił obowiąz-
kiem przez trzecie przykazanie. Dla Narodu Wybranego - Izraela był to dzień 
Szabatu, dla chrześcijan niedziela - Dzień Pański, który został uświęcony 
Zmartwychwstaniem i Zesłaniem Ducha Świętego. Siedmiodniowy rytm życia, 
pracy pozostał. Tylko człowiek zapomina, że ten rytm został człowiekowi 
przez Boga podarowany. Można też chyba zauważyć u człowieka lęk przed 
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czasem wolnym, gdyż często bywa rozumiany jako czas nudy i samotności - 
lęk przed ciszą. Dlatego też trzeba coś zawsze robić. Często można słyszeć 
pytanie: czy mogę to, to i to zrobić w niedzielę. za tym kryje się sygnał sumie-
nia, że jednak coś jest nie w porządku, że coś mi nie daje spokoju. Dlatego tyle 
zagłuszania czasu i miejsc, które są przeznaczone na ciszę. 

W tej sytuacji wydaje się, że jest ważne, aby szczególnie zwrócić uwagę 
na jedno słowo w biblijnym przykazaniu, na które coraz częściej nie zwracamy 
uwagi, na słowo "święcić" dzień Święty. To przykazanie rozpoczyna się od 
zdania: "Będziesz uważał na Szabat, aby go święcić" (Par. P. 5,12) O co w tym 
zdaniu chodzi, a raczej w tym słowie, aby go "święcić"? W języku biblijnym 
."święcić" oznacza wyłączyć z codzienności i powszedniości i odnieść do Boga 
przez modlitwę, kult religijny. W odniesieniu do dnia wolnego oznacza, że 
odpoczynek posłuży właściwie człowiekowi - jeżeli on swoją pracę, życie, 
problemy postawi przed Bogiem. 

Uświęcić dzień wolny - oznacza więc spojrzeć na siebie i na to wszystko, 
czym człowiek wypełnia swoje życie w perspektywie Bożej. Od Chrystusa 
otrzymaliśmy wspaniały dar, ciągle niedoceniany - ofiarę Jego życia przeniesio-
nego przez śmierć w zmartwychwstanie. Do włączenia się w tę tajemnicę jeste-
śmy, jako istoty wolne zaproszeni. Możemy wnieść naszą obecność, ale przede 
wszystkim nasze serca z tym, co leży na sercu - wszystkie nasze troski, proble-
my, rzeczy radosne i smutne, dobre, jak i te przede wszystkim, które są dla nas 
bolesne i wstydliwe, o których chcielibyśmy zapomnieć. Możemy to niejako na 
ołtarzu zostawić. Gdy uwierzymy słowu Jezusa zapraszającemu nas: "Przyjdźcie 
do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście", obciążeni wszystkim, co dla nas 
jest ciężarem, znajdziemy od nowa Jezusa i nowe spojrzenie na siebie samych. 
Człowiek popada łatwo w skrajności, od przesadnego, drobiazgowego określenia 
przepisem każdego szczegółu życia, aż do zlekceważenia całkowitego prawa 
Bożego. Pierwsza skrajność stała się grzechem faryzeizmu. Druga skrajność 
zagraża nam, gdy nie liczymy się z prawem Bożym w obecnym liberalizmie. 
Dlatego potrzebne jest dogłębne przemyślenie wskazań Jezusa, który powiedział, 
że Szabat został dany dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu (Mk 2,28). Sens 
tego wskazania można zrozumieć w świetle wcześniejszego objawienia - już 
wspomnianego w tym artykule. Bóg troszczy się o człowieka, zaleca, aby odpo-
czął, aby zregenerował siły, przede wszystkim serce. 

Jest takie wydarzenie w historii wędrującego Narodu Wybranego z Egiptu 
przez pustynie, które rzuca światło na nasz współczesny problem - na sprofano-
wanie dnia świętego pogonią za zyskiem. W czasie wędrówki na pustyni Izraeli-
ci cierpieli głód. Przez Mojżesza wskazał im Bóg sposób zaradzenia niebezpie-
czeństwu głodu. Dał im mannę, którą mogli zbierać codziennie każdego ranka. 
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"Przez sześć dni możecie zbierać, jednak w dniu siódmym jest Szabat i nic nie 
będzie tego dnia" (Wyj. 16,26). Dotykamy tutaj drażliwej sprawy, o której nie 
chcemy rozmawiać, że praca w niedzielę nie popłaca. Tak trudno zrezygnować 
z zysku niedzielnego w sklepach, marketach, na targowiskach. Pozostała nam 
w spuściźnie minionego niesławnego okresu "złota niedziela". Czy zastanawiam 
się nad tym, że idąc w niedzielę na zakupy, staję się pokusą handlowca. Problem 
niemały, skoro w niedzielę sklepy maja największy utarg. 

Rozsądne zerwanie z "przymusem" zysku jest bardzo trudne, ale ko-
nieczne, aby stać się wewnętrznie wolnym. Oznacza to wtedy, jak uczył Ojciec 
Święty Jan Paweł II zwrot od "więcej mieć" do "więcej być".  

Jesteśmy przed wakacjami - czasem urlopów, do którego tęsknią nie 
tylko dzieci, ale wszyscy ludzie zmęczeni całoroczną pracą. Nie wszyscy będą 
mogli cieszyć się zasłużonym wypoczynkiem i wielu nie będzie mogło wypo-
cząć tak, jak tego pragnie. Niemniej jednak ci, którzy będą mogli cieszyć się 
urlopem, niech wypoczywają z Bogiem. Wolą Boga jest przecież wypoczynek 
człowieka. Gdy wrócili Apostołowie z różnych i licznych miejscowości, do 
których wysłał ich Jezus - wypowiedział do nich znamienne słowa: "Pójdźcie 
wy sami osobno na miejsce pustynne i wypoczywajcie nieco" (Mk. 6,31). 
Miejsce pustynne - to miejsce bez gwaru ludzkiego, miejsce ciszy, gdzie czło-
wiek może zostać sam z Bogiem. Często można usłyszeć usprawiedliwienie 
nie byłem w kościele, gdyż byłem na wsi, na wakacjach.  

Chyba jest uzasadnione podejrzenie, że to stawianie siebie wobec Boga 
uważane za jakiś uciążliwy obowiązek, od którego należałoby się w wakacje 
uwolnić. A przecież Bóg pragnie mojego wypoczynku, a radość urlopu jest 
radością Bożą. 

Świadomość obecności Boga niech nie zakłóca wakacyjnego odpoczyn-
ku. Potrzebny nam jest powrót do postawy dziecka, które bawi się w piasku na 
plaży w poczuciu bezpieczeństwa, bo rodzice są w pobliżu, na których spoglą-
da raz po raz. Jest dobrze, oni są blisko. 

Uświęć zatem swój urlop świadomością, że Bóg jest blisko. 
Nie zamykaj swojego umysłu i serca przed Nim na wakacyjnych wędrówkach. 
 

Ks. Tadeusz Badura COr 
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CZY ZAKOCHANYM POTRZEBNA JEST RÓŻA? 
 

Szczególnym przejawem działalności Duszpasterstwa 
Rodzin na Świętej Górze są rekolekcje małżeńskie: w 

lutym (walentynkowe) oraz w maju dla narzeczonych. 
Te dwa spotkania, choć różne co do treści, łączy 
zawsze ten sam klimat - klimat miłości. Sanktuarium 

Róży Duchownej jest domem dla tych, którzy stoją 
przed decyzją o wstąpieniu w związek małżeński, jak i dla tych, którzy są 

razem czasami tylko rok, a czasami ponad lat trzydzieści. Róża to kwiat miłości, 
Róża to imię Maryi na Świętej Górze, która uczy tu przybywających miłości 
Boga i wzajemnej. Miłości zachwycającej, porywającej, ale ciągle potrzebującej 
oczyszczenia. 

Tematem rekolekcyjnych rozważań są myśli Benedykta XVI z jego pierw-
szej encykliki o miłości, nauczanie Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie oraz 
cała skarbnica świętych Kościoła, którzy żyli w małżeństwie. Ale katecheza to 
zawsze punkt wyjścia do wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń wspólnego 
życia z jego blaskami i cieniami, nieraz także mrokami zwątpienia, czy warto 
dalej być razem? Charakterystyczne dla tych spotkań są warsztaty z komunika-
cji interpersonalnej, których często zabawną puentą są słowa ludzi żyjących 
wiele lat razem: „Nigdy mi o tym nie mówiłeś/aś”.  

„Róża dla zakochanych” to także wspólna modlitwa, posiłki, zmywanie, 
wieczór przy grillu, czasami tańce… Mamy już na koncie naszych rekolekcji 
małżeńskich także jeden ślub. Niezwykłym doświadczeniem wspólnoty ducha, 
jest stwierdzenie wielu uczestników, że czuli się jak w rodzinie, a także zasko-
czenie, że „te sprawy Kościół tak widzi”, gdy odkrywają na nowo więź miłości 
ogarniającą ich duszę i ciało. Przy tej okazji chciałbym podziękować moim 
przyjaciołom: Kasi i Waldkowi, Alinie i Tomkowi oraz Justynie i Tomkowi, za 
to, że ze swoimi dzieciakami wnoszą radosny klimat do naszych spotkań, dzie-
lą się swoim życiem rodzinnym i wiarą oraz przejmują częściowy trud organi-
zacji tych rekolekcji od 2003 r.  

Czy zakochanym potrzebna jest Róża? Poprosiłem narzeczonych: Justynę 
i Michała oraz małżonków: Anię i Piotra, którzy uczestniczyli w rekolekcjach 
dla narzeczonych a teraz przyjeżdżają na rekolekcje małżeńskie, aby podzielili 
się (teraz już z dalekiej Szkocji) z czytelnikami naszego sanktuaryjnego pisma 
swoimi wrażeniami. Im także za to bardzo dziękuję.  

 
   Ks. Dariusz Dąbrowski COr 
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RÓŻA DLA NARZECZONYCH 
 

Już po raz drugi postanowiliśmy spędzić czas z Filipinami i ks. Dar-
kiem. Pierwszy raz byliśmy razem na wspólnym wyjeździe młodzieży do Kra-
kowa, Wadowic i Częstochowy, a teraz - po niemal 4 latach - przeżywaliśmy 
katechezę przedślubną w postaci rekolekcji weekendowych, co było dla nas 
niejako dopełnieniem, bądź raczej wstępem do dopełnienia tego, co zaczęło się 
4 lata temu, a co ma się wypełnić 23 czerwca naszym ślubem. 

Raczej nie odpowiadała nam forma „kursu dla narzeczonych” odbywa-
jącego się w postaci wyrwanej godzinki w niedzielę przez kilka tygodni. Dla-
tego zdecydowaliśmy się na narzeczeński weekend, będący raczej formą dni 
skupienia i zastanowienia się nad podjętą decyzją. Naszym zdaniem o wiele 
bardziej taka forma spełnia swoją rolę, jako przygotowania do podjęcia zadań 
„dobrej żony” i „dobrego męża”. Szczególnie wartościowe były dla nas spo-
tkania z małżeństwami z już kilkuletnim stażem, które zgodziły się z nami 
podzielić swoim doświadczeniem, swoimi sposobami jak być blisko Boga 
i siebie, jak pomagać sobie wzajemnie i rozumieć nieścisłości w wypowie-
dziach między kobietą - żoną a mężczyzną -mężem.  
 Niektóre z przedstawionych pomysłów/sposobów, już staramy się włączać 
do naszego wspólnego, jeszcze narzeczeńskiego życia i choć nie wszystko prze-
kłada się co do słowa, to np. pomysł by nie zasypiać zagniewanym na siebie, po-
woli zaczyna pracować w naszym związku. Nie bez znaczenia były dla nas dysku-
sje nad istotą małżeństwa z punktu widzenia Boga i Kościoła. Dużo dała nam 
również możliwość wymiany zdań z pozostałymi uczestnikami spotkania, która 
chwilami przeradzała się w ożywioną dyskusję poruszającą nie tylko kwestie bę-
dące przedmiotem katechezy, ale za to wydatnie ją wzbogacającą.  
 Tak wiec, jeśli mielibyśmy podsumować te niecałe 3 dni spędzone 
u Filipinów, dziś już wiemy, że była to najlepsza możliwa forma katechezy dla 
narzeczonych, o jakiej mogliśmy pomyśleć. Pozdrawiamy i gorąco zachęcamy 
do wybrania właśnie takiej formy przygotowania do małżeństwa. 

Justyna i Michał 
 

RÓŻA DLA MAŁŻEŃSTW 
 

„Lepiej jest dwom niż jednemu, 
Gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. 
Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. 
Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, 
A nie ma drugiego, który by go podniósł.” (Koch. 4, 9-10) 
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Ania: Moja „przygoda” ze Świętą Górą rozpoczęła się wiele lat temu, kiedy po 
raz pierwszy przyjechałam na rekolekcje dla ósmoklasistek. Mijały lata, a ja 
ćwiczyłam się pod „okiem” Święto górskiej Pani, korzystając z organizowanych 
Dni Skupień i Rekolekcji. Tutaj zawarłam też przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. 
Od kiedy zostałam mężatką z rekolekcji korzystamy wspólnie z mężem. 
Piotr: Pierwszy raz z rekolekcjami miałem kontakt w 2005 r., kiedy to z przyszłą 
wówczas żoną przyjechaliśmy na Rekolekcje dla Narzeczonych i Małżeństw. Jak 
się okazało byliśmy jedną z dwóch par narzeczonych wśród wielu par małżeń-
skich. Miało to jednak swoje dobre strony, gdyż jako przyszłe małżeństwo, mo-
gliśmy wymienić doświadczenia z parami z różnym stażem małżeńskim. 
Ania: Przyjeżdżamy tutaj, aby oddalić się od zgiełku miasta, pośpiechu, pracy, 
aby zaznać ciszy, a w niej odnaleźć Boga i siebie. Święto górska Pani pomaga 
nam otwierać swoje serca na miłość. 
Piotr: Rekolekcje są czasem, w którym zupełnie odrywamy się od życia co-
dziennego, od szarej rzeczywistości; jest to wspaniały weekend, w którym 
pogłębiamy naszą relację z Bogiem oraz naszą więź małżeńską. 
Ania: Podczas rekolekcji jest czas wspólnej modlitwy, Eucharystia. Uczestnicy 
są zapraszani do włączania się w przygotowanie „strawy duchowej”. Aktywny 
udział uczestników w rekolekcjach pozwala na zbudowanie wspaniałej atmos-
fery wspólnoty. Dla mnie ważny jest też czas modlitwy indywidualnej. Czas 
ten pozwala mi na osobiste spotkania z Bogiem.  
Piotr: Odnajdujemy również wartość wspólnej modlitwy na drodze małżeń-
skiej. Bardzo dużą siłę czerpię z konferencji, prowadzonych przez księży, 
w których uczestnicy wymieniają się doświadczeniami i opiniami we wspólnej 
rozmowie, oraz z warsztatów, prowadzonych przez osoby świeckie skupione 
w Kościele Domowym, na których poprzez wspólne ćwiczenia możemy do-
wiedzieć się więcej o sobie i swoim współmałżonku. 
Ania: Księża, „duchowi opiekunowie” spotkań małżeńskich, poprzez prowadzo-
ne konferencje wywołują tematy do wspólnego dzielenia się indywidualnymi 
doświadczeniami uczestników. „Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem...”, stąd 
rozmowy te są bezcenne. Odnajduję w nich skarbnicę mądrości. Nierzadko roz-
mowy przeciągają się do godzin nocnych. W zaciszu klasztornej kawiarenki 
otwierają się nasze serca, by dzielić się radościami i smutkami życia we dwoje. 
Jak wcześniej wspomniał Piotr bardzo pomocne w budowaniu małżeńskiego 
dialogu są warsztaty. Pomagają budować naszą relację w prawdzie. 
Piotr: Nie brakuje też przerywników humorystycznych! Kawały sypią się 
jeden po drugim! 
Dla mnie najważniejszym momentem rekolekcji jest Msza, podczas której 
odnawiamy przysięgę ślubną. Przypomina mi to ten szczególny dzień sprzed 
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dwóch lat, kiedy stojąc przed ołtarzem, patrząc w oczy mojej ukochanej, wy-
powiadałem te słowa po raz pierwszy. Dzięki tym rekolekcjom mogę odtwo-
rzyć ten dzień i wypowiedzieć przysięgę po raz kolejny, odnawiając moje 
przyrzeczenie przed Bogiem. 
Ania: Odnowienie przysięgi jest chwilą bardzo wzruszającą. Przypomina 
o drodze wzajemnej miłości, którą wybraliśmy. Uczymy się również korzystać 
ze wspomagającej mocy sakramentu, w którym jesteśmy zanurzeni. 
 Rekolekcje są czasem przypominania sobie kim jesteśmy, dokąd zmie-
rzamy i w jakim celu. Nie kończą się wraz z czasem wyjazdu ze Świętej Góry. 
One trwają i owocują w naszych sercach. 

Ania i Piotr 
 

MODLITWA   ZA   RODZINĘ  
JANA   PAWŁA II 

 
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, 
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, 
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi 
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”, 
i przez Ducha Świętego 
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości 
dla coraz to nowych pokoleń. 
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków 
ku dobru ich własnych rodzin 
i wszystkich rodzin na świecie. 
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie 
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. 
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa, 
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, 
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. 
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem 
Świętej Rodziny z Nazaretu – 
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi 
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo 
w rodzinach i poprzez rodziny. 
Przez Chrystusa, Pana naszego, 
który jest Drogą, Prawdą i Życiem, 
na wieki wieków. Amen. 
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OŁTARZ GŁÓWNY POD WEZWANIEM  
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

W KOŚCIELE KSIĘŻY FILIPINÓW NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 
 
 

Niniejsze opracowanie zapoczątkowuje cykl artykułów o ołtarzach znajdu-
jących się w bazylice świętogórskiej. Artyzm i znakomite wykonanie warszta-
towe oraz indywidualne treści ikonograficzne zachęcają do bliższego zapozna-
nia się z tymi dziełami sztuki. W tym miejscu należy podkreślić, że nie były 
one jeszcze przedmiotem szczegółowych badań. Ilustracje do tekstu znajdują 
się w środkowej wkładce niniejszego numeru. 

Część z istniejących obecnie ołtarzy nawiązuje do dawnych ołtarzy 
wzmiankowanych w źródłach pisanych. Z przekazów kronikarskich wiadomo, 
że w 1 połowie XVII w. w kościele świętogórskim znajdowało się co najmniej 
pięć ołtarzy: główny zwany także wielkim z cudownym obrazem Matki Bo-
skiej, Matki Boskiej Bolesnej, św. Franciszka, św. Filipa Neri i św. Józefa1. 
Pierwszym znanym fundatorem był proboszcz gostyński Szymon Bartłomiej 
Hesperus (zm. 1646 r.), który z uzbieranych danin sprawił ołtarz główny do 
cudownego obrazu. Po wybudowaniu obecnego ołtarza głównego, poprzedni, 
jedyny obiekt zachowany do dzisiaj, został przeniesiony do kościoła p.w. 
św. Jakuba Apostoła w Błażejewie. Proboszcz gostyński przyczynił się także 
do powstania ołtarza św. Franciszka oraz kaplicy z ołtarzem św. Filipa Neri. 
Fundację tego ostatniego ołtarza odczytywano jako proroczą zapowiedź po-
wstania na tym miejscu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. W kościele 
świętogórskim powstała także fundacja mieszczańska. W 1639 r. Obywatelka 
Gostyńska Anna Lebiedzina fundowała ołtarz Matki Boskiej Bolesnej oraz 
ołtarz św. Barbary.2 
 
Analiza historyczna 
  
Przemieszczenie i powstanie nowych ołtarzy wynikało z budowy kościoła na 
Świętej Górze. Inicjatorem, a zarazem fundatorem nowej świątyni był wielko-
polski szlachcic Adam Florian Konarzewski. Doznawszy łaski uzdrowienia 
ślubował postawić wspaniały przybytek godny Królowej Niebios. Kamień 
                                                           
1 Dominikowski K, Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osiadłej przez Kon-
gregacją Oratorij Świętego Filippa Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika 
(XVI – XIX w.) pisana w latach 1827 – 1836, egzemplarz I, AFG A 11, s. 11. 
2 Tamże.  
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węgielny położono w dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września 
1675 r. uroczystym obrzędem celebrowanym przez Archidiakona i Oficjała 
Poznańskiego ks. Wojciecha Dobrzelewskiego3. 

Po przedwczesnej śmierci Adama Floriana Konarzewskiego w kwietniu 
1676 r. jego żona Zofia z Opalińskich Konarzewska przejęła patronat nad fun-
dacją. Dnia 16 marca 1698 r., w pałacu łubnickim podpisała kontrakt, zacho-
wany w archiwum filipińskim, z Michałem Pomanem, krakowskim mistrzem 
na ołtarz i cyborium z czerwonego i czarnego marmuru dębnickiego za sumę 
10 tys. tynfów i 10 tys. monety bieżącej4. Według umowy ołtarz powinien 
powstać w ciągu dwóch lat. Zamówienie zrealizowano, jednakże odstąpiono od 
umieszczenia go w kościele świętogórskim. Ciężar marmurów był tak duży, że 
zagrażał sklepieniom podziemnych krypt. Ołtarz Zofia Konarzewska ofiarowa-
ła do kościoła księży jezuitów w Krakowie5. Problemem otwartym pozostaje 
prześledzenie dalszych losów tej fundacji6. 

Z oglądu ściany wschodniej prezbiterium kościoła gostyńskiego można 
wnioskować, że poczyniono już wstępne prace przygotowawcze dla ołtarza 
krakowskiego. Fryz akantowy zdobiący belkowanie prezbiterium, biegnie 

                                                           
3 Tamże, s. 128.  
4 Dokumenta starożytne, AFG A 5.  
5 Dominikowski K., dz. cyt. s. 290.  
6 Przy poszukiwaniach ołtarza Z. Konarzewskiej napotykamy wiele niejasności. Kronika nie 
podaje, do jakiego kościoła został przekazany. Ok. 1700 r. jezuici administrowali aż trzema 
kościołami w Krakowie: św. Piotra i Pawła, św. Barbary i nieistniejący kościołem św. 
Szczepana. W kościele św. Barbary znajdują się ołtarze drewniane. Można domniemywać, 
że ołtarz darowano do kościoła św. Szczepana i po rozbiórce świątyni uległ zniszczeniu albo 
przeniesiono go w inne miejsce. Bardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że darowizna 
dotyczyła kościoła św. Piotra i Pawła, ponieważ ta świątynia jezuicka była dobrze znana 
fundatorom. Na jej wzór miał powstać kościół na Świętej Górze. Do świątyni jezuickiej 
ołtarz fundowała królowa Konstancja w 1631 r. i prawdopodobnie był to ołtarz główny 
(zob. Małkiewicz A., Kościół ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie - dzieje budowy i problem 
autorstwa, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Historii Sztuki 
z. 5, (CXLVII) 1967, s. 64). Po pożarze kościoła w 1719 r. sprawiono nowy, obecnie istnie-
jący ołtarz główny (zob. Kraków, Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła, Dokumentacja Historycz-
no - konserwatorska, cz. II, Wyposażenie wnętrza, Kraków 1971, sygn. 120). Wykonany 
został z czarnego marmuru fundacji Jakuba Morsztyna wojewody sandomierskiego, dato-
wany na lata 1726 - 1735, wg. projektu Kacpra Bażanki, z rzeźbami Antoniego Frączkiewi-
cza i obrazami Szymona Czechowicza (zob. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, pod. red. A. 
Bochnaka i J. Samka, t. IV, Miasto Kraków, Kościoły i klasztory śródmieścia, cz. 2, War-
szawa 1978, s. 73 - 74, fig. 194). Można przypuszczać, że fundację Konarzewskiej zniszczył 
pożar we wspomnianym roku 1719. Nie można też wykluczyć, że materiał z ołtarza Kona-
rzewskiej wykorzystano przy fundacji innych ołtarzy.  
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także przez całą szerokość ściany ołtarzowej. Na jej osi fryz przerywa kosz 
pełny owoców. Powyżej fryzu, na gzymsie tuż przy ścianach krańcowych 
przedstawiono dwa stiukowe wizerunki św. Floriana Męczennika nadnatural-
nej wielkości, wykonane w wypukłym reliefie z pełnoplastycznymi głowami. 
Postacie ukazują św. Floriana jako rycerza chrześcijańskiego, w kołpaku ksią-
żęcym i zbroi, gaszącego płonący budynek. Postać po prawej stronie, bez zaro-
stu dzierży sztandar z krzyżem, po przeciwnej stronie święty z brodą trzyma 
sztandar z orłem. W tej kompozycji wątek religijny splata się z patriotycznym 
i rodowym - główny fundator Świętej Góry nosił imię chrzestne Florian. 
Z pewnością ołtarz marmurowy był znacznie niższy od dzieła, które obecnie 
znajduje się w kościele. 

Świątynię jeszcze niewykończoną na prośbę Zofii Konarzewskiej konse-
krował w dniu 8 września 1698 r. biskup poznański Hieronim Wierzbowski. 
Kronika klasztorna wspomina, że podczas tego obrzędu przeniesiono do nowe-
go kościoła cudowny obraz Matki Boskiej, figurę Matki Boskiej Bolesnej tzw. 
Pietę oraz obraz św. Filipa Neri. Należy sądzić, że wizerunki umieszczono we 
wcześniej przeniesionych ołtarzach, skoro biskup poświęcił oprócz kościoła 
także trzy ołtarze7. Rozmieszczenie ich pokrywało się z układem dzisiejszym. 
Wschodnią, centralną część prezbiterium zajął ołtarz poświęcony Niepokala-
nemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny z cudownym wizerunkiem. Ołtarz 
poświęcony Matce Boskiej Bolesnej z figurą Piety umieszczono w części pół-
nocnej, a w południowej ołtarz św. Filipa Neri.  

Nowa świątynia wymagała wyposażenia w sprzęty liturgiczne. Konieczna 
stałe się przede wszystkim realizacja nowego ołtarza głównego będącego ser-
cem każdego kościoła. Realizację nowego ołtarza uwzględniono w drugim 
etapie budowy kościoła trwającym w latach 1718 - 1731. Fundacji kościoła 
i klasztoru patronowała wówczas synowa Adama i Zofii Konarzewskiej, Teofi-
la z Leszczyńskich, z pierwszego małżeństwa Konarzewska, z drugiego księż-
na Wiśniowiecka. 

Za przyzwoleniem księżnej Teofili ołtarz zobowiązali się ufundować Pisa-
rzowa Ziemska Poznańska Helena z Tworzyańskich Rogalińska wraz z mężem 
Janem Rogalińskim. Fundacja małżonków wyrażała wotum dziękczynne za 
uzdrowienie cierpiącej od dziewięciu lat Heleny. Spis cudów wydany 
w 1726 r. podaje, że Helena została zraniona w nogę odbitą kulą, której nie 
można było zlokalizować8. Zaogniona rana sprawiała straszne cierpienia i wy-

                                                           
7 Dominikowski K., dz. cyt.,s. 213. 
8 S. Surmatowski, Prospekt wesoły, miłosiernych oczu, Przenajświętszej Maryi, na smutne 
ludzkiej niedoli przypadki, z Góry S. Gostyńskiej, łaskawie obrocony. Albo zebranie cudow; 
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dawało się, że sprowadzi rychłą śmierć. Jej syn Władysław poradził swojej 
rodzicielce oddać się w opiekę Matki Boskiej Gostyńskiej, a sam udał się pie-
szo do cudownego obrazu. Po spowiedzi, modlitwie i przyjęciu komunii wy-
prosił łaskę zdrowia dla swojej matki.  

Darczyńcy ołtarza w porozumieniu z Kongregacją spisali dnia 30 listopada 
1723 r. kontrakt z wykonawcami - Ignacym Prowizorem Mularzem i Janem 
Sügwitz Snycerzem oraz Sztukatorem9. W literaturze przedmiotu budowniczo-
wie ołtarza znani są pod nazwiskami Ignacy Provisore i Jan Siegwitz10. Do 
podpisania kontraktu doszło na Świętej Górze w obecności wspomnianych 
wyżej mistrzów z jednej strony, a Heleną Tworzyańską Rogalińską, Janem 
Tworzyańskim, Antonim i Józefem Rogalińskim, oraz Ojcami Kongregacji 
Gostyńskiej z drugiej strony. Obaj artyści pochodzenia wiedeńskiego zamiesz-
kiwali we Wrocławiu. Zachował się odpis kontraktu zawierający wiele cieka-
wych szczegółów11. Sztukatorzy zobowiązali się za sumę 1400 guldenów ce-
sarskich (równoznacznych z ówczesnymi 5600 złotych polskich) oraz dodat-
kowych 12 dukatów zadatku, wystawić ołtarz w ciągi sześciu miesięcy. 
W umowie zastrzeżono, aby ołtarz gostyński wzorowany był na ołtarzu 
OO. Jezuitów we Wrocławiu autorstwa tychże mistrzów. Wykonawcy przy-
rzekli przystąpić do prac zaraz po ukończeniu ołtarza wrocławskiego. Wypłatę 
mieli otrzymywać każdego miesiąca po 200 guldenów, a pozostałą kwotę po 
całkowitym zakończeniu prac. Kontrakt wyszczególnia, że fundament powi-
nien być ceglany na trzy łokcie, ołtarz wysoki pod sklepienie i tak szeroki, jak 
pozwala miejsce, z obejściem, cały marmoryzowany. Ołtarz powinien posiadać 
cztery kolumny, gzymsy, cyborium, mensę, cztery postacie świętych i aniołów. 
Część środkowa w formie niszy powinna eksponować cudowny wizerunek 
Matki Boskiej. W zwieńczeniu, tam gdzie u OO. Jezuitów jest imię Jezus, 
fundatorzy wybrali przedstawienie Trójcy Przenajświętszej. Panowie rzemieśl-
nicy zobowiązali się nadto wykonań ozdobne portale do dwóch drzwi znajdu-
jących się obok, oraz dostarczyć żelaza, drotow i farb. Zleceniodawcy zapew-

                                                                                                                                      
Przy Obrazie Nayswiętszej Bogarodzice Panny przed Gostyniem, doznanych, przedtym 
dawnemi, od Zwierzchności Duchownej naznaczonemi, a teraz ostatnią Comissyą, RP. 
1726. dn. 12 Maia odprawioną, potwierdzonych, y Decretem Prześw: Consistorza Poznan-
skiego approbowanych. Przez OO. Congregacyi Oratorium Gostynskiego S. Philipa Neryu-
sza przy tymże Obrazie fundowanych, żądaniem pobożnych, y publicznemu Widokowi Poda-
ne, Roku Pańskiego 1726. Dnia 5 Sierpnia w Poznaniu, Drukarni Akademickie, s. 269 - 270.  
9 Dominikowski K., dz. cyt. s. 290 - 291.  
10 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Warszawa 1961, t. V, z. 4, Powiat gostyński, opr. 

Zofia Białłowicz - Krygierowa, s. 19. 
11 Odpis kontraktu: Dominikowski K., dz. cyt., Dopisy, nr CIV, s. 167. 
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nili na ten czas mieszkanie oraz zaopatrzenie w gips, cegłę, wapno, glinę, 
drzewo i opał. Kontrakt zapewniał rzemieślnikom wikt na trzy osoby oraz 
wyżywienie w taką porcję, jaką otrzymują Ojcowie i nadto także porcję piwa. 

Kontrakt zawarty z Ignacym Provisore i Janem Albrechtem Siegwitzem 
przewidywał wykonanie cyborium, czyli miejsca na przechowywanie rezerwy 
eucharystycznej. Brak źródeł pisanych i ikonograficznych nie pozwala na wy-
suwanie przekonywujących wniosków dotyczących formy tabernakulum. 
Obecne tabernakulum metalowe zamówiono u złotnika wrocławskiego Tobia-
sza Plackwitza i sprawiono dopiero w 1765r. Wydaje się nieprawdopodobne, 
aby przez ok. 40 lat kościół pielgrzymkowy funkcjonował z prowizorycznym 
tabernakulum. Można sądzić, że cyborium wykonano wzorując się na taberna-
kulum wrocławskim, które zostanie przedstawione w analizie porównawczej. Z 
pewnością w chwili powstania tabernakulum srebrnego poprzednie rozebrano. 

Widocznie okres sześciu miesięcy na wybudowanie ołtarza okazał się zbyt 
krótki, ponieważ ostatnią kwotę 200 guldenów zastrzeżoną w kontrakcie, wy-
płacono dopiero 1 maja 1726 roku12. Wątpliwości z przyjęciem roku 1726 za 
datę zakończenia budowy ołtarza wzbudza wzmianka w kronice Dominikow-
skiego. Źródło wspomina, że Kongregacja podjęła starania o wyzłocenie ołta-
rza, który mistrzowie „ukończyli jak się zdaje w 1724 r.” delegując dnia 
21 listopada tego samego roku brata Adama Rutkowskiego do zbierania ofiar13. 
Z przekazów pisanych nie wiadomo, czy te starania uskuteczniono. 

Na wcześniejsze ukończenie ołtarza niż przyjmuje literatura tematyczna, 
wydaje się wskazywać zamówienie srebrnej zasłony wraz z ramą do cudowne-
go obrazu. Kontrakt na to dzieło zawarła Kongregacja 23 listopada 1724 r. ze 
złotnikiem z Kobylina Walentym Widigerem. Mistrz zobowiązał się wykonać 
pracę na dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) 1725 r.14  
Kronika klasztorna dopiero pod datą 1765 r. zamieszcza informację, że z ini-
cjatywy ówczesnego przełożonego ks. Józefa Prażmowskiego ołtarz wielki 
wyzłocił malarz z Głogowa za sumę 877 złotych15. Cena zakupionych 27 ksią-
żeczek cennego kruszcu wynosiła 544,5 złotych. W tym samym roku zapłaco-
no 760 złotych za kitajki (chińskie, cienkie płótno jedwabne lub bawełniane), 
galony i płótno podszyciowe na oponę do ołtarza wielkiego. Ta sama kronika 
wspomina jeszcze o pracach pozłotniczych przy ołtarzu wielkim wykonanych 
w 1783 r za czasów przełożonego ks. Kaspra Szpetkowskiego16. Następne 
                                                           
12 Tamże, s. 291. 
13 Tamże, s. 298. 
14 Tamże, s. 291; Tamże, Dopisy CV, s. 168 - 169.  
15 Tamże, s. 397. 
16 Tamże, s. 476. 
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wiadomości dotyczące prac przy ołtarzu wykonano w latach 1864 - 1868 
w związku z przygotowaniem jubileuszu 200 - lecia założenia Kongregacji 
Oratorium na Świętej Górze. Odnowienie marmoryzacji przeprowadził mistrz 
Antoni Marcinkiewicz z Poznania17. Ignacy Prager z Krotoszyna wykonał 
wówczas prace malarskie i pozłotnicze we wnętrzu całego kościoła. W 1930 r. 
została wymieniona mensa ołtarzowa umocowana na czterech marmurowych 
podporach. Na powierzchni mensy wyryto wymagany przez ówczesny rytuał 
liturgiczny pięć krzyżyków symbolizujących pięć ran Chrystusa. W związku 
z jej wymianą ołtarz został na nowo konsekrowany18.  
 
Analiza formalna 
 

Ołtarz o wysokości 14 m i szerokości 7,9 m wykonany został z barwionego 
stiuku. Przy jego komponowaniu posłużono się formami architektonicznymi. 
Jest przykładem struktury trójkondygnacjowej, trójdzielnej i przyściennej 
z obejściem. Barwa ołtarza utrzymana jest w kolorze przełamanej czerwieni 
i różu, płyciny i kolumny popielate, rzeźby w kolorze przełamanej bieli, a or-
nament złocony. Mensa marmurowa spoczywa na stipes sarkofagowym. Kon-
dygnację dolną kształtują po dwie pary zdwojonych cokołów, cofniętych 
względem siebie ukośnie, tworząc bramki przejściowe. Cokoły dolne w prze-
kroju półokrągłe i kwadratowe posiadają trzy uskoki. Górne cokoły ujęte wicią 
akantową, zdobią prostokątne płyciny dekorowane ceowymi małżowinami 
i pojedynczymi kampanulami. Analogicznie zdobione płyciny umieszczone 
zostały w cokole części środkowej, powyżej mensy. Nad bramkami przejścio-
wymi masywne konsole podtrzymują retabulum, czyli kondygnację środkową. 
Retabulum tworzą dwie pary zdwojonych, wysokich kolumn na postumentach, 
z głowicami kompozytowymi, wysunięte przed opilastrowaną ścianę. Osie 
kolumn kontynuują pionowe linie partii cokołowej. Kolumny podtrzymują 
bogato profilowane, wyłamane belkowanie z przerwanym łukiem segmento-
wym. Szerokie pole środkowe w formie hemisferycznej wnęki wydzielonej 
profilowaną ramą, tworzy oprawę dla cudownego obrazu Matki Boskiej. Wnę-
kę dekoruje ornament wstęgowo - cęgowy, kratka regencyjna oraz kampanule. 
Cudowny obraz ujmują od dołu złocone obłoki dochodząc do połowy jego 
wysokości. Powyżej wnęki belkowanie przerywa płycina w kolorze popielu 

                                                           
17 Brzeziński A., Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipinów na 

Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. II, Poznań 1869, s. 14. 
18 Bazylika i klasztor księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia (Przewodnik), Gostyń 

Pozn. –Święta Góra 1971, s. 42. 
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zdobiona girlandą złożoną z kampanul. Przestrzenie między kolumnami wy-
pełniają nadnaturalnej wielkości pełnoplastyczne rzeźby śś. Filipa Neri i Igna-
cego Loyoli. Figury ustawione są na tle przestrzeni międzypilastrowych zdo-
bionych ornamentem regencyjnym. Święci posadowieni są na cokołach w eks-
presyjnym ruchu i kontrapoście, ubrani w alby i ornaty barokowe, z lewą ręką 
na piersi, w prawej dzierżą swój atrybut. Św. Filip trzyma w ręku gorejące 
serce, św. Ignacy promienista plakietkę z monogramem IHS. Fryz belkowania 
wyróżniony szarym kolorem dekorują ulistnione taśmy z kampanulą. Powyżej 
belkowania na osiach kolumn umieszczono rzeźby śś. Jana Chrzciciela i Judy 
Tadeusza oraz dwóch adorujących aniołów. Św. Jan Chrzciciel ukazany z na-
gim torsem, w odzieniu z sierści wielbłądziej, w prawej ręce zapewne trzymał 
krzyż (brak), w lewej muszlę z wodą. Po przeciwnej stronie św. Juda Tadeusz 
ubrany w obfite szaty oburącz trzyma tablicę z wizerunkiem głowy Chrystusa 
tzw. mandylion. Na odcinkach łuku segmentowego spoczywają dwie anielskie 
postacie z rękami złożonymi w modlitewnym geście adorujące Trójcę Świętą.  

W górnej, trzeciej kondygnacji dominuje przedstawienie Trójcy Świętej 
flankowane przez dwie pary pilastrów o wolutowych głowicach. Pilastry dźwi-
gają profilowany i gierowany gzyms z trójkątnym naczółkiem otoczony wolu-
tami. Kompozycja Trójcy Świętej wykonana została w wysokim reliefie wpi-
sanym w tondo. Przewiązana jest w czterech miejscach wolutowymi formami, 
z których zwisają dzwoneczkowe girlandy. W tondzie po lewej stronie spo-
czywa na obłokach Bóg Ojciec w obfitych szatach ze złoconym berłem i trój-
kątnym nimbem. Po przeciwnej stronie siedzi na obłokach Syn Boży z odkry-
tym torsem podtrzymując lewą ręką krzyż. W tle postaci widoczne są główki 
uskrzydlonych aniołków. Na gzymsie umieszczono puklowane wazy z kwia-
tami oraz putta. Całość ołtarza zwieńcza gołębica Ducha Świętego na tle pro-
mienistej plakietki. 

 
Analiza porównawcza 
 

Literatura przedmiotu odnotowuje, że ołtarz gostyński i wrocławski nawią-
zują kompozycyjnie do dwóch rzymskich ołtarzy autorstwa znanego jezuickie-
go artysty Andrea Pozza - św. Ignacego w Il Gesu i św. Ludwika Gonzagi 
w S. Ignazio19. Realizacja gostyńska jak i wrocławska wykazują duże podo-
bieństwa, ale występują także różnice przede wszystkim w kolorystyce, deko-
racji ornamentalnej i figuralnej oraz programie ikonograficznym. Wrocławski 
ołtarz powstał w latach 1722 - 1724 projektowany przez jezuitę Krzysztofa 

                                                           
19 Kalinowski K., Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986, s. 134, przyp. 82. 
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Tauscha przy współudziale tak znakomitych wykonawców jak I. Provisore, 
K. Finali, J. A. Siegwitz i F. J. Mangoldt20. Monumentalne dzieło jezuickie 
wydaje się bardziej dynamiczne i subtelniejsze niż filipińskie. Posiada znacz-
niej wysuniętą część centralną, silniejsze spiętrzenie elementów składowych, 
większe zróżnicowanie kolorystyczne i bogatszą dekorację. W jego palecie 
barwnej dominują ciepłe, przełamane czerwienie, oliwki i szmaragdy. W prze-
ciwieństwie do ołtarza gostyńskiego, stipes zdobi mięsisty ornament wolutowo 
- roślinny, regencyjny oraz monogram IHS wpisany w kartusz. Strefę cokoło-
wą w odróżnieniu od dzieła filipińskiego wyróżnia zestawienie różnych barw 
i obfitsza dekoracja.  

Pewnym wyobrażeniem o wyglądzie pierwotnego tabernakulum gostyń-
skiego może być tabernakulum wrocławskie. Wykonane ze złoconego drewna, 
architektoniczne, dwukondygnacjowe i trójosiowe posiada w dolnej części 
właściwe cyborium, czyli miejsce na przechowanie konsekrowanych postaci. 
Część górna ujęta korynckimi kolumnami, mieści tron wystawienia dekorowa-
ny ornamentem regencyjnym i lambrekinem. Osie boczne na wysokości tronu 
mieszczą nisze z figurkami Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na zwieńcza-
jącym gzymsie umieszczono figurkę Baranka Apokaliptycznego i dwa adoru-
jące putta. Forma strukturalna retabulum ołtarza wykazuje duże zbieżności 
z zabytkiem filipińskim. Różnice zauważa się w inaczej skomponowanym polu 
środkowym z uwagi na umieszczenie pokaźnych rozmiarów malowidła. Obraz 
autorstwa Krzysztofa Tauscha, malowany na płótnie, zamknięty półkoliście 
wypełnia prawie całą przestrzeń i przedstawia scenę z Ofiarowania Jezusa 
w Świątyni Jerozolimskiej. Przestrzenie między kolumnami zajmują figury, 
które można zinterpretować jako personifikacje Kościoła Nauczającego Praw-
dziwej Wiary i Kościoła Walczącego z Herezją21. Figury w obydwóch ołta-
rzach łączy teatralność gestów, silna ekspresja i patos - typowe środki pla-
styczne w osiągnięciu barokowego „theatrum sacrum”. Warto zwrócić uwagę 
na różnice budowania kompozytowych kapiteli i belkowania wielkiego po-
rządku. Głowice jezuickie charakteryzują skręcone ornamenty przydające dzie-
łu więcej ekspresji. Belkowanie w ołtarzu jezuickim wyróżnia zastosowanie 
klasycznego motywu ząbkowania biegnącego przez całą długość gzymsu. 
W części środkowej gzyms podpiera konsola zdobiona akantem i girlandą. 
Podobnie usytuowane zostały postacie anielskie na odcinkach gzymsu różniące 

                                                           
20 Sztuka Wrocławia, praca zbiorowa pod red. T. Broniewskiego i M. Zlata, Wrocław - 
Warszawa - Kraków 1967, s. 318 - 319.   
21 Kotkowska E., Raczyńska – Sędzikowska M., Kościół uniwersytecki Najświętszego Imie-
nia Jesus, Wrocław 2004, s. 19.   
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się jednak zastosowaniem zupełnie innych niż w ołtarzu filipińskim form. Za-
miast postaci świętych z górnej kondygnacji ołtarza gostyńskiego, umieszczo-
no w dziele jezuickim putta. Inaczej także skomponowane zostały środkowe 
pola kondygnacji najwyższej tzw. glorii analizowanych ołtarzy. W dziele wro-
cławskim pole to zajmuje monogram IHS otoczony wieńcem obłoków z aniel-
skimi główkami oraz wychodzące wiązki promieni. Powyżej kompozycji 
z monogramem umieszczony został kartusz z napisem IN NOMINE JESU 
FLEKTATUR OMNE GENTI. Różnice formalne dostrzec można również 
w puttach usadowionych na spływach wolutowych oraz wazonach z kwiatami 
cofniętymi w dziele jezuickim mocno do tyłu sprawiając, że stają się mało 
widoczne22.  Zwieńczenia ołtarzy wykazują daleko idące analogie konstrukcyj-
ne, różnica dotyczy zastosowanych kompozycji figuralnych. Dzieło jezuickie 
wieńczy wychodzący z naczółka krzyż łaciński adorowany przez grupę anio-
łów.  

Przechodząc do omówienia programu ikonograficznego należy podkreślić, 
że ołtarz w kościele wrocławskim jest tylko jednym z elementów tworzących 
typowy dla baroku harmonijny trójdźwięk architektury, rzeźby i malarstwa 
służący gloryfikacji Imienia Jezus. Umieszczenie w glorii monogramu IHS 
stanowi plastyczne zobrazowanie treści teologicznych związanych z wezwania 
kościoła „Najświętszego Imienia Jezus”, a także z godłem Towarzystwa Jezu-
sowego „IHS”. Figury - personifikacje w retabulum przywodzą na myśl akcen-
towaną przez kontrreformację ideę szerzenia prawdziwej wiary i walki z here-
zją. Wątek maryjny zawarty został w obrazie centralnym podkreślając prawdę 
wiary kwestionowaną przez innowierców o doniosłej roli Matki Jezusa w dzie-
le Odkupienia.  
W obydwóch realizacjach posłużono się podobnym repertuarem form kon-
strukcyjno - dekoracyjnych. Wydaje się, że zasadnicza różnica dotyczy zesta-
wienia tych form w jedną całość. Ołtarz jezuicki wykazuje daleko bardziej 
idące respektowanie zasad architektury wynikające z zachowania reguł kla-
sycznych. W realizacji filipińskiej zaobserwować można pewne rozluźnienie 
zasad klasycznych na rzecz większej swobody twórczej, gdzie w procesie po-
wstawania dzieła bardziej decydowała wyobraźnia artysty. Ołtarz jezuicki 
może stanowić przykład baroku klasycyzującego, zaś ołtarz filipiński baroku 
malowniczego. Można sądzić, że nieprzypadkowo wnioski wysuwane na 
płaszczyźnie sztuki znajdują swoje odzwierciedlenie w różnicy między zdy-

                                                           
22 Z uwagi na niską jakość artystyczną i schematyczność opracowań technicznych należy 
sądzić, że pierwotne figury z górnej kondygnacji prawej strony ołtarza oraz monogram IHS 
z wieńcem obłoków  zostały zniszczone i zastąpione obecnymi. 
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scyplinowaną duchowością ignacjańską, a radosną i pogodną szkołą życia 
wewnętrznego, której propagatorem był św. Filip Neri. Na tym etapie badań 
powyższą sugestię należy potraktować jako problem otwarty dla dalszych po-
głębionych prac nad wpływem duchowości zleceniodawców z kręgów kościel-
nych na kształt zamawianego dzieła sztuki. 
 
Analiza ikonograficzna 
 

W początkach chrześcijaństwa ołtarze przyjmowały dwojaką formę w za-
leżności od pojmowania Mszy Świętej. Rozumienie eucharystii jako pamiątki 
Ostatniej Wieczerzy wykształciło typ ołtarza w kształcie stołu. Postrzeganie 
Mszy Świętej jako uobecnianie misterium śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa, a także zwyczaj sprawowania eucharystii na grobach męczenników do-
prowadziło do powstania ołtarza w formie sarkofagu. Zarówno kształt stołu jak 
i sarkofagu były nośnikami wielorakich znaczeń. W ołtarzach dopatrywano się 
symbolu Chrystusa i Kościoła, żłóbka betlejemskiego, świętego Krzyża, na 
którym została złożona ofiara Odkupienia. Symbolikę ołtarza wiązano także 
z ideą grobu Pańskiego oraz stołu z Ostatniej Wieczerzy. Ołtarz także wyobra-
żał wiarę i ludzkie serce, a także niebo i tron Boga23. Najbardziej rozpo-
wszechniona była jednak symbolika chrystologiczna. Kamienna mensa nawią-
zywała do Chrystusa - kamienia odrzuconego przez budowniczych, który stał 
się kamieniem węgielnym. Białe obrusy ołtarzowe wskazywały na płótna owi-
jające ciało Jezusa. Pięć wyrytych krzyżyków na mensie symbolizowało pięć 
ran Chrystusa tryskające pięcioma źródłami zbawczej krwi24. Ojcowie Kościo-
ła dopatrywali się w ołtarzu symbolu ludzkiego serca płonącego ogniem Bożej 
miłości.  

Przełom w ikonografii ołtarzy nastąpił wraz z wprowadzeniem od XI w. na-
staw ołtarzowych zwanych retabulami. Uogólniając można powiedzieć, że 
gotyk wykształcił ołtarz szafiasty w formie dyptyku, tryptyku, pentaptyku 
i poliptyku. Renesanas wprowadził retabula architektoniczne przyścienne lub 
wolnostojące z obejściem. Z kolei w manieryźmie ołtarze rozbudowywano 
niekiedy do wielu kondygnacji i kilku osi. To, co pierwotnie zwano ołtarzem, 
przeszło na określenie podstawy wraz z retabulum, które stało się elementem 
dominującym w strukturze ołtarza. Tak konstruowane ołtarze stały się nośni-
kami wielowarstwowych znaczeń i odniesień w zależności od bogactwa deko-
racji ornamentalno - figuralnej i przedstawień świętych Pańskich. 

                                                           
23 Nadolski B., Leksykon liturgii, Pallotinum - Poznań 20006, s. 1097 - 1098. 
24 Lurker M., Słownik obrazów i symboli religijnych, Pallotinum - Poznań 1989, s. 160. 
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Ołtarz filipiński oprócz wspomnianej wyżej symboliki ogólnej niesie nowe 
przesłanie podyktowane miejscem przeznaczenia oraz okolicznościami fundacji. 
Administratorzy kościoła zamierzali stworzyć wspaniałą oprawę dla cudownego 
obrazu Matki Boskiej. Uzdrowienie Heleny Rogalińskiej najprawdopodobniej 
było tylko jedną z przyczyn powstania ołtarza. Na program ikonograficzny skła-
da się kilka powiązanych ze sobą wątków tematycznych: trynitarny, chrystolo-
giczny, maryjny i hagiograficzny. Do wizualizacji treści znaczeniowych wprzę-
gnięto zarówno rzeźbę jak i architekturę, która jest nie tylko rodzajem kulisy, ale 
także stanowi odrębny nośnik ideowy. Architektoniczna forma ołtarza przedsta-
wia portal, czyli monumentalną bramę wejściową prowadzącą do niewidocznej 
budowli. Kształt bramy przywodzi na myśl słowa Chrystusa Ja jestem bramą. 
Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony (Ew. J. 10,9). Zobrazowany 
portykiem wątek chrystologiczny przekazuje prawdę wiary, że Chrystus jest 
prawdziwą drogą prowadzącą do zbawienia. Przedstawiony w glorii relief Trójcy 
Świętej zawiera treści trynitarne pouczające o jednym Bogu w trzech osobach. 
Na reliefie wyobrażony został Bóg Ojciec z symbolicznym trójkątnym nimbem, 
obok Syn Boży, a powyżej na tle promienistej glorii gołębica Ducha Świętego. 
Umieszczenie Trójcy Świętej w glorii zwieńczającej ołtarz nie wydaje się być 
podyktowane tylko względami artystycznymi. Tak rozmieszczona kompozycja 
może oznaczać, że dzieło Wcielenia, Zbawienia i Odkupienia osiąga swoje apo-
geum w tajemnicy Trójcy Świętej. 

Temat maryjny pojawia się w cudownym obrazie Matki Boskiej oraz na 
srebrnej zasłonie. Obraz ukazuje Madonnę w typie ikonograficznym zwanym 
Hodegetria. Maryja przedstawiona została jako Przewodniczka pielgrzymują-
cego Kościoła w drodze do wieczności i prowadząca Lud Boży na spotkanie 
z Chrystusem. Prawdę wiary o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny przekazuje wyobrażenie na srebrnej zasłonie. Niewiasta w wieńcu 
z gwiazd dwunastu stoi na globie ziemskim oplecionym przez węża z jabłkiem. 
Pojawiające się jabłko nawiązuje do grzechu pierworodnego związanego 
z postacią biblijnej Ewy. Biblijna niewiasta uległa pokusom złego ducha i stała 
się przyczyną upadku rodzaju ludzkiego. Maryja w wersji Immaculaty wystę-
puje jako Nowa Ewa, które oparła się pokusom i zwyciężyła szatana stając się 
przyczyną zbawienia ludzkości. Zwieńczający ołtarz motyw gołębicy wskazuje 
na Maryję nazwaną w teologicznej refleksji Oblubienicą Ducha Świętego. 

Figury świętych tworzą indywidualny i niepowtarzalny program ikonogra-
ficzny zredagowany najwyraźniej na życzenie zleceniodawców. Wizerunki 
świętych podkreślają tak mocno akcentowaną przez kontrreformację rolę 
wstawiennicza świętych orędowników. Postać św. Filipa Neri ze swoim atry-
butem gorejącego serca przypomina o założycielu rzymskiego stowarzyszenia 
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życia apostolskiego, czyli Kongregacji Oratorium. Członkowie tej wspólnoty 
od 1668 r. na Świętej Górze stali się pełnoprawnymi opiekunami sanktuarium 
maryjnego. Zapewne filipini mieli życzenia, aby wyobrażenie ich patrona zna-
lazło się w ołtarzu głównym. Atrybut św. Filipa Neri - gorejące serce nawiązu-
je do udzielenia świętemu stygmatów Ducha Świętego i cudownego powięk-
szenia serca. Wydaje się, że postawienie antytetycznie po przeciwnej stronie 
figury św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego nie wynika 
tylko z powiązania ołtarza filipińskiego z jezuickim. Święci Filip i Ignacy byli 
wielkimi przyjaciółmi i umieszczenie świętych w ołtarzu upamiętnia ich długo-
letnią przyjaźń. W repertuarze treściowym znalazło się miejsce na świętych 
orędowników osób fundujących ołtarz. Św. Jan Chrzciciel zapewne był patro-
nem fundatora Jana Rogalińskiego. Można domniemywać, że cierpiąca od 
dziesięciu lat Helena z Tworzyańskich Rogalińska miała szczególne nabożeń-
stwo do św. Judy Tadeusza, patrona od spraw beznadziejnych. Dlatego figury 
śś. Jana Chrzciciela i Judy Tadeusza znalazły się na jednym poziomie 
w zwieńczeniu ołtarza. Wyglądające zza ołtarza dwa wizerunki św. Floriana, 
patrona Adama Floriana Konarzewskiego przypominają o obowiązku modli-
twy za hojnego fundatora. 

Przeprowadzone badania ołtarza głównego z pewnością nie wyczerpują ca-
łej problematyki. Źródła archiwalne pozwoliły na opublikowanie wielu niezna-
nych dotąd zagadnień. Z uwagi na szczupłość artykułu pominięto ważną kwe-
stię osadzenia ołtarza filipińskiego w panoramie ołtarzy śląskich, a także wiel-
kopolskich. Omówione dzieło gostyńskie wyróżnia się wysoką klasą artystycz-
ną i warsztatową dającą się porównać tyko z realizacjami wybitnych mecena-
sów jak i twórców.  

 
Ks. Henryk Brzozowski COr 
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„ …A RESZTY DUCH ŚWIĘTY 
NAUCZY WAS” 

 
„Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

Moje przykazanie. Ja zaś będę prosił Ojca, 
a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był 
na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie 
zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa 
i w was będzie” (J 14, 15-17).  

Obietnica zesłania Ducha Świętego rzeczywiście spełniła się w dniu Pięć-
dziesiątnicy i spełnia się nadal. Duch Święty dokonuje swoich dzieł w każdym 
człowieku, który otwiera swe serce na Jego działanie. To Duch Święty jest 
pierwszym, który pobudza, uzdalnia i dokonuje duchowej przemiany. 

Życie ludzi świętych zawsze ukazywało twórcze działanie Ducha Świę-
tego. To On kierował ich życiem, zachęcał do ofiary, wyrzeczenia, całko-
witego poświęcenia się Bogu, jak to miało miejsce w życiu Błogosławio-
nego Edmunda.  

Ojciec Edmund otwarty był na działanie Ducha Świętego. Duch Święty 
Go wychowywał, był Przewodnikiem na Jego drodze świętości. Duch 
Święty sprawił, że Edmund został obdarowany doświadczeniem bezpo-
średniego spotkania z Chrystusem, odczuciem dziecięctwa Bożego 
i prostotą serca, która ujawniała się w jego stylu bycia i w apostolskim 
zaangażowaniu. Potwierdzeniem są Jego słowa:„ pokora i prostota są bez 
sterczących wyniosłości otwartą niziną, na jakiej Duch Święty rad się zwykł 
rozlewać. Bo z prostymi a pokornymi rozmowa Jego”.25 

Możemy powiedzieć za św. Pawłem, że to Bóg sprawiał w Nim „przez 
Ducha swego wzmocnienie sił wewnętrznego człowieka” /Ef 3,16/. Ed-
mund, bowiem nie zadawalał się życiem zewnętrznym, często powierz-
chownym, ale pragnął żyć w „głębokościach Bożych”, przenikniętych 
obecnością Ducha Świętego /por. 1 Kor 2,10/. Duch Święty był obecny 
w Jego życiu w sposób dyskretny i decydujący na całej drodze upodabnia-
nia się do Chrystusa26. To On pouczał, przypominał i prowadził Edmunda, 
                                                           
25 Por. L. Opiela, Ogólny Plan Formacji Sióstr Służebniczek BDNP, Dębica 2001, s. 53. 
26 Por. L. Opiela, Ogólny Plan Formacji Sióstr Służebniczek BDNP, Dębica 2001, s. 51. 
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a On starał się być Jego posłusznym narzędziem. Jak powiedział Ojciec 
Święty Jan Paweł II podczas Mszy św. beatyfikacyjnej: „Ten wielkopolski 
ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią 
życia duchowego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością 
i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu 
wiejskiego. (…) We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by 
wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia”27.   

Duch Święty nieustannie odmładzał serce Edmunda i rozpalał je ogniem 
swojej nieskończonej Miłości, aby słowem i życiem uobecniał Boże Króle-
stwo już tu na ziemi. Konsekwencją poddania się Duchowi Świętemu stała 
się służba najbiedniejszym materialnie i duchowo, o czym sam Edmund 
pisze: „Życie piękne ma człowiek wtedy, kiedy jest otwarty na Boga, kiedy 
żyje według Jego zasad kierując się czystym sumieniem. Żyć pięknie to 
w moim przekonaniu – wybrać taką drogę życiową, która jest zgodna 
z Wolą Przenajświętszą, i iść nią bez względu na cenę, jaką trzeba za to 
zapłacić. Piękne życie przeżył według mnie człowiek, który żył przyzwoicie. 
Ale człowiek nie żyje po to, by tylko być „przyzwoitym”, lecz także po to, 
żeby wyrazić się i służyć innym z prostotą”28. 

Początkowo Edmundowy dynamizm skierowany był na prace charyta-
tywne i społeczne, zakładając czytelnie, odwiedzając czy pielęgnując cho-
rych, samotnych, umierających. Praktyczne wskazówki do wypełnienia tej 
służby Edmund odczytywał z Ewangelii św. Mateusza: „Cokolwiek uczyni-
łeś najmniejszemu z moich braci – uczyniłeś dla Mnie (Por. Mt 25, 34-40). 
Błogosławiony Edmund ujawniał swoje talenty organizacyjne, umiejętność 
słuchania drugiego człowieka i ogromne współczucie dla potrzebujących. 
Do swoich przyjaciół mówił, że nie chodzi mu wyłącznie o pomoc mate-
rialną: „Trzeba dotknąć nędzy. To nie jest to samo, co pisać czy udzielać 
rad. Trzeba po prostu ofiarować samego siebie tym wszystkim, którzy nas 
potrzebują”29. Swoje heroiczne wprost poświęcenie w służbie najbiedniej-
szym, bo posunięte aż do ryzyka utraty życia, okazał podczas epidemii 
cholery, śpiesząc z samarytańską posługą dotkniętym chorobą. Rozwijając 

                                                           
27 Jan Paweł II, Ziemio moja, bądź pozdrowiona, Kraków 1987, s. 105. 
28 Ks. A. Drożdż, Filozoficzne implikacje twórczości bł. E. Bojanowskiego, w: Błogosławio-
ny Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek, Lublin 2000, s. 60-61. 
29 Z. Niedźwiedzia, Edmund Bojanowski prekursor Soboru Watykańskiego II, Wrocław 
1983, s. 33. 
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nowatorskie formy apostolstwa laikatu: propagował apostolstwo środowi-
ska przez środowisko i tworzył oryginalną metodę katechizacji.30 

Edmund umocniony i ożywiony darami Ducha z czasem odchodzi do 
innych zadań i misji. Tworzy ochronki dla osieroconych i biednych dzieci, 
by nie tylko się nimi zaopiekować, ale przede wszystkim uczyć je miłości, 
bo jak sam pisał dziecko tak jak chleba potrzebuje miłości. Wiedział Ed-
mund, że tylko miłość może przemienić ludzkie serce, dlatego często po-
wtarzał siostrom: „Dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa siostry będą 
z miłością wychowywać”.  

Błogosławiony Edmund starał się wsłuchiwać w natchnienia Ducha 
Świętego i tym dzielił się z innymi a przede wszystkim z siostrami. Uczył 
ich całkowitego zawierzenia Bogu i modlitwy o światło, i moc Ducha 
Świętego w podjętej posłudze, o czym czytamy w Liście: „Składaj Bogu 
pokorne dzięki za łaskę tego natchnienia, niech ten święty ogień miłości 
Bożej coraz goręcej i jaśniej w Twojem sercu płonie, aby żadne trudności, 
ani czekanie, ani nic na świecie nie ostudzało Twego serca w tem przed-
sięwzięciu pobożnem”31. Wierzył Edmund, że bez pomocy Bożej i działa-
nia Ducha Świętego sami nic nie potrafimy, dlatego kierował często modli-
twą prośby i życzenia, by Duch Święty zmieniał kształt życia: „Niech Ci 
Duch św. ogień ześle, który Apostołom posłał, abyś miłością Bożą gorzała, 
a światłością dobrych uczynków wywdzięczała się temu Duchowi Św., który 
Cię oświecił i na drogę świętego powołania wprowadził”32.  

 
Patrząc na życie błogosławionego Edmunda odkrywamy, że prawdziwe 

szczęście osiąga się przez wierną współpracę z łaską Ducha Świętego. 
W swoim Testamencie Edmund pozostawił znamienite słowa „…reszty 
Duch Święty nauczy was”. Reszty… czyli życia modlitwy, życia ofiary 
i poświęcenia, prawdziwego apostolstwa, radosnego oddawania siebie Bo-
gu i bliźnim33. Możemy więc twierdzić, że wierność Duchowi Świętemu 
pozwalała Edmundowi realizować podstawowe potrzeby człowieka, wyra-
stające z godności osoby. Były to przede wszystkim:  

 

                                                           
30 Por. Ks. S. Wilk, Błogosławiony Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek, Lublin 
2000, s. 6. 
31 Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, Wrocław 2001, s. 217. 
32 Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, Wrocław 2001, s.455. 
33 Por. Tekst, Testament Ojca…i dużo pytań. 
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 dążenie do DOBRA. Edmund miał świadomość tego, 
że każde dobro miał ze względu na Boga, który jest Dobrem Najwyższym 
a Duch Święty wzbudził w nim pragnienie pełnej odpowiedzi na Jego mi-
łość. Duch Święty formował Edmundowe serce do przyjęcia i realizacji 
Jego woli. Pod Jego kierownictwem Edmund kroczył drogą nieustannego 
oczyszczania się i duchowego wzrostu i dzięki temu mógł Edmund pro-
mieniować Bożą dobrocią34. 

 szukanie PRAWDY. Edmund zawsze szukał prawdy 
w miłości, bo jak uczył, prawda bez miłości zabija. Prawda u Edmunda 
była znakiem dojrzałej miłości. To, co było bezcenne u Ojca Edmunda 
rodziło wzajemną życzliwość, przyjaźń opartą na wspólnym doświadczeniu 
i podziwie dla wielkich dzieł Bożych. 

 życie MIŁOŚCIĄ. Błogosławiony Edmund 
otwierając swoje serce na miłość Boga, otwierał je także na miłość do bliź-
nich i to dawało mu zdolność kształtowania swojej historii życia według 
zamysłu Ducha Świętego. Jego mowa uśmiechu i życzliwego gestu zjedna-
ła mu miano ”serdecznie dobrego człowieka”. Edmund był szczególnie 
uwrażliwiony na, to, aby każdemu nieszczęśliwemu pomóc w miarę moż-
liwości. Na ogół były to sprawy drobne, niepozorne czyny miłości, ale 
w konkretnych okolicznościach były bardzo ważne. To właśnie w życiu 
Edmunda sprawdza się na powiedzenie, że Miłość rodzi Miłość. 
 

Duchu Święty Boże, który 
jesteś Miłością, 
codziennie wypowiadasz 
me imię, słyszę Twe 
„wołanie” o moją miłość. 
Otwieram Ci drzwi mego 
serca. Oddaję się cała 
Tobie. Przyjmij moje 

życie.  
Każda Wielka Miłość ma swój Wielki Piątek, dlatego spraw, by w tym cier-
pieniu nie osłabła moja miłość do Ciebie, Jedyna Miłości mego serca. 
Amen. 

s. M. Karoliana Buksa służebniczka BDNP 
 

                                                           
34 Por. VC 19. 
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MAM NA IMIĘ TOMEK I JESTEM ALKOHOLIKIEM  
 
 Nie wiem, czy mam w ogóle prawo tak myśleć i pisać? Czy nie 
bluźnię przeciwko Bogu i bliźnim, ale gdy dostanę - to się chyba nazywa 
natchnieniem, a nie często się zdarza u mnie takie odczucie - ale gdy już go 
doświadczę, to po prostu siadam i swoje myśli jak i odczucia przelewam na 
papier. Niejednokrotnie chciałbym o tym wszystkim powiedzieć, lecz gdy 
nadchodzi odpowiedni czas i znajduję się w odpowiednim miejscu, aby 
o tym mówić, coś ściska mnie za gardło i boje się, ze gdy zacznę mówić to 
zaraz poplącze mi się język i nie powiem wszystkiego, co miałem zamiar 
powiedzieć. Nie chciałbym pomijać niczego co na dany moment czuję, lecz 
pragnąłbym, aby być może inni skorzystali, z tego co miałem zamiar po-
wiedzieć, a jednak nie powiedziałem. Więc z takich, a nie innych powodów 
przelewam wszystko na papier. Są na świecie ludzie, którzy wiedzą i rozu-
mieją, że alkoholizm to choroba nieuleczalna, śmiertelna, ale z którą cał-
kiem nieźle można żyć. Ja, Tomek, alkoholik jestem bezsilny wobec tej 
choroby, jak to przyznałem w pierwszym z dwunastu kroków AA. Przyzna-
łem tak, jak i tysiące alkoholików na całym świecie. Tak, jesteśmy bezsilni 
wobec alkoholu, lecz nie bezradni.  
 Ja, Tomek, alkoholik ze swoją chorobą zacząłem sobie radzić gdzieś 
przeszło dwa lata temu. Tak, bo kiedy to piszę, to mija właśnie tydzień odkąd 
obchodziłem swoją drugą rocznicę świadomej abstynencji. Piszę, że zacząłem 
sobie radzić, ale to nie jest tak do końca, bo gdyby nie grupy AA, 
a w szczególności moja ukochana, grupa „MARIA”, z pewnością nie pisałbym 
teraz tego, co chcę wam wszystkim przekazać. Grupy zrobiły bardzo wiele, 
wniosły również nie mniej w moją abstynencję, lecz przede wszystkim moja 
ciężka praca nad sobą oraz chęć i wiara w to, że ja też mogę być szczęśliwym 
człowiekiem, i wcale nie muszę do tego potrzebować alkoholu. Pierwszy rok 
mojej abstynencji przeminął pod znakami poszukiwań, słuchania i powiedze-
nia czegoś od czasu do czasu na mityngu. Jeżeli chodzi o poszukiwania, to 
przekonałem się na własnej skórze, iż prawdą są słowa: SZUKAJCIE 
A ZNAJDZIECIE. Szukałem i znalazłem. Właśnie w tym roku, na kolejnych 
już Dniach Skupienia i Modlitwy wielkanocnych w Gostyniu, minie równo rok 
jak zacząłem przyjeżdżać na Świętą Górę. Dokładanie pierwszy raz przyjecha-
łem również na „wielkanocne” nasze spotkanie. Chyba już się domyślacie, co 
miałem na myśli pisząc: „SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE! Przez wszystkie 
lata, w których piłem, Bóg, Kościół oraz inni ludzie, którzy, jak dziś dostrze-
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gam, chcieli dla mnie jak najlepiej, poprostu nie istnieli. Właśnie podczas na-
szych spotkań na Świętej Górze, spotkań aowskich na Dniach Skupienia i 
Modlitwy, tak naprawdę, nie musiałem już szukać, a jednak szukam do tej 
pory. Tam poznałem i mam nadzieję poznawać nadal prawdziwych przyjaciół. 
Prawdziwych w pełnym tego słowa znaczeniu, dzięki którym trzeźwieję i staję 
się, mam nadzieję, coraz lepszym człowiekiem. Również na Świętej Górze, 
w pełni i z całym oddaniem się, otworzyłem swe serce w stronę Boga i wiary, 
i myślę, a nawet czuję, że Pan Bóg, skorzystał z mego zaproszenia i zamieszkał 
w mym sercu. Tylko ode mnie teraz będzie zależeć, aby to miejsce w mym 
sercu, w którym mieszka Pan Bóg było czyste, przepełnione miłością do Nie-
go, oraz do innych ludzi, jak i również ode mnie będzie zależeć i pragnę, aby 
tak było, żeby ani moje serce, ani mój umysł, ani moje ciało, nigdy już nie były 
wystawiane na próbę do walki, w której moim przeciwnikiem miałby być al-
kohol. Bo wiem to teraz z pełną świadomością, że taka walka dla mnie, Tom-
ka, alkoholika, z góry byłaby przegraną walką. Będę już powoli kończył, ale 
myślę, że jeżeli Bóg pozwoli, to z pewnością, ci którzy będą chcieli, przeczyta-
ją jeszcze niejeden mój artykuł, w którym będą moje, mam nadzieję, głębsze 
przeżycia oraz doświadczenia, zarówno jak i na drodze abstynencji tak i na 
drodze pogłębiania wiary, nadziei i miłości. Jeszcze tylko jedno, wpadł mi do 
głowy taki pomysł, aby po swojemu zrymować i napisać dwanaście kroków 
Anonimowych Alkoholików. Nie wiem czy jest on dobry, ale postanowiłem 
spróbować. Zastrzegam, że nie musi się on zaraz wszystkim podobać. Wiem 
jednak, a mam prawo do własnego zdania, że to, co piszę, płynie z mego serca. 

 
Dwanaście kroków 

 

1. Na samym początku przyznałem się, 
żem wobec niego bezsilny,  
żem przestał kierować życiem swym.  
Bóg sprawił, że dziś jestem inny.  

2. Nim uwierzyłem, błądziłem gdzieś 
wprost nie mieściło mi się to w głowie,  
że Siła Większa, niż ja sam  
może przywrócić nam zdrowie.  
3. A kiedy swą wolę i życie swe  

oddałem w opiekę Boga  
to już krok trzeci kłania się  
i wiem, że tędy droga.  
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4. Z mym obrachunkiem, różnie to bywa,  
jesteśmy przy czwartym kroku,  
czy był on odważny i gruntowny?  
Ten krok powróci w przyszłym roku.  

5. Z wyznaniem Bogu, nie było tak źle,  
gorzej ze sobą i drugim.  
Krok piąty z istotą błędów kłania się,  
i fakt, że alkohol mnie gubił.  

6. By Bóg od wszystkich uwolnił nas wad  
gotowi staliśmy się całkowicie,  
to jest krok szósty, bez zbędnych rad  
to krok na całe Życie.  

7. W pokorze do Niego zwracając się  
by nasze usunął braki,  
Po szóstym przeważnie, krok siódmy jest  
to też krok nie byle jaki.  

8. Bo z listą skrzywdzonych, nie było tak hop, 
Aż nie staliśmy się  gotowi  
Ten krok, to krok ósmy i właśnie w nim 
O wszystkich skrzywdzonych się mówi. 

9. W korku dziewiątym mówi się 
O zadośćuczynieniu 
Lecz jednak pamiętać trzeba że 
Również i o zranieniu 

10. Krok zaś dziesiąty wydaje się być 
Prawie niewykonalny 
Popełnić błędy i przyznać się  
Plus obrachunek moralny 

11. Dążymy do więzi, prosimy o siłę 
Modlimy się i medytujemy, 
Krok jedenasty, mówi o Bogu 
jakkolwiek Go pojmujemy,  

12. Po przebudzeniu duchowym swym 
O którym mowa w dwunastym kroku 
Nieśmy posłanie, stosujmy zasady 
By pomóc innym wyjść z mroku 

 
Napiszę coś jeszcze, jeżeli Bóg da, lecz to następnym razem, niech 

kroki przez życie prowadzą nas wszystkich, a Pan Bóg niech będzie nam 
Drogowskazem. 
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Będę się żegnał, lecz nie na długo, do następnego spotkania. Życzę 
Wam wszystkim POGODY DUCHA. Z takimi życzeniami na każde 
24 godziny życia,  pozdrawiam  

 
Tomek – alkoholik, Grupa „MARIA” Poznań 

 
 

 
 

GOSTYŃ- WSPANIAŁE DNI U MAMY! 
 

Maryja zaprosiła, Maryja, ugościła, Maryja obdarowała. Tak można 
w największym skrócie powiedzieć o Dniach Skupienia dla Rodzin z pro-
blemami alkoholowymi, ich krewnych, przyjaciół. Przyjechaliśmy w piątek 
na godzinę 18.00. Tym razem zjechało nas przeszło 60 osób z różnych 
stron, najdalej miała Renia, aż z Lubska. Serce rosło, gdy ściskałam „stare 
znajome"  twarzyczki, podskakiwało, gdy słyszałam- jestem pierwszy raz 
w Gostyniu, jestem pierwszy raz na mitingu-mówiła Renia i cieszę się, że 
jestem z wami! Oczywiście, powitałyśmy się po naszemu śpiewem "Do-
brze że jesteś... pokrzepiałyśmy się tymi słowami również podczas trud-
niejszych chwil. Były chwile „ostrej pracy" na mitingu - tematy różne, 
miedzy innymi o miłości. Miłość to radość, szczęście, ale to też krzyż, któ-
ry trzeba brać każdej w podarowanej przez Boga chwili. Homilie, medyta-
cje, czy poranne modlitwy-tyle w nich cennych wskazówek, że choć nie 
obowiązkowe, gromadziły wszystkich uczestników. W sobotę była konfe-
rencja Ks. Leszka Woźnicy COr, naszego wielkiego Przyjaciela- Duszpa-
sterza Trzeźwości. Wygłosił on wspaniałą konferencję o poczuciu własnej 

  TRZEŹWYMI BĄDŹCIE 

44 
 

wartości . Pokazał że źródło wartości jest w MIŁOSCI tej Największej- 
Bogu. Środki masowego przekazu pokazują dziś to, co gorsze, ale przecież 
jest też wiele piękna w świecie, w człowieku, w jego czynach. Dlatego tak 
ważnym jest wiedzieć, że Bóg mnie, Ciebie, nas KOCHA... . Bóg zna, wi-
dzi wszystko i pomimo draństwa moich czynów, postaw KOCHA. Trzeba 
wiedzieć, że jest się kochanym, aby kochać. W rodzinach z problemami 
alko alkoholowymi, w świecie  tak często brakuje miłości. Jest to ból, który 
dalej przechodzi w agresję i wiele innych złych uczuć..Jezus był kochany 
przez Józefa, Maryję, ON doświadczył miłości, więc promieniował nią, 
rozdawał, i głosił o niej. Był bardzo ważny w życiu Maryi i Józefa. A dziś 
człowiek nie jest najważniejszy, poczucie wartości staniało , zmalało. Ale 
jest ON, Jezus, a Jego Szkoła Miłości jest nadal aktualna. Można się w niej 
nauczyć jak kochać. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć słowa ks. 
Leszka: „kochając innych ocalamy samego siebie...". Ks. Leszek przypo-
mniał nam też że trwając w NIM nie można być zerem! Jest to bardzo waż-
na informacja w dzisiejszym zmaterializowanym świecie. Dopiero gdy 
człowiek ma poczucie własnej wartości jest prawdziwie radosny, promie-
nieje i obdarowuje radością. Dlatego - jako Latorośle trwajmy w Krzewie 
Winnym ...(J.R 15), aby nieść radości tam gdzie Bóg nas stawia. W nie-
dzielę przeżywaliśmy wspaniałą Mszę św. dziękczynną. Maria powiedzia-
ła, że przyjeżdżała prosić, dziękować przez 15 lat. Dziś jest aby dziękować 
za przeżyte 35 lat w małżeństwie. Zdarzały się różne chwile, ale jesteśmy. 
Dzięki Bogu, za trzeźwą teraźniejszość! Potem było wiele wzajemnych, 
serdecznych podziękowań, wiele radości ze spotkania i przeżytych wspól-
nie chwil. Bogaci w nowe doświadczenia duchowe z żalem opuszczaliśmy 
Świętą Górę, ale radośni, bo pod opieką Matki Bożej Świętogórskiej zo-
stawiliśmy nasze Rodziny, naszych Bliskich, nasze troski. Kolejne spotka-
nie przed nami. Spotykamy się w dniach od 3-5 sierpnia br.  
Bliższe informacje można uzyskać: 
w Duszpasterstwie Trzeźwości: 
 w Gostyniu tel.065 720 014,  
lub  
w Poznaniu przy Kościele Matki Bożej w Cudy Wielmożnej  
na Franciszkańskiej 2.  

Do zobaczenia! Szczęść Boże!  
Mieczysława   
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Ks. Jan Twardowski 
 

O UCZYNKACH MIŁOSIERNYCH WOBEC LUDZI SZCZĘŚLIWYCH 
 

Uśmiechu, jak szybko gaśniesz, radości, jakże uciekasz,  
wciąż szatan z aniołem gra w kości o biedne serce człowieka. 
Wakacje przelecą kłusem, migiem przeminą kasztany  
i krwawy zachód na niebie jak adoracja rany. 

Śniegu, czemu topniejesz z gwiazdozbiorami srebrnymi,  
zawiedziesz nas, sen rozwiejesz o białym poczęciu ziemi. 
Dziewczyno, jakże krótko, przed smutkiem jak niepogodą,  
zasłaniasz chłopca drogiego swą duszą czystą i młodą. 

I z miłosiernych uczynków najbardziej ten miłosierny,  
co szczęśliwemu pomoże być szczęściu swojemu wiernym. 
Podtrzymać uśmiech i radość. To, co tak kruche, łamliwie  
- nad ludzkim przelotnym szczęściem wznieść dłonie miłościwe. 

 
TY NIOSŁEŚ SŁONKO ŻYCIEM SWYM 

 

 Noc, cisza, o szyby deszcz się tłuczą 
 A ja siedzę, myślę i się smucę, 
 Bo nie ma już Ciebie wśród nas 
  Drogi księże Tadeuszu 
  

    Pełen wesela , pieśni, radości 
    Jeszcze niedawno żeś u nas 

gościł 
         Smutnych na duchu dźwigałeś, dawałeś nadzieję 
         Na tę myśl serce moje się śmieje. 
 

   Na wieczny odpoczynek odszedłeś do Pana. 
   Odszedłeś, a z Tobą dusza rozśpiewana. 
   Leciutko jak powiew wietrzyka 
   W tańcu Twa księga się zamyka. 
 

  Jesteś przez Stwórcę obdarzony talentem. 
  On potrzebuje Ciebie, dla innych na zachętę 
  Aby nieść nadzieję duszom umęczonym, 
  Że będą śpiewać i tańczyć przed Boga tronem. 
 

Zosia Al – Ankona z Grupy „Radość” Poznań 
 

Napisane po śmierci ks. Tadeusza Nagela 
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MOJE SPOTKANIE ZE ŚWIĘTĄ GÓRĄ 
 

Pewnie człowiekowi XXI wieku trudno uwierzyć w zaistnienie cudu. 
No bo co to takiego jest ? Pewnie odpowiedzi mogą być w tej kwestii różne, 
w zależności z jakiego źródła będą pochodzić i kto je wypowie. Wielu obywa-
teli tego wysoce ztechnicyzowanego świata odpowiedzi szukać będzie w inter-
necie, bo stał się o dla nich głównym źródłem informacji. Mimo mojego wyso-
ce tradycyjnego podejścia do świata, nie można temu zaprzeczyć. Ale jakie 
odpowiedzi tam znajdziemy, pewnie te z gruntu racjonalne, podyktowane 
przez rozum, osadzone bardzo głęboko w realiach codziennego życia. 

Z wszelkich informacji, które do nas docierają wyłania się potęga moż-
liwości i osiągnięć współczesnej myśli ludzkiej. Jednakże człowiek XXI wieku 
nie zna odpowiedzi na wiele pytań, nie jest w stanie pokonać jeszcze wielu 
barier oraz wielu rzeczy zrozumieć. Przy tym wszystkim nie potrafi się za-
trzymać i wejść w inne rozumienie świata. 

To stało się moim udziałem w chwili przybycia na Św. Górę – miejsca 
ze wszech miar niezwykłego. A cóż ofiarowała mi Święta Góra, co odnalazłam 
w tym miejscu uświęconym obecnością Matki Boskiej Świętogórskiej ?  
Po pierwsze zachwyciło mnie piękno rzeczy materialnych, które poprzednie 
pokolenia zgromadziły w tym miejscu. Z niezwykłym smakiem i wyczuciem 
dbali o nie opiekunowie – księża filipini wspierani zastępami hojnych i wier-
nych darczyńców, fundatorów i wspomożycieli. Ale nie było by pewnie tego 
wszystkiego bez głębokiej wiary i modlitwy do Pani Świętogórskiej. 
Po drugie z chwilą przybycia do klasztoru świętogórskiego życie ulega odmia-
nie i przewartościowaniu. Po przebyciu zaledwie 70 km (od Poznania) można 
odnaleźć inny świat, spotkać ludzi, którzy mówią innym językiem, spojrzeć 
głębiej w siebie, odnaleźć spokój i ciszę, zobaczyć drugiego człowieka.  
Po trzecie wyprosić, wybłagać u stóp cudownego wizerunku Matki Bożej speł-
nienie rzeczy z ludzkiego punktu widzenia niemożliwych, o których można 
powiedzieć, że będą mało realne i nie do ogarnięcia dla ludzkiej myśli. I tu 
wchodzimy, jak mi się wydaje w sferę czegoś, co można nazwać cudem. Pew-
nie, że trudno uwierzyć w coś, czego się nie doświadczyło. Nawet trudno do 
końca uwierzyć tym, którym dane było tego doświadczyć. 

Wypada w zasadzie wierzyć w to głęboko, bo naprawdę warto. I jak mi 
się wydaje takie doświadczenia stanowią o esencji naszego człowieczeństwa 
i naszej wiary. 

Teresa Palacz - Poznań 
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FILIPIN W KONFESJONALE 
 

„Raj jest dla Ciebie, bo żałujesz za swoje grzechy” 
 

Wiele razy słyszymy o tym, że Bóg nas kocha i czasem słowa tak 
często powtarzane przestają do nas docierać… Ludzie mówią często o mi-
łości, ale chyba też naprawdę nie wiedzą do końca, o czym mówią. Pra-
gniemy prawdziwej miłości i poszukujemy jej, ale niestety często nie tam, 
gdzie można ją znaleźć. Po wszystkich nieudanych poszukiwaniach prze-
stajemy wierzyć, że jest możliwa. Jest jednak taka miłość, miłość, która 
nigdy nie ustaje, nie szuka swego nie unosi się gniewem, miłość, która 
wszystko przetrzyma miłość, która ciągle pokłada nadzieję – to doświad-
czenie Sakramentu Pojednania. 

W posłudze kapłana Sakrament pojednania ma miejsce szczególne 
i nierozłącznie związane z Eucharystią. Każdy kapłan jest posłany, aby 
w konfesjonale był narzędziem, przez które Kochający Ojciec spotyka się 
z Synem Marnotrawnym, który powraca właśnie i wyznaje – Ojcze zgrze-
szyłem… W szczególny sposób to miejsce powinien ukochać każdy Kapłan 

Oratorianin, który naśladuje Św. Ojca Filipa. 
Nasz święty Ojciec wiedział dobrze, czym 
jest spowiedź, bo sam bardzo często 
doświadczał Miłości Bożej w Sakramencie 
Pojednania. Miłość ma moc niezwykłą, 
przez nią jakby wszystko stwarzane było na 
nowo. Z miłości Boga zaistnieliśmy i ta 
miłość utrzymuje nas przy życiu. Zawsze, 
kiedy zostają nam odpuszczone grzechy, 
zaczynamy żyć jakby na nowo. Tak właśnie 
święty Filip widział ten sakrament. 
Wszystko powierzać Bożej Łasce, która ma 
moc przemieniać człowieka. Filip nie stawiał 
ludziom wymagań nie do spełnienia, ale 

najpierw jakby zasiewał w ludzkich sercach miłość Boga, która stopniowo 
dojrzewa a w końcu przemienia człowieka. To specyficzny rys duchowości 
świętego Filipa jakże różny np. od duchowości św. Ignacego. Nasz Święty 
otwiera człowieka na Łaskę, a reszty dokona sam Bóg, jeśli tylko człowiek 
się otworzy.  
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Sam Filip doświadczając tej przemieniającej Łaski w swoim życiu, 
stał się spowiednikiem i kierownikiem duchowym dla wielu, zarówno tych, 
którzy wiedli proste ciche życie jak i dla tych, którzy zajmowali najwyższe 
godności w hierarchii Kościelnej. Ten charyzmat uczynił go niestrudzonym 
we dnie i w nocy, a wszyscy, którzy się do niego zwracali, odzyskiwali 
spokój i pragnienie życia z Bogiem. 

Tę posługę jako szczególny charyzmat Oratorium, święty Filip prze-
kazał swoim duchowym synom. Często radził spowiednikom i kierowni-
kom duchowym: „Trzeba starać się tylko dobrocią stopniowo wpajać lu-
dziom ducha Miłości Boga, wtedy bowiem to, co zamierzał spowiednik 
osiągnąć, będzie dokonywało się samo z siebie”. 

Stąd nasza posługa jednania ma szczególne znaczenie. Pragniemy, 
by w świecie tak spragnionym miłości, konfesjonał był oazą, przy której 
można zaspokoić pragnienie, aby nie ustawać w drodze. Pośród wielu 
oznak braku miłości w tym świecie pragniemy świadczyć, że Miłość nie 
umarła, ale ciągle żyje i jest wieczna. Dlatego nasze Sanktuarium jest znane 
z tego, że zawsze służymy każdemu, kto pragnie tego pojednania i pragnie 
odkryć Prawdziwą Miłość. Staramy się służyć spowiedzią nie tylko w wy-
znaczonych godzinach, ale zawsze można wstąpić do klasztoru i poprosić 
o spowiedź. Tak przecież służył nasz Święty Filip i poprzez tę posługę tak 
wielu ludzi odwróciło się od grzechu i wkroczyło na drogę świętości. 

Niech słowa Świętego, które umieściłem na początku tego rozważa-
nia będą dopełnieniem. Wypowiedział je do pewnej zakonnicy w konfesjo-
nale, która twierdziła, że jest zgubiona. ”Nie”- powiedział Filip- „mówię ci, 
że jesteś przeznaczona do Raju. Udowodnię ci to. 

Powiedz mi, za kogo Chrystus umarł?” – 
„Za grzeszników”- „Słusznie. A ty kim 

jesteś?” – „Grzesznikiem”. – „A więc” 
– zakończył Filip- „a więc Raj jest dla 
ciebie, bo żałujesz za swoje grzechy”. 
 

Ks. Marek Dudek COr 
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LIPIEC – SIERPIEŃ – WRZESIEŃ  
 

3.07. - 9.07. - Rekolekcje Federacyjne Sióstr Służebniczek 
10.07. - 15.07. - Rekolekcje dla Młodzieży Żeńskiej 
16.07. - 19.07. - Rekolekcje dla Ministrantów 
20.07. - 22.07. - Spotkanie Oratoryjne o ANIOŁACH – Ks. D. Dąbrowski 
25.07. - 29.07. - DIECEZJALNE DNI MŁODZIEŻY 
30.07. - 2.08. - Rekolekcje dla Księży  

3.08. - 5.08. - Rekolekcje dla rodzin i przyjaciół alkoholików 
6.08. - 9.08. Rekolekcje Oratoryjne – ks. A. Adamski  

10.08. - 13.08. - Rekolekcje dla Ministrantów 
  15.08. - ODPUST – WNIEBOWZIĘCIA NMP 

16.08. - 18.08. - Rekolekcje dla Katechetów 
18.08. - 19.08. Pielgrzymka z Ostrowa 
18.08. - 20.08. - Rekolekcje dla Katechetów 
20.08. - 22.08. - REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW 
25.08. - 26.08. - Spotkanie Pielgrzymkowe – ks. R. Klemens 

  4.09. - Skupienie Sióstr 
1.09. - 7.09. - Rekolekcje dla kleryków przed ślubami - Oblaci 
7.09. - 9.09. - Rekolekcje Duszpasterstwa Rodzin 

10.09. - 18.09. - Wczaso – rekolekcje dla Chorych 
  15.09. - Pielgrzymka Chorych 

21.09. - 23.09. - Rekolekcje Biblijne 
  22.09. - Pielgrzymka Bankowców 

27.09. - 30.09. - Dni skupienia AA 
29.09. - 30.09. - II Festiwal Muzyki Oratoryjnej im. J. Zeidlera 

  29.09. - Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących 
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WSZYSTKIM DLA WSZYSTKICH 
 

Pokój Świętego był zawsze otwarty, nie tylko za dnia, lecz także w nocy. Trwał 
ustawiczny ruch ludzi przychodzących i odchodzących, jedni udawali się do niego, 
aby prosić o radę, inni, aby otrzymać pociechę i jeszcze inni, aby uwolnić się od 
ciężaru niespokojnego sumienia. On był zawsze do dyspozycji dla wszystkich, 
i wszystkich traktował z ujmującą dobrocią, interesował się stanem duszy każdego, 
zachęcając do dobra i do cnoty. Niekiedy były to dusze proste, które wyobrażały 
sobie zło tam, gdzie go nie ma, lub młodzi, którzy prosili o światło odnośnie ich 
powołania. 
Filip nie mylił się: kilka jego słów rozpraszało wiele wątpliwości i te dusze odcho-
dziły od niego z taką radością w sercu, że mówiły, jak relacjonuje Marzio Altieri: 
- Pokój ojca Filipa jest Rajem! 
Pewnego razu, gdy Francesco Zazzera, ze względu na wielki napływ odwiedzają-
cych, zamknął drzwi pokoju, aby Święty mógł nieco odpocząć, ten zganił go surowo: 
- Czy nie mówiłem ci i nie powtarzałem, że nie chcę mieć ani żadnej pory ani 
godziny, która byłaby moja? 
- Ależ Ojcze - odpowiedział mu Zazzera - Ojciec nie odpoczywa nawet jednej minuty! 
- W Niebie - dodał Filip- znajdziemy odpoczynek; w Niebie! 
 

LOGIKA SZATANA 
 

Pewien młodzieniec spowiadał się u kapłana, przyjaciela Świętego. Spowiednik, 
zorientowawszy się, że penitent pozwalał sobie na nadmierną poufałość z swoimi 
siostrami, często mu powtarzał: 
-Synu, źle postępujesz, ponieważ przesadne żarty mogą zwyrodnieć w nadmierną 
poufałość  i doprowadzić do braku wzajemnego szacunku. 
Ale młodzieniec nie pozwalał sobie tego wytłumaczyć, mówiąc, że w tym nie ma 
niczego złego, że bawił się bez jakiejkolwiek złej myśli. 
Jednego dnia, gdy spowiednik powtarzał mu to samo zalecenie, wzruszając ramionami 
dał do zrozumienia, iż jest tym znudzony. Wtedy przyjaciel Świętego powiedział mu: 
- Idź do ojca Filipa i zasięgnij jego rady. 
Chłopiec posłuchał. Filip, gdy tylko dowiedział się, o co chodzi, zapytał go: 
- Świetnie, synu, jaki wykonujesz zawód? 
- Studiuję. 
- A co studiujesz? 
- Logikę. 
-Ach! Logikę!... piękne słowo!... No dobrze!... Więc wiesz, że szatan jest najbardziej 
biegłym logikiem, który uczy abstrahowania i mówienia „kobieta” a nie „siostra”. 
Młodzieniec zrozumiał niebezpieczeństwo, na jakie się narażał i zerwał z niedobrym 
nawykiem. 

Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri 
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Staruszek u spowiedzi: 
- Proszę księdza, w czasie wojny ukrywałem Żyda u mnie w piwnicy. 
- To bardzo dobry uczynek, chwalebny! 
- Ale proszę księdza, za każdy dzień musiał mi płacić 100 dolarów. 
- To zrozumiałe, ryzykowałeś życiem, to żaden grzech. 
- Co za ulga - mówi staruszek, oddala się na parę kroków, ale po chwili wraca 
i niepewnie pyta: 
- A może powinienem mu powiedzieć, że wojna się już skończy 

 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

Bojownik IRA poszedł do nieba, wychodzi św. Piotr i mówi:  
- Grzeszyło się za życia?  
- No grzeszyło.  
- Podkładało się bombki?  
- No podkładało.  
- Ginęli niewinni?  
- No ginęli.  
- To co chciało by się do nieba, co?!  
- Nie gadaj ! Macie 5 minut żeby się ewakuować 

 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

Młoda zakonnica przyjechała do Nowego Jorku. Przerażona ruchem ulicznym 
stanęła niepewnie przy przejściu dla pieszych. Nagle podbiega do niej dwóch ski-
nów. Porywają ją na ręce i bezpiecznie przenoszą na drugą stronę ulicy.  
- Dziękuje, panowie - wyszeptała zaskoczona zakonnica.  
- No problem! - mówi jeden skin. - Przyjaciele Batmana są naszymi przyjaciółmi!  

 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

Kobita kupuje kurczaka w supermarkecie. Sprzedawca podaje jej jednego z chłod-
ni. Jak na 4-ro osobową rodzinę ten egzemplarz wydaje się jednak za mały. 
- Będzie większy? - pyta kobita. 
- Nie będzie, jest już martwy - odpowiada sprzedawca 

 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

Pewne małżeństwo ma "ciche dni". Wieczorem mąż pisze do żony: 
-"Żono, obudź mnie o piątej". 
Nazajutrz mąż budzi się o siódmej i spostrzega na stole kartkę: 
-"Mężu wstawaj, już piąta!".  

 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
 

Podobno na początku wszyscy ludzie byli jednej barwy. Ale kiedy Pan zapytał się 
Kaina, co zrobił ze swoim bratem, to ten zbladł i tak mu już zostało.  

oprac. Br. Franciszek Kiklica COr 
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INTENCJE 

MIESIĘCZNE 
APOSTOLSTWA 

MODLITWY 
 
 

LIPIEC:  
intencja kongregacyjna: Niech czas wakacji, urlopów staje się dla chrze-
ścijan czasem łaski i błogosławieństwa.  
intencja misyjna: Módlmy się, aby świadomi własnego obowiązku misyjnego wszyscy chrześcijanie czynnie pomagali tym, którzy są za‐angażowani w ewangelizację narodów.  
SIERPIEŃ: 
intencja kongregacyjna: Aby pielgrzymi swoim świadectwem życia ewangelicznego pomagali innym odnajdywać drogi do Boga.  
intencja misyjna: Módlmy się, aby Kościół w Chinach dawał świadec‐two coraz większej jedności wewnętrznej i mógł wyrazić rzeczywistą i widzialną jedność z Następcą Piotra.  
WRZESIEŃ:  
intencja kongregacyjna: Niech wspólna, odpowiedzialna troska na‐uczycieli i rodziców zaowocuje w nowym roku szkolnym dobrymi wy‐nikami nauki i wychowania.  
intencja misyjna: Módlmy się, aby z radością łącząc się z Chrystusem wszyscy misjonarze i misjonarki potrafili przezwyciężyć trudności, jakie napotykają w codziennym życiu. 
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Od środka I okładka: 
 

„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga”. 

 Czasem człowiekowi należą się pieniądze. Jakże szybko zmieniają one wartość!  Czasem człowiekowi należy się respekt, szacunek,  ale często są to odruchy tylko oficjalne i nieszczere. Natomiast Bogu należy się wszystko,  cokolwiek mamy ‐ całe nasze życie, nasza dusza. Często jednak człowiekowi oddaje się to, co należy się Bogu. W okresie kultu jednostki Ułożono litanię do Stalina: Poranku naszej ojczyzny, chorąży pokoju, inżynierze dusz ludzkich, gwiazdo postępu... Często Bogu oddaje się to, co należy się człowiekowi:  ktoś przychodzi do kościoła jak z wizytą kurtuazyjną,  postoi chwilę i pójdzie.  Zaliczył wizytę u Pana Boga.  Inny przychodzi do spowiedzi  tak, jakby przyszedł z wizytą do psychologa. Taka jasna Ewangelia.  Mówi wprost, że w rozpolitykowanym świecie trzeba  pomyśleć o tym, co należy się Bogu.  
ks. Jan Twardowski 
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Okładka  II 
 
 

"Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie".  Stale żyjemy w przekonaniu,  że nam się wszystko należy i najczęściej nie chcemy  ani darmo przyjmować, ani darmo dawać,  Tymczasem wszystko, co mamy ‐ mamy od Boga  i nie jest to nasza "należność", ale dowód Jego laski.  Przed Bogiem wszyscy jesteśmy żebrakami.  Darmo otrzymaliśmy życie, piękno tego świata,  zdolność kochania, radość, uzdrawiające cierpienie. Czy umiemy darmo dawać?  Jeżeli cokolwiek dajemy,  przeważnie czekamy na wdzięczność,  pamięć serca, wzajemność uczucia.  Stale tyle wokół gorzkich pretensji:  tyle mu dawałam, poświęcałam się,  a on nawet mi nie podziękował! Bóg zachęca nas do nie atrakcyjnej postawy żebraka.  Wszystko, co mamy i dajemy, jest łaską Bożą.  Świadomość tego da nam wielką wewnętrzną  wolność i radość dziecka Bożego.  Jakie to szczęście mieć poczucie, że należę całkowicie do Boga,  który mnie kocha, wie, kiedy, co i w jaki sposób mi dać. Umiejętność dawania darmo uwalnia człowieka  od pretensji, urazów, żali, bólu gorzkiej niewdzięczności.  
ks. Jan Twardowski 


