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CZCIGODNI CZYTELNICY!

TO JEST NASZ WSPÓLNY DOM

Ksiądz Henryk pisząc tym razem w swym artykule o bocznych
ołtarzach w prezbiterium Bazyliki na Świętej Górze ukazuje nam nie
tylko historię ich powstania, ale również przekazuje nieco z historii
życia tych, które one przedstawiają. I to właśnie stanowi nie tylko zaproszenie, abyśmy jako będący jeszcze w drodze, jako dojrzewający do
świętości, wzięli z ochotą do rąk ten nowy numer „Świętogórskiej Róży
Duchownej”.
Znajdujemy tutaj treści przypominające nam o tym, że przeznaczeni jesteśmy do życia w niebie, i o tym, że tak naprawdę, jak pisze
Ks. Tadeusz, w mocy Miłości Boga tam się dostajemy. Droga do nieba
jest drogą dla każdego: dla młodych, którzy o sobie piszą, dla chorych,
którzy wspominają swój pobyt na wczaso – rekolekcjach, dla uzależnionych, którzy na Świętej Górze przeżywają swoje nawrócenie, oraz
dla przybywających do naszego klasztoru na stałe, którzy zdradzają nam
tym razem, jak odkryli swoje powołanie. Wszyscy, pod opieką Maryi,
która 90 lat temu objawiła się w Fatimie, co 15 sierpnia br. w kazaniu
swym przypomniał Biskup Grzegorz Balcerek, a także wsparci wstawiennictwem błogosławionego Edmunda, z którym znów możemy się
tu spotkać, a także pod opieką naszych Patronów, możemy naprawdę
stawać się na miarę ewangelicznych wymagań, możemy chociaż trochę
postąpić na drodze do doskonałości.
Niech dom świętogórski, który jest Waszym domem, jak przypomina nam o tym O. Superior, i lektura tu zaproponowana, staną się
niejako przedsionkami tej rzeczywistości, którą poznali już w pełni
Wszyscy Święci, a którą w modlitwach naszych wypraszamy Braciom
i Siostrom, którzy jeszcze są w czyśćcu. Być może, że w tym gronie są
Drodzy Twórcy czy Czytelnicy Świętogórskiej Róży Duchownej.
O nich, na czele z ks. Tadeuszem Nagelem COr, w tych dniach szczególnie pamiętajmy.

Jesienny czas refleksji, nostalgii, przemijania skłania nas do refleksji
nad tym, co minęło i przeszło już tylko do historii. W takim klimacie, osnutym w jesiennych mgłach, coraz bardziej stają się odległe realne kształty
naszych domów rodzinnych i tych, z którymi przeżywaliśmy radość bycia
razem w naszym wspólnym domu. Świadomość, że część naszych domowników jest już po drugiej stronie rzeczywistości mobilizuje nas do wdzięcznej pamięci, modlitwy i wspomnień. Wyzwalamy w sobie coraz bardziej
zacierane rysy sylwetek, twarzy tych, którzy z nami tworzyli nasz dom. Prawo przemijania, ciągłe zmiany nie może w nas pogłębić ducha pesymizmu,
apatii, ale ożywić świadomość, że kiedyś znów spotkamy się z tymi wszystkimi, z którymi dzieliliśmy radość przebywania we wspólnym domu.
Jest jednak dom, który dla wszystkich od ponad 300 lat był domem,
jest domem i będzie domem, bo w nim zawsze jest obecna Matka. To dom
świętogórski, który był i jest otwarty dla wszystkich pokoleń, którzy tu pielgrzymują i przeżywają swoje radości i smutki, swoje wzloty i upadki stając
przed Obliczem Matki Świętogórskiej Róży Duchownej. Sięgając do historii
i przeszłości wyraźnie dostrzegamy w zapisach kronikarskich radości i problemy, z jakimi przychodzili do naszej Matki, którą Sługa Boży ks. kardynał
Stefan Wyszyński nazwał: „Matką uważnego spojrzenia”. Bo rzeczywiście,
Ona z świętogórskiego obrazu spogląda i koncentruje swój wzrok na każdym
i każdej, którzy przychodzą do Niej jak do Matki. Nie dziwi nas fakt, że fundatorzy, czciciele i pielgrzymi podejmowali wysiłki, aby ten dom świętogórski był piękny i przestrzenny, by budził podziw i zachwyt, by w nim można
było uczyć się historii i świętości, ale nade wszystko uczyć się godnego
człowieczeństwa, a tego można się nauczyć tylko przy Sercu Matki razem
z tymi, którzy przychodzili i przychodzą tu do naszego wspólnego domu.
Bogactwo form, barw, kształtów i treść przekazywanych prawd od wieków
niezmiennych i wielość konfesjonałów, które jako niemi świadkowie potwierdzają cud przemiany ludzkich serc i sumień, jaka się dokonywała i dokonuje właśnie tu - w tym miejscu, sprawia, że ten nasz wspólny dom jest
wciąż nawiedzany przez współczesnych pielgrzymów, często poranionych
przez życie, poszukujących duchowego wytchnienia i umocnienia w wierze,
a nade wszystko oczyszczenia, które prowadzi do zjednoczenia poprzez
Matkę z Jej Synem Jezusem Chrystusem.

W imieniu zespołu redakcyjnego
Ks. Leszek Woźnica COr
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Jak w każdym domu szczególną rolę jednoczącą i wpływającą na klimat
i atmosferę spełnia matka, tak i w naszym wspólnym domu od wieków doświadczalna obecność Matki Świętogórskiej Róży Duchownej wpływa na ten
specyficzny klimat i atmosferę, jaką przeżywają przybywający tutaj z różnych
okazji pielgrzymi, turyści, poszukujący ciszy i piękna.
Sanktuarium Świętogórskie w swoim programie duszpasterskim dostrzega potrzebę formowania współczesnego człowieka poprzez szeroko pojętą
kulturę duchową i materialną. Kustosze tego miejsca – filipini - w ten sposób
w pełni realizują swój charyzmat, jaki przekazał Ojciec Założyciel św. Filip
Neri, wielki odnowiciel Kościoła czasów po trydenckich, twórca nowej szkoły
duchowości włoskiej i humanista w pełnym tego słowa znaczeniu oddziaływujący do dziś. To właśnie w domu świętogórskim pod okiem Maryi, Mistrzyni
Życia Duchowego, uczestnicy rekolekcji, dni modlitw i skupienia podejmują
wysiłki formowania swojego człowieczeństwa na miarę czasów dzisiejszych.
Konferencje, kazania, medytacje, konfesjonał i kierownictwo duchowe, to
ogromne pole działania jakie dokonuje się na Świętej Górze. Dziś do tych
podstawowych form dochodzi jeszcze jedna bardzo ważna forma oddziaływania duszpasterzy świętogórskich, która wyraża się poprzez muzykę i śpiew,
który promowany w pięknie liturgii kościołów filipińskich zawsze był na wysokim poziomie. Stąd też forma muzyki oratoryjnej zapoczątkowanej w rzymskim oratorium przez św. Filipa znalazła szczególne odbicie w Świętogórskim
Sanktuarium. Sięgając do historii wydobywamy dziś z archiwaliów muzycznych świętogórskiego klasztoru wspaniałe skarby muzyki oratoryjnej, która po
przeszło 200 latach na nowo rozbrzmiewa w bazylice na Świętej Górze. Organizowane Festiwale Muzyki Oratoryjnej: „Musica Sacromontana” najlepiej
dowodzą nie tylko o wspaniałej przeszłości, ale o wciąż aktualnej możliwości
poruszania ludzkich serc poprzez piękno muzyki i śpiewu. To również tworzy
wspaniały klimat Świętogórskiego Domu Matki.
Jako Stróże Świętego Miejsca z pełną świadomością i determinacją podejmujemy wysiłki, aby przybywających na Świętą Górę turyści, pielgrzymi
otoczeni pięknem architektury, sztuki, a także wspaniała muzyką i śpiewem
pielęgnowanym w liturgii i urządzeniu nabożeństw poruszały serca i powodowały tęsknotę, by powracać tu nie tylko myślą i sercem, ale w rzeczywistości jednoczyć się w tym wspólnym Domu Matki, gdzie zawsze możemy czuć się dobrze i bezpiecznie, gdzie zawsze możemy doświadczać bliskości kochającego
serca Matki, która prosto z serca do serca kieruje swa miłość. Uwierzmy w to.
Ks. Zbigniew Starczewski COr
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POWOŁANIE DO WIECZNOŚCI
Jesień wprowadza niezwykły
klimat refleksji i zadumy. Zmieniająca się przyroda podpowiada, że
wszystko przemija i kiedyś się kończy. Żywe wspomnienia lata, wywołują tęsknotę za ciepłymi i radosnymi chwilami. Dobiega końca
także rok kościelny, przeżywany
pod hasłem: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Klimat
jesieni i związana z nim Uroczystość Wszystkich Świętych oraz
Dzień Zaduszny każe spojrzeć także na to ostateczne powołanie
człowieka, jakim jest powołanie do
wieczności.
O wieczności myślimy raczej
rzadko, niechętnie i czasem ze strachem. Jak na katechezie zacznę
rozmowę z moimi uczniami o rzeczach ostatecznych, to bywam odbierany
różnie. Nieraz padają zarzuty, że straszę piekłem, że życie jest piękne
i mam tego piękna młodym nie zabierać. Także z ambony mówić o wieczności jest trudno. Ale przecież taka jest ludzka natura – człowiek zmienia
się i starzeje, a w końcu umiera. To jeszcze jesteśmy w stanie zaakceptować, ale jak ktoś umiera przedwcześnie, jak dziecko w łonie matki, jak
dziewczynka z gimnazjum wpada pod koła tira, jak ojciec zostawia troje
małych dzieci, jak odchodzi ksiądz, którego tak lubiliśmy, jak ginie maturzystka, która była oczkiem w głowie rodziców, jak giną pielgrzymi pod La
Salette? Jak wtedy zareagować? Jak to przyjąć? Jak się nie buntować?
Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, życie człowieka jest tajemnicą.
Tylko Pan Bóg zna tajemnicę życia i śmierci. W wyznaniu wiary (Credo)
mówimy, że wierzymy „ … w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne”.
Z tego wynika, że prawdziwie chrześcijańska postawa powinna polegać na
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tym, abyśmy pragnęli wieczności, bo przecież w wieczności spotkamy się
z Bogiem twarzą w twarz. Czyż może być coś piękniejszego niż
osiągnięcie wieczności? Przecież to ona jest ostatecznym powołaniem
każdego z nas.
Dlaczego się buntujemy i nie potrafimy przyjąć śmierci? Powody są
dwa. Po pierwsze, dlatego, że mamy słabą wiarę. Nie pogłębiamy więzi
z Chrystusem, który śmierć zwyciężył, zmartwychwstał i obiecał je tym,
którzy w Niego wierzą. Dzięki temu Kościół głosi z mocnym przekonaniem, iż „życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy.
I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane
w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych). Po drugie, dlatego, że
lansowana jest kultura i taki sposób życia, w których nie ma miejsca na
przemijanie i przekraczanie granicy życia i śmierci. Ludzie chcą zapomnieć
o nieuchronnym kresie i o progu, z którym będzie trzeba się zmierzyć. Stąd
coraz rzadziej towarzyszymy umierającym modlitwą, łatwo „oddajemy”
ich do szpitali i domów opieki, nie potrafimy z nimi rozmawiać, a księdza
prosimy o posługę na samym końcu. To są przejawy chrześcijańskiej niewiary. Bo jak inaczej nazwać kogoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem
i wszystko „załatwia” niby po chrześcijańsku, ale w życie wieczne nie wierzy? Odchodzenie i śmierć kogoś bliskiego jest zawsze próbą wiary
i sprawdzianem dla rodziny.
Obiektywnie trzeba jednak powiedzieć, że z naszą wiarą w życie
wieczne nie jest tak źle. Wystarczy udać się na cmentarz – niekoniecznie
1 listopada, ale w zwykły dzień. Każdego dnia jest tam wielu ludzi. Porządkują groby swoich bliskich, z miłością układają kwiaty, z modlitwą
zapalają znicze. Co wzruszające i budujące, nie są to tylko ludzie starsi.
Trzeba sobie uświadomić, że postawa chrześcijanina, który wątpi
w życie wieczne zawsze wpływa na życie doczesne i na doczesną pamięć
o tych, którzy już odeszli. Jeśli ktoś się nie przejmuje wiecznością, to żyje
tylko chwilą i nie chce „zapracować" sobie na wieczność. Mówiąc
o wieczności jako o powołaniu człowieka trzeba wszakże to doprecyzować.
Może przecież ktoś tę rzeczywistość zrozumieć jako konieczność. Cóż to
więc za powołanie? Do czego jest to powołanie?
Powołanie do wieczności jest powołaniem do wspólnoty z Bogiem,
aniołami i wszystkimi ludźmi. I tak naprawdę, to powołanie nie następuje
w momencie śmierci, lecz w momencie narodzenia człowieka. Nie w tym

sensie, że człowiek jest bytem żyjącym by umrzeć, ale rozumiane w ten
sposób, że przez całe życie człowiek realizuje to ostateczne powołanie,
wypełniając swoją życiową misję zgodnie z przykazaniem miłości. Trwać
we wspólnocie z Bogiem i ludźmi – to przecież ideał życia chrześcijańskiego. Trwać w tej wspólnocie oznacza wypełniać to, czego Bóg ode mnie
oczekuje i co w związku z tym przynosi pożytek braciom i siostrom. Warto
zauważyć, że tak rozumiane powołanie do wieczności nie jest czymś niezwykłym, a śmierć staje się tylko przejściem (sic!) do wieczności. Z tego
powodu dojrzały chrześcijanin nie obawia się śmierci, bo wie, że Bóg na
niego czeka. Choć lęk umierania jest czymś naturalnym, bo przecież będzie
to próba, może nawet bardzo bolesna próba, o której nie mamy wyobrażenia. Chrystus dał nam przykład, żebyśmy wiedzieli, że będzie to poważna
próba. Sam przeżył to w Ogrójcu, gdy na Jego czole pojawił się krwawy
pot. Tylko, że gdy Jemu ufamy, to lękamy się mniej, bo przecież On nam
„przetarł” drogę do wieczności i tam przygotował nam mieszkanie.
Słyszałem kiedyś piękne opowiadanie. Pewnego pustelnika pielęgnującego kwietnik zapytano, jak chrześcijan powinien zachować się w momencie końca świata. Starzec, trzymając grabie, spojrzał z uśmiechem na
pytającego i odrzekł: powinien spokojnie pielęgnować róże. Bardzo to pouczające. Nie chodzi tu o nieprzejmowanie się śmiercią i powtórnym przyjściem Pana. Chodzi o to, że człowiek może być spokojny o swoją wieczność, jeśli przez całe życie, z miłości do Boga i bliźniego, robi to, co do
niego należy. Przecież powołanie do wieczności jest powołaniem do rzetelnego wypełniania obowiązków wynikających ze swojej życiowej misji.
Powołanie do wieczności jest jakby powołaniem wszystkich powołań.
Czas ucieka wieczność czeka. Może warto w jesienny długi wieczór
się zastanowić: jak wypełniam ten czas, który Bóg mi daje? Czy realizuję
przykazanie miłości? Jakim jestem
ojcem,
matką,
księdzem,
nauczycielem?
Jakim
jestem
lekarzem,
księgowym,
jakim
budowlańcem czy handlowcem? Jeśli
z miłością czynię, co do mnie należy,
mogę spokojnie czekać na upragniony
moment przejścia.
Ks. Jakub Przybylski COr
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STATE BUONI, SE POTETE!
– CZYLI O MŁODZIEŻY NA ŚWIĘTEJ GÓRZE
Nasza historia toczy się już od września 2002 roku, kiedy to małżeństwo nauczycieli Zosia i Jurek Przeniczka zaczęli pomagać na Świętej Górze kilku dzieciom mającym problemy w nauce. 15 marca 2003 roku,
w rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr zrodził się
pomysł powołania do życia - w ramach istniejącego już Stowarzyszenia
Promocji Kultury Chrześcijańskiej „IGNIS” - towarzystwa młodych ludzi,
którzy zechcą tak jak Wawrzyniec czynić dobro. Ze strony Księży Filipinów opiekę nad powstającym dziełem objął ks. Dariusz Dąbrowski COr..
We wrześniu 2003 roku demokratycznie podjętą decyzją wybraliśmy hasło
Chrześcijańskiego Towarzystwa Pomocy Szkolnej pochodzące z sentencji
św. Filipa Neri: „State buoni, se potete”, czyli „BĄDŹCIE DOBRZY, JEŚLI
POTRAFICIE”. Naszym symbolem jest IGNIS – OGIEŃ Ducha, który
przeniknął Filipa w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 1544 r. Później,
w roku 2006 naszym znakiem rozpoznawczym stały się czerwone koszulki
symbolizujące ten ogień, ogień radości.
Od trzech lat na Świętej Górze organizujemy Diecezjalne Dni Młodzieży, które są kontynuacją Festiwalu Piosenki Religijnej. Temat pierwszego DDM-u brzmiał: „Przyszliśmy oddać Mu pokłon”. Dni te miały za
zadanie przygotowanie młodzieży z Archidiecezji Poznańskiej do Światowych Dni Młodzieży odbywających się w Kolonii. W roku 2006 mottem
przewodnim młodzieży przybywającej do świętogórskiego klasztoru było
hasło: „Odkryjmy radość wiary”. Na tegorocznych dniach młodzieży poznawaliśmy świat i naturę Aniołów i Demonów. W 2008 roku planujemy
poruszyć temat rodziny. Idea Diecezjalnych Dni Młodzieży rozrasta się
z roku na rok coraz bardziej. Przybywa do nas coraz więcej osób z różnych
stron, natomiast my reklamujemy ją poza diecezją, a nawet poza granicami
kraju, choćby z okazji Europejskich Dni Młodzieży organizowanych przez
wspólnotę braci z Taize.
Oprócz DDM odbywają się corocznie Dni Młodzieży Oratoryjnej, na
które przyjeżdża młodzież ze wszystkich kongregacji filipińskich w Polsce.
Ideą zarówno Diecezjalnych Dni Młodzieży jak i Dni Młodzieży Oratoryjnej jest przybliżanie się do Boga i wzajemne lepsze poznanie się młodych
ludzi z różnych regionów Polski poprzez wspólne spotkania i wymianę
7
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doświadczeń. Przez cały okres swojej działalności duszpasterstwo organizuje czuwania dla młodzieży, aby wspólna modlitwa była okazją do spotkania i napełnienia się Bożymi darami.
Od początku powstania ChTPS-u i Duszpasterstwa Młodzieży wyjeżdżamy na wspólne wyjazdy do różnych miejsc naszej Ojczyzny. Zwiedzaliśmy m.in. Sobótkę, Kudowę Zdrój, Poznań i dwukrotnie Kraków.
W roku szkolnym 2006/7 Duszpasterstwo Młodzieży podjęło wzmożoną działalność. Prawie rok zbieraliśmy pieniądze na wyremontowanie
naszej salki. Między innymi sprzedawaliśmy własnoręcznie robione figurki
z masy solnej oraz kartki świąteczne. Nasze staranie wsparł m.in. „Bank
Dziecięcych Uśmiechów” oraz życzliwość wielu ludzi przychodzących na
nabożeństwa na Świętą Górę. W wyremontowanym pomieszczeniu, oddanym do użytku w czerwcu 2007 roku, mieści się kawiarenka, w której młodzież spotyka się regularnie, a bywalcy świętogórskigo sanktuarium mogą
napić się kawy po niedzielnej Mszy św.. Warto podkreślić, że znajdują się
tam kinkiety przedstawiające sceny z życia świętego Filipa Neri, których
próżno szukać na całym świecie. Salkę tę uroczyście poświęcił Ojciec Wizytator naszej Kongregacji, wysłannik Stolicy Apostolskiej, pochodzący
z Wiednia ojciec Felix Selden COr, który serdecznie pogratulował nam
istnienia tego miejsca spotkań. W naszej kronice napisał: „Czuje się, że
salka powstała w duchu świętego Filipa”. Poza stworzeniem kawiarenki
powstało także oratorium, czyli salka modlitewna, którą w tym roku planujemy urządzić tak, by mogła spełniać swoje zadanie.
Święta Góra gromadzi ponad 20 młodych ludzi. Do szkół średnich w
Gostyniu i Grabonogu uczęszcza ponad 2 tys. osób, zatem jest to ok. 1%
młodzieży. Dlaczego inni nie angażują się w życie religijne i społeczne?
Czym jest to spowodowane? Być może brakiem świadomości, wiedzy,
obawami? Duszpasterstwo otwiera nam
oczy na Boga i świat wokół nas, uczy
przyjaźni i współpracy, może zatem warto
zastanowić się nad tym problemem.
Zapraszamy więc do przyłączenia się do
nas. Więc gdziekolwiek to czytacie, razem
z nami: State buoni, se potete! Bo my
przynajmniej się staramy... .
Magda Tęga, Szymon Przebinda
8
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DNIA 15SIERPNIA, W GOSTYNIU, NA ŚWIĘTEJ GÓRZE,
w czasie Uroczystości Wniebowzięcia NMP, z udziałem rolników, którzy
przynieśli wieńce żniwne i z udziałem żołnierzy WP, przy ołtarzu polowym, odbyła się uroczysta suma, w czasie której Ks. Bp Grzegorz Balcerek wygłosił niżej prezentowane kazanie.
Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu…
Takimi słowami z Księgi Apokalipsy, które usłyszeliśmy przed chwilą
w I czytaniu, rozpoczyna się liturgiczny tekst na dzisiejszą Uroczystość.
Niepokalana i Wniebowzięta Matka Zbawiciela nazwana jest „Wielkim
Znakiem”. W historii Kościoła raz po raz wraca to określenie Maryi. Sięgnijmy do zapisu wydarzeń sprzed 90 laty, do wspomnień Łucji Santos,
najstarszej z trojga dzieci fatimskich. Oto pod datą 13 maja 1917 roku czytamy: Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, ponaglając owce. Zobaczyliśmy znowu błyskawicę, a po zrobieniu kilku kroków dalej, ujrzeliśmy na skalnym
dębie Panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem
jeszcze jaśniejszym niż promienie słoneczne. Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, które Ją otaczało. A dnia 13 października
tego samego roku: Pani rozchyliła szeroko ręce promieniujące w blasku
słonecznym. Gdy się uniosła, Jej własny blask odbijał się od słońca. A potem nastąpiło to, co nazwano cudem słońca. Na oczach tysięcy ludzi słońce
oderwało się od firmamentu nieba i wirując zaczęło zbliżać się ku ziemi,
jakby miało w nią uderzyć. Ludzie padali na kolana, wołali o miłosierdzie
Boże. Wielu trwale się nawróciło.
Najmilsi, to fragment opisu objawień Maryi w Fatimie. Od 13 maja
do 13 października 1917 roku trójce dzieci: 10 letniej Łucji, 8 letniemu
Franciszkowi i 7 letniej Hiacyncie objawiała się w małej, zapomnianej
wiosce Fatima, w Portugalii – Maryja Matka Boża. Zapytana przez dzieci,
jakie jest Jej imię, odpowiedziała: Jestem Matką Boską Różańcową.
Maryja przekazała dzieciom także trzy tajemnice. Pierwsza dotyczyła zakończenia I wojny światowej oraz – jeśli świat się nie nawróci – kolejnej wojny światowej. Druga dotyczyła Jej Niepokalanego Serca oraz nawrócenia Rosji, a trzecia mówiła o wielkim prześladowaniu Kościoła,
o męczeńskiej ofierze wielu biskupów i księży, także o zamachu na życie
Ojca Świętego. Maryja obiecała dzieciom fatimskim, że będą w niebie,
9
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zapowiedziała, że Franciszek i Hiacynta niebawem umrą, a Łucja pozostanie jeszcze jakiś czas na ziemi, bo będzie potrzebna Maryi. Wszystko, co
zapowiedziała Maryja, wypełniło się: zakończyła się rok później I wojna
światowa. Lecz ludzie nie posłuchali Maryi, nie nawrócili się i wybuchła
jeszcze straszniejsza, II wojna światowa. Przyszły straszne prześladowania
Kościoła, wielu księży poniosło śmierć męczeńską. (Z naszej poznańskiej
archidiecezji 263 straciło życie, i to w większości w obozach koncentracyjnych). 13 maja 1981 roku Maryja cudem ocaliła życie Ojca Świętego Jana
Pawła II. Zamach według wszelkich ludzkich obliczeń powinien był się
udać. Po poświęceniu przez Jana Pawła II Maryi świata i Rosji, w 1984
roku, upadł komunizm, który zdawał się rozlewać niemal już po całej ziemi. Krótko po objawieniach, w kwietniu 1919 roku umarł Franciszek mając
niecałe 11 lat, a w lutym 1920 roku zmarła Hiacynta mając zaledwie 9 lat.
Jak wiemy, przed siedmioma laty Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie
pielgrzymki do Fatimy, 13 maja 2000 roku, beatyfikował te dzieci, to znaczy stwierdził, że są one w niebie, bo takim stwierdzeniem w swojej istocie
jest beatyfikacja i kanonizacja. Za łaską Bożą mogłem w tamtej uroczystości osobiście uczestniczyć, także spotkać się wówczas z siostrą Łucją. Łucja kilka lat po objawieniach wstąpiła do zakonu. Najpierw do zgromadzenia św. Doroty, później, za zgodą sługi Bożego papieża Piusa XII, do karmelu w Coimbra w Portugalii. Prowadziła ciche, pokorne, pełne ofiary
i modlitwy życie siostry karmelitanki. Zmarła 13 lutego 2005 r. w opinii
świętości, niecałe dwa miesiące przed śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła
II. Wszystko, co powiedziała Matka Boża w Fatimie spełniło się.
Orędzie z Fatimy, choć spełnione, jest ciągle jeszcze aktualne.
Wszyscy czujemy, że świat i nasza cywilizacja znajduje się na ostrym zakręcie. Powstaje zupełnie nowy styl życia, jakość życia. Są tacy, którzy
chcieliby ogłosić, że w tym nowym stylu życia nie ma miejsca dla Pana
Boga, dla naszej wiary. Rzeczywiście, są poszczególni ludzie, społeczeństwa a nawet narody żyjące z dala od Pana Boga. To prawda. Człowiek jest
wolny i może Bogu powiedzieć: nie. Co jednak wstawimy w miejsce Pana
Boga, w miejsce Bożych przykazań? Świat bez Boga idzie ku zatraceniu,
ku samozagładzie. I właśnie Fatima przypomina nam to, co zapisane zostało już w Piśmie Świętym: Bóg mówi: „w pokucie i nawróceniu jest wasze
ocalenie!” Matka Boża Fatimska podaje nam konkretne sposoby pokuty.
Jest nią wierne, codzienne odmawianie różańca świętego i nabożeństwo
10
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pierwszych sobót miesiąca. Nabożeństwo to polega na przystąpieniu
w każdym miesiącu do spowiedzi świętej, nawet jeśli nie mielibyśmy sumienia obciążonego grzechem ciężkim i na przyjęciu w pierwszą sobotę
miesiąca Komunii świętej z miłości do Jezusa i Maryi, jako wynagrodzenie
za nasze grzechy, a także za pięć szczególnie raniących Serce bluźnierstw.
Jako pasterz Kościoła proszę was najmilsi, przyjmijcie wezwanie Pisma
Świętego, przyjmijcie wezwanie Maryi do nawrócenia i do pokuty.
Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej jest podziękowaniem zarówno za tak dojrzały „owoc” ziemi i Bożej łaski, jakim jest Maryja, jak
i za zbierane na naszych oczach, niekiedy w upale i trudzie, owoce polskiej
ziemi: za kłosy pełne ziarna, za bogactwo ogrodów i pól, za owoce polskich sadów. Czy może być piękniejszy wystrój kościołów i ołtarzy w dniu
dzisiejszym, niż zgromadzone tu kwiaty, kłosy, dorodne warzywa i pierwsze owoce sadów? Jak bardzo ich widok kieruje nasze serca ku Panu Bogu,
który obdarował nas nie tylko najpiękniejszym Owocem swej miłości do
człowieka, jakim jest Maryja – Matka Odkupiciela, ale także co roku cieszy
człowieka nowymi pokarmami, jakie rodzi ziemia – oraz pięknem kolorowych kwiatów. Zaprawdę – wychwalajmy i dziękujmy Panu Bogu za tych,
którzy nas żywią i którzy bronią nas.
Dzisiejsza uroczystość przecież może być nazywana także dniem
zwycięstwa. Wspominamy zwycięstwo łaski odkupienia, jakie dokonało się
w Maryi Matce Bożej przez Jej chwalebne Wniebowzięcie. Ale wspominamy także zwycięstwo Wojska Polskiego sprzed 87 laty. To zwycięstwo bitwy warszawskiej, ten „cud nad Wisłą” patrząc na układ sił, nie powinno się
było dokonać. Doszło do niego dzięki męstwu polskich żołnierzy i mądrości
dowódców. Ale mogło ono nastąpić jedynie dzięki żarliwej modlitwie całego
naszego narodu, dzięki opiece Maryi. Decydująca faza bitwy rozegrała się
między uroczystością Wniebowzięcia 15 sierpnia, a obchodzonym wówczas
22 sierpnia Świętem Niepokalanego Serca Maryi. A działo się to – zauważmy – trzy lata po objawieniach fatimskich, które światu ukazały troskę Niepokalanego Serca Maryi o losy świata i pokój na ziemi.
Obok niewątpliwych sukcesów naszego narodu i niepodległej Ojczyzny, patrzymy dzisiaj na różne nasze klęski moralne, polityczne, gospodarcze. Z niepokojem myślimy o przyszłości rodzin i wychowania, skoro tak
wielu młodych żyje w grzechu, bez ślubu kościelnego. Martwimy się tym,
że nie ma pracy w naszym kraju dla dobrych fachowców, którzy coraz licz-

niej swe twórcze siły oddają poza granicami Polski. Niepokoi stan służby
zdrowia i zapowiadane dalsze protesty. Przeraża wręcz brutalność środków
masowego przekazu, które nie licząc się z godnością człowieka, tak łatwo,
pospiesznie i bez zastanowienia, w pogoni za sensacją, gotowe są zniszczyć
niejedno dobre imię. I to są dzisiejsze pola, na których mamy staczać walkę. Zwyciężymy nie siłą, nie mocą naszą, ale mocą Bożą. A jeśli świadomi
jesteśmy, że owa Boża moc nie może się nieraz w nas – z naszej winy –
objawić, to ufnie wołamy do Maryi: Matko Boga, Zwycięska Królowo,
Niewiasto obleczona w słońce, niech i nad nami ukaże się znowu Twój
znak. Panno Najświętsza z Fatimy, Częstochowy i Świętej Góry, Ucieczko
Grzesznych, wspomóż nas w walce duchowej. Okaż nam się Matką. Prowadź do zwycięstwa. Amen.
Ks. Bp Grzegorz Balcerek
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ZASŁUŻYĆ – TO POZWOLIĆ SIĘ KOCHAĆ BOGU
W języku religijnym używamy często słowa „zasłużyć” sobie na zbawienie, nie zastanawiając się nad jego znaczeniem. Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada nam właściwe rozumienie tego słowa.
„Pojęcie «zasługa» oznacza na ogół należną zapłatę ze strony wspólnoty lub
społeczności za działanie jednego z jej członków, uznawane za dobre lub
szkodliwe, zasługujące na nagrodę lub karę. Zasługa wynika z cnoty sprawiedliwości, zgodnie z zasadą równości, która nią rządzi. W znaczeniu ściśle
prawnym nie istnieje ze strony człowieka zasługa względem Boga. Nierówność między Nim a nami jest niezmierna, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od
Niego jako naszego Stwórcy” (KKK 2006, 2007).
Spróbujmy pogłębić nasze rozumienie „zasługi” rozważając słowa Jezusa
i wpatrując się w Niego, jakim On jest względem nas ludzi. On objawił przecież
Boga swego Ojca nie tylko słowem ale całą swoją postawą życia. Publiczną
działalność rozpoczyna Jezus od wezwania: „Czas się wypełnił i bliskie jest
Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
Czas się wypełnił – to Bóg wyznaczył czas, aby nadeszło Królestwo Boże.
Nawróćcie się – zmieńcie sposób myślenia i działania. Zaufajcie Mu, Jego
Radosnej Nowinie, gdyż Ona jest dla wszystkich, bo Bóg kocha wszystkich,
tak jak słońce świeci dla wszystkich. Jego przyjście jest jak uczta, na którą
wszyscy, także obcy, są zaproszeni. Bóg znajduje radość, aby przebaczać,
złamanych podnosić, pokrzywionych prostować, a zagubionych przyprowadzać z powrotem. Bóg jest przecież miłością, a wielu ludzi nie jest o tym przekonanych, nie wie o tym, że Bóg ich kocha. To jest ta radosna wieść, którą
przynosi Jezus i którą chce swoim życiem i postawą wobec ludzi pokazać.
Nawet śmierć, którą Chrystusowi zadadzą, Bóg zamienia na ofiarę przebłagalną za grzechy świata. Tej miłości człowiek nie może zabić, ze świata usunąć.
Jeżeli Jego miłość jest tak wszechmocna, to człowiekowi nic innego nie pozostaje, jak tylko dać jej miejsce na świecie, w swoim życiu i w swoim sercu.
Wierzcie, zaufajcie Mu, gdy On każe głosić tak radosną wieść. On jest jak
Ojciec, jak „Abba - tatuś”. Wasz smutek i lęk niech zamieni się w ufność.
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).
W języku aramejskim słowo „miłosierny” oznacza równocześnie „macierzyński” – jak Ojciec wasz jest miłosierny – macierzyński. Dla nas jest to zaskakujące, ale za to jak bardzo poszerzające nasze rozumienie miłosierdzia Ojca.
Kobieta zanim stanie się matką, tak jak inni dzieli ludzi na tych, którzy jej
korzyść przynoszą i tych, którzy jej szkodzą. Co czyni dla innych, oczekuje za
13
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to podobnej odpłaty. To wydaje się jej rozsądne i sprawiedliwe. Gdy jednak
stanie się matką, to dla tego maleńkiego człowieka, który jej tylko bólu przysporzył; zaczyna ponosić wielkie ciężary: wstawania, karmienia, czuwania,
nieustannego wsłuchiwania się w każdy oddech. Znosi to wszystko bez korzyści, bez pewności sukcesu – wdzięczności dziecka, z ryzykiem, ze to może być
wszystko daremne. Skąd ten nierozsądek? Po prostu – to jej dziecko, o które
„musi się troszczyć”. Naturalny egoizm zostaje przełamany przez naturalny
instynkt miłości macierzyńskiej.
„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna
swego łona? A nawet, gdyby one zapomniały, Ja nie zapomnę o tobie!”
(Iz 49,15). Takim jest Bóg! Kocha wszystkich bezwarunkowo, bez wyjątków,
bez odpłaty, z ryzykiem, że nadaremno. Jego radością jest innych zbawiać.
Duch takiego Boga przynosi nowy etos; więcej nie rachować, ale obdarzać; nie
czynić dobra , aby dobro otrzymać; nie odpłacać złem za zło, lecz przebaczać;
pomagać także tym, którzy nie dziękują. Ten nierozsądek nagle staje się rozsądny. Człowiek zostaje zaproszony do udziału w tym bożym sposobie dawania życia. Jezus wzywa – kochajcie siebie nawzajem tak, jak Bóg was kocha.
Ojciec jest szczodry
W przypowieści o najmowanych robotnikach do winnicy Jezus opowiada o tym, jak Bóg jest szczodry. Jedni robotnicy zostali zaangażowani do pracy
w winnicy rano, inni o godz. 9.00, następni o 12.00, 15.00 i w końcu o godz.
17.00 – ci pracowali tylko godzinę. Wieczorem wypłaca im należność za pracę
rozpoczynając od tych ostatnich. Wszyscy otrzymali po denarze. Najwcześniej
zaangażowani zaczęli szemrać. Wydawać się może, że słusznie. Znosili przecież ciężar całego dnia, a ci ostatni pracowali tylko godzinę. Szemrzący umieli
dobrze rachować – ale nie rozumieli, że gospodarz winnicy znajduje radość
w szczodrym obdarowywaniu wszystkich, a szczególnie tych ostatnich. Jezus
mówi inaczej o Bogu, a tego człowiek nie rozumie. Chciałby podyktować Bogu działanie według własnego rozumienia sprawiedliwości. Chciałby dopasować Boga do swojego myślenia, do swojej logiki. Jezus zaś podpowiada –
musisz zmienić swój sposób myślenia. Bóg jest wolny w swej miłości. Znajduje radość w obdarowywaniu. Ostatnim daje to co i pierwszym. Gdyby ci od
rana pracujący odczytali prawdziwie dobroć gospodarza winnicy nie patrzyliby
zawistnym okiem na nią, wtedy odczuliby radość, że ci ostatni zostali tak hojnie obdarzeni.
Podobną myśl przedstawił Jezus w przypowieści o synu marnotrawnym.
W domu trwała uczta radości, bo syn marnotrawny wrócił, a starszy syn wraca14
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jący z pola, nie chce wejść do domu ojca. Jest niezadowolony, że taka radość
panuje w domu po powrocie utracjusza. Wtedy ojciec wychodzi, cierpliwie
tłumaczy, dobrotliwie zachęca, aby włączył się w radość ojca, bo przecież
syna, który zaginął, odzyskał!

co było, nieważna jest przeszłość, ważna teraz jest radość, że wrócił; ważna
jest tylko przyszłość w radości.

Ojciec przebacza i szuka zagubionych
Dobry Pasterz mając sto owiec traci
jedną, która gdzieś się zagubiła. Bez namysłu zostawia 99 a idzie szukać ten jednej
zagubionej, która przecież nie jest godna
takiego wysiłku. Czy to rozsądne? A jednak, gdy odnajduje, bierze ją na ramiona
i przynosi do stada. Dobry Pasterz jest
miłosierny – macierzyński. Zaprasza przyjaciół i sąsiadów, mówiąc: „… cieszcie się
i radujcie się ze mną, bo odnalazłem owcę, która mi zaginęła. Tak samo w niebie
większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15,6.7).
Gdy chodzi o odnalezienie zaginionej owcy, zagubionej drachmy, dobry pasterz nie lęka się żadnego ryzyka, żadnego wysiłku. Ileż tu prostoty, która nie
zna kalkulacji, ileż miłości dla grzeszników!
Powróćmy do przypowieści o Synu Marnotrawnym, którą może lepiej
byłoby nazwać przypowieścią o nieskończonej dobroci i miłosierdziu Ojca.
Gdy jeden z synów żąda części majątku, która na niego przypada, bo chce
odejść, Ojciec nic nie mówi, daje mu to, czego żąda. Pozwala mu odejść. Nie
zapomina jednak o nim. Jezus mówi, że Ojciec zna ból serca, gdy człowiek –
syn odchodzi. Ojciec cierpi i czeka. Syn zaznał rozkoszy wolności, która sprowadziła go na dno, tak że śmierć głodowa zajrzała mu w oczy. Zastanowił się –
wszedł w siebie i postanowił wrócić, wyznać swój grzech odejścia i prosić
o miłosierdzie.
Gdy był jeszcze daleko – Ojciec go już dojrzał, wybiegł naprzeciw i zanim syn
zdołał choćby jedno słowo wykrztusić, był już w ramionach Ojca. Dopiero
wtedy, będąc w ramionach Ojca, zdołał powiedzieć „Ojcze zgrzeszyłem…”.
„Lecz Ojciec rzekł do sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go,
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utoczone
cielę i zabijcie; będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był
umarły, a znów ożył; zaginął a odnalazł się” (Łk 15,20-24). Jak bardzo spieszno ojcu do radości i do zabawy, gdyż odzyskał syna zdrowego! Nie ważne to,

Johannes Bours, ojciec duchowny w seminarium duchownym
w Münster, wydał zbiór swoich konferencji i rozważań w książce pt „Na drogach, które człowiek wybiera, jest prowadzony przez Boga”. Jedno z rozważań
nosi tytuł „Sztuka zakochania się w Bogu”. Rozmawia o tym z ludźmi. Pewnej
kobiecie, o której wiedział, że żyje w wielkiej zażyłości z Bogiem, postawił to
pytanie - jak zakochać się w Bogu? A ona mu na to nie potrafi odpowiedzieć.
U mnie Bóg sam to uczynił, mówi. Przez lata żyłam bez jakiejkolwiek myśli
o Bogu. Nagle Bóg dotknął mnie swoją miłością, bez jakiejkolwiek zasługi
z mojej strony. Od tego momentu stałam się zakochana w Nim. A gdy jest się
zakochanym, oddaje się całe swoje serce. W tej rozmowie na nowo zajaśniały
mi słowa Pisma – że „Bóg sam nas pierwszy umiłował” (1J 4,19). Po długich
rozważaniach i po wielu rozmowach autor doszedł do wniosku, że tytuł rozdziału należy zmienić na: „Sztuka pozwolić się kochać Panu Bogu”.
Wróćmy jeszcze do słów Jezusa, które są dla dorosłych trudne do przyjęcia. A przecież te słowa objawiają sposób myślenia Boga. Człowiek wyrósł
z tego myślenia. Stał się dorosły, który życie bierze w swoje ręce. Marzy, planuje i chce zrealizować te plany, również dotyczące swojego zbawienia.
A tymczasem Jezus po prostu mówi: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten
nie wejdzie do niego” (Mk 10,14,15).
Człowiek ma trzy sposoby zdobywania rzeczy: 1) Brutalny człowiek rabuje to
co potrzebuje, co mu się podoba. Tak myśleli zeloci, którym wydawało się, że
w ten sposób zrealizują Królestwo Boże. Ta gwałtowność wydawała się im
usprawiedliwiona, gdyż służyła świętej sprawie. 2) Sprawiedliwie myślący
ludzie uważali, że wszystko można kupić, wszystko można osiągnąć na drodze
sprytnego działania. Faryzeusze i apokaliptycy myśleli, że przez dokładne
przestrzeganie prawa i wszystkich przepisów oraz przez dodatkowe dobre
uczynki, zasłużą sobie sami na Królestwo Boże. 3) Dziecko natomiast pozwala
się poprostu obdarować. Człowiek dorosły nie lubi takiego sposobu otrzymywania darów. Czuje się zobowiązany do rewanżu, musi się odwzajemnić. Czuje się wezwany do pewnego rodzaju handlu.
To nasze myślenie przenosimy również na Boga. Ale, co my możemy dać
Bogu w zamian za Jego dobroć i miłość? Możemy tylko odebrać Bogu radość
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z obdarowywania. Dla dziecka natomiast jest ono czymś naturalnym – wołać –
daj! Gdy otrzyma, cieszy się darem i nie zastanawia się, czy mu się to należało.
Tym bardziej jest to czymś naturalnym dla Dziecka Bożego, które jest przez
Abba – Ojca miłowane. Gdyby człowiek to swoim sercem zrozumiał i przyjął,
to słowa Jezusa stałyby się dla niego rzeczywiście Radosną Nowiną. I byłoby
czymś dla niego naturalnym, że Bóg z radością daje łaskę. Bo przecież słowa,
że muszę sobie na niebo zasłużyć, są właściwie obraźliwe dla Boga. Degradują
Go do poziomu kupca. Dlatego powinniśmy nauczyć się przyjmować od Boga
wszelkie dary Jego łaski jak dzieci, bez zasługi, bez poczucia prawa, że coś mi
się należy, ale też bez nieufności.
Jezus nie przeczy sobie, gdy mówi tutaj: „Kto nie przyjmie Królestwa
Bożego jak dziecko”, a kiedy indziej mówi o całkowitym zaangażowaniu całego swojego życia dla Królestwa Bożego. To zaangażowanie, o którym mówi
Jezus, nie jest zasługą, ale spontaniczną odpowiedzią na dar Bożej łaski. Najpierw człowiek znajduje „wielki skarb”, a dopiero potem oddaje wszystko
z radością , aby ten skarb zdobyć (Mt 13,44-46).
Naszą „zasługą” może być tylko przyjęcie Bożej Miłości, którą nieustannie
otrzymujemy w Jezusie Chrystusie. „Święci zawsze mieli żywą świadomość,
że ich zasługi są czystą łaską”. Za KKK cytuję fragment aktu ofiarowania się
Bogu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. „Mam nadzieję, że po tym ziemskim
wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie: nie chcę jednak zbierać zasług na Niebo, chce pracować jedynie z Miłości ku Tobie … Pod wieczór życia
stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię Panie, byś liczył moje
uczynki. Wszelka nasza sprawiedliwość jest skażona w Twoich oczach. Pragnę
więc przyodziać się Twoją własną Sprawiedliwością i jako dar Twojej Miłości
otrzymać wieczne posiadanie Ciebie Samego …” (KKK 2011).
Ks. Tadeusz Badura COr

DOM REKOLEKCYJNY
DZIĘKCZYNIENIE
PO WCZASO – REKOLEKCJACH DLA CHORYCH

Wczaso-rekolekcje dla chorych, niepełnosprawnych na Świętej
Górze są od wielu lat wielkim przeżyciem dla ich uczestników. Tu jak
zawsze i tego roku przez 9 dni ładowaliśmy akumulatory na dalsze swoje życie; - modlitwą, wzajemnymi rozmowami, wspomnieniami, przyjaźnią i wypoczynkiem.
Nasz nowy Rekolekcjonista, Filipin O. Robert Klemens okazał się
wspaniałym kontynuatorem rekolekcji prowadzonych przez 30 lat przez
nieodżałowanej pamięci O. Tadeusza Nagela COr – Wielkiego Przyjaciela Chorych.
Wspaniałe nauki O. Roberta, wielka Jego dobroć i bezpośredni
kontakt z nami radowały nasze serca, umocniły, ubogaciły nas i pozostawiły głęboki ślad w naszych duszach.
Wiele życiowych Jego rad pozwolą nam z poddaniem się Woli
Bożej dalej z cierpliwością dźwigać Krzyż swojej niepełnosprawności,
słabości i nierzadko zależności od drugich osób w najprostszych czynnościach życiowych.
Wiele dało nam też serdeczne oddanie wszystkich OO. Filipinów,
Kleryków, Sióstr Serafitek - s. Gerardy, s. Fidencji, s. Kazimiery, s.
Eligii, p. Doktor Danusi, p. Bożenki i Wolontariuszy.
Dziękujemy im wszystkim za
okazane serce, za każdy uśmiech, ofiarowaną pomoc, rozmowę.
Matko Boża Świętogórska dziękujemy
za wszystkie otrzymane Twoje łaski
– opiekuj się nami i pozwól nam
przyjechać tu za rok.
Wdzięczni uczestnicy
rekolekcji dla chorych
Archidiecezji Poznańskiej
Ania i Basia
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OŁTARZE BOCZNE
POD WEZWANIEM MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ I ŚW. FILIPA NERI
W KOŚCIELE KSIĘŻY FILIPINÓW NA ŚWIĘTEJ GÓRZE
Monumentalna architektura nowego kościoła świętogórskiego domagała się wyposażenia wnętrza w okazałe sprzęty służące do sprawowania liturgii. W poprzednim artykule wspomniano o zachowaniu ciągłości
tradycji ołtarzowych. Stare ołtarze nie pasowały już do dużego wnętrza
nowej świątyni. Zarówno ołtarz Matki Boskiej Bolesnej fundacji mieszczańskiej Anny Lebiedziny z Gostynia z 1639 r. jak również ołtarz św.
Filipa Neri sponsorowany przez proboszcza gostyńskiego Bartłomieja Hesperusa sprzed 1646 r. zastąpiono nowymi. Fundacja ołtarzy była niezwykle ważna dla tego miejsca, gdyż podkreślała dawność i ciągłość kultu
Matki Boskiej Bolesnej czczonej od wieków w drewnianej figurze oraz
świadczyła o czci, jaką otaczali swojego założyciela i patrona św. Filipa
Neri Oratorianie Świętogórscy. Ołtarze umieszczone zostały w przestrzeni
prezbiterialnej - ołtarz p.w. Matki Boskiej Bolesnej od strony północnej,
a p.w. św. Filipa Neri od strony południowej.
Fotografie ilustrujące tekst znajdują się w środkowej wkładce niniejszego numeru.

Analiza historyczna
Materiały źródłowe do omawianych ołtarzy są nader szczupłe. Opierając się przede wszystkim na kronice ks. Kaspra Dominikowskiego, można podjąć próbę prześledzenia fundacyjnych wydarzeń. Z zapisków kronikarskich dowiadujemy się o zleceniu wykonania obydwóch realizacji mistrzowi wrocławskiemu Ignacemu Provisore. Każdy z nich miał kosztować
2560 ówczesnych złotych polskich1. Zadecydowano, że najpierw powstanie
ołtarz Matki Boskiej Bolesnej. Wydana w 1869 r. publikacja ks. A. Brzezińskiego podaje, iż ołtarze wykonali ci sami mistrzowie, co ołtarz główny2. Na zasadzie analogii z ołtarzem głównym, można wnioskować, że
architekturę wykonał Ignacy Provisore, a figury i reliefy wyszły z warsztatu Jana Albrechta Siegwitza.
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Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej finansował w znacznej części Podczaszy Ziemi Nurskiej dziedzic wsi Górzno Mikołaj Kochowski. Była to fundacja wotywna za cudowne uzdrowienie chromej prawej ręki dziedzica za
przyczyną Matki Boskiej Bolesnej ze Świętej Góry w roku 17253. W dowód wdzięczności oprócz fundacji ołtarza M. Kochowski złożył srebrny
dar tzw. plakietkę wotywną.
Ks. Michał Ładyński na kapitule 27 czerwca 1725 r. zobowiązał sie
wyszukać fundatorów na ołtarz św. Filipa Neri4. Z przekazów pisanych nie
udało się wyśledzić imiennych donatorów. Prawdopodobnym jest fakt, że
fundatorami byli przede wszystkim Oratorianie Świętogórscy, ponieważ
św. Filip Neri był ich założycielem i patronem. Na tejże kapitule poinformowano o zawartej już umowie słownej z Ignacym Provisore na wykonanie ołtarza św. Filipa za kwotę 2320 złotych. Pomniejszenie sumy pieniężnej w stosunku do przewidzianej, wynikało z uczynionego przez mistrza
Ignacego zapisu 240 złotych do ołtarza patronalnego. Życzeniem mistrza
było, aby po wieczne czasy corocznie odprawiano przy tym ołtarzu dwie
Msze Św. za jego duszę. Kongregacja, fundowany legat złożyła na dobrach
dziedzica Krajewic Jana Rożnowskiego i z otrzymywanych corocznie procentów opłacała stypendia mszalne5.
Przebadane źródła nie pozwalają podać dokładnej daty ukończenia
ołtarzy. Uwzględniając czas sześciu miesięcy przewidziany w kontrakcie
na wykonanie ołtarza głównego można sądzić, że ołtarze boczne ukończono w 1726r. W źródłach brakuje informacji dotyczącej konsekracji ołtarzy.
Zachowała się wzmianka o poświęceniu ich na nowo przez ks. biskupa
Józefa Tadeusza z Kiekrza Kierskiego w dniu 13 maja 1752 r. z „powodu
znacznych odmian przedsięwziętych w utworze ołtarzy”6. Umieszczono
wówczas w ołtarzu relikwie świętych Męczenników Witalisa i Defendenta.
3

1
Dominikowski K, Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osiadłej przez Kongregacją
Oratorij Świętego Filippa Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika (XVI – XIX w.)
pisana w latach 1827 – 1836, egzemplarz I, AFG A 11, s. 298 – 299.
2
Brzeziński A., Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Świętej
Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. I, Poznań 1869, s. 169.

Tamże, s. 299; S. Surmatowski, Prospekt wesoły, miłosiernych oczu, Przenajświętszej Maryi, na
smutne ludzkiej niedoli przypadki, z Góry S. Gostyńskiej, łaskawie obrocony. Albo zebranie cudow;
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 Poznanskiego approbowanych. Przez OO. Congregacyi Oratorium Gostynskiego S. Philipa Neryusza przy tymże Obrazie fundowanych, żądaniem
pobożnych, y publicznemu Widokowi Podane, Roku Pańskiego 1726. Dnia 5 Sierpnia w Poznaniu,
Drukarni Akademickie, s. 270 - 271.
4
Dominikowski K., dz. cyt. s. 298.
5
Tamże, s. 218.
6
Dominikowski K., dz. cyt. s. 341.
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W tym miejscu warto zaznaczyć, że relikwie nie koniecznie musiały decydować o wezwaniu ołtarza. Złożenie relikwii było warunkiem niezbędnym,
aby ołtarz konsekrować i sprawować na nim liturgię. Święte partykuły zamknięte w metalowym vasculum (naczyńko) składano do symbolicznego
sepulcrum (grób) wydrążonego w stipes (niższa część ołtarza stałego podtrzymująca mensę). Niekiedy też relikwie składano w portatylu, czyli konsekrowanym kamieniu z wyrytymi pięcioma krzyżykami (symbol pięciu
ran Chrystusa) i wstawiano w mensę ołtarzową. Zapewne konsekracja nastąpiła wkrótce po ukończeniu ołtarzy, a wzmianka o ponownym poświęceniu z powodu pewnych prac dotyczyła prawdopodobnie wstawienia pochodzących z ok. połowy XVIII wieku gablotowych relikwiarzy w rokokowych ramach. Należy sądzić, iż wówczas także ozdobiono górne partie
cokołów ornamentem rokokowym znakomicie korespondujący ze wspomnianymi relikwiarzami. Z dalszych zapisków kronikarskich wynika, że
omawiane ołtarze w 1765 r. zostały wyzłocone przez malarza z Głogowa za
sumę 504 złotych, a trzydzieści sześć książeczek z płatkami szlachetnego
kruszcu kosztowało 612 złotych7. To samo źródło wspomina o ponownych
pracach pozłotniczych wykonanych w 1783 r. za czasów, gdy przełożonym
był ks. Kasper Szpetkowski8. Prace dotyczyły ołtarza głównego oraz czterech innych, ale nie wiadomo które to były ołtarze. W 1784 odnotowano
pozłocenie ołtarza Matki Boskiej Bolesnej9. Następne udokumentowane
w literaturze prace renowacyjne podjęto z okazji jubileuszu 200 – lecia
założenia Kongregacji Oratorium na Świętej Górze przypadające w 1868
roku. Ignacy Prager z Krotoszyna wykonywał w kościele roboty malarskie
i pozłotnicze, a odnowienia marmoryzacji dokonał Antoni Marcinkiewicz
z Poznania10. Należy zaznaczyć, że literatura przedmiotu ogólnie tylko
wspomina o przeprowadzonych pracach. Można z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że pracami objęto również ołtarze będące przedmiotem niniejszego opracowania.
Centralne miejsce w ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej zajmuje drewniana Pieta pochodząca z I poł. XVI wieku. Figurę w przeszłości otaczały
srebrne obłoki fundowane przez ks. Wojciecha Szalczewskiego11. Fundacja

musiała zaistnieć przed datą śmierci donatora w dniu 7 lipca 1753 r. Po
srebrnych obłokach zachowały się do dzisiaj miejsca ich zamocowania. Do
ołtarza Matki Boskiej Bolesnej umiejętnie wkomponowano relief kartuszowy z wizerunkiem bł. Edmunda Bojanowskiego w 1999 r. wykonany
przez służebniczkę starowiejską S. Augustynę Marek. Umieszczenie wizerunku bł. Edmunda wiąże się pewnym wydarzeniem religijnym z przeszłości. Matka Edmunda, Teresa Bojanowska z Umińskich w 1819 r. wyprosiła
u Matki Boskiej Bolesnej dar zdrowia dla swego syna. W dowód wdzięczności ofiarowała do figury Piety znajdujące się tam do dzisiaj srebrne wotum w formie Oka Opatrzności Bożej.
W ołtarzu św. Filipa Neri znajdował się pierwotnie obraz z przedstawieniem świętego patrona, który obecnie wisi na krużganku południowym drugiej kondygnacji klasztoru. Wskazują na to wymiary obrazu,
a przede wszystkim wzmianka w inwentarzu sporządzona w latach 1767 1777 r. informująca, że obraz św. Filipa zdobiła srebrna, pozłacana sukienka umieszczona na postaci świętego oraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem12.
W zbiorach klasztornych zachowała się sukienka z ornamentem regencyjnym idealnie pasująca do postaci Matki Boskiej z obrazu, jednoznacznie
wskazująca na swoje pierwotne przeznaczenie. Trudno natomiast rozstrzygnąć, czy pierwszy obraz pochodził z fundacji ołtarzowej ks. Bartłomieja
Hesperusa czy z fundacji Adama Konarzewskiego zamówiony na uroczystość Introdukcji Kongregacji Gostyńskiej w 1668 r. Ten ostatni obraz
wykonał sławny malarz Franciszek mieszkający przy katedrze poznańskiej13. W 1868 r. do ołtarza wstawiono obraz św. Filipa Neri namalowany
przez artystę monachijskiego Johanna Schraudolpha14. Pierwotny jak również ten obecny obraz wzorowany był na dziele Guido Reniego, wybitnego
artysty rzymskiego, namalowany ok. 1622 r.
Analiza formalna
Obydwa ołtarze wykazują daleko idące zbieżności konstrukcyjno –
ornamentalne. Należą do typu ołtarzy przyściennych, architektonicznych,
jednokondygnacjowych i jednoosiowych. Ołtarze wykonane zostały
z marmoryzowanego stiuku ze złoconym ornamentem. Wysokość ołtarzy

7

Tamże, s. 379.
Tamże, s. 476.
9
Tamże.
10
Brzeziński A., dz. cyt. s. 14.
11
Dominikowski K., dz. cyt. s. 339.
8

12

Sprzęt srebrny kościelny [w:] Dokumenta Starożytne Kongregacyi Księży Filipinów pod Gostyniem,
AFG A5.
13
Dominikowski K., dz. cyt. s. 74.
14
Brzeziński A., dz. cyt., t. II, s. 13 - 14.
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wynosi ok. 1000 cm, a szerokość ok. 520 cm. Kolorystyka utrzymana jest
w odcieniach popielu, beżu i przełamanej czerwieni. Przedstawienia figuralne oraz reliefy posiadają barwę kości słoniowej. W partii przyziemnej
dominują dwie pary masywnych i zdwojonych cokołów dźwigających nadstawę, czyli retabulum i ujmujące stipes sarkofagowy. Cokoły górne zakończone gzymsem zdobią płyciny wydzielone ornamentem rokokowym.
Nad mensą umieszczone zostały relikwiarze w formie trójdzielnych i przeszklonych gablot z ukośnie ułożonymi skrzydłami bocznymi zdobione rocaille’m. Relikwie, przywiezione z Rzymu w 1677 r., pochodziły z daru
Zofii Konarzewskiej i ks. Stanisława Grudowicza i zaopatrzone były świadectwem autentyczności. Gabloty przy ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej
zawierają relikwie świętych Męczenników: Walentego, Innocentego,
Olimpii, Felicjana, Maksyma, Faustyny, Benigna, Salviusa, Angelusa,
Małgorzaty, Fortunata, Konkordii, Krescentego, Amansa, Mariana, Hilarego, Maksymy oraz krew Wincentego Męczennika w gąbce15. Analogiczne
gabloty w ołtarzu św. Filipa mieszczą partykuły: w dwóch małych medalionikach cząstka osierdzia i kawałek płótna nasączonego krwią św. Filipa
Neri, w medalioniku relikwie św. Kamila z Lelis - penitenta św. Filipa,
duże relikwie śś. Justyny i Rafaela Męczenników oraz, w gąbce krew
św. Wiktorii Męczenniczki16.
Retabulum ołtarzowe obydwu ołtarzy składa się z szerokiej części
środkowej ujętej kolumnami i półkolumnami z kompozytowymi kapitelami, dźwigającymi profilowane i gierowane belkowanie wygięte na osi centralnej w formie nadwieszonego łuku. Pole pod łukiem wypełnia ozdobny
kartusz zbudowany z form wstęgowo - wolutowych przeplecionych girlandą. Po bokach retabulum, na osiach skrajnych cokołów, umieszczone zostały pojedyncze figury świętych i błogosławionych spoczywające na konsolach zdobionych pojedynczą, anielską główką. Część górną tworzą cztery
spływy wolutowe wydzielające pole środkowe i podtrzymujące profilowane, wyłamane belkowanie wygięte w części środkowej. Pola środkowe
wypełnia relief ujęty w wklęsło – wypukłą ramę od góry zdobioną motywem wstęgowo – roślinnym. Na wewnętrznych spływach wolutowych

spoczywają putta, zewnętrzne woluty wieńczą wazony z kwiatami. Na
szczycie zakończonym gzymsem umieszczono dwa putta.
W części środkowej ołtarza Matki Boskiej Bolesnej dominuje hemisferyczna wnęka ujęta profilowaną ramą mieszcząca figurę Pietę ustawioną na konsoli podtrzymywanej przez dwa klęczące anioły. Postacie
anielskie o młodzieńczych twarzach i odkrytych ramionach, z rozpostartymi skrzydłami i bujnymi puklami włosów, ubrane są w obficie drapowane
szaty. Figurę Pietę otaczają złocone obłoki oraz wychodzące z nich złocone
wiązki promieni krótszych i dłuższych w układzie naprzemiennym. Między
postaciami anielskimi znajduje się kartusz z reliefowym przedstawieniem
bł. Edmunda Bojanowskiego ujętego w popiersiu. Boki retabulum flankują
figury Marii Magdaleny i Marii Kleofasowej ukazane w długich włosach
opadających na plecy, w obfitych szatach i kontrapoście, zwrócone w kierunku Piety. Maria Magdalena trzyma w prawej ręce czaszkę. Relief
w części górnej ukazuje w całej postaci anioła na obłokach, z których wyłaniają się anielskie główki, podtrzymującego złocony krzyż. Ołtarz zwieńczają dwa putta trzymające koronę cierniową.
Część centralną ołtarza św. Filipa Neri wypełnia płytka nisza wydzielona profilowanym obrzeżem, mieszcząca obraz olejny na płótnie otoczony złoconą ramą umieszczoną na obłokach. Obraz sygnowany jest przez
mistrza w prawym dolnym narożu: Joh. v. Schraudolph 1868. Święty ukazany został podczas celebrowania Najświętszej Ofiary. Postać ubrana
w szaty kapłańskie, w pozycji klęczącej adoruje ukazującą się w górnym,
lewym narożu Matkę Boską z Dzieciątkiem. Przed świętym leży biała lilia.
Boki retabulum otaczają figury błogosławionych oratorianów: superiora
z Turynu Sebastiana Valfre i Juwenalisa Anciny biskupa Saluzzo. Błogosławieni ukazani zostali w kontrapoście, głowy okolone obfitym zarostem,
ubrani w szaty kapłańskie. Bł. Sebastian prawą ręką wskazuje na serce,
a lewą z manipularzem wyciąga w bok. Bł. Juwenalis w lewej ręce dzierży
infułę i księgę. Na spływach wolutowych spoczywają putta. Jeden z nich
trzyma gorejące serce, a drugi bukiet kwiatów. W części górnej relief
przedstawia najprawdopodobniej św. Sebastiana Męczennika na tle skalistego krajobrazu, ubranego w strój legionisty rzymskiego i dzierżącego

15

16

Tabor S., Kościół i cudowny obraz Matki Boskiej na Św. Górze, Druk XX. Misjonarzy Zd. Wola
1938, s. 48.
Tamże.
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w prawej ręce trzy złocone strzały lub włócznie.17 Nad nim z obłoków wyłania się anioł ze złoconą koroną laurową.
Pod względem wartości artystycznej ołtarze należą do czołowych
osiągnięć w twórczości mistrzów wrocławskich. Na podkreślenie zasługuje
znakomity układ przestrzenny, wyważone proporcje, kunsztowne dopracowane form architektonicznych, rzeźby i ornamentyki, jak również niespotykany program treściowy.

Adama przybitego do krzyża18. Według legendy grób Adama miał znajdować się w miejscu ukrzyżowania Chrystusa. Czaszka może także oznaczać
wzgórze, na którym Jezus był ukrzyżowany zwane Miejscem Czaszki, po
hebrajsku Golgota. Wątek pasyjny wzmacniają zobrazowane w ołtarzu
Narzędzia Męki Pańskiej – korona cierniowa i anioł z krzyżem. Korona
cierniowa podtrzymywana przez putta w zwieńczeniu ołtarza oznacza
zbawcze zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem. Zwycięstwo poprzez męczeństwo Chrystusa wyraża także apoteoza krzyża podtrzymywanego i adorowanego przez anioła w glorii ołtarza. Scena
z aniołem na obłokach jest zarazem wywyższeniem krzyża i ukazaniem
ponadczasowych wartości zbawczej ofiary Chrystusa. Wydaje się, że
w relikwiarzach nie przypadkowo umieszczono partykuły wyłącznie świętych męczenników przekazujących niezwykłą aktualizację tematu. Święci
w cierpieniu oraz śmierci naśladowali Chrystusa i stali się wzorem dla każdego chrześcijanina wezwanego słowami samego Mistrza: „Jeśli ktoś chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech mnie naśladuje” (Mt 16, 24).
Ołtarz patronalny św. Filipa Neri przemawia treściami hagiograficznymi związanymi z postaciami świętych i błogosławionych oratorianów. Centralne miejsce zajmuje obraz św. Filipa, założyciela Kongregacji
Oratorium, otoczony figurami dwóch jego uczniów - błogosławionych Sebastiana Valfre i Juwenalisa Anciny. Pierwsza wspólnota filipińska powstała w Rzymie w 1575 r. Członkowie tej wspólnoty żyjąc w ewangelicznej
prostocie organizowali oratoria świeckie, stąd nazwa Oratorianie, aby poprzez modlitwę, naukę, muzykę i śpiew ukazywać radosną oraz pogodną
drogę życia chrześcijańskiego. Święty Filip pochodził z Florencji, miasta
kwiatów i lilii. Lilię umieszczono w herbie miasta. W świętogórskim ołtarzu Florencję symbolizuje putto z bukietem kwiatów umieszczone na wolucie. Biała lilia na obrazie leżąca przed świętym symbolizuje przede
wszystkim jego niewinność i czystość. Przedstawienie obrazu św. Filipa na
obłokach sugeruje, że malowidło nie tyle ukazuje scenę z życia świętego
odprawiającego Najświętszą Ofiarę z wizją Matki Boskiej, ale przedstawia
apoteozę świętego, który już uczestniczy w liturgii niebiańskiej. Święty
Patriarcha wiele nocy spędzał na modlitwie w katakumbach św. Sebastiana
prosząc o pomnożenie miłości. Tam w czasie ekstazy, w wigilię Zesłania

Program ikonograficzny
Ogólne znaczenie symboliczne ołtarza omówione zostało w części
poświęconej analizie ołtarza głównego (numer poprzedni). W niniejszym
opracowaniu zaakcentowane zostaną tylko te treści, które wypływają bezpośrednio z indywidualnego programu przedstawionego w każdym z ołtarzy.
W ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej dominuje wątek pasyjny wynikający z umieszczonej rzeźby Piety, złożony z treści chrystologiczno –
maryjnych. Temat Piety, według pewnej grupy badaczy wyłonił się z wielopostaciowej sceny Opłakiwania ilustrującej filozoficzno – mistyczne
tendencje nurtujące późnośredniowieczną epokę. Terminem Pieta określa
się przedstawienie Matki Boskiej z leżącym na jej kolanach martwym
Zbawicielem. Pieta wyraża ból, opłakiwanie i cierpienie Maryi ukazując
zarazem współudział Matki Jezusa w dziele Zbawienia. Pod względem
ikonograficznym Pieta należy do trzech kręgów ideowych: do Męki Pańskiej (passio Christii), do współcierpienia Maryi (compassio Mariae) oraz
do udziału Maryi w dziele Odkupienia wyrażony w tytule Współodkupicielki (corredemptio Mariae). Tego typu przedstawienie pojawiło się
w kręgu sztuki niemieckiej w I poł. XIV w. i szybko rozpowszechniło się
w całej Europie. W układzie kompozycyjnym analizowanego ołtarza można dopatrywać się także symbolu Golgoty. W centrum ołtarza przedstawiona została Maryja z martwym Jezusem zdjętym z krzyża, a obok postacie
Marii Magdaleny i Marii Kleofasowej, które według Ewangelii św. Jana
były obecne na Golgocie (J 17, 25). Maria Magdalena trzyma w ręku
czaszkę - symbol przemijalności ludzkiego życia, żalu za grzechy i pokuty,
albo też czaszkę Adama, którego grzech został odkupiony krwią Nowego
17

Niektóre wcześniejsze opracowania w reliefie upatrywały wizerunek św. Longina. Najbardziej
przekonywującą identyfikację podała M. Strzałko uważając, że relief przedstawia św. Sebastiana –
praca mgr napisana w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza: Barokowa stiukowa
i kamienna rzeźba w kościele Księży Filipinów w Gostyniu, mnsp., Poznań 1967, s. 22 – 23.
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Feuillet M., Leksykon symboli chrześcijańskich, Poznań 2006, s. 23 – 24.
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Ducha Świętego w 1544 r. doznał stygmatów Ducha Świętego. Ognista
kula weszła przez jego usta do serca powiększając je do tego stopnia, że
żebra uległy odkształceniu19. Był to znak otrzymania pełni Bożej miłości
w ikonografii przedstawianej w formie gorejącego serce. Dlatego jednym
z głównych atrybutów św. Filipa jest gorejące serce. Ten atrybut trzyma
drugie putto w zwieńczeniu ołtarza. Zapewne w nawiązaniu do miejsca
otrzymania stygmatów, w glorii ołtarza umieszczono relief z wizerunkiem
św. Sebastiana Męczennika20. Św. Sebastian uratował Rzym od zarazy
i stał się patronem od „morowego powietrza”, jak wówczas określano
wszelkie epidemie. Nie można wykluczyć, że jedną z przyczyn umieszczenia św. Sebastiana w ołtarzu na Świętej Górze było wciąż jeszcze żywe
wspomnienie Wielkiej Zarazy grasującej na tych terenach w latach 1708 –
1712. Spustoszenie wśród ludności było tak duże, że kronika miejscowa
cytując Księgę Zmarłych podaje „a ponieważ już niebyło ludzi do umierania, więc i zaraza musiała ustać i śmierć spoczywać”21. Przy poszukiwaniu
przyczyn umieszczenia św. Sebastiana nie można też pominąć faktu, że był
on patronem bł. Sebastiana Valfre, którego figura znajduje w retabulum.
Św. Sebastian pochodził z Narbonne we Francji i był oficerem gwardii
cesarskiej. Skazany przez cesarza Dioklecjana na śmierć za wiarę w Chrystusa został przywiązany do pala i przebity strzałami, a gdy okazało się że
przeżył, zatłuczono go maczugami na arenie cyrku rzymskiego. W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec przywiązany do pala przeszyty
strzałami, niekiedy też jako żołnierz ze strzałami, a także lancą22. Relief
w patronalnym ołtarzu odbiega od tradycyjnych ujęć tematu, ukazuje bowiem apoteozę św. Sebastiana zapatrzonego w niebo, któremu anioł nakłada koronę laurową oznaczającą zwycięstwo. Apoteoza św. Sebastiana doskonale koresponduje z apoteozą św. Filipa podkreślając ideę naśladowania
Chrystusa. Jeden okazał się naśladowcą w męczeństwie, drugi w miłości
i niewinności.
Uczniów św. Filipa reprezentują dwaj błogosławieni. Juvenalis Ancina urodzony w 1545 r. był profesorem na uniwersytecie w Turynie. Do

Rzymu przybył jako przyboczny lekarz ambasadora Sabaudii. Tam poznał
św. Filipa i wstąpił w szeregi jego uczniów. Duszpastersko pracował najpierw w Kongregacji Rzymskiej, później w nowo powstałej wspólnocie
w Neapolu. Umiejętnie wykorzystywał swoje talenty świetnego mówcy,
poety i kompozytora tworząc dla potrzeb Oratorium. Pomimo unikania
godności kościelnych, krótko przed śmiercią został mianowany biskupem
Saluzzo. Godność biskupią i pokorę symbolizuje zdjęta z głowy infuła,
a księga oznacza mądrość i gorliwość w służbie Bożej. Juvenalis Ancina
zmarł w opinii świętości życia 30 sierpnia 1604 r. Papież Leona XIII
w 1889 r. wyniósł go do grona błogosławionych. Drugi filipin Sebastian
Valfre urodził się w 1629 r. w Werduno. Przez 20 lat pełnił funkcję przełożonego Kongregacji w Turynie przyczyniając się do znacznego jej rozkwitu. Zasłynął jako misjonarz, rekolekcjonista, spowiednik i kierownik duchowy. Przez wiele lat był spowiednikiem biskupów, kapłanów i książąt,
a sam książę Vittorio Amedeo II przez 16 lat szukał u niego duchowego
wsparcia w trudnych sprawach. W czasie długiego oblężenia Turynu udzielał pomocy chorym i więźniom. Zmarł 30 stycznia 1710 r. w opinii świętości. Beatyfikowany został przez papieża Grzegorza XVI w 1834r.
Reasumując, należy stwierdzić, iż ołtarze boczne w kościele świętogórskim, cechuje duży artyzm przejawiający się we właściwie dobranych
proporcjach, staranności wykonania i opracowania form architektonicznych
oraz ornamentalno – figuralnych. Pod względem formy konstrukcyjnej
ołtarze wykazują duże podobieństwa. Różnica dotyczy przedstawień figuralnych i odmiennych programów ikonograficznych. Ołtarz św. Filipa Neri
ukazując w świętych i błogosławionych prawdziwych uczniów Chrystusa,
wzywa do aktywnego życia chrześcijańskiego. W idei naśladowania Chrystusa ukazuje duchowość filipińską, naznaczoną radosnym i pogodnym
podejściem do życia. Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej nastraja do mistycyzmu i kontemplacji, a szczególnie do rozważań nad
Męką Pańską, dociekań nad rolą Matki Boskiej
w dziele Zbawienia i Odkupienia, do rozmyślań nad
ludzkim losem i cierpieniem. Może dlatego ołtarz
Matki Boskiej Bolesnej jest bardziej bliski, bo w Jej
boleściach jak w zwierciadle odbijają się ludzkie
dramaty i cierpienia.
Ks. Henryk Brzozowski COr

Pabis J., Żywot św. Filipa Nereusza, Tarnów 1931, s. 52.
W tym miejscu dziękuję ks. Dariuszowi Dąbrowskiemu za zwrócenie mi uwagi na stygmatyzację św.
Filipa w katakumbami św. Sebastiana. Ten fakt z życia świętego mógł wpłynąć na umieszczenie św.
Sebastiana w analizowanym ołtarzu.
21
Dominikowski K., dz. cyt. s. 229.
22
Schauber V., Schindler H. M., Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2002, s. 658 – 660.
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… STWÓRCO NASZ,
PROWADŹ NAS GŁOSEM TWOIM
Bóg realizuje swoje zamierzenia poprzez
różne zdarzenia, w różnym czasie i wobec różnych osób. Wolą Bożą jest, by każdy człowiek
osiągnął własne zbawienie i przyczynił się do
zbawienia innych w okolicznościach jakie
Opatrzność Boża w swych tajemnicach zaplanowała.
Błogosławiony Edmund angażując się
w działalność apostolską dobrze wiedział że, to
nie jest tylko troska o ubogich, potrzebujących
chleba, ale przede wszystkim jest to dawanie
świadectwa poszukującym Boga i głoszenie
zbawienia w Chrystusie. Edmundowe głoszenie
Ewangelii przepojone było odwagą i duchową siłą modlitwy. Modlitwa pozwalała
mu usłyszeć głos Boga, który czynił go wrażliwym na potrzeby biednych i opuszczonych, o czym pisze w Dzienniku: „”Boże! Udziel tylko świętego błogosławieństwa ludziom dobrej woli, a cuda Miłosierdzia Twego zakwitną wśród znękanej i
cierpiącej ludzkości, jak wonne lilie pomiędzy cierniami”1. Dzięki temu delikatnemu wczuwaniu się w potrzeby bliźnich, łatwiej przychodziło mu zaradzać odpowiednim brakom i potrzebom ludzkim. Poświęcenie na rzecz innych urzeczywistniło się w tworzeniu i przekazywaniu przede wszystkim kultury, co w tamtych
czasach stanowiło jedno z najbardziej poważnych zadań w ludzkiej egzystencji i
społecznym rozwoju.
Przez kulturę Edmund rozumiał to wszystko, czym człowiek doskonali
i rozwija wszelkie uzdolnienia swego ducha i ciała. Jako człowiek świecki z odwagą i twórczą inicjatywą był obecny w miejscach szeroko pojętej kultury, jakimi
były domy chorych, cierpiących, osieroconych dzieci i w środowiskach twórczości
literackiej. Wykorzystując swój talent literacki, zaangażował się w prace Kasyna
Gostyńskiego, które spełniało wówczas funkcję ośrodka kulturalno - charytatywnego, który obejmował m. in. przekazywanie zdobyczy kulturowych, szerzenie
oświaty, organizowanie czytelni2. Ojciec Edmund czynił wiele dobra, ale było to
przede wszystkim ubogacanie innych w dobra duchowe i dlatego czynienie dobra
było tak owocne. W homilii podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej Jan Paweł II mówiąc o Edmundzie podkreślił: „We wszystkich działaniach kierował się pragnie1
2

Dziennik. 10 V 1953.
Por. Śladami serdecznie dobrego człowieka, Wrocław 2007, s.30.
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niem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci
jako „serdecznie dobry człowiek”, który z miłości do Boga i do człowieka umiał
skutecznie jednoczyć rożne środowiska wokół dobra”3.
Ojciec Edmund „potrafił kochać, żyć Ewangelią, głosić miłość i nadawać
jej konkretny kształt4”. W roku 1849 w związku z kolejnym wybuchem epidemii
cholery Edmund zaangażował się z pasją w wielką akcję pomocy dla chorych.
Widząc jednak, że dla chorych najważniejsza jest stała i fachowa opieka pielęgniarska i że przerasta to jego pojedyncze siły, Edmund poprosił o pomoc Siostry
Miłosierdzia z Poznania. Dnia 21 sierpnia 1849 r. powierza siostrom nową placówkę w Kasynie Gostyńskim, przy którym utworzono sierociniec oraz mały szpital dla ubogich.
Wiedział dobrze Ojciec Edmund, że ewangelizować trzeba nie tylko
od zewnątrz, ale przepajać kulturę człowieka duchem Ewangelii. I w tym dziele
szczególnie uprzywilejowaną rolę prowadzącą do tworzenia i przekazywania kultury widział właśnie w posłudze sióstr. Jak podkreślał, to właśnie siostry mają
wpływ na kształtowanie mentalności i obyczajów. To właśnie siostry ukazują macierzyńskie oblicze Kościoła. Jak bardzo cenił sobie obecność sióstr świadczą
zapisane słowa::”(…) Dziś , cztery lata temu, byliśmy z Mikołajem Węsierskim
w Poznaniu zatrudnieni wyjednaniem sióstr do Gostynia(…). Na jutro też zakupiłem Mszę św. w kaplicy naszej na podziękowanie Panu Bogu za dotychczasowe
łaski i błogosławieństwa i na uproszenie Jego nieprzebranego miłosierdzia nadal
(…). Będę się gorąco modlił, bo za wiele mam do dziękowania i o wiele do proszenia”5.
Błogosławiony Edmund wsłuchując się nieustanie w głos Boga i śledząc
uważnie znaki opatrznościowego działania Bożego odkrywał ciągle nowe wezwania. Mając na uwadze przyszłość osieroconych dzieci oraz pragnąc zapewnić im
właściwe wychowanie i przygotować do przyszłej pracy, błogosławiony Edmund
angażował w rozpoczęte dzieło zgłaszające się młode dziewczęta, tworząc początkowo tzw. Bractwo Ochronkowe. Sam osobiście zajął się ich pedagogicznym
przygotowaniem w oparciu o opracowany przez siebie program wychowawczy.
Większość z dziewcząt wychowanych przez Ojca Edmunda została później Służebniczkami Maryi. Myśl o utworzenia zgromadzenia pojawiła się u Edmunda
znacznie wcześniej, ale właściwa koncepcja zgromadzenia ukształtowała się dopiero w połowie lat pięćdziesiątych6. Za formalny początek jego istnienia uważa się
3

Jan Paweł II, Siódma wizyta duszpasterska w Polsce 5-17 VI 1999 , Warszawa 13 VI 1999, s. 185-186.
Por. Abp J. Życiński, Homilia wygłoszona w kościele akademickim KUl, w: Błogosławiony Edmund
Bojanowski. Lublin 2000, s. 14.
5
Dziennik 20 VIII 1853.
6
W liście do arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego Leona Przyłuskiego napisał: „ Od kilku lat zajmowała mnie myśl urządzenia ochronek wiejskich pod nadzorem dziewcząt wiejskich. Miałem na
4
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dzień 3 maja 1850 roku, tj. od chwili utworzenia pierwszej ochronki dla dzieci.
Założone przez siebie Zgromadzenie Edmund uważał za dzieło Boga. Pragnął, aby
siostry przez świadectwo własnego życia ukazywały wartość chrześcijańskiego
życia i przemieniającą moc Bożego Słowa, które każe na wszystkich patrzeć jako
na dzieci Boże i skłania do ofiarnej miłości wszystkich, a zwłaszcza najbardziej
potrzebujących. W wychowywaniu duże znaczenia miała dla Edmunda strona
moralna, religijna i patriotyczna, chcąc – jak mówił – jak najlepiej wykorzystać
bogate tradycje wsi polskiej i jej duchowe bogactwo. Kiedy powstały ochronki
pragnął, aby ich zadaniem stała się nauka życia, a w efekcie moralne odrodzenie
ludu wiejskiego. „Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości” - pisał7.
Można by powiedzieć, że Bóg prowadził, jakby stopniowo, Edmunda do
rozpoznania właściwego zadania. A potwierdzeniem prowadzenia przez Boży głos
jest trwałość i dynamika rozwoju Zgromadzenia na różnych płaszczyznach, a każda służebniczka wpatrując się w swego duchowego Ojca, uczy się służyć w prostocie drugiemu człowiekowi 8 – kochając w nim Chrystusa.
Na koniec pragnę przytoczyć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane do Sióstr Służebniczek podczas dziękczynnej audiencji dnia 10 czerwca
2000 r. Niech one staną się dla wszystkich nas inspiracją do pomnażania dobra:
„U progu nowego tysiąclecia Pan Bóg zechciał
przez tego wielkiego apostoła polskiego ludu, heroicznego świadka Ewangelii –
wskazać wam drogę na przyszłość(…).
Jego miłość do ludzi, która odznaczała się heroicznymi czynami,
zrodziła się z głębokiego zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę (…).
Ta miłość dojrzewała u niego na klęczkach,
ażeby potem wydawać owoce (…). Bóg przez niego chce wam powiedzieć,
iż świętość, dążenie do świętości, jest najważniejszym zadaniem
osób konsekrowanych”.
opr. s. M. Karoliana Buksa
służebniczka bdnp

względzie: raz- korzyść małych dzieci wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość
rodziców na zepsucie przedwczesne, a po wtóre – uświecenie kobiet wiejskich, a przez to wpływ na
podniesienie i moralizowanie ludu wiejskiego”. Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 18291871, Wrocław 2001, S. 168.
7
Ryszka Cz., Błogosławiony Edmund Bojanowski – Apostoł w: Błogosławiony Edmund Bojanowski.
Lublin 2000, s. 133.
8
Por. Śladami serdecznie dobrego człowieka, Wrocław 2007, s.107.
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DLA UZALEŻNIONYCH
ŚWIĘTA GÓRA - MIEJSCEM NAWRÓCENIA
Na początku października br. mija 16 lat od rozpoczęcia na Świętej
Górze działalności Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości. Przed 16 – tu
laty przybyli do nas Bracia i Siostry z Poznania i z innych części Polski,
aby przeżyć swoje trzeźwościowe spotkanie. Pierwsze spotkanie nie miało
szyldu Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości. Dopiero, gdy się okazało,
że wielu przybywających na Świętą Górę zaczęło otwierać swoje serce na
Pana Boga zwłaszcza w sakramencie pojednania, a jeszcze inni zaczęli tu
szukać innych niż aowskie tylko treści, postanowiliśmy, że trzeźwiejącym
alkoholikom i ich rodzinom zaproponujemy Duszpasterstwo Trzeźwości.
I tak też się stało.
Duszpasterstwo nasze w niczym nie ingeruje w program Ruchu AA,
czy AL-ANON, ale pomaga ludziom, którzy szukają na Świętej Górze głębszych treści, a zwłaszcza pokoju ducha. Osobiście od 16 lat w ramach posługi przybywającym do Duszpasterstwa naszego jestem nie tylko na ambonie, ale nade wszystko w konfesjonale. Spowiedź dzieje się najczęściej
nie w kościele albo w kaplicy,
ale w pokoju. Przeważnie jest
to najpierw rozmowa – szczera, która otwiera potem serce
i dzieją się wielkie rzeczy
wyrażające się w tym, że Bóg
daje łaskę żalu i szczerego
wyznania grzechów. I ten
moment uzależnieni i ich
rodziny najbardziej sobie
cenią, gdy przybywają na
swoje świętogórskie spotkania osiem razy w roku. Słowa
poniższe jednego z Braci,
który należy do naszego
Duszpasterstwa niech będą
tego świadectwem.
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SZCZĘŚĆ BOŻE,

BEZ TYTUŁU

Powoli emocje moje po spotkaniu w Gostyniu wchodzą w fazę
umiarkowania.
Najważniejszym w moim życiu jest fakt otrzymania od przewielebnego księdza ROZGRZESZENIA i przystąpienia ponownie do sakramentu
spowiedzi i komunii świętej w dniu 16 czerwca 2007. Nastąpiło to po trzydziestu ośmiu latach nie bycia u spowiedzi świętej i w sześćdziesiątym
szóstym roku mojego życia. Jest to łaska od Pana Najwyższego dana mi do
końca mojego życia i otwierająca mi "WROTA" do nieba.
Od tego momentu jestem w pełni szczęśliwym i radosnym na co
dzień i osiągnąłem rzeczywistą pogodę ducha. Tę dojrzałość duchową
osiągnąłem będąc po raz piąty od 2004 roku u Matki Bożej Świętogórskiej
w Gostyniu. W temacie szukania drogi do rozgrzeszenia po raz pierwszy
rozmawiałem z księdzem we Francji będąc NA MIĘDZYNARODOWEJ
PIELGRZYMCE TRZEŻWOŚCIOWEJ w Lourdes w 1998 roku, tj.
w pierwszym roku mojej trzeźwości, na którą Pan Bóg wprowadził mnie
17 listopada 1998 roku. W tym przepięknym miejscu otrzymałem odpowiedź od księdza, że nie mam możliwości otrzymania rozgrzeszenia ponieważ złamałem przysięgę sakramentu małżeństwa i współżyję z kobietą
po odejściu od żony. A więc żyję w grzechu śmiertelnym. Jednak nie załamałem się i konsekwentnie praktykowałem pojmowanie wiary na nowo
w zgodzie z Panem Bogiem. Spierałem się w tym procesie poprzez uczestniczenie w rekolekcjach, w dniach modlitwy i skupienia, warsztatach
i duchowości.
Jestem w każdą niedzielę na mszy świętej w mojej parafii przy katedrze Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Od półtora roku podjąłem drogę życia
w czystości z obecną małżonką. Drogi księże potrzebowałem dziewięciu lat
i siedmiu miesięcy, aby otworzyć się na Pana Boga i tę jasność ducha
i umysłu osiągnąłem tutaj na ŚWIĘTEJ GÓRZE w Gostyniu wsparty duchowo przez przewielebnego księdza Leszka. CHWAŁA BOGU ZA TO.
Niech Mateczka Świętogórska ma mnie w swojej opiece i prowadzi
do końca życia i później drogą prostą w trzeźwości ku zbawieniu wiecznemu. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.

Mam na imię Tomek i jestem alkoholikiem. Piszę do Was po raz kolejny
i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. W chwili, kiedy tworzę ten artykuł, właśnie
mija mi dwa i pół roku mojej świadomej abstynencji. To dzięki łasce Bożej i dzięki
Wam doczekałem tej rocznicy. Od ostatniego spotkania na Świętej Górze w mym
życiu trochę się zmieniło i mam nadzieję, że na lepsze. Mam tu na myśli życie
duchowe jak i życie mojej abstynencji. Między innymi bardziej zacząłem rozumieć
słowa, że trzeba być zawsze tym, kim Bóg chce nas mieć, a wtenczas nie będę się
czuł niczym. Także bardziej rozumiem słowa, że na wypełnianiu woli Bożej polega wielkość człowieka, jego miłość i świętość. Piszę, że zacząłem rozumieć, chociaż do końca nie wiem, jakie są plany Boga wobec mojej osoby. Nie chcę być, jak
niewierny Tomasz, który najpierw musiał zobaczyć, aby uwierzyć. Cieszę się, że
Bóg chce, abym był wiernym Tomaszem i że pozwala mi wypełniać Jego wolę,
jakakolwiek ona miała by być. Na dzień dzisiejszy dziękuję Bogu za to, co mam,
a mam bardzo wiele. Mam wspólnotę AA, no i co najważniejsze, co uważam za
największy skarb, mam Chrystusa za Przyjaciela. Jestem pewien i wierzę w to
głęboko, że z takim Przyjacielem dojdę do każdego celu.
W czasie od ostatnich spotkań na Świętej Górze byłem wraz z przyjaciółmi ze Wspólnoty AA na 15 – tych Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu. Wszystko, co tam spotkałem, na czele z bazyliką, nie zrobiło na
mnie zbytniego wrażenia. Jedno miejsce jednak szczególnie mną wstrząsnęło,
a mianowicie Golgota. Tam wchodziłem wraz z przyjaciółmi i cały czas padał
deszcz. Pomimo wszystko nie martwiłem się tym i nie odczuwałem zmęczenia, ale
uwierzcie mi, że miałem wówczas odczucie, jakbym już tu kiedyś był, chociaż
byłem tu po raz pierwszy w życiu. Dzisiaj rozumiem to tak, że Golgota i cała jej
treść wpisana jest w życie każdego człowieka i to z niej otrzymujemy siły, aby
dźwigać swój krzyż i donieść go do końca. Jestem przekonany, że życie każdego
z nas jest „szyte” na miarę krzyża. Nigdy nie spotka nas większe nieszczęście niż
to, które możemy udźwignąć.
Powracam na Świętą Górę, bo przecież tutaj wszystko się zaczęło: moja
droga ku trzeźwości, jak i moja droga do wiary i do Pana Boga. Myślę, że nie macie mi za złe, że niewiele czasu poświęciłem w tym artykule gostyńskiemu sanktuarium, ale proszę, abyście mi uwierzyli, że wszystko co dobre w mym życiu w tej
chwili zawdzięczam temu Świętemu Miejscu i mógłbym na ten temat książkę
napisać. Ale na ten czas zależało mi na tym, aby przede wszystkim podzielić się
moją refleksją, której doznałem pod krzyżem w Licheniu, gdzie również Maryja
wyprasza ludziom obfite łaski.

Zbyszek alkoholik grupa AA "ROZBRAT" i "BRONEK" we Wrocławiu

Tomek
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WIERSZ

WIERSZ
Paweł Heintsch

Dorota Sosnowska

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
- nad matkami wielorga dzieci
- nad twarzami rzeźbionymi znojem
mechanizmami więdnących kończyn
nad skrzywionymi kręgosłupami
- stań blisko
Przy niewidzących rezultatów
- dla których konieczność jest motorem
Którzy nie słyszą dobrego słowa
- nie znają uśmiechu przyjaciół
- blisko bądź
Zepchniętym na marginesy życia
właścicielom zdefektowanych ciał
Których każdy dzień bólem zdobyty
ludziom - dla których lęk jest jak chleb
- stań się wszystkim
Powszedniości wewnętrznego głodu
Wyizolowanym ze społeczeństw
- wyśmianym rzeszom poniewieranych ras
- dzieciom z rozwalonych domów
- wszystkim bądź
Z tymi którzy więdną cicho
zostawiając kilometry asfaltu
tysiące ubrań tysiące cegieł
tony węgla
butelki umyte
- idź zawsze
I z nocnymi stróżami
- z obsługą zakładów specjalnych
- z wszystkimi których świat nie zauważa
twórcami szarości o której nikt nie pisze
odejdź we wieczną szczęśliwość
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LISTOPAD
Słychać kroki za oknem?
Nie. To spadają liście.
Liście od szronu mokre:
Trudno o tym nie myśleć.
Gdy patrzeć przez drzwi szparę,
jest aleja i furtka.
Spadają co chwil parę
pod drzwi i do ogródka.
Puszyście iść jest po nich;
szeleszczą jak z azbestu,
tak blisko jest strapionym
słuchać tego szelestu.
Jest dzień zaduszny - szósta.
Choć nie widzę nikogo,
muszę myśleć o duszach,
które cierpią ku Bogu.
Michał Pawlikowski

ZADUSZKI
I
Noc późna. Poszli... Już na grobach gasną spóźnione światła.
i spływają pomiędzy drzewa, za którymi w przestrzeni
wszystko się w jasną smugę nad ziemią przelewa.
Odeszli żywi i zamknięto bramy. A ja zostałem wśród cienia,
bo my z nimi coś sobie jeszcze mamy do powiedzenia.
II
Było tu dzisiaj w noc czarną gwarno i rojno i strojno, a bez
żałoby, i kolory przy ziemi świecące. Żywi przychodzili do
swoich, między groby;.. a umarli także brali suknie uroczyste,
jakie tu kiedyś nosili, i siadali na grobach między nimi,
żywymi... na ten jeden, na ten jeden dzień w roku.
A który nie miał z żywych nikogo, wyszedł zza progu grobu,
nie patrząc, i siadł cicho w mroku, na boku.
Zaszeleściło na zagatce z liści i zobaczyłem, jak małe dziecko
przyszło w te ogrojce z ojcem, aby pokazać matce nową lalkę.
I słyszałem skargę biednego człowieka, że został sam w tej czeluści.
Ale przyszedł i stanął, i czeka, bo mówiła, że go nigdy nie opuści...
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PISZĄ DO NAS
TYM RAZEM
nie publikujemy żadnego listu, bowiem takiego do Redakcji
naszej nie przysłano. Jednak prezentujemy poniżej to, co pielgrzymi piszą do Matki Bożej w tzw. Złotej Księdze, która wystawiona jest w Bazylice Świętogórskiej. Teksty te przeważnie są
bardzo osobiste, pełne wiary i pełne ładunku emocjonalnego.
Wczytajmy się:
1.

2.

3.

4.
5.

„Matko Boża! Dziękujemy Ci, za to, że mamy siebie i za to, że możemy
być tutaj. Prosimy Cię o siłę wiary i miłości na nasze dalsze lata wspólnego życia, a także, jeśli taka Twoja wola, prosimy Cię o dar rodzicielstwa, na które
czekamy od lat. Kochamy Cię i wierzymy w sens każdego doświadczenia, które zdarza się w naszym życiu. Trzymaj nas w opiece swojej. Pragniemy szczęścia i miłości, a także wzajemnego szacunku dla całej naszej rodziny.
E i A L.”
„Mateczko Najukochańsza, proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, proszę
aby nikt nigdy nie zrobił nam krzywdy oraz abyśmy my nikogo nigdy nie
skrzywdzili. Mateńko, chroń i strzeż moje dzieci i mojego męża, i mnie. Nie
pozwól proszę, abyśmy zbłądzili. Naucz nas być takimi, aby Syn Twój a nasz
Pan Jezus Najukochańszy, był z nas zadowolony i abyśmy swoim postępowaniem nie smucili Go nigdy. Mateczko, naucz mnie być najlepszą matką i żoną, i
proszę, aby Pan Jezus Miłosierny, Syn Twój, pozwolił mi wrócić do Ojca naszego wtedy, gdy już uczynię wszystko, co dla mnie zaplanował na tym świecie, dla dzieci moich i męża mojego. Proszę, aby te moje dzieci i mój mąż pochowali mnie, gdy przyjdzie czas. Proszę o zdrowie, miłość i szacunek w rodzinie mojej. Ponad wszystko na świecie dziękuję, dziękuję, dziękuję ze
wszystkich sił, Mateczko, za to, co dajesz nam i co Syn Twój Miłosierny daje
nam wraz z Ojcem i Duchem Świętym, i za to, co wyprasza nam Ojciec Pio.
H.B.”
„Pielgrzymi z Kalisza, Wiktor i Basia, wdzięczni Matce Najświętszej za
opiekę nad rodzinami. Niech Matka Boża prowadzi nas, nasze dzieci i wnuki
do Syna swego Umiłowanego, Jezusa Chrystusa, bo tylko w Miłości Bożej możemy być szczęśliwi. B.W.”
„Kochana Matko! Dziękuję za pierwszy rok trzeźwości i wszelkie łaski i błogosławieństwa jakich nam udzielasz. Proszę o dalsza pomoc w życiu i wsparcie we
wszystkich potrzebach duszy i ciała dla mojej rodziny, dla mnie Mirki i Piotra”.
„Najukochańsza Matko, dziękuję Ci, za rodzinę, ekipę świętogórską,
wszystkich ludzi, których spotkałem w swoim życiu, za Świętą Górę, która
kształtowała, kształtuje i będzie kształtować moje człowieczeństwo!”
ŁT
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POSYŁAM WAS...
MOJA DROGA NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ
Święta Góra od wieków jest związana z historią życia i działalności
Księży i Braci Filipinów. W każdym okresie historii Bóg błogosławił temu
miejscu przez to również, że posyłał do Zgromadzenia naszego nowe powołania. Z historii naszej nie przypominamy sobie, aby kiedykolwiek brakowało tu tych, którzy, pod opieką Matki Bożej, pomagają ludziom na drodze
zbawienia. I w tym roku Opatrzność Boża błogosławi temu Świętemu Miejscu przysyłając do nas nowych braci, którzy odkryli, że chcą być w przyszłości Filipinami. Nasi dwaj nowicjusze poniżej zdradzają nam, jak trafili
na Świętą Górę:

I
Podczas pobytu w górach w wakacje roku 1999 poznałem człowieka,
który niecałe 6 miesięcy później postanowił wstąpić do klasztoru Kongregacji Filipinów na Świętej Górze. Paradoksalnie sam będąc poznaniakiem
zetknąłem się po raz pierwszy z sanktuarium mojej własnej diecezji dzięki
człowiekowi, który pochodził ze Starego Sącza. Odwiedziłem go wówczas
wiosną przyszłego roku. Wtedy po raz pierwszy modliłem się przed obrazem Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Poznałem księży filipinów, u których na pierwszy rzut oka dostrzegłem serdeczne usposobienie
i szczególną radość. Choć byłem tuż po maturze i zastanawiałem się nad
moim powołaniem, postanowiłem jednak złożyć papiery na Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów wielokrotnie sam lub z kilkoma osobami przyjeżdżałem do Gostynia
przed obraz Matki Bożej, aby się modlić i spędzić trochę czasu z dala od
miejskiego zgiełku i trudów nauki. To wyciszenie w otoczeniu zabudowań
klasztornych pozwoliło mi bardziej wsłuchać się w głos Boga, który do
mnie mówi. Myślę, że ten czas był wyjątkowy na drodze rozeznawania
mojego powołania, któremu szczególnie towarzyszyła Świętogórska Róża
Duchowna. Po ukończeniu studiów teologicznych postanowiłem wstąpić
do Kongregacji św. Filipa Neri w Gostyniu powierzając swoją przyszłą
formację kapłańską czułej i wymagającej opiece Matki Najświętszej.
Wojciech
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NASZ KALENDARZ

II

Historia moich związków ze Świętą Góra rozpoczęła się w 2004
roku w Opalenicy. To właśnie z tego niewielkiego miasteczka wyrusza
pieszo na Jasną Górę 10-tka – jedna z wielu grup Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, której przewodnikiem jest członek Kongregacji
Oratorium Św. Filipa Neri. Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z filipinami i usłyszałem o Świętej Górze. Trzeciego dnia pielgrzymki po przejściu prawie 100 km dotarliśmy do Gostynia, gdzie wieczorem, na Świętej
Górze mieliśmy Mszę Św. Wychodząc z Bazyliki czułem, że muszę tu
kiedyś jeszcze wrócić. Pojawiałem się tu potem jeszcze dwukrotnie zawsze
przy okazji pielgrzymki. W 2006 r. przyszedł czas podjęcia decyzji o kierunku studiów. Wybrałem to, o czym marzyłem - geografię na UAM
w Poznaniu. Byłem zadowolony z wyboru, poznałem fantastycznych ludzi
i robiłem to co lubiłem. Jednak podświadomie czułem, że to jednak nie to.
Skończyłem pomyślnie pierwszy rok i w oczekiwaniu na praktyki terenowe
ruszyłem do Częstochowy. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Pójdź za mną” a duchowym przewodnikiem był właśnie św. Filip
Neri. Idąc, zrozumiałem dlaczego cały rok biłem się z myślami. Zrozumiałem, że najwyższy czas zmienić życiowe priorytety i pójść za głosem sumienia. Potem przyjechałem na Diecezjalne Dni Młodzieży na Świętą Górę
i to tu zapadła ostateczna decyzja o wstąpieniu do zgromadzenia księży
filipinów.
Paweł
MODLITWA O POWOŁANIA

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIEŃ
5.10.
6.10.
9.10.
12.10.
15.10.
19.10.
25.10.
5.11.
9.11.
12.11.
16.11.
19.11.
23.11.
30.11.
7.12.
13.12.

-

30.12. -

Skupienie Młodzieży Żeńskiej
II Festiwal Muzyki Oratoryjnej Sacromontana
Rekolekcje dla Kościelnych i Dekoratorów
Rekolekcje dla Odnowy w Duchu Świętym
Rekolekcje dla Organistów
Dni Skupienia dla Rodzin i Przyjaciół Alkoholików
Neokatechumenat
Rekolekcje Federacyjne Księży Filipinów
Rekolekcje dla „CARITAS”
Rekolekcje dla Księży
Rekolekcje Biblijne
Rekolekcje dla Księży
Rekolekcje „CARITAS”
Skupienie dla Młodzieży Żeńskiej
Skupienie dla Młodzieży Męskiej
Dni Skupienia AA
i Rodzin, Przyjaciół Alkoholików
2.01. - Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej i św. Filipa

7.10.
7.10.
11.10.
14.10
18.10.
21.10.
28.10.
8.11.
11.11.
15.11.
18.11.
22.11.
25.11.
2.12.
9.12.
16.12.

-

Maryjo, Mistrzyni życia wewnętrznego, wspieraj wszystkich,
którzy od Boga otrzymali łaskę powołania
do życia kapłańskiego i zakonnego, aby poszli za Jego wezwaniem.
Zachęcaj rodziców do złożenia Bogu ofiary ze swych dzieci.
Wychowawcom wypraszaj potrzebne dary, by chłopcom
pomagali skutecznie w pielęgnowaniu łaski powołania.
Świętogórska Różo Duchowna! Spraw, aby nasza Kongregacja
stale rozkwitała licznymi i dobrymi powołaniami,
przyozdabiaj je kwiatami cnót i napełniaj duchem św. Filipa,
ubogacaj w charyzmaty, uczyń nas „znakami”
obecności Boga we współczesnym świecie. Amen
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RADUJCIE SIĘ
ANIOŁ DOBREJ ŚMIERCI
Młody poeta Gabriele Tana był zmuszony od długiego czasu leżeć w łóżku, zżerany
gruźlicą, lekarze uważali, że dla niego nie ma już ratunku. Biedak nie potrafił pogodzić
się z myślą o śmierci, wiosna jego życia wydawała mu się być tak ogromnie obiecującą
i pełną energii, mimo że trawiła ją choroba. Kiedy Filip mówił mu o bliskim przejściu
do wieczności, ogarnęło go tak silne wzburzenie, że nie był w stanie się uspokoić.
Święty, rozumiejąc stan jego ducha, zapytał go:
- Czy chciałbyś złożyć mi w darze twoją wolę, drogi synu?
Młodzieniec, uspokojony słowami Filipa, odrzekł: - Tak, Ojcze.
- A więc, ja ofiaruję ją Bogu, jeżeli zaś szatan przyjdzie cię nękać, ty mu powiesz: "Nie
mam już woli, ponieważ darowałem ją Bogu".
Następnego dnia, po odprawieniu Mszy świętej, Filip powrócił do umierającego i zobaczył, że całuje krucyfiks, powtarzając z wielkim uniesieniem:
- Chciałbym umrzeć, aby pójść do Nieba!
- Ojcze mój - powiedział potem, zwracając się nagle do Świętego - dotąd prosiłem cię,
abyś mnie uzdrowił, lecz teraz proszę, abyś modlił się do Boga, żeby zabrał mnie
z tego życia tak nędznego i uciążliwego!
- Nie obawiaj się, synu; zostaniesz prędko wysłuchany. Lecz przestrzegam cię, abyś był
przygotowany na ataki szatana.
. Te ataki nie dały na siebie długo czekać, były tak silne, że chory, przerażony, zaczął
krzyczeć rozdzierającym głosem:
- Ojcze, na miłość boską, odpędź te czarne psy, które mnie otaczają!
Filip, wzywając go do zachowania spokoju, kazał mu odmawiać kilka modlitw. I oto
umierający, znowu spokojny, zawołał przepełniony radością:
- Psy uciekają! dzięki, Ojcze, dzięki!
Po rozwianiu się wszystkich pokus szatana, młodzieniec, w ramionach najmilszego
Mistrza, spokojnie oddał ducha.

RADUJCIE SIĘ
przeklinał, bluźnił, podczas gdy Święty głosem rozkazującym i uroczystym krzyczał do
niego: - Biada ci, jeżeli będziesz jeszcze mówił!
Opętany zamilkł nagle i po kilku chwilach milczenia łamiącym się głosem, stłumionym
od płaczu, prosił o możność wyspowiadania się. Zły duch został pokonany! Święty
przeto, pomógłszy mu podnieść się z ziemi kazał mu uklęknąć obok siebie i wysłuchał
jego wyznania win. Potem, przyciskając serdecznie jego głowę do swojej piersi, pocieszał go dysponując do chrześcijańskiej śmierci.
Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri

* ☺ * ☺ * ☺ *
Pani zadała dzieciom temat wypracowania
- ''Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora?''.
Wszystkie dzieci piszą, tylko Jaś siedzi bezczynnie założywszy ręce.
- Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się nauczycielka.
- Czekam na sekretarkę...

* ☺ * ☺ * ☺ *
Wściekły profesor wchodzi do sali wykładowej i mówi:
- Wszyscy nienormalni mają wstać!
Nikt się nie rusza. Po dłuższej chwili wstaje jeden student.
- No proszę! - mówi ironicznie profesor i pyta studenta. - Czemu uważa się pan na
nienormalnego?
- Nie uważam się za nienormalnego, ale głupio mi, że pan profesor tak sam stoi...

* ☺ * ☺ * ☺ *
Przychodzi robotnik do majstra:
- Panie majstrze łopata mi się złamała.
- To się oprzyj o betoniarkę.

ZBUNTOWANY SKAZANIEC

* ☺ * ☺ * ☺ *

Pewnego wieczoru Filip został pilnie wezwany do Towarzystwa Miłosierdzia w celu
dodania otuchy pewnemu człowiekowi skazanemu na karę śmierci, który, oszalały,
buntował się przeciw wszelkim upomnieniom i modlitwie.
Nieszczęsny biedak, gdy oznajmiono mu wyrok wpadł w straszną furię i unosił się
gniewem jak opętany, do tego stopnia, że sprawiał wrażenie obłąkanego. Nikomu nie
udawało się uspokoić go. Filip przebył drogę w mgnieniu oka i w krótkim czasie znalazł się przed szaleńcem, który ryczał jak dzikie zwierzę, miotając ku niebu straszliwe
bluźnierstwa. Święty poprosił obecnych, aby zostawili go z nim samego. Następnie,
zbliżając się do skazańca, który patrzył na niego groźnym wzrokiem, uchwycił go
z całą siłą za kark i rzucił na ziemię. Zrozumiał, że szatan opanował tego człowieka,
który postępował i przemawiał pod jego wpływem. Szaleniec, nie mogąc stawić oporu,

Kierownik do pracownika:
- Panie Kowalski, ja już nie mam do Pana siły! Wszystko Pan robi wolno, wolno pracuje, wolno mówi... Czy jest jakaś rzecz, którą robi Pan szybko?
- Tak... szybko się męczę.
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* ☺ * ☺ * ☺ *
Producent broni umarł i poszedł do nieba. Przy wejściu wita go osobiście Pan Bóg:
- Witaj, człowieku. Czy robiłeś w życiu coś złego?
- Broń Boże.
oprac. Br. Franciszek Kiklica COr
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APOSTOLSTWO MODLITWY
INTENCJE
MIESIĘCZNE
APOSTOLSTWA
MODLITWY
PAŹDZIERNIK:

Misyjna:
Módlmy się, aby Światowy Dzień Misyjny był odpowiednią okazją do
wzbudzenia w każdym ochrzczonym coraz głębszej świadomości misyjnej.
Kongregacyjna:
Rozważanie Tajemnic Różańcowych i wspólna modlitwa niech pomoże
wszystkim Czcicielom Matki Bożej wierniej realizować swoje życiowe
powołanie.

LISTOPAD :

Misyjna:
Módlmy się, aby na Półwyspie Koreańskim wzrastał duch pojednania
i pokoju.
Kongregacyjna:
Wdzięczność wobec naszych zmarłych niech skłania nas do modlitewnej
pamięci o tych, którzy od nas odeszli.

GRUDZIEŃ:

Misyjna:
Módlmy się, aby wcielenie Syna Bożego, które Kościół obchodzi uroczyście
na Boże Narodzenie, pomogło narodom kontynentu azjatyckiego rozpoznać w Jezusie Wysłannika Boga, jedynego Zbawiciela świata.
Kongregacyjna:
Niepokalana Matka Chrystusa i nasza niech pomaga nam, uczniom Chrystusa, w jak najlepszym przygotowaniu się na Boże Narodzenie w naszych
sercach.
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Na pierwszej stronie

Ks. Jan Twardowski

Na ostatniej

Ks. Jan Twardowski

KTÓRĘDY

M-l
Sekundy lecą na łeb i na szyję
minuty wyruszają
w podróż niebezpieczną

godziny przemijają
jak lipiec i sierpień

a wszystko po to
by u Boga
choć kawalerkę wynająć

Którędy do Ciebie
czy tylko przez oficjalną bramę
ze świętymi bez przerwy
w sztywnych kołnierzykach
niosącymi przymusowy papier z pieczątką
może od innej strony
na przełaj
trochę naokoło
od tyłu
poprzez ciekawą wszystkiego rozpacz
poprzez poczekalnię II i III klasy
z biletem w inną stronę
bez wiary tylko z dobrocią jak na gapę
przez ratunkowe przejścia na wszelki wypadek
z zapasowym kluczem od samej Matki Boskiej
przez wszystkie małe furtki zielone otwierane z haczyka
przez drogę niewybraną
przez biedne pokraczne ścieżki
i z każdego miejsca skąd wzywasz
nie umarłym nigdy sumieniem

na wieczność
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