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CZCIGODNI CZYTELNICY! 
 

Kończy się Rok Pański 2007 i niebawem zacznie się Nowy – 2008. 
Bardzo się cieszymy, że Opatrzność Boża pozwala nam przekazywać Wam 
ten skromny nasz Kwartalnik, którym pragniemy kształtować Waszego 
ducha oraz zapoznawać z dziejami Świętej Góry, i coraz bardziej zachęcać 
do miłości tego Świętego Miejsca. 

Pierwszy numer „Świętogórskiej Róży Duchownej” na rok 2008 te 
same niesie przesłania. W duszpasterskim programie jesteśmy zgodni 
z tym, co nam podpowiadają pasterze Kościoła w Polsce, a mianowicie, 
abyśmy byli uczniami Chrystusa. W związku z tym w większości prezen-
towanych tutaj artykułów odnajdziemy wskazówki dla nas wszystkich, 
abyśmy taką godność mogli realizować, czy to na podstawie życia Maryi - 
najwierniejszej Jego uczennicy, czy to na podstawie biblijnych postaci, o 
których znajdziemy w katechezie, czy to w duchu św. Filipa, który tak 
piękne charyzmaty nam zostawił, albo według przykładu bł. Edmunda, 
który jako świecki umiał być wspaniałym Jego uczniem. 

Nasze Sanktuarium, w którym można podziwiać bogate barokowe 
ołtarze, i te, o których opracowanie tym razem znajdziemy, to naprawdę 
miejsce, gdzie można odnaleźć siebie na nowo, zwłaszcza przy konfesjona-
le i przy stole Eucharystii. Ale Święta Góra, to także dom rekolekcyjny, 
dom różnorodnych ćwiczeń duchowych, gdzie można w sobie kształtować 
człowieka mocnego, trzeźwego, prawdziwie radosnego i w końcu świętego, 
jakim jest choćby św. Józef Sebastian Pelczar, którego bożonarodzeniową 
medytację drukujemy.  

W zimowe wieczory, obok rozmaitych lektur, weźcie do ręki nasze 
Pismo i poprzez treści tutaj odnalezione stawajcie duchowo na Świętej 
Górze. My też przy Was duchowo stajemy z opłatkiem świętym w dłoni 
oraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi. Niech to, co 
Opatrzność Boża pozwala nam tworzyć, a zwłaszcza nasza codzienna dro-
ga, obficie będzie umocniona Jego błogosławieństwem, o które modlimy 
się dla każdej i każdego z Was przed Świętogórską Różą Duchowną. 

 
W imieniu zespołu redakcyjnego 

Ks. Leszek Woźnica COr 
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SWOIM  PRZYJŚCIEM  NAPEŁNIŁ  RADOŚCIĄ  SERCA  NASZE 
 
 W tę Świętą i Cichą Noc, kiedy „Słowo stało 
się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J1,14). Świat 
został uratowany. I odtąd istnieje jako świat ludzki. 
Dzięki Wcieleniu Bóg stał się ludzki a Syn Boży 
Wcielony doznał wszystkiego, czego doświadcza 
i człowiek. To szczególne doświadczenie pozwala 
nam nie tylko patrzeć na Syna Bożego, który stał się 
człowiekiem, ale przede wszystkim Go naśladować 
jako Mistrza i Nauczyciela Prawdy i Miłości. 
 

 Przyjmując wezwanie naszych Pasterzy i całego Programu Pracy 
Duszpasterskiej uczyńmy wszystko, byśmy stawali się rzeczywiście 
„uczniami Chrystusa”, który dla nas i naszego zbawienia stał się człowie-
kiem i za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy. Tę 
wielką Tajemnicę naszej wiary co roku przeżywamy w Święta Bożego 
Narodzenia. To ona wyzwala naszą radość, budzi nadzieję i pozwala z cała 
mocą podejmować walkę o ludzki świat, o godność Bożą w człowieku, 
o zwycięstwo miłości płynącej z Betlejemskiego żłóbka i tronu Krzyża, 
a dziś z ołtarza Eucharystii. Tylekroć tę prawdę rozważamy i nieraz bole-
śnie doświadczamy jej braku w naszym życiu. Dzięki tej Betlejemskiej 
Nocy, kiedy Bóg stał się jednym z nas, a Słowo Ciałem się stało, my lu-
dzie, odtąd możemy karmić się życiem i prawdą , a także rozwijać się 
w światłości i miłości, która przyszła na ten świat by go przemieniać i do-
skonalić. A jak jest dziś, jak jest w rzeczywistości, którą tworzę swoim 
życiem i swoją prawdą. Patrząc oczyma serca pełnego lęku i niepokoju 
stwierdzić musimy, że nic trwałego i sensownego nie pozostało nam oprócz 
jednego - Chrystusa. On jest jedynie Nadzieją naszą i świata. On jest wy-
zwoleniem z niewoli zła i grzechu, a w konsekwencji z niewoli społecznej, 
ekonomicznej, politycznej, z niewoli waśni, kłótni, kłamstwa, nieuczciwo-
ści, z niewoli liberalizmu i relatywizmu moralnego. 
 W tę cichą, Świętą Noc, kiedy ponoć i zwierzęta ludzkim głosem 
mówią, zacznijmy na nowo z całą mocą wiary odzywać się do Boga, który 
przychodzi do nas. Zacznijmy na nowo żyć życiem łaski i posilajmy się 
darem Chleba z Betlejem. Niech Maryja - Boża Matka nad Dzieciątkiem 
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pochylona, zatroskana uważnym spojrzeniem z Świętogórskiej Ikony, oto-
czy nas wszystkich swą macierzyńską opieką i uczy nas, jak uczyła Chry-
stusa, co mamy czynić, jak żyć i postępować, by być uczniami Jej Syna. 
 W Świętogórskim Sanktuarium i Domu Rekolekcyjnym podejmując 
tegoroczny program pracy duszpasterskiej będziemy się starali całym wy-
siłkiem woli i serca wspólnie poszukiwać dróg i sposobów, by autentycznie 
pomagać wszystkim, którzy będą przybywać na Świętą Górę. To szczegól-
ne miejsce w Kościele Poznańskim jest, i dalej być winno, miejscem do-
skonalenia człowieczeństwa, duchowego leczenia zranień i niepokojów 
naszych Braci i Sióstr.  
 Niech ta Maryjna szkoła życia kształci mądrością serca Matki 
wszystkich, którzy pielgrzymują na to Święte Wzgórze Gostyńskie i po-
dejmują wysiłki stawania się autentycznymi uczniami jej Syna, Jezusa 
Chrystusa.  

 
Ks. Zbigniew Starczewski COr 

 
 

KOCHANI CZCICIELE BOŻEJ MATKI  
ŚWIĘTOGÓRSKIEJ RÓŻY DUCHOWNEJ 

 
 
 Kierując do Was serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne za-
pewniamy o naszej modlitewnej pamięci przed Obliczem Mistrzyni Życia 
Duchowego, upraszając obfitość łask i Boże błogosławieństwo na cały 
Nowy Rok Pański 2008 . Niech radość obecności Boga wśród nas napełnia 
wasze serca Miłością i Pokojem a ludzka, braterska  życzliwość niech 
przemienia nasze rodziny, wspólnoty, zakłady pracy i całą naszą Ojczyznę. 
 Tego wspólnie sobie życzmy i o to się módlmy przy żłóbku Bożej 
Dzieciny.  
  

Ks. Zbigniew Starczewski COr  
z całą wspólnotą świętogórską 
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MARYJA 

PIERWSZĄ UCZENNICĄ CHRYSTUSA 
 
 
 Maryja w doskonały sposób wypełniała 
wolę Ojca. Dlatego ważniejszą sprawą było dla 
Maryi, że stała się uczennicą Chrystusa, niż to, że 
była Jego matką. A zatem Maryja była błogosła-
wioną, ponieważ zanim zrodziła Nauczyciela, 
wcześniej nosiła Go w swoim łonie […]. A zatem 
Maryja jest błogosławiona, ponieważ słuchała 
słowa Bożego i strzegła go. Bardziej strzegła 
prawdy w sercu niż ciała w łonie […]. Być w ser-
cu, znaczy więcej niż być w łonie.(Św. Augustyn 
Kazanie 25, 7-8) 
 

 W tym Roku Kościelnym pragniemy jako Wspólnota ludzi wiary 
zastanowić się nad pytaniem:, co to znaczy być uczniem Chrystusa? Pomo-
cą dla nas, pielgrzymów przybywających do Świętogórskiego Sanktuarium, 
niech będzie Maryja, która jest naszą nauczycielką wiary, a jednocześnie 
sama jest pierwszą uczennicą Chrystusa.  
 Maryja jako Uczennica Pańska jest obecna w myśli Kościoła od 
wieków, jak świadczą o tym przytoczone wyżej słowa św. Augustyna. 
Chcemy zatem w tym rozważaniu zastanowić nad tą tajemnicą życia i po-
wołania Maryi.  
 Uczeń to ten, kto słucha słowa nauczyciela i stara się je wypełnić. 
W Ewangelii św. Łukasza znajdujemy taki szczególny moment, który mó-
wi o takim zasłuchaniu Maryi w słowa jej Syna – to wydarzenie odnalezie-
nia Jezusa w świątyni. Aby lepiej zrozumieć sens tego wydarzenia trzeba 
odwołać się do żydowskiej tradycji 
 Ważnym momentem dla żydowskiej matki jest czas, gdy 12-letni 
syn zostaje zaproszony do grona synów przymierza (Bar Micwa): w synago-
dze chłopiec uczestniczy w liturgii słowa, której kulminacyjnym momentem 
jest jego wystąpienie na podwyższeniu w samym środku bożnicy i głośne 
odczytanie fragmentu Pisma Świętego (Tory) i potem publiczne udzielenie 
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wyjaśnienia dotyczącego wybranego tekstu czyli wypełnienie funkcji na-
uczyciela. Wydarzenie niby bez większego znaczenia, ale był to moment 
oficjalnego odebrania matce prawa opieki nad synem, gdyż stawał się on 
legalnie dorosłym członkiem wspólnoty, mającym prawo do niezależnego 
wstępu do synagogi bez opieki rodziców. Oficjalnie tak było, ale który chło-
piec w wieku 12 lat nie trzyma się jeszcze mocno spódnicy matki?  
 Jezus swojej Matce to rozstanie dał odczuć w sposób bardziej ra-
dykalny. Było to tak silne, że po ludzku nie mogła zrozumieć, dlaczego 
12 - letni Jezus pozostał w świątyni i trzeba było trzech dni na Jego odnale-
zienie. On w swoim sercu stał się rzeczywiście Bar Micwa -      -  Synem 
Przymierza i od tej chwili rozpoczął swoją intymną relację z Ojcem – Bo-
giem, który w stosunku do Jezusa nie potrzebował już pośredników. Rola 
matki dla Maryi została boleśnie zakończona. Zniosła to dzielnie, pozosta-
wiając wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu (Łk 2, 51b). 
W tym momencie stała się pierwszą  uczennicą swojego Syna.  
 Niewątpliwie cieszyła się potem szacunkiem uczniów Jezusa 
i wszystkich wiernych i jest na wieki Matką Jezusa Zbawiciela świata. Na 
ziemi jednak, po wydarzeniu w świątyni, pozostała w swoim sercu uczen-
nicą Zbawiciela, który przez pewien czas na ziemi był dla niej „kością z jej 
kości i ciałem z jej ciała”. 
Z tego wydarzenia odczytujemy najgłębszy sens bycia uczniem Chrystusa – 
rozważać Jego Słowo w swoim sercu. Rozważać Słowo, to znaczy nie tylko 
odczytać sens tego, co zostało powiedziane, to nie tylko rozumieć właściwy 
przekaz słów, ale to także pozwolić by Słowo zakiełkowało w nas, dojrze-
wało i wreszcie wydało owoc. Taki jest sens medytacji Słowa Bożego – 
rozumienie nie jest celem samym w sobie, ale jest tylko drogą do tego by 
wydało owoc w naszym życiu w postaci przemiany. Chrześcijanin rozwa-
żając słowo i pozwalając by ono działało w jego sercu, dzięki Łasce staje 
się podobnym do Nauczyciela – do Chrystusa. Stąd jasno wynika, że nie 
można być uczniem Chrystusa nie wsłuchując się w Jego Słowo. Pod tym 
względem, my, katolicy mamy wiele do zrobienia. Mało w nas takiego 
zasłuchania i rozważania Słowa Bożego, brakuje nam takiej właśnie maryj-
nej postawy zasłuchania  i gotowości do wypełniania tego, co Bóg oczekuje 
od nas, Jego uczniów. Warto zatem w tym roku stawania się uczniami 
Chrystusa zagłębić się w rozważanie Jego Słowa i poddać się jego prze-
mieniającej mocy, bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne… 
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 Gdy czytamy księgi  Nowego Testamentu odkrywamy, że Maryja 
towarzyszy Chrystusowi w Jego drodze aż na Golgotę, ale nie zajmuje Ona 
jakiegoś wyjątkowego miejsca, jakby gdzieś z oddali jest przy Nim, choć 
jakby się wydawało powinna cieszyć się jakimś szczególnym miejscem 
przy swoim Synu, a Ona raczej przyjmuje miejsce pośród uczniów. 
Zwłaszcza, gdy czytamy to na tle Ewangelii według św. Marka, w której 
jest Ona wymieniona tylko dwa razy, i to w miejscach, w których Jezus 
mówi o tym, że Jego matką, siostrami, braćmi są ci, którzy słuchają Słowa 
Bożego i wypełniają je. Co prawda Marek nie wyklucza tego, że Maryja 
jest Tą, która słucha Słowa Bożego, ale sam o tym nie pisze. Podobnie 
zresztą jest u  św. Pawła, który wymienia Maryję zaledwie raz, nie podając 
w ogóle Jej imienia (Ga 4,4). Gdy czytamy pisma Nowego Testamentu 
chronologicznie, tak jak powstawały, widzimy wyraźne dochodzenie do tej 
najistotniejszej treści - że Matka Jezusa zostaje Jego uczennicą. Co więcej 
— staje się wzorem pójścia za Jezusem, wzorem bycia uczennicą, wzorem 
dla mężczyzn i dla kobiet. Ostatnie słowa Nowego Testamentu o Maryi 
mówią nam, że Ona jest w Kościele — jest z apostołami i z kobietami, 
które szły za Jezusem. 
 To jest drugi aspekt życia Maryi, który pokazuje Ją jako Uczennicę 
Chrystusa. Ona podąża Jego śladami, a gdy Jezus odchodzi do Ojca, Ona 
pozostaje w gronie Jego uczniów i rozważając to, co się stało i spędzając 
czas na modlitwie, aż do wieczernika, gdzie razem z uczniami uprasza 
obiecanego Ducha Świętego. 
Ta postawa Maryi, która w pokorze podąża w ślad za Jezusem niech będzie 
i dla nas inspiracją do naśladowania, bo uczeń to ten, kto naśladuje Na-
uczyciela. Mamy stawać się podobni do Chrystusa, a z tym nie jest łatwo. 
O wiele prościej być na Mszy Świętej, łatwiej jest słuchać Słowa Bożego, 
ale o wiele trudniej jest naśladować Chrystusa w codzienności.  Myślę, że 
wszyscy dostrzegamy duży rozdźwięk miedzy tym, w co wierzymy a na-
szym życiem. Niech ten nowy rok duszpasterski będzie czasem stawania 
się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Maryja pierwsza spośród uczniów 
Chrystusa niech nas prowadzi po tej drodze i niech wyprasza nam potrzeb-
ne łaski. 
  

  Ks. Marek Dudek COr 
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NIEZWYKŁE NABOŻEŃSTWO 
 

Styczeń jest tym miesiącem, w którym 1954 
roku na Świętej Górze rozpoczęła się Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Inicjatorem 
tego niezwykłego nabożeństwa był śp. Ks. Le-
opold Rachwał, filipin. On sam tak wspomina 
tamte początki: „Przepiękne chwile przeżywa 
Święta Góra w każdą środę wieczorem. Kiedy to 
piszę – jest styczeń – zimno, mroźno, a jednak! – 
Jest coś, co ciągnie wiernych na Świętą Górę. 
Woła Matka Najświętsza! Podjęliśmy trud wskrze-
szenia dawnego kultu Matki Bożej na Świętej Górze – czynimy wszystko, by 
ten kult ożywić. Modlimy się w tej intencji, mówimy w kazaniach, szczególnie 
na środowych nowennach. Ostatnio cały szereg kazań z naszym zbiorem cu-
dów: „Prospekt wesoły …” w ręku! Te cudowne wydarzenia w tak wielkim 
zasięgu działania Maryi Świętogórskiej, bardzo głęboko przemawiają i dlatego 
wierni przychodzą z różnych stron i przedkładają swe prośby Matce Bożej na 
Świętej Górze.   
 A dla potwierdzenia tych słów opatrznościowego twórcy Nowenny Święto-
górskiej tak wypowiada się już nieżyjący kapłan, w tamtym czasie wikariusz para-
fii farnej w Gostyniu, ks. Franciszek Graszyński: „Księdza Leopolda Rachwała 
poznałem  w roku 1952 /…/ Jak mało znana była wówczas Święta Góra świadczy 
fakt, że dopiero po przybyciu do Gostynia dowiedziałem się, że coś takiego istnie-
je. Zauroczony wspaniałą barokową świątynią stwierdziłem, że stanowi ona coś w 
rodzaju czcigodnego skansenu, który się zwiedza i podziwia, ale który nie spełnia 
swej właściwej roli. Przebywało tam kilku zacnych, bogobojnych kapłanów. Byli 
to jednak ludzie w podeszłym wieku, schorowani, niezdolni do podjęcia jakich-
kolwiek inicjatyw duszpasterskich.  Święta Góra potrzebowała dopływu świeżej 
krwi, potrzebowała jakiejś iskry, która rozpaliłaby kult Matki Bożej i przywróciła 
Jej właściwą rangę. Tą „Bożą iskrą” dla Świętej Góry okazał się ks. Leopold Ra-
chwał. Przy pierwszym już spotkaniu rozpoznałem w nim jakiś charyzmat apostol-
ski. Wkrótce po swym przybyciu zaprowadził cotygodniowe, środowe nabożeń-
stwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W każdą środę, w godzinach wieczor-
nych, puste już o tej porze ulice Gostynia ożywiały się. Z całej okolicy płynęły 
niczym strumienie wielkie rzesze ludzkie i wypełniały świętogórską świątynię. 
Wpływały setki próśb i podziękowań. I tu ks. Leopold, podobnie jak Prymas Ty-
siąclecia, «wszystko postawił na Maryję»”.  
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 Na podstawie tych słów widzimy, jak błogosławiony był pomysł 
ks. L. Rachwała, aby na Świętej Górze ożywić kult Maryi przez środową no-
wennę. Osobiście znam wiele parafii w Ojczyźnie naszej i wiem, że na nowen-
ny do Matki Bożej ludzie idą chętnie, ale nigdzie nie spotkałem takich rzesz 
jakie u nas się gromadzą w każdy środowy wieczór, i nigdzie nie spotkałem, 
aby do Matki Bożej kierowane było aż tyle próśb i podziękowań. Przed laty, na 
początku, było ich setki i dzisiaj jest podobnie. I zawsze jestem pełen podziwu 
z jaką pokorą ludzie stoją, często długo, gdy te prośby, po wcześniejszym upo-
rządkowaniu ich, są czytane, i z jaką pokorą potem klękają, gdy Jej dziękujemy 
za różne łaski, jakie nam nieustannie u Boga wyprasza. 
 Niewątpliwie nabożeństwo nowennowe na Świętej Górze jest central-
nym nabożeństwem naszego sanktuarium. To ono gromadzi rzesze wiernych 
prawdziwie czujących z Kościołem i z Ojczyzną. Przypominamy sobie, jak 
wielką rolę odegrało ono w czasie stanu wojennego. Od tamtych dni mamy 
pamiątkę, która integralnie ze świętogórską nowenną jest związana, a miano-
wicie, że zawsze przed zasłonięciem Cudownego Obrazu Matki Bożej „Boże 
coś Polskę” śpiewamy.  
 Nowenna, to szczególna okazja, by przez Jej pośrednictwo oddawać 
wszystkie sprawy życia dobremu Bogu, ale to też okazja, aby kształtować 
w sobie postawę żywych czcicieli Maryi. Niedawno, jeden z kaznodziejów, 
podczas kapłańskich rekolekcji, właśnie na nowennie naszej mówił, iż istotą 
naszego przychodzenia tutaj jest nie tylko wspominanie dawnych, biblijnych 
wydarzeń z życia Jezusa i Jego Matki, ale, że jest nią przeżywanie dróg Pana 
pod opieką Maryi tu i teraz. Jeśli nie ma tegoż życia, które dzisiaj jest żywym 
naśladowaniem Jezusa i Maryi, wówczas jakoś chybimy nowennie, po prostu 
nie przeżywamy jej prawdziwie. 
 Chcemy, aby Nowenna na zawsze była ozdobą Świętogórskiego Sank-
tuarium, i aby w naszym życiu była prawdziwa. Chcemy, aby zawsze groma-
dziła rzesze wiernych, którzy jak dawniej tak i dzisiaj przez Jej ręce Dobremu 
Bogu dziękczynienia i prośby przedkładają. Niech tak się dzieje, również na 
przestrzeni Nowego Roku Pańskiego 2008. Niech i dzisiaj, w każdą środę, 
ożywiają się ulice Gostynia i całej okolicy, niech po drodze na Świętą Górę 
jadą całe sznury samochodów, a w nich ci, którzy Maryję prawdziwie kochają i 
którzy Ją naśladują.  
 Słowem powyższym chcemy też zapoczątkować w naszej Świętogórskiej 
Róży Duchownej nowy dział , w którym prezentować będziemy zwłaszcza 
dziękczynienia, które wierni przed Jej Świętogórski Tron nieustannie przynoszą. 

Ks. Leszek Woźnica COr 
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„Na Świętej Górze bywam od lat. Tu polecam siebie i swoją rodzinę Matce Naj-
świętszej. Tego roku na „Letnich Spotkaniach Oratoryjnych” prowadzonych przez 
Ojca prof. Adama Adamskiego zachwycałam się jego wykładami. I nagle pod 
koniec rekolekcji, gdy chciałam napisać intencję Mszy św., zauważyłam, że nie 
potrafię napisać tego, co myślę. Wróciłam do domu z przyjaciółmi z Rawicza 
i czuję się źle. Wezwany lekarz stwierdził bardzo wysokie ciśnienie 250/105. Zna-
lazłam się w szpitalu. Tomograf wykazał guz mózgu. Wszystko oddałam w ręce 
Matki Bożej. Zanoszone modlitwy rodziny, przyjaciół, kapłanów Pan Bóg wysłu-
chał, choć byłam przygotowana na śmierć. Dziś jestem po operacji i przychodzę do 
zdrowia. Dziękuję Świętogórskiej Róży  Duchownej, której zaufałam i która czuwa 
nade mną. 

Stefania  
 
Matko Boża Świętogórska dziękuję za każde dobro, które mogłam uczynić, za to, 
że jestem w Caritas parafialnym i mogę służyć potrzebującym. 
 
Dziękuję za moja rodzinę, mamę Stanisławę, która przeżyła 86 lat i uczy nas wy-
trwałości i wspomaga modlitwą 
 
Dziękuję za moich rodziców, za ich oddanie, trud wychowania i ich miłość. Jedno-
cześnie proszę o potrzebne łaski dla nich, by zawsze potrafili darzyć siebie miło-
ścią, a w chwilach trudnych nigdy nie odstępowali od Ciebie Panie.  
 
Matko Boża wdzięczna za każdą naukę płynąca od ołtarza, konfesjonału polecam 
Tobie i proszę o szczęście kapłańskie dla mojego Księdza Spowiednika. 
 
Matko Boża dziękuję Ci za osoby mi bliskie, które mają w sobie tyle serdeczności, 
ciepła, pięknego serca i są jak Pan Jezus, darzą tym co mają, pamiętają o bliźnim. 
 
Panie Boże proszę Cię o uzdrowienie dla cioci lub szczęśliwą śmierć, jak sobie 
życzysz, Panie, Boże. 
 
M.N.P. gorąco dziękuję za szczęśliwy powrót syna z zagrani-
cy i opiekę nad nim  
 
Dziękuję za wszystkich ludzi, których postawiłeś Panie na 
mej drodze życia. Za to, że zawsze, wszystkim co czynili, 
takimi jakimi byli – przekazywali mi Ciebie.  
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Świętogórską ambonę tym razem udostępniamy Świętemu Biskupowi z Przemyśla, 
Józefowi Sebastianowi Pelczarowi, który ułożył poniższą medytację  

na temat czci Dzieciątka Jezus.  
Niech te słowa pomogą nam głębiej przeżywać czas Bożego Narodzenia. 

 
NABOŻEŃSTWO DO DZIECIĄTKA JEZUS 

 
 Nabożeństwo to wiedzie każdego chrześcijanina do 
stajenki Betlejemskiej, a wskazując tam na Słowo, które 
stało sie ciałem i jako Dziecię spoczywa w żłóbku, przed-
stawia do rozważania Tajemnicę Wcielenia. Zaprawdę, 
wielka to i niezgłębiona Tajemnica; bo który rozum zdoła 
to ogarnąć, które serce doskonale odczuć, że Bóg z miło-
ści ku ludziom staje się człowiekiem, że Syn Boży staje 
sie Synem Dziewicy, że Nieśmiertelny staje się śmiertel-

nym, że Przedwieczny rodzi się w czasie, że Nieogarniony ukazuje się 
niemowlęciem, że Pan wszechrzeczy leży na barłogu,  że Król chwały oto-
czony bydlętami, że Światłość istotna mieszka w ciemnej grocie, że Szczę-
ście samo łzy leje, że Miłość płomienista drży od zimna, że Wszechmoc 
sama skrępowana pieluszkami. Patrząc na te Tajemnice, wołać muszę 
z Apostołem: O głębokości bogactw, mądrości i wiadomości Boże" Tajem-
nica to niezrównanej pokory i niewysłowionej miłości, bo oto Syn Boży, 
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z prawdziwego Bo-
ga, współistotny Ojcu, przez którego wszystko się stało, przychodzi na 
świat dla zbawienia ludzi i staje się człowiekiem, czyli przyjmuje do hipo-
statycznej jedności z Bóstwem nie tylko duszę, ale i ciało. A słowo stało się 
ciałem. Sam zamiar Trójcy Św. zbliżenia sie do stworzenia przez Wcielenie 
Słowa odsłania niezgłębioną przepaść uniżenia i miłości; czymże bowiem 
jest, nie mówię człowiek, ale wszechświat cały w porównaniu ze Stwórcą, 
jeżeli nie nicestwem? Jako najmniejsze ziarnko na wadze, tak jest przed 
Tobą okrąg ziemi – mówi Pismo; i znowu: Bytność moja jako nic przed 
Tobą; a jednakże Syn Boży przyjmuje człowieczeństwo, łączy sie tym sa-
mym ze stworzeniem.  
 Cel i sposób tego połączenia odkrywa nową przepaść miłości, bo nie 
na to tylko przyszedł na ziemię, by jako Król odbierać hołdy od ludzi, ale 
by jako Mistrz i Kapłan własnymi ustami nauczyć ich prawdy Bożej, wła-
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snym życiem wskazać im drogę do Ojca, własną Krwią zmazać z nich 
przekleństwo, a wysłużyć im morze łask i chwałę synostwa Bożego.  
 Mógł przyjść odziany majestatem, w sile wieku i w ciele uwielbio-
nym, a On przyszedł w poniżeniu, ubóstwie i cierpieniu. Przyszedł jako 
niemowlę, by nas swą słodyczą pociągnąć do Siebie i dziećmi Bożymi 
uczynić;- przyszedł jako niemowlę Matki - Dziewicy, by nie tylko stać sie 
naszym bratem według ciała, ale podzielić sie z nami sercem tej Matki; -
przyszedł jako niemowlę spowite w pieluszki, by nas z więzów grzechów 
uwolnić; -przyszedł jako niemowlę płaczące, by łzy nasze otrzeć; -
przyszedł jako niemowlę ubogie, by ubóstwo uzacnić, a nas wszystkich 
iście bogatymi uczynić; -przyszedł jako niemowlę narodzone w stajence, 
by człowiekowi mieszkanie w domu Ojca swego zgotować; -przyszedł jako 
niemowlę złożone na sianie, aby człowieka, który sianem rzeczy ziemskich 
się karmił, do pożądania niebieskich pobudzić.  
 Przyszedł z miłości dla wszystkich ludzi i dla każdego z osobna, 
a więc i dla mnie, by mnie obdarzyć skarbami swoimi. O Panie, jakiś Ty 
wielki w Twojej pokorze i w Twojej miłości... Cóż tedy słuszniejszego, 
gdybym i ja, lichutki sługą Twój, nauczył sie od Ciebie pokory i miłości. 
Mów tylko do mnie z Twojego żłóbka słowem wewnętrznym...  
 Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus zależy dalej na tym, by oddawać 
cześć i miłość temuż Dzieciątku. Nic nad to słuszniejszego, bo to Dzieciąt-
ko jest już w żłóbku Królem, Mistrzem i Kapłanem. 

 

 1. Przepowiedzieli Prorocy, że Syn Boży w ludzkim ciele ukaże sie 
ludziom jako Król, którego potęgą i majestatem napełnioną będzie wszyst-
ka ziemia. Wprawdzie Król ten narodził się w stajence i jako ubogie nie-
mowlę leżał na barłogu, ale i w tym uniżeniu się widoczne są promienie 
Boskiego Majestatu. Bo oto otwierają się podwoje Niebios, a półki Anio-
łów spieszą na ziemię, by uczcić swego Króla, otoczyć na wzór dworzan 
Jego stajenkę i zanucić pieśń, jakiej świat dotąd nie słyszał: Chwała Bogu 
itd. A więc Niebo złożyło Mu hołdy, ale i ziemia nie milczała. Oto przed 
żłóbkiem klęczy pobożnie niewiasta -to Matka-Dziewica, najczystsza, naj-
wspanialsza ze wszystkich stworzeń -to Matka ludzi, Opiekunka Kościoła 
i Królowa świata; Ona też za cały Kościół i za wszystek świat wielbi to 
Słowo, które stało się  ciałem. Jest nadto w stajence mąż święty, modlący 
sie pokornie w kąciku; to Józef, Oblubieniec Maryi, zarazem przedstawiciel 
starej synagogi i tych czterdziestu wieków, które z tęsknotą oczekiwały 
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Zbawcy, a teraz z radością ścielą się do stóp Jego. Niebawem na głos Anio-
ła śpieszą doń pastuszkowie, jakby posłowie ludu izraelskiego; w ich ślady 
idą Trzej Mędrcy, jako przedstawiciele pogan; za nimi zaś jakież nieprzeli-
czone tłumy garną sie do stajenki, tak że jej ściany rozszerzają się  na pół-
noc i południe, na wschód i zachód, tworząc olbrzymi Kościół, co ogarnia 
ludy i wieki, a żłóbek przemienia sie w tron wspaniały, na którym Dziecię 
Jezus cześć Boską odbiera.  
 Za nimi śpieszę i ja do Betlejem, a padając na twarz przed żłóbkiem, 
wołam: Chwała Ci i pokłon, Królu najwspanialszy, choć ukryty w postaci 
niemowlęcia!...  
 

 2. Przepowiedzieli Prorocy, że Syn Boży w ludzkim ciele będzie 
Mistrzem całego świata i przyniesie mu prawdę. Rzeczywiście, Chrystus 
Pan to Mistrz wszystkich ludów i wieków - Mistrz, jakiego nie było i nie 
będzie, bo w Nim zamieszkała zupełność bóstwa cieleśnie, a wiec i pełność 
Mądrości. To nauczycielstwo rozpoczyna On już w stajence Betlejemskiej 
i z głębi żłóbka, jakby z pierwszej swojej kazalnicy, woła do ludzi: Pójdź-
cie do mnie wszyscy, którzy szukacie prawdy i oglądacie się za światłem, 
a ja was oświecę. Kto zaś do Niego z wiarą się  zbliża i w rozmyślaniu ucha 
nadstawia, ten słyszy głos wewnętrzny: Patrz, człowiecze, oto ja, Syn Bo-
ży, stałem się człowiekiem, abyś ty poznał, jak dobrym jest Ojciec Niebie-
ski i byś przeze Mnie wrócił do Niego. Łączże się ze mną przez łaskę moją, 
ale zarazem pamiętaj, żem Ja przyszedł na świat ubogi, pokorny, wynisz-
czony, abyś i ty w życiu ukochał ubóstwo, pokorę, wyrzeczenie się , ofiar-
ność. Głosu tego słuchają miliony dusz, i w ślad za Boskim Mistrzem stają 
się świętymi.  
 Za nimi śpieszę i ja do stajenki Betlejemskiej, a korząc czoło 
w prochu, wołam: Chwała ci i posłuszeństwo, Mistrzu najmędrszy, choć 
ukryty w postaci niemowlęcia...  
  
 3. Przepowiedzieli Prorocy, że Syn Boży w ludzkim ciele będzie 
kapłanem i ofiarą? Otóż to kapłaństwo spełnia Chrystus Pan od pierwszej 
chwili Wcielenia. Przed błogosławioną Jego duszą, w której na mocy oso-
bowego zjednoczenia z Bóstwem była od początku pełność wiedzy, stały 
ciągle grzechy wszystkich ludzi, jacy byli, są i będą, i już z żłóbka uczynił 
sobie ołtarz, na którym złożył Siebie w ofierze. Nie otworzył On ust swo-
ich, ale z Serca Jego wydobywał się głos nieskończonej miłości: Ojcze, nie 
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chciałeś ofiary i obiaty, aleś mi ciało sposobił. Całopalenia, i za grzech nie 
upodobałyć się . Tedym rzekł: Oto idę -tak, idę na świat, by spełnić wolę 
Twoją, Ojcze; zstępuję do żłóbka, z żłóbka wstąpię na krzyż, z krzyża na 
ołtarz, z ołtarza do dusz, by tylko Imię Twoje uwielbić, a dusze ludzkie 
uświęcić. W ten sposób każda chwila ziemskiego życia Zbawcy była cią-
głym aktem hołdu, zadośćuczynienia i ofiary względem Ojca, a oddania sie 
dla ludzi.  
 Co więcej, Pan Jezus postanowił stać się nie tylko naszym okupem, 
ale i naszym żywotem, a Betlejem to istotnie dom chleba, stajenka to 
pierwszy przybytek, żłóbek to pierwsze cyborium; toż pięknie a sprawie-
dliwie powiedział jeden z Ojców Kościoła, że Pan Jezus dlatego dał się  
złożyć w żłóbku, iżby okazać, że jest pokarmem bydlątek Bożych, to jest 
dusz wierzących i kochających. O jakże cudne jest podobieństwo tej sta-
jenki z przybytkiem sakramentalnym. Tam i tu ten sam Pan Jezus, tam i tu 
wyniszczony z majestatu; ale tam ukrywa tylko swe Bóstwo, tu Bóstwo 
i Człowieczeństwo; tam spowity pieluszkami, tu postaciami Sakramentu; 
tam kwili, tu milczy; tam pod strażą Matki-Dziewicy, która za sprawą Du-
cha Św. przyodziała Go ciałem ludzkim i jednym: Niech mi sie stanie 
sprowadziła Go na ziemię -tu pod strażą Matki - Kościoła, który słowem 
Bożej wszechmocy sprowadza Go na ołtarz; tam zastępy anielskie śpiewają 
Mu pieśń chwały, tu Aniołowie otaczają przybytek, ale w milczeniu, za to 
modlą się i śpiewają kapłani z ludem wiernym; tam ciągnie On do Siebie 
pastuszków i mędrców, tu woła wszystkich bez różnicy narodu, płci, wieku 
i stanu. Otom i ja zaproszon do żłóbka sakramentalnego, abym pożywał 
Chleba anielskiego.O jakże wielką winna być wdzięczność i miłość moja, 
a jak małą jest w istocie!... Lecz teraz zawstydzony i wzruszony rzucam się 
przed żłóbkiem, a całując stopy Twoje, o Jezu, wołam: Iżeś się mi oddał 
cały, więc i ja oddaję Ci się całkowicie. Wszystko, co na ziemi nazywam 
moim, to Twoja własność, wszystkim rządź Ty sam i we wszystkim bądź 
uwielbiony z Ojcem i z Duchem Świętym... Każda myśl moja, każde tętno 
serca, każde słowo, każdy czyn, każde cierpienie -to dla Ciebie; życie moje, 
śmierć moja, wieczność moja to dla Ciebie; wszystko poświęcam Ci na 
ofiarę, Chrystusie Nowonarodzony.  
 

Ks. bp Józef Sebastian Pelczar 
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 „WYJDŹ…” – BĄDŹ UCZNIEM CHRYSTUSA 
 
 Człowiek współczesny w swoim języku używa często 
słowa „rozwój”. Natomiast w języku biblijnym częstym 
słowem jest „nawrócenie”, które konfrontuje nas często ze 
skrajnymi przeciwieństwami życia, takimi jak: życie 
i śmierć; szczęście i potępienie; dobro i grzech; oraz stawia 
nas wobec nierównych osób: Kain i Abel; Ezaw i Jakub; 
Saul i Dawid; dwaj synowie ojca miłosiernego oraz dobry 
i zły łotr obok Chrystusa ukrzyżowanego.  
 Sytuacja między dwoma skrajnościami wymaga od-

wagi w decyzji człowieka i pokonania wielkiej słabości , która polega na tym, aby 
pozostawiać wszystko po staremu. To, do czego się człowiek przyzwyczaił, co 
stało się wygodne – przecież dobrze służyłem dotąd Bogu oraz obawa przed nie-
pewnym jutrem, utrudnia, a często uniemożliwia podjęcie radykalnej zmiany życia. 
Nawet wtedy, gdy sobie człowiek uświadamia, że ten czas, który jest mu dany jako 
jego życie, jest bardzo krótki. Trzeba go wykorzystać, aby osiągnąć cel ostateczny, 
ale zdając sobie z tego sprawę, człowiek pozostaje często bezsilny. Ta słabość 
człowieka tam, gdzie chodzi o zmianę jego nastawienia do Boga i bliźniego, jest 
bardzo trudna do pokonania. Człowiek ucieka od zmiany koniecznej, która ma się 
dokonać – dzisiaj, usprawiedliwiając się lękiem i troską o to, co będzie - jutro. 
Przypomnijmy sobie tego człowieka z Ewangelii, który tylko dla siebie chce być 
bogatym. Obrodziło mu pole. Zastanawia się nad tym. „Tak zrobię, zburzę moje 
spichlerze, a pobuduję większe   i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. 
I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, 
jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają 
twojej duszy od ciebie”. (Łk 12,16-20). W taki sposób zrezygnował z decyzji inne-
go, nowego początku.  
 W historię człowieka grzesznego, a przy tym bezsilnego, wkracza Bóg. 
Rozpoczyna od Abrahama. Daje mu rozkaz: „Wyjdź z twej ziemi rodzinnej 
i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki 
naród, będę ci błogosławił i twoje imię uczynię sławnym,  staniesz się błogosła-
wieństwem … . Przez ciebie ludy całej ziemi będą otrzymywały błogosławieństwo. 
Abraham udał się w drogę, jak mu Jahwe rozkazał …” (Rdz 12,1-14). 
Bóg mu towarzyszył, zawarł z Abrahamem przymierze. Umocnił jego wiarę i po-
słuszeństwo, gdy zażądał ofiary z syna obietnicy – Izaaka na górze Moria. Bóg 
wchodzi w życie ludzi, wyrywa ich ze środowiska, w którym żyją i wysyła, by 
rozpoczynali na nowo – Nowe. Tak będzie z Mojżeszem, któremu objawił swe 
Imię – „Jestem, który jestem” dla was i z wami. Tak będzie z Dawidem. Tak bę-
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dzie z Eliaszem, Jeremiaszem i wszystkimi prorokami, którzy zostali powołani, 
aby wyrwać innych i popchnąć ich na nową drogę.  
 Tak się stało z Jezusem Chrystusem, którego Bóg posłał, aby zrealizował 
ostatecznie Boży plan Zbawienia. Po kilkudziesięciu latach życia i pracy w Rodzi-
nie Nazaretańskiej otrzymuje zapewne Jemu czytelny znak od Ojca, że nadszedł 
czas, aby „wyjść” i głosić Ewangelię Bożą. Rozpoczyna na sposób Bożego działa-
nia w Starym Testamencie. „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14). W tym wezwaniu od razu  roz-
poczyna od tego, że to Bóg wyznaczył czas – „czas się wypełnił” i posłał swego 
Syna, aby rozpoczął dzieło nawrócenia. W słowie „nawróćcie się” –  po grecku – 
„metanoia” – jest wezwanie do zmiany myślenia, do innego wykorzystania zmy-
słów, do zmiany działania całego człowieka, do nadania nowej orientacji życiu, do 
zmiany drogi życia. Człowiek ma się zmienić w myśleniu, odczuwaniu, w mowie 
i czynach, w swoich lękach i ufności wobec Boga i względem swoich bliźnich. To 
pierwsze wezwanie zapowiada, że między człowiekiem a Bogiem rozpoczyna się 
coś nowego, a mianowicie – Królestwo Boże zacznie się realizować w życiu ludzi 
przez Jezusa.    
 Jezus rozpoczyna od gromadzenia uczniów, którzy będą słyszeli wszystkie 
Jego słowa, będą patrzyli na Jego czyny i którzy będą świadczyli o Nim wobec 
następnych pokoleń. Wezwanie następuje nieoczekiwanie. Wyrywa ich od pracy, 
od rodziny, a oni idą natychmiast za Nim.  
„Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieci; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za 
Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli 
za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też 
byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawili ojca swego Zebe-
deusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim” (Mk 1,16-20).  
„A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł do 
niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim” (Mk 2,14). 
 Szczególne  świadectwo powołania daje nam Ewangelia św. Jana: „Naza-
jutrz Jan (Chrzciciel) znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 
i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «oto Baranek Boży». Dwaj ucznio-
wie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzaw-
szy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: 
Rabbi – tzn. Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Odpowiedział im «Chodźcie a zoba-
czycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Było 
to około godziny dziesiątej” (J. 1,35-39).   
Jan pisze swoją Ewangelię kilkadziesiąt lat po tym wydarzeniu. Ta pierwsza go-
dzina z Jezusem tak mocno zapadła w jego pamięć, że opisuje ją tak dokładnie, 
jakby to było wczoraj. Tego, co się dzieje w człowieku, gdy dotknie go Bóg, nie 
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można właściwie opisać. To pozostaje tajemnicą. Wezwanie jest tak silne, że zo-
stawiają wszystko sieci: (Szymon i Andrzej), ojca (Jan i Jakub), pieniądze (Lewi – 
Mateusz). Wezwanie Jezusa „wyrywa” ich z życia, aby poszli i podjęli życie 
z Jezusem i przypatrywali się temu życiu, które prowadzi Jezus. 
 Stają się świadkami licznych uzdrowień, dokonywanych nawet w szabat. 
Jezus narusza szabat, gdy chodzi o dobro człowieka. Jezus nie boi się straszliwego 
trądu gdy dotyka trędowatego pokazując mu, że dla Niego nie jest on wyklęty ze 
społeczności, bo on  jest także synem Abrahama. Uczniowie słuchają słów Jezusa, 
które kieruje do wszystkich i wzywa do pójścia za Nim. Podzielają podziw 
wszystkich: „A wszyscy zdumiewali się, tak że jeden drugiego pytał: co to jest? 
Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłusz-
ne” (Mk 1,27). Moc jest w Słowie Chrystusa. Ona ich wyrwała z życia a powołała 
do życia na drodze razem z Jezusem. Nie było to łatwe – iść za Jezusem, który 
realnie ukazywał trudności. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto starci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii , zachowa 
je” (Mk 8,34.35).  
To są mocne słowa Jezusa – realisty, który był świadomy sprzeciwu i niezrozu-
mienia, także wśród pobożnych i sprawiedliwych, którym wydawało się, że na-
wrócenia nie potrzebują. Dlatego uczniowie musieli zobaczyć i doświadczyć 
sprzeciwu, który dotknie Jezusa. Dlaczego nie zachowują Twoi uczniowie tradycji 
starszych, bo nie obmywają sobie rąk przed jedzeniem? (Mt 15,2). Dlaczego 
uczniowie Jana i faryzeusze poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? (Mk 2,18). 
Na to Jezus odpowiada: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest 
mnie godzien” (Mt 10,37.38). Wezwanie Chrystusa jest bardzo konkretne i do 
każdego w inny sposób skierowane. Kto chce wejść do Królestwa Niebieskiego, 
nie może stawiać jakichkolwiek warunków. Tu jest jedna droga możliwa – całko-
wite,  bezwarunkowe zaufanie Jezusowi, który nie wdaje się z powołanymi w dys-
kusje, lecz po prostu mówi – chodźcie za Mną. „Ja jestem Drogą, Prawdą 
i Życiem” – z ufnością trzeba iść za Jezusem, nawet, gdy ta droga prowadzi przez 
Golgotę na śmierć. Uczniowie tego doświadczyli, przeszli za Nim całą drogę. Mu-
sieli doświadczyć takiej miłości, która w śmiertelnym bólu wołała do Ojca – „Oj-
cze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.  Kiedy Jezus wezwał ich wyrywając 
z rodziny, od pracy, ze środowiska, nie przekonywał ich w dyskusjach, nie obie-
cywał nagrody, lecz po prostu powiedział do każdego z nich – „pójdź za Mną”. 
Poszli z Nim. Widzieli, co Jezus czynił; słuchali, co Jezus mówił. Tak doszli do 
wiary. Uczyli się Jemu ufać, że droga, którą On z nimi szedł, jest drogą Bożą, którą 
oni winni zawsze iść i tę drogę innym wskazywać, tej drogi uczyć. Zostali umoc-
nieni Duchem Świętym, aby spełniać to zadanie, które im Jezus przed swoim 
Wniebowstąpieniem pozostawił.  
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„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca, 
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 
(Mt 28,19.20).  
Szczególnie ważna jest ta pierwsza część tego polecenia Jezusa. Sługa Boży Jan 
Paweł II w Adhortacji Apostolskiej z 1979 roku „O katechizacji w naszych cza-
sach” dwukrotnie mówi „o czynieniu uczniów” z ludzi wszystkich narodów, tak 
tłumacząc właśnie ten wiersz z Ewangelii Mateusza: Idąc czyńcie uczniów ze 
wszystkich narodów…” . To nie będą „ich” uczniowie, to będą zawsze uczniowie 
Chrystusa. „Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz Na-
uczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście… Nie chciejcie również, żeby was nazy-
wano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus” (Mt 23, 8.10) . 
 Te wezwania Jezusa nie dotyczą tylko tych, których powołuje na apostołów 
– biskupów, prezbiterów, ale do wszystkich ludzi ze wszystkich narodów, którzy 
chcą przez chrzest wejść w ścisłą więź z Chrystusem. Nie można być złączonym 
z Jezusem, nie będąc Jego uczniem. Chcąc być z Nim, muszę być gotowy i pójść 
trudną drogą, którą On szedł i dla każdego z nas jako taką zapowiadał: „jeśli kto 
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci 
i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego 
krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem… . Tak więc nikt z was, 
kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” 
(Łk 14,26.27.33).   
Wymagania Jezus stawia wielkie, ale nie są one zaskakujące. Słyszeli o nich rów-
nież ci, których na początku powołał. Oni przeszli z Nim całą drogę, a na końcu 
otrzymali obietnicę: „a oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata”. 
  W tym roku liturgicznym będziemy często słyszeć to wezwanie – „Bądźmy 
uczniami Chrystusa”.  
Mamy poczwórne świadectwo słów, czynów, życia Jezusa – cztery Ewangelie. 
Ktoś nazwał je „czterema oknami” na życie Jezusa. Gdy chcemy zostać „naśla-
dowcami drogi”, jak to nazywali się chrześcijanie zaraz na początku, zanim 
w Antiochii nazwano ich „chrześcijanami” trzeba tę „drogę” dobrze poznać. Czy-
tanie Ewangelii oznacza coś więcej niż studiowanie i analizowanie tekstów. Po-
trzeba głębokiej świadomości, że czytając, „słuchamy Jezusa  i patrzymy na Jego 
czyny”. Trzeba się przenosić w te sytuacje, trzeba stanąć jakby wśród ludzi , do 
których Jezus przemawia. Niemiecki poeta Albreht Goes zostawił nam takie słowa: 
„My nie szukamy Ciebie, my nie znajdujemy Ciebie. Ty szukasz nas i Ty znajdu-
jesz nas, Wieczna  Światłości”.  
My ciągle jesteśmy tacy dzisiaj, jakimi byliśmy wczoraj. Jezus przychodzi, aby 
nam pomóc stawać się innymi. On nie stawia warunków, które musimy wypełnić. 
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Trzeba tylko być wrażliwym i zauważać, że On przychodzi. Nie tylko w wydarze-
niach roku liturgicznego, w których uobecniają się kolejne etapy naszego zbawie-
nia w Jezusie, ale w słowach Jego głoszonych nam w czasie rekolekcji czy też 
w coniedzielnej Eucharystii. Wydarzenia naszego życia, te szczególnie trudne, 
które można by nazwać krzyżowymi, skłaniać powinny do refleksji i zastanowie-
nia. Również naszymi słabościami i grzechami posługuje się Chrystus. Przychodzi 
i chce nas „wyrwać” i postawić na nowej, Swojej drodze. Wspomnijmy przypo-
wieść o synu marnotrawnym w której młodszy syn wybierając swoją własną drogę 
życia, doprowadził się do poniżenia, samotności, głodu… . Ta sytuacja, do której 
sam o własnych siłach doszedł, przeraziła go. Zastanowił się – wszedł w siebie – 
spotkał Boga i postanowił: „wstanę i pójdę do Ojca  i powiem Mu – Ojcze, zgrze-
szyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Two-
im synem…” (Łk 15,17-19). 
 Czy ty nigdy nie zasmuciłeś się swoimi niewiernościami? Czy nigdy nie 
przeraziły cię twoje grzechy? Czy na spowiedzi nie wyznałeś tego z bólem, że 
w ostatnich miesiącach tak daleko odszedłem od Boga? Pomyśl, czy to nie sam 
Bóg nawiedził cię Swoją łaską? Czy to nie On sam odnalazł cię? Przyszedł, aby cię 
„wyrwać” i powiedzieć ci: „wyjdź” z tej sytuacji przyjdź do Mnie, zrzuć ten swój 
ciężar, bądź na nowo moim dzieckiem – uczniem.  
Nie mam grzechu powiadasz, to przypomnij sobie drugiego syna z tej samej przy-
powieści. On też powiedział: „oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem two-
jego rozkazu…” (Łk 15,29). Ale nie chciał wejść do domu radości Ojca, gdyż nie 
był jednego ducha z Ojcem. Ojciec wyszedł z domu do niego, próbował tłumaczyć 
mu, skłonić do nawrócenia. On jednak nie chciał wejść! Czy to dla ciebie nie za-
stanawiające, a zarazem, czy to nie przerażające, że ojciec przychodzi, podpowia-
da, a ty nie słuchasz, nie chcesz wyjść ze „swego domu”, miejsca wygody, zaro-
zumiałości, uporu … .  
 Uczniowie, których Jezus wezwał – pójdź za Mną, szli z Nim do końca 
Jego życia i poszli za Nim do końca swojego życia – bogaci w Jego obietnicę – 
„oto Ja jestem z wami po wszystkie dni…” . My też jesteśmy bogaci tą obietnicą, 
ale jesteśmy też adresatami Jezusowego wezwania „pójdźcie za Mną”. Ono nam 
towarzyszy na naszych drogach życia. Sam Jezus powtarza to wezwanie do każde-
go z nas w różnych sytuacjach i na różnych etapach naszej drogi. Każdemu mówi 
to na inny sposób. To jest Jego proces wychowawczy zbawienia , który On stosuje 
wobec każdego z nas.  
„Bądź uczniem moim” skoro poszedłeś za mną przez chrzest, skoro ciągle wracasz 
w sakramencie pojednania, skoro przyjmujesz mnie  w Eucharystii. Słuchaj Mnie 
i patrz na Mnie przez „Okno Ewangelii”.  
 

Ks. Tadeusz Badura COr 
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REKOLEKCJE NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 
 

 
 Kościół w Polsce zachęca nas 
w Nowym Roku, abyśmy bardziej stawali 
się uczniami Chrystusa. Nasz Dom Reko-
lekcyjny na Świętej Górze tym, którzy 
poszukują duchowej drogi, przynosi jak 
zwykle, wiele propozycji.  
 

 
 Jak zwykle dla wszystkich zainteresowanych DUCHOWOŚCIĄ ŚW. 
FILIPA NERI, organizujemy Spotkania Oratoryjne, które odbędą się na 
przełomie roku i w sierpniu. Dla MAŁŻONKÓW w lutym odbędą się reko-
lekcje walentynkowe, by poprzez wspólną modlitwę i refleksję nad sakra-
mentem małżeństwa odnowić serca miłością. Natomiast NARZECZO-
NYCH zapraszamy w maju na Różę dla zakochanych, czyli specyficzną 
formę katechezy przedmałżeńskiej podczas jednego weekendu. W progra-
mie: konferencje, dyskusje i warsztaty. Pobyt kończy się otrzymaniem za-
świadczenia o ukończeniu katechez przedmałżeńskich. OSOBY STARSZE 
zapraszamy w maju na dni modlitwy i wypoczynku w cieniu Sanktuarium 
Maryjnego. 
 Wielokrotnie w ciągu roku na dni skupienia ZAPRASZAMY MŁO-
DZIEŻ ze szkół gimnazjalnych i średnich. Każdy znajdzie tu czas na pry-
watną refleksję, indywidualną rozmowę z księdzem i wspólną zabawę. 
Od zeszłego roku nową propozycją dla poszukujących głębszej formacji 
biblijnej odbywają się REKOLEKCJE BIBLIJNE w listopadzie oraz 
WARSZTATY LITURGICZNE DLA DEKORATORÓW kościołów. 
 Szczegółowe informacje znajdują się na dołączonym do naszego 
pisma planie rekolekcji oraz stronie internetowej. Zapraszamy! 

 
 

Ks. Dariusz Dąbrowski COr 
Prefekt Domu Rekolekcyjnego 
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OŁTARZE BOCZNE POD WEZWANIEM 
ŚWIĘTEGO KRZYŻA I ŚW. FLORIANA 

ORAZ MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ I ŚW. ZOFII 
W KOŚCIELE KSIĘŻY FILIPINÓW NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 

 
 Przystępując do omawiania ołtarzy usytuowanych w części centralnej ko-
ścioła należy uczynić pewne uwagi metodologiczne. Założenie centralne oparte na 
ośmioboku otoczono skomunikowanymi ze sobą kaplicami w układzie promieni-
stym. Ołtarze w kaplicach rozmieszczono symetrycznie i odpowiadają sobie formą 
konstrukcyjno – dekoracyjną. Dlatego przedstawione zostaną parami, poczynając 
od położonych najbliżej prezbiterium. Ołtarz pod wezwaniem Świętego Krzyża 
i św. Floriana zajmuje kaplicę od strony południowej, a po północnej stronie usy-
tuowany jest ołtarz pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej i św. Zofii.  

 
Ilustracje do tekstu znajdują się we wkładce niniejszego numeru. 

 
Analiza historyczna 
 Przekazy historyczne nie informują o istnieniu wcześniejszych ołtarzy no-
szących podobne wezwania. W kościele świętogórskim szczególnym kultem ota-
czano drewnianą figurę Chrystusa Ukrzyżowanego. Najprawdopodobniej czczony 
wizerunek nie był umieszczony w ołtarzu, ale znajdował się na belce tęczowej 
w XVI – wiecznym kościele. Taki wniosek nasuwa uważna lektura miejscowej 
kroniki opisującej nieudaną próbę usunięcia czczonej figury przez innowierców. 
Kasper Dominikowski odnotowuje, że krzyż przytwierdzony był do drzewnianej 
kolumny w środku kościoła, utrzymującej całą budowlę1.  Kolumna zapewne była 
zamocowana na belce tęczowej, która stanowiła istotny element w szkieletowej 
konstrukcji i usunięcie jej mogłoby spowodować zawalenie się całego kościoła. Po 
konsekracji nowej świątyni w 1698 r. krzyż prawdopodobnie zawieszono w nie-
wyposażonej jeszcze bocznej kaplicy.  
 Staraniem proboszcza miejscowego Szymona Bartłomieja Hesperusa 
i dziedzica miasta Andrzeja Gostyńskiego założono w 1631 r. Arcybractwo Ró-
żańcowe. W chwili powstania archikonfraternia nie posiadała swojego ołtarza, 
dlatego została przypisana do ołtarza głównego z cudownym wizerunkiem Matki 
Boskiej2. Różne obrzędy brackie i uroczystości takie jak elekcja, czyli wybór pro-

                                                           
1 Dominikowski K, Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osiadłej przez Kon-
gregacją Oratorij Świętego Filippa Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika 
(XVI – XIX w.) pisana w latach 1827 – 1836, egzemplarz I, AFG A 11, s. 10.  
2 Tamże, s. 98 
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tektorów i urzędników odbywały się w oratorium, a także w kaplicy Św. Krzyża1. 
Nieocenionym źródłem poznania jest Księga Arcybractwa, przechowywana 
w archiwum świętogórskim, zawierająca odpisy dawnych dokumentów i zapisów 
majątkowych. Księga nie zawiera jednak informacji o żadnym z ołtarzy2. Można 
tylko przypuszczać, że więcej informacji znajdowało się w zaginionej księdze 
członkowskiej z 1687 roku, wzmiankowanej przez A. Brzezińskiego, a zatytuło-
wanej Augustissimae Coeli terrarumque Reginae Deiparae Virginis Mariae Rosa-
rium, in Sacro Monte Gostinensi  fundatumet confirmatum, ac per Deuotissimos 
Oratorii Patres ab impugnatoribus vindicatum et jure evictum. Devotionis aug-
mentum, a Pio V generalis animarum salus vocatum et nominatum. Ad perpetuam 
rei memoriam ex originalibus et authenticis scriptis hoc in libro conscriptum. Anno 
salvatoris nati 16873.  
 Pierwsze wzmianki o omawianych ołtarzach przekazane zostały w związku 
z ich poświęceniem. W dniu 8 września 1713 r. obrzędu poświęcenia dokonał 
ks. Piotr z Czekarzewic Tarło, Biskup Klaudiopolitański, Sufragan i Oficjał Gene-
ralny Poznański4. Nie przypadkowo stało się to dnia 8 września. W tym dniu przy-
pada liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, a także rocznica 
konsekracji miejscowego kościoła. Ołtarzowi w kaplicy południowej nadano we-
zwanie Świętego Krzyża oraz św. Floriana Męczennika, a w kaplicy północnej 
wezwanie Matki Boskiej Różańcowej i św. Zofii.   
 Przekazy pisane nie podają wiadomości o fundatorach. Można domniemy-
wać, że ołtarze finansowała Kongregacja Gostyńska upamiętniając w nich rodzinę 
fundatorską. Św. Floriana, patrona Adama Floriana Konarzewskiego umieszczono 
w ołtarzu św. Krzyża, a patronkę jego żony, św. Zofię, w ołtarzu Matki Boskiej 
Różańcowej.  
Ołtarze noszą znamiona niejednolitości stylowej i w takiej formie, w jakiej obecnie 
się prezentują z pewnością nie powstały w 1713 roku. Rozbieżności między datą 
poświęcenia, a występującym ornamentem regencyjnym, zadomowionym w naszej 
sztuce na dobre dopiero w 2 ćw. XVIII w. pozwalają wnioskować, że pewne ele-
menty ornamentalne i malarskie zrealizowano później. W dokumentach nie odnaj-
dujemy żadnej wzmianki o pracach stolarsko – snycerskich przy ołtarzach. Zasad-
nicza struktura mogła być gotowa na rok ich poświecenia, przemawia za tym m. in. 
ornament małżowinowo - fasolkowy i uschnięty akant. Zapewne w 2 ćw. XVIII 
w. dodano aplikacje złożone z ornamentów regencyjnych. Z uwagi na brak przeka-

                                                           
1 Tamże, s.103. 
2 Liber Confraternitatis Ssmi Rosarii Gostyń Congr. Or. S. Ph. Nerii, AFG A 10. 
3 Brzeziński A., Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipinów na 
Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. II, Poznań 1869, s. 15 - 16. 
4 Fundamenta eius in Montibus Sanctis, 1718 AFG A 3, f. 00016.  
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zów źródłowych, można sądzić, że w tym czasie najprawdopodobniej wstawiono 
obrazy św. Floriana i św. Zofii1. Na późniejszy czas realizacji jednoznacznie wska-
zuje obraz św. Floriana z widokiem na klasztor świętogórski zbudowany w latach 
1732 - 1748. Malarz mógł oglądać powstający klasztor, albo też korzystał z pla-
nów, które z pewnością nakreślono po pożarze drewnianego klasztoru w 1731 r. 
W tle mistrz namalował budynek klasztorny dość wiernie, z trzynastoma osiami 
i ryzalitami, których górną kondygnację ujmują spływy wolutowe. Artysta zapew-
ne nie widział wykończonego klasztoru, ponieważ pominął wieżę zegarową i łącz-
nik komunikujący z kościołem. Zakładając, że malarz wiernie przedstawił widok 
na założenie przestrzenne Świętej Góry, okres powstania obrazu można umieścić 
w czasie realizacji klasztoru w latach 1732 – 1748. Prawdopodobnie wówczas 
także powstał obraz św. Zofii z córkami.   
 Ołtarz Św. Krzyża był otaczany szczególna troską z uwagi na umieszczony 
w nim cudowny wizerunek Chrystusa. Przełożony ks. Michał Ładyński zm. 
w 1759 r., z własnych pieniędzy sprawił czerwony aksamit, którym wybito wnękę 
środkową ołtarza. Tenże kapłan zatroszczył się także o sprawy duchowe zapisując 
do tegoż ołtarza 100 złotych polskich. Pieniądze zdeponowano u Żydów leszczyń-
skich, którzy corocznie 7% od wypożyczonej sumy przekazywali na ubogich za-
mieszkałych w szpitalu kongregacyjnym. Za wsparcie materialne beneficjenci 
mieli obowiązek codziennie odmawiać pięć pacierzy przed ołtarzem Św. Krzyża, 
za dusze nie mające z nikąd ratunku oraz za umierających i konających2. W latach 
20. XIX wieku podjęto prace renowacyjno – rekompozycyjne. Z zapisków kroni-
karskich dowiadujemy się, że w 1821 r. za pośrednictwem prezesa Macieja Rem-
bowskiego zamówiono u malarza Arnolda w Dreźnie pięć nowych obrazów ołta-
rzowych. Każde płótno kosztowało ponad 200 talarów. Jednym z nich był obraz 
Matki Boskiej Różańcowej, który nadesłany został w 1825 roku. Z uwagi na szer-
sze rozmiary nowego obrazu, pole środkowe ołtarza zostało poszerzone. Dla za-
chowania równowagi i symetrii poszerzono także pole środkowe w ołtarzu 
Św. Krzyża. Za wykonane prace malarzowi z Rawicza nazwiskiem Hempel zapła-
cono 100 talarów3. W końcu lat 70. XX wieku w ołtarzu Św. Krzyża wstawiono 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej namalowany przez ks. Leopolda Rachwała. 

                                                           
1 W niektórych wcześniejszych publikacjach za autora obrazów śś. Zofii i Floriana uważany 
jest ks. B. Preibisz (Bazylika i klasztor księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia (Prze-
wodnik), Gostyń Pozn. –Święta Góra 1971, s. 22). Nie znajduje to jednak poparcia w mate-
riałach archiwalnych. A. Brzeziński podaje tylko, że B. Preibisz namalował w zwieńczeniu 
czterech ołtarzy bocznych obrazy śś. Andrzeja, Erazma, Michała i bł. Sebastiana Valfre 
(tenże, dz, cyt. s. 14).  
2 Dominikowski K., dz. cyt. s. 348 – 349. 
3 Tamże, dz. cyt. s. 546. 
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Uprzednio w tym miejscu umieszczony był kielich na kolumnie, a który obecnie 
znajduje się w klasztorze.   
 Na zakończenie części historycznej należy postawić pytanie o proweniencję 
warsztatową. Z uwagi na identyczność form konstrukcyjno - ornamentalnych moż-
na sądzić, że ołtarze wyszły z jednego warsztatu, prawdopodobnie ze środowiska 
wielkopolskiego. Natomiast z innych warsztatów wywodzili sie twórcy przedsta-
wień figuralnych. Zdecydowanie większą dynamiką, ekspresją i barokowym pato-
sem wyróżniają się figury Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty od uspokojonych 
i bardziej statycznych figur śś. Dominika i Franciszka. To porównanie pozwala 
wnioskować, że wykonawcy figur z ołtarza Matki Boskiej Różańcowej i figur 
z ołtarza Św. Krzyża byli zupełnie inni rzeźbiarzami posługującymi się odmien-
nym repertuarem form artystycznych.     
   
Analiza formalna 
 Przedstawiane ołtarze są jedynymi w bazylice świętogórskiej wykonanymi 
z drewna polichromowanego. Należą do typu ołtarzy architektonicznych, przy-
ściennych i jednoosiowych z retabulum jednokondygnacjowym. Wysokość wynosi 
ok. 700 cm, a szerokość ok. 525 cm. Ornamenty snycerskie zostały aplikowane do 
podłoża. Architektoniczne elementy marmoryzowano, czyli pokryto malaturą na-
śladującą marmur. Cokoły, gzymsy, belkowania są koloru przełamanej czerwieni. 
Kolumny, naczółek i tła pokryto kolorem popielatym o zróżnicowanej tonacji. 
Przedstawienia figuralne są białe, ornament złocony. Na repertuar dekoracyjny 
składają się ornament małżowinowy, fasolkowy, wstęgowo – cęgowy, suchy akant 
i girlandy kwietne. Strefę dolną tworzy para zdwojonych cokołów ujmujących 
stipes sarkofagowy. Czoła i boki skrajnych cokołów oraz oś stipes zdobi snycersko 
opracowany ornament wstęgowo – cęgowy (w ołtarzu M.B. Różańcowej brakuje 
dwóch bocznych aplikacji na cokołach). Powyżej mensy ołtarzowej wstawiona jest 
schodkowa predella zdobiona ornamentem wstęgowym, przerwana pośrodku 
skrzynkowym tabernakulum. Drzwiczki tabernakulum zdobi umieszczony na ob-
łokach kielich z hostią i monogramem IHS. Boki tabernakulum w ołtarzu 
Św. Krzyża dekoruje ornament wstęgowo – cęgowy z kampanulami w odróżnieniu 
od tabernakulum z drugiego ołtarza, zdobionego ornamentem małżowinowym. 
Retabulum zbudowane jest z dwóch kolumn pełnych i dwóch wtopionych z kom-
pozytowymi kapitelami dźwigającymi wyłamane belkowanie. Kolumny stanowią 
architektoniczną oprawę dla szerokiego pola środkowego zamkniętego łukiem 
nadwieszonym i zdobionym po bokach ornamentem małżowinowo - fasolkowym. 
Pola środkowe ołtarzy flankują całopostaciowe figury umieszczone na konsolach. 
Zwieńczenia tworzy szerokie pole środkowe ujęte w pilastry wolutowe i zakoń-
czone gzymsem nadwieszonym. Przedstawienia anielskie umieszczono na dolnym, 
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przerwanym gzymsie oraz odwróconym gzymsie zwieńczającym. Pola środkowe 
wypełniają obrazy olejne w formie leżących prostokątów z łukiem nadwieszonym. 
 
Retabulum ołtarza M.B. Różańcowej flankują dwie figury: po lewej św. Domi-
nik z różańcem i po drugiej stronie św. Franciszek (do niedawna jeszcze trzymał 
krzyż). Święci ustawieni na owalnych cokołach, w kontrapoście, ubrani w habity 
zakonne. Pole centralne ołtarza wypełnia wspomniany już obraz olejny z 1825 r., 
autorstwa Arnolda z Drezna. Płótno ukazuje otoczoną obłokami Matkę Boską 
z Dzieciątkiem, które podaje różaniec klęczącemu nieopodal św. Dominikowi. Po 
lewej stronie Madonny anioł oburącz podtrzymuje tacę pełną róż. Postać św. Do-
minika przedstawiona zastała na tle pagórkowatego krajobrazu. Obok świętego 
umieszczona jest kula ziemska i pies - bernardyn z zapaloną pochodnią w pysku. 
Święty ubrany w dominikański habit prawą rękę wyciąga po różaniec, a lewą opie-
ra na zamkniętej księdze. Powyżej obrazu dwa putta podtrzymują kartusz z senten-
cją św. Bernarda NON POSSUM PERIRE PRAE PIETATE MARIAE (Nie możemy 
zginąć przez pobożność do Maryi). W zwieńczeniu na odcinkach gzymsu usado-
wione są postacie anielskie. Anioł z prawej trzyma wieniec z róż – symbol różań-
ca, a drugi lilie – symbol czystości. Obraz w polu zwieńczającym ukazuje św. 
Zofię z córkami Wiarą, Nadzieją i Miłością. Św. Zofia zajmuje środek kompozycji, 
siedzi na krześle i czyta księgę podtrzymywaną przez jedną z córek. Jej córki 
trzymają palmy – symbole zwycięstwa. U stóp matki klęczy druga córka, trzecia 
stoi po prawej stronie matki. W tle widać scenę męczeństwa - ścięcia mieczem. 
Boki obrazu otaczają dwie girlandy, a u dołu nakładany ornament wstęgowo – 
cęgowy. Na krańcach zwieńczającego całość gzymsu spoczywają dwa putta oraz 
usytuowany na osi promienisty kartusz zbudowany z wici roślinnej oraz zdwojonej 
muszli. Pole kartusza wypełnia monogram Maryi.  
 
Retabulum ołtarza Św. Krzyża otaczają figury Matki Boskiej i św. Jana Ewange-
listy ukazane w ekspresyjnych pozach. Postacie przedstawione zostały w kontrapo-
ście, długich i mocno sfałdowanych szatach, zwrócone w kierunku środka ołtarza. 
Pole środkowe przybrało formę wnęki z umieszczoną na ceglastym tle figurą 
Chrystusa Ukrzyżowanego pochodzącą z pocz. XVI w. Postać Zbawiciela ukazano 
w jasnej karnacji ciała, pokrwawioną ze znakami cierpienia, z długimi włosami 
i koroną cierniową. Twarz Zbawiciela okala zarost, głowa przechylona na prawe 
ramię, ramiona lekko opuszczone, perisonium przewiązane na prawym boku, nogi 
wyprostowane i przebite jednym gwoździem. Powyżej postaci Ukrzyżowanego 
widnieje titulus z literami INRJ. W przeszłości koronę cierniową i perisonium 
pokrywała trybowana srebrna blacha usunięta po konserwacji figury w 1985 roku. 
Wnękę zwieńcza otoczony przez dwa putta kartusz z pelikanem karmiącym własną 
krwią swe pisklęta. W polu kartusza napis z Księgi Izajasza 53,4 VERE LANGVO-
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RES NOSTROS IPSE TULIT. ET DOLORES NOSTROS PROTAVIT (Prawdziwie 
choroby nasze On nosił i boleści nasze On wziął na siebie). W zwieńczeniu siedzą 
na spływach przerwanego gzymsu dwa anioły, z których prawy trzyma włócznię, 
a lewy gąbkę. Pole środkowe wypełnia obraz przedstawiający św. Floriana, jako 
rycerza chrześcijańskiego w pełnej zbroi i ze szkarłatnym sztandarem, na którym 
widnieje krzyż i Biały Orzeł. W prawym dolnym rogu obrazu putto trzyma atrybu-
ty świętego – palmę męczeńską i kamień obwiązany sznurem. Lewe, dolne pole 
płótna ukazuje panoramę Świętej Góry z klasztorem i kościołem oraz widok na 
miasto Gostyń z dominującym kościołem farnym. Z obłoków wyłania się Oko 
Bożej Opatrzności i dwie anielskie postacie wylewające z cebrzyków wodę. Kom-
pozycja tchnie lokalnym zabarwieniem humorystycznym. Ponieważ obraz zamó-
wiono dla kościoła Księży Filipinów, dlatego dwa cebrzyki wody leją aniołowie na 
Świętą Górę, podczas gdy na farę gostyńską tylko jeden. Takie zabezpieczenie 
przeciwpożarowe nie może dziwić, bo przecież św. Florian oprócz tego, że 
w XII w. awansował na jednego z głównych opiekunów Rzeczpospolitej, był rów-
nież patronem od pożarów. Z boków obrazu umieszczono dwie kwietne girlandy, 
a dół dekorują dwa liście akantu. Całość ołtarza zwieńcza Veraikon z muszlą oto-
czony promieniami oraz dwa putta posadowione na krańcowych odcinkach odwró-
conego gzymsu.   
 
Analiza ikonograficzna 
 Przedstawione zabytki oprócz uniwersalnych programów treściowych wy-
nikających ze znaczenia ołtarza w liturgii chrześcijańskiej, a omówione w pierw-
szym artykule poświęconej niniejszej problematyce1, posiadają indywidualne te-
maty ikonograficzne.  Już same wezwania ołtarzy wskazuję na obecność tematyki 
mariologicznej, chrystologicznej i hagiograficznej. Poddane analizie zabytki 
z uwagi na przedstawienia śś. Floriana i Zofii należy także uznać za ołtarze patro-
nalne głównych fundatorów Świętej Góry – Adama Floriana Konarzewskiego 
i jego żony Zofii z Opalińskich. 
 
Ołtarz Św. Krzyża niesie przesłanie pasyjne związane ze zbawczą Męką Chrystu-
sa na krzyżu. Werset z Księgi Izajasza zamieszczony na kartuszu podkreśla du-
chowe owoce odkupieńczej męki Zbawiciela. Retabulum ukazuje grupę Ukrzyżo-
wania, na którą składają się figura Chrystusa oraz Matki Boskiej i św. Jana Ewan-
gelisty. Układ spod krzyża nasuwa myśl, że jest to symboliczne przedstawienie 
Golgoty. Moment pasyjny wzmacniają aniołowie z narzędziami Męki Pańskiej – 

                                                           
1 Brzozowski H., Ołtarz główny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w kościele księży Filipinów na Świętej Górze, [w:] Świętogórska Róża Du-
chowna, R. XL, 2007, nr 3 (199), s. 32 - 34. 
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włócznia i gąbka oraz chusta św. Weronki. Symbolem ofiarnej i zbawczej śmierci 
Chrystusa jest pelikan z trzema pisklętami umieszczony powyżej krzyża. Według 
średniowiecznej legendy pelikan tak długo karmi swe pisklęta własną krwią, aż 
sam nie umrze. Prawdę wiary o jedności ofiary krzyżowej z ofiarą eucharystyczną, 
dokonującą się każdorazowo podczas sprawowania Mszy Świętej przekazywał 
kielich pod krzyżem (obecnie zastąpiony przez obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej). Tę samą myśl obrazuje kielich z hostią wyrzeźbiony na drzwiczkach taber-
nakulum. Watek pasyjny znajduje swoją kontynuację w postaci św. Floriana 
umieszczonego w części górnej ołtarza. Wierny naśladowca Chrystusa przelał 
krew za wyznawanie wiary chrześcijańskiej. Św. Florian urodził się w Zeiselmauer 
opodal Wiednia i był oficerem wojsk rzymskich stacjonujących w Mantem koło 
Krems. Po wyroku skazującym został przewieziony do obozu rzymskiego w Lorch 
koło Wiednia i tam 4 maja 304 r. zginął śmiercią męczeńską wraz z 40 towarzy-
szami za panowania cesarza Dioklecjana. Poddano go torturom, biczowano i szar-
pano żelaznymi hakami aż w końcu przywiązano mu kamień młyński u szyi i uto-
piono w rzece Enns (Aniza). Ciało męczennika miał strzec orzeł do czasu, aż 
chrześcijanka Waleria odnalazła święte szczątki i pochowała ze czcią w grobie, 
który wkrótce zasłynął cudami. Nad jego grobem wybudowano okazały kościół 
i klasztor Benedyktynów, a św. Floriana obrano za patrona Górnej Austrii i archi-
diecezji wiedeńskiej. Przy grobie męczennika chorzy doznawali uzdrowienia, opę-
tani przez ducha nieczystego zostawali uwalniani, grzesznicy doświadczali miło-
sierdzia Bożego. Do Polski relikwie św. Floriana sprowadził książę Kazimierz 
Sprawiedliwy w 1184 i umieścił w fundowanym przez siebie kościele krakowskim 
na Kleparzu. Św. Floriana stał się patronem Królestwa Polskiego i miasta Krako-
wa. Jego kult w Polsce wzmógł się po wielkim pożarze w 1528 r., który strawił 
całą dzielnicę Kleparz pozostawiając tylko nienaruszony kościół przechowujący 
święte relikwie. Odtąd św. Floriana uważano przede wszystkim za patrona chro-
niącego od ognia.   
 Na obrazie w świętogórskiej bazylice św. Florian przedstawiony został 
z atrybutami, które stają się czytelne w świetle jego życiorysu. Palma trzymana 
przez anioła oznacza śmierć męczeńską, kamień przewiązany sznurem to narzędzie 
jego śmierci. Święty Florian był oficerem wojskowym, dlatego na obrazie nosi 
zbroję żołnierską. Kubły wody wylewane przez putta symbolizują obronę przez 
ogniem. Biały Orzeł na czerwonym sztandarze przypomina o roli patrona Króle-
stwa Polskiego, a także wydaje się nawiązywać do orła strzegącego jego ciała. 
 Poszukując przyczyn umieszczenia wizerunku św. Floriana, wspomniano 
wyżej, że święty męczennik był patronem fundatora Adama Floriana Konarzew-
skiego. Wybór świętego Floriana z pewnością był także podyktowany wezwaniem 
kościoła. W dniu 8 września 1698 r nowy kościół konsekrowano pod tytułem Nie-
pokalanego Poczęcia NMP. Za pierwszego patrona obrano św. Filipa Neri, a przy-
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branymi patronami zostali śś. Józef, Wojciech, Stanisław, Florian i Franciszek 
z Asyżu1.     
       
Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej w zasadniczej warstwie znaczeniowej ilustruje 
treści związane z kultem różańca oraz ukazuje świętych propagatorów nabożeństw 
różańcowych. Badany zabytek był ołtarzem patronalnym Arcybractwa Różańco-
wego. Na mocy dekretu papieskiego zakładanie Bractw Różańcowych zarezerwo-
wane zostało wyłącznie Dominikanom i przywilej erygowania nowo powstających 
bractw przysługiwał prowincjałowi zakonu. W sztuce włoskiej typ ikonograficzny 
przedstawiający Matkę Boską przekazującą św. Dominikowi różaniec pojawił się 
na przełomie XVI i XVII w.2 Inspiracją tematu był zapewne wydany w 1475 r. 
druk Alanusa de Rupe De utilitate Psalterii Mariae, w którym opisano cudowną 
wizję, jakiej doznał św. Dominik w 1212 r. na wyspie Albi w klasztorze Prouille. 
Według Alanusa św. Dominikowi objawiła się Matka Boska i ofiarowała różaniec 
polecając, aby modlitwę różańcową odmawiał i rozpowszechniał, jako najskutecz-
niejszą broń przeciwko wszelkiej herezji. Obraz świętogórski nawiązując do wizji 
z wyspy Albi, ukazuje jeszcze inny atrybut św. Dominika - kulę ziemską i psa 
z pochodnią w pysku. Motyw kuli ziemskiej i psa często występuje w barokowych 
obrazach zainspirowanych Złotą Legendą Jakuba de Voragine. Według średnio-
wiecznego hagiografa, matka przed narodzeniem św. Dominika śniła, że nosi 
w łonie szczenię trzymające w pysku pochodnię, a gdy wyszło z łona, pochodnią 
zapaliło cały świat. Pies stał się też symbolem kaznodziejskiej działalności domi-
nikanów z uwagi na zbieżność znaczeniową nazwy zakonu z łacińską nazwą Do-
mini canes, czyli psy lub ogary Pana. Ich zadaniem jest ściganie wilków symboli-
zujących heretyków. W analizowanym obrazie rozdzielonym na strefę ziemską 
i niebiańska, nadprzyrodzony charakter wizji podkreśla anioł trzymający na tacy 
róże – symbol różańca.  
 Postać św. Dominika przedstawiono także w retabulum wraz ze św. Fran-
ciszkiem, przybranym patronem świętogórskiego kościoła. Propagatorami nabo-
żeństw różańcowych w okresie kontrreformacji byli także franciszkanie. Wśród 
barokowych obrazów można spotkać i takie, na których widnieje scena wręczania 
różańca śś. Franciszkowi i Klarze. Zestawienie w omawianym ołtarzu figur zało-
życieli największych zakonów mendykanckich śś. Dominika i Franciszka z Asyżu 
mogło także wypływać z lektury Złotej Legendy. Autor wspomina, że gdy 
św. Dominik starał się w Rzymie o zatwierdzenie reguł zakonnych, ujrzał w czasie 

                                                           
1 Dominikowski K., dz. cyt. s. 213. 
2 K. S. Moisan, Matka Boska Różańcowa, [w:] K. S. Moisan, B. Szafraniec, Maryja Orę-
downiczka Wiernych, Warszawa 1987, s. 63. Tamże podana literatura i omówiony szczegó-
łowo typ ikonograficzny M. B. Różańcowej.  
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modlitwy Chrystusa z trzema włóczniami w ręku. Włócznie były wymierzone 
w świat, jako sprawiedliwa kara za grzechy pychy, nieczystości i chciwości. Wów-
czas Matka Boska wybłagała oddalenie kary przedstawiając swemu Synowi Domi-
nika i Franciszka, zapewniając, że wspólnie nawrócą świat. Nazajutrz św. Dominik 
spotkał św. Franciszka i powiedział: Ty jesteś moim towarzyszem, będziesz razem 
ze mną wędrował po świecie! Będziemy się razem trzymać i żaden wróg nie zdoła 
nas pokonać! Hagiograf skonkludował: odtąd ci dwaj stali się jednym sercem 
i jedną duszą w Panu, a swoim następcą polecili zachować tę przyjaźń na wieki1.  
 Temat maryjny podejmuje sentencja św. Bernarda z Clairvaux założyciela 
zakonu cystersów i wielkiego czciciela Maryi, a także symbole występujące 
w zwieńczeniu ołtarza. Anioł trzymający lilię jako symbol dziewiczej czystości 
i niewinności był od średniowiecza atrybutem Maryi. Kwiat lilii przywołuje także 
na pamięć scenę Zwiastowania, początek drogi Maryi w dziele zbawienia. Różany 
wianek trzymany przez drugiego anioła jednoznacznie wskazuje na tajemnice 
różańcowe. Wątek maryjny znajduje swoje zwieńczenie w kartuszu z monogra-
mem MARIA.  
 W programie ikonograficznym występuję postać św. Zofii z córkami. 
Z pism hagiograficznych dowiadujemy się, że ok. 122 r., za panowania cesarza 
Hadriana żyła w Mediolanie wdowa Zofia. Jako gorliwa chrześcijanka swoim 
córkom nadała imiona cnót boskich: Fides, Spes i Caritas (Wiara, Nadzieja, Mi-
łość). Przybyła do Rzymu i tam jej córki poniosły śmierć męczeńską za wiarę 
w Chrystusa. Ona zaś sama w trzy dni później zmarła na grobie swych córek. 
Trudno tematycznie powiązać postać świętej wdowy z wątkami znaczeniowymi 
występującymi w omawianym ołtarzu. Wydaje się, że umieszczenie św. Zofii 
podyktowane było potrzebą upamiętnienia fundatorki Zofii Konarzewskiej.    
 Przedstawione ołtarze wpisują się w świętogórski krajobraz fundacyjny 
pozwalający wnikliwiej poznać pobożność i dbałość kustoszy o piękno kościoła, 
a także o modlitewną pamięć tych, którzy wielkim sercem i hojną ręką przyczynili 
sie do rozwoju sanktuarium maryjnego.       
 

Ks. Henryk Brzozowski COr 
 
 
 

                                                           
1 Jakub de Voragine, Złota Legenda, Warszawa 1955, s. 402. 
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORON Z CUDOWNEGO OBRAZU 

MATKI BOSKIEJ BORECKIEJ 
 

 W roczniku XXXVIII niniejszego kwartalnika pojawił się artykuł o złotniku 
poznańskim A. Tyrale1. W publikacji przedstawione zostały między innymi korony 
z obrazu Matki Boskiej Boreckiej noszące sygnaturę warsztatu A. Tyrały 
z Poznania. Na podstawie znaku złotniczego umieszczonego na koronie dużej, oraz 
rekompozycji dekoracyjnej, jemu została przypisana realizacja koron i wysunięto 
hipotezę o zaginięciu koron oryginalnych. Po przeprowadzeniu kwerendy w archi-
wum parafialnym w Borku powyższą hipotezę należy odrzucić. Obraz borecki był 
ukoronowany na prawie papieskim 2 lipca 1931 r. koronami zamówionymi 
w poznańskiej firmie W. Szulca. Archiwum parafialne przychowuje pismo Szulca 
z dn. 11 marca 1931 r., adresowanym do ks. prob. Pawłowskiego, w którym dono-
si, że korony projektował artysta – malarz prof. Smogulecki, a koszty po dostar-
czeniu materiału będą wynosiły od 1400 do 1500 zł. Bardzo cenna jest zamiesz-
czona tam informacja o wytworzonych w firmie Szulca krzyżach (pektorałach) dla 
bp. Dymka i Adamskiego, a także o niezwykle trudnym do wykonania distincto-
rium (krzyż noszony na piersiach przysługujący członkom kapituły kolegiackiej 
lub katedralnej) dla ks. infułata Kiełczewskiego. Dokument nosi osobisty podpis 
nadawcy oraz notę firmową W. Szulc Poznań, pl. Wolności 5. Brylanty – Srebro – 
Zegarki Konto Bankowe P. K. O. 201 286 – Komunalny Bank Kredytowy Rok zał. 
1873 – Telefon 14-84 Wielki Złoty Medal i Odznaczenia Państwowe na P. W. K. – 
Poznań 1929. Źródłem wyjaśniającym wojenną i powojenną historię koron orygi-
nalnych jest pismo A. Tyrały wystawione w Poznaniu dn. 23 stycznia 1951 r.. 
Autor pisma stwierdza, że korony w czasie wojny bardzo ucierpiały i wymagały 
generalnego remontu oraz uzupełnienia kamieniami szlachetnymi, za które ks. prał. 
Pawłowski zapłacił 140 tys. złotych. Na dokumencie jest osobisty podpis A. Tyrały 
i pieczęć Zakład Artystyczny Bronzowniczo - Cyzelerski A. Tyrała Rynek Łazarski 
4. Najwięcej wiadomości dostarcza Protokół przesłuchania świadka z dn. 14 marca 
1950 r. podpisany przez p. Ratajskiego, p. Parusala oraz ks. prał. Stefana Pawłow-
skiego. Z protokołu dowiadujemy się, że złote korony wykonane w poznańskiej 
firmie Szulc z obrazu Matki Boskiej były w czasie okupacji przechowywane 
w różnych miejscach, dlatego znacznie ucierpiały i wymagały naprawy oraz zabie-

                                                           
1 Brzozowski H., Kielich mszalny z pateną i korony do cudownego obrazu wyko-
nane przez poznańskiego złotnika A. Tyrałę, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 
R. XXXVIII, 2005, nr 2 (190), s. 19 – 23. 
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gów konserwatorskich. Naprawę wykonała bezinteresownie poznańska firma 
A. Tyrała przy Rynku Łazarskim. Dla uzupełnienia ubytków złota powierzono 
firmie 5 sztuk złotych dwudziesto markówek niemieckich (1 marka waży 7, 965 g), 
przechowywanych w czasie wojny razem z koronami. Prace ukończono na dzień 
2 lipca 1947 r. i założono na cudowny obraz dla uczczenia 550 – lecia kultu Matki 
Boskiej Boreckiej. Ponadto firma A. Tyrała ofiarowała dla cudownego obrazu 
kopię złotych koron sprawionych z mosiądzu złoconego.  
 Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty można nakreślić krótką histo-
rię koron Matki Boskiej Boreckiej. Złote korony do cudownego obrazu wykonał 
W. Szulc z Poznania zamieszkały przy pl. Wolności 5, które uroczyście nałożono 
na czczony wizerunek w dn. 2 lipca 1931 r. Korony przetrwały czas okupacji, ale 
doznały uszkodzeń i wymagały prac renowacyjno – konserwatorskich tak w metalu 
jak i kameryzacji. Prace przeprowadziła bezinteresownie firma A. Tyrała z Pozna-
nia przy Rynku Łazarskim. Dlatego na dużej koronie widnieje próba „750” i znak 
firmowy A. Tyrały gwarantujący jakość zastosowanego stopu złota. Znak Szulca 
został usunięty, ponieważ to Tyrała gwarantował jakość stopu złota. Przy uważ-
nym oglądzie znaku Tyrały na koronie widoczne są słabo czytelne pozostałości 
innego znaku. Należy zaznaczyć, że znak złotniczy ma za zadanie poinformować 
o zastosowanej próbie i zagwarantować uczciwość zawartego szlachetnego kruszcu 
w stopie. Przy wytwarzaniu koron złota nie używa się w stanie czystym, przedmio-
ty byłyby zbyt kruche, dlatego wykorzystuje się stop z innym metalem. Próba 750 
oznacza proporcje. Taki stop składa się z 750 części złota i 250 części innego nie-
szlachetnego metalu, najczęściej srebra i miedzi. A. Tyrała darował do cudownego 
obrazu boreckiego kopię złotych koron, sprawionych z mosiądzu złoconego, które 
zdobiły obraz w dni codzienne. Tylko na czas uroczystości zakłada się korony 
oryginalne.  Mosiężne korony A. Tyrały skradziono 8 grudnia 1978 r. Drugą kopię 
wykonał i ofiarował Matce Boskiej w 1979 r. zegarmistrz borecki Bolesław Po-
prawa wykorzystując oryginalną matrycę z 1931 r. Podczas świętokradczego ra-
bunku w nocy z 14 na 15 grudnia 2005 r. korony sprawione przez B. Poprawę 
zrabowano. Skradzione korony zostały odzyskane, ale były już mocno zdewasto-
wane. Najwidoczniej sprawcy rabunku sprawdzali korony i przekonali się o bez-
wartościowym materiale. Zamiast złota był złocony mosiądz. Kolejne dwie kopie 
wykonane zostały z inicjatywy kustosza sanktuarium ks. Romana Grocholskiego 
przez p. Krzysztofa Paradysza. To one zdobią obraz w ciągu roku z wyjątkiem 
wielkich uroczystości. Zachowanie oryginalnych koron można uznać za cudowny 
zbieg okoliczności, który nie powinien dziwić, ponieważ korony sprawione były 
dla cudownego wizerunku Matki Boskiej Boreckiej.    

 
Ks. Henryk Brzozowski COr 

 



ŻYŁ  WŚRÓD  NAS 

_______________________________________________________________ 
- 31 -  

 

BYŁ UCZNIEM CHRYSTUSA 
 

Być uczniem to, coś wymagającego, a być 
nim w każdym momencie chrześcijańskiego życia, to 
jeszcze większe i zobowiązujące zadanie. Jan Paweł 
II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae 
napisał, że „Istotnym znamieniem duchowości chrze-
ścijańskiej jest wysiłek ucznia, aby upodabniać się 
coraz bardziej do swego Mistrza”1. Dlatego bycie 
uczniem nie oznacza na pierwszym miejscu 
wyznawania światopoglądu chrześcijańskiego, lecz 
określenie drogi swego życia w naśladowaniu osoby 
Chrystusa.  

W Ewangelii św. Jana jedynym kryterium bycia uczniem jest „trwanie 
w Jezusie”, w Jego Boskiej Miłości. Zadaniem ucznia staje się więc dogłębne 
poznanie czyli wejście w tajemnice Jezusa i Jego relację z Ojcem. Dlatego auten-
tycznymi uczniami według Ewangelisty są ci, którzy trwają w Jego nauce i 
mają w sobie Jego ducha, a swoim znakiem rozpoznawczym czynią miłość2. 

Pochyleni nad tekstem Janowej Ewangelii i duchowymi zapiskami bło-
gosławionego Edmunda Bojanowskiego chciejmy zobaczyć Edmundową drogę 
stawania się uczniem Chrystusa.  

Umiłowany uczeń – św. Jan przyjmując słowa zaproszenia Jezusa: 
Chodźcie a zobaczycie, doświadczył czegoś niezwykłego. Pójście za Jezusem 
spowodowało, że zaczął on patrzeć z perspektywy Tego, który zaprosił go, aby 
szedł Jego drogą. Otrzymawszy dar wiary, jako pierwszy rozpoznaje Zmar-
twychwstałego Jezusa: „Powiedział więc do Piotra ów drugi uczeń, którego 
Jezus miłował: „To jest Pan”3. To doświadczenie Jezusa spowodowało 
w owym umiłowanym uczniu potrzebę dawania świadectwa o Jezusie. 

Według św. Jana autentyczność bycia uczniem uzależniona jest 
w pierwszym rzędzie od trwania w nauce Jezusa. To trwanie rozumiane jest 
jako przestrzeń życia, w której człowiek może i powinien nieustannie pozosta-
wać4. Bycie uczniem dokonuje się bowiem w słuchaniu i rozmyślaniu słów 
Mistrza i w podtrzymywaniu z Nim relacji osobowych. ”Tak jak latorośl nie 
                                                           
1 Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae 14-15. 
2 Por. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010, Bądźmy uczniami Chrystusa, 
Poznań 2007, s. 118-119. 
3 J 21,7. 
4 Program, dz. cyt., s. 161. 
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może przynieść owocu sama z siebie, jeżeli nie pozostanie w krzewie winnym, 
tak i wy, jeśli we Mnie nie będziecie trwać”5.  

Dla Błogosławionego Ojca Edmunda bycie uczniem Chrystusa oznaczało 
przebywanie z Nim i słuchanie Go, o czym sam pisze: „Dzisiejszy dzień cały do 
najmilszych w mojem teraźniejszym życiu zapisać winieniem, bo przepędziłem go 
w nabożeństwie z Bogiem i w towarzystwie z ludźmi wedle Boga6”. Modlitwa 
osobista sprawiała, że Edmund stawał się uczniem zwracającym się z ufnością 
do Jezusa. Modlitwa pozwalała mu „słyszeć głos Boga, który objawiał mu swój 
plan i oznajmiał szczególne powołanie do tego, by szukał Królestwa Bożego 
zajmując się sprawami Bożymi i kierując nimi po myśli Bożej”7. Edmund przyj-
mując orędzie o Miłości Boga, stał się uczniem Jezusa i poszedł za Nim. Zrozu-
miał, że  etyka bezinteresownego naśladowania Chrystusa to przede wszystkim 
miłość. Znamienite są zapisane słowa: „Wspominaliśmy święte Zbawiciela sło-
wa, że kto chce się odrodzić, musi się wprzódy stać dziecięciem, dziecięciem 
ewangelicznym, bez czego nie można być zbawionym8”. Wiedział Ojciec Ed-
mund, że uczeń odrodzony z wody i Ducha żyje zgodnie z wzorem Mistrza, 
pełni Wolę Ojca, miłuje braci i zachowuje Ewangelię. To moc Chrystusa prze-
kształcała Jego słabą naturę i uzdalniała, przez łaską Ducha Świętego, do komu-
nii z samym Bogiem i do pokoju z innymi, według słów św. Jana: „Wszystkim 
tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi”9. Tak więc Ojciec 
Edmund sam odkrywając Chrystusa i nawiązując z Nim osobowy kontakt poma-
gał innym w odkrywaniu i doświadczeniu bliskości Jezusa. Pisze w swoim 
Dzienniku: ”Pan Bóg radzi zawsze o swojej wiernej czeladce i jak stare przysło-
wie mówi: kogo Bóg ma w swej obronie, ten w złej doli nie utonie”10. Poprzez 
swoją autentyczną wiarę Edmund zaszczepiał ziarenka wiary w sercach innych, 
często powtarzając słowa modlitwy: „Racz tylko Panie wszystko ku dobremu 
i naszemu zbawiennemu pożytkowi obrócić” 11. 

Ojciec Edmund, bycie uczniem odczytywał według Jezusowej „logiki 
daru” miłosierdzia, darowania i przebaczania oraz służby, odnajdując Boga 
tam, gdzie się ukrył, także w drugim człowieku, rozciągając przykazanie miło-
ści aż po miłość nieprzyjaciół. W Jezusie doświadczywszy głębi miłości, wy-
chodził na spotkanie bliźniego z życzliwością, zrozumieniem, gotowością po-
                                                           
5 J 15, 4. 
6 Dz. 6 VIII 1854. 
7 ChL 15. 
8 Dz. 1 IV 1853. 
9 J 1,12. 
10 Korespondencja, s. 312-313 
11 Dz 17.VIII. 1854. 
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mocy i przebaczeniem. Pisze m in.: „Wszystkie te dzisiejsze wiadomości dziw-
nie mię ucisnęły na sercu. Prosiłem Boga gorąco przy wieczornych modłach, 
aby to wszystko ku dobremu obrócić raczył, a moje zmartwienie przyjął najmi-
łosierniej, jako drobną ofiarę za grzechy moje”12. Widzimy, że Edmund 
wszystkie trudne sprawy potrafił odnosić do Jezusa i z Nim przeżywać. I tego 
samego uczył swoje duchowe córki. Na przedstawione problemy i prośbę sióstr 
tak odpisuje” „Zresztą moje siostry, takie pomniejsze niedogodności, należy ze 
spokojnem serem przyjmować, bo wszystko zawsze nie może być tak, jak pra-
gniemy. Poczekajcie trochę, a mam w Bogu nadzieję, że się to dobrze ułoży ku 
Waszemu zadowoleniu”13.  

Pójście za Jezusem i bycie Jego uczniem nie  było u Ojca Edmunda dyk-
towane przejściowym porywem czy sympatią, lecz było decyzją na całe życie. 
Ojcu Edmundowi przyszło doświadczać także wiele cierpienia, ale odczytywał 
to zawsze jako drogę prowadzącą do życia. W słowach: ”Kto chce iść za Mną, 
niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje” była zawarta cała zasada życia 
i owocnego apostolstwa. Lubił Edmund powtarzać słowa do swoich sióstr: 
„Jeśli staniesz się towarzyszką cierpienia Chrystusa, chwały także towarzystwa 
dostąpisz”14. Wczytując się w duchowe zapiski Ojca Edmunda możemy po-
wiedzieć, że u podstaw każdej podejmowanej przez Niego posługi stała auten-
tyczna postawa ucznia i wielkiej miłości. Edmund tracił swoje życie w miłości 
ofiarnej, co wyznaje: „Ja nic nie znaczę. Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko 
to, czego Bóg żąda ode mnie. Wyznaję, że wszystko, co czynię jest na chwałę 
Bożą”15. Wyrzeczenia, które Edmund podejmował kierowało Go ku zawierze-
niu i otwierało na łaskę. Pisze: „Może w tem wszystkim jest zrządzenie Boże! 
Zostanę teraz sam jak kołek, ale to może skupi mię więcej wewnętrznie i ułatwi 
oderwanie się od tej okolicy. Daj to, Boże i prowadź mię, abym zupełniej oddać 
się mógł służbie Twojej świętej”16.  

Droga anonimowego ucznia z Ewangelii, który stał się umiłowanym 
uczniem, stała się drogą i błogosławionego Edmunda. On identyfikował się ze św. 
Janem i tak jak On przechodził kolejne etapy. Najpierw poszukiwania, następnie 
ujrzenie w nadziei otrzymania daru wiary i wreszcie to, co było celem potwierdził 
świadectwem życia. Uczniowskie relacje z Jezusem doprowadziły Edmunda do 
metanoi, do nowego sposobu myślenia, przeorientowanego przez Jego słowo.  

                                                           
12 Dz 3 VII 1857. 
13 Dz 19 II 1862. 
14 Korespondencja, s. 368-369 
15 Aby Jego duch wzrastał w nas, Myśli na każdy dzień, Dębica 2003. 
16Dz  7 I 1857. 
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Błogosławiony Edmund wielokrotnie powoływał się na Janowe wyzna-
nia. W Liście Edmunda do s. Leonii pisze: „Miło mi było, że siostra Nepomu-
cena pamiętała o siostrze Konstancji, bo każdy dowód wzajemnej miłości sio-
strzeńskiej między Wami sprawia prawdziwą sercu memu pociechę. Św. Jan 
Ewangelista, ów kochanek Jezusowy, przy schyłku życia, kiedy już nie miał sił 
wiele mówić, powtarzał tylko: „Syneczkowie, miłujcie się wspólnie” A kiedy 
owe słowa, często powtarzane, sprzykrzyły się uczniom i spytali go raz ”Mi-
strzu czemu zawsze jedno mówisz”? On im odpowiedział: „To jest przykazanie 
Boskie, kto je pełni, może na tym dosyć”. Otóż i między Wami ile razy widzę 
wzajemną miłość, raduje się moje serce, bo ten sam św. Jan powiedział: „Kto 
mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim”. Bądźcie też więc zawsze 
między sobą jako jedno święte rodzeństwo”17. W tych słowach jakby Edmund 
chciał zaznaczyć, że wspólnota sióstr to miejsce świadectwa miłości uczniów 
Jezusa Chrystusa. To właśnie miłość braterska jest udziałem w miłości miło-
siernego Boga i ona umacnia więzy autentycznego, wypływającego ze wspól-
nej wiary braterstwa18.  

Obowiązkiem każdego ucznia Chrystusa jest „czynienie uczniów”19. 
Moglibyśmy śmiało stwierdzić, że Edmund ściśle wypełnia nakaz Jezusa, by 
iść i czynić uczniów wśród wszystkich narodów. Edmund podejmując nową 
inicjatywę Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, tworzył nowe pokolenie aposto-
łów zakorzenionych w słowie Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania 
tamtych czasów i gotowych głosić Chrystusa. Zakładane przez Niego ochronki 
stawały się wielką szansą ożywienia, zdynamizowania osobistej wiary ochro-
niarek, a następnie wiary tych, którzy zostali powierzeni ich opiece.  

Chrystus w życiu Edmunda i przez Niego czynił wielkie rzeczy. Uzdol-
nił go do bycia autentycznym Jego uczniem, które było dla innych znakiem 
Jego obecności i Jego działania.  

„Nie ty mnie wybrałeś, ale Ja ciebie wybrałem: „Pójdź za Mną”. Jeśli 
usłyszymy na nowo dziś te słowa, nie wahajmy się. Pozwólmy się Jezusowi 
zaskoczyć. Jezus ma dla nas miejsce wśród swoich uczniów. Zostawmy 
wszystko, zasłuchajmy się w Jego słowo i zawierzmy Mu. Wtedy nasze życie 
nabierze nowego sensu i staniemy się dla innych uczniami wskazującymi dro-
gę i działającymi z mocą. 

S. M. Karoliana Buksa – służebniczka dębicka 
 

                                                           
17 Korespondencja, dz. cyt.,  s. 269. 
18 Por. Program…, dz. cyt. s. 150. 
19 Por. Program…dz. cyt., s. 106. 
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Tym razem w dziale tym prezentowana jest konferencja trzeźwościowa jaką ks. Leszek Woź-
nica COr wygłosił 4 grudnia 2007 r. w czasie adwentowego spotkania z ludźmi uzależnio-
nymi i ich rodzinami u Ojców Franciszkanów na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu. 

 

JESTEŚMY POWOŁANI DO PRAWDZIWEJ RADOŚCI 
 

 Drogie Siostry i Bracia! Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Pana 
Boga, od Stwórcy swego otrzymał dar szczęścia, dar radości życia. W czasie swej 
posługi ludziom uzależnionym i ich rodzinom, posługi trwającej już 17 rok, mia-
łem szczęście spotkać i poznać wielu wspaniałych ludzi. Między nimi jest Marek 
z Rawicza, człowiek ogromnie szczęśliwy i radosny. Pomimo uzależnienia od 
alkoholu, on po wstąpieniu na drogę trzeźwienia pozwolił Panu Bogu, aby w nim 
odbudował człowieczeństwo, i to, co człowieczeństwu od początku jest zadane: 
szczęście i radość. Poznałem i znałem Marka, jako takiego. Siedem lat trwała jego 
droga do trzeźwości. Przerwał ja dobry Bóg po ciężkiej chorobie, zabrał go do 
siebie w Noc Bożego Narodzenia, w najradośniejszą noc, zabrał go do pełni rado-
ści w 1996 roku. Tenże Marek, od którego tyle się nauczyłem na drogach trzeźwo-
ściowej służby, ofiarował mi kiedyś książkę pt. : „Radość bycia człowiekiem” 
autorstwa Alfonso Vergera SJ. Pamiętam, kiedy dawał mi tę książkę powiedział: 
„Leszku, znalazłem wspaniałą książkę, która przypomina nam, że naszym powoła-
niem jest radość”.  
 I w tejże pozycji te między innymi znajdujemy słowa: „Radość zjawia się 
jak zmartwychwstały Chrystus przynosząc pokój. Pokój człowieka z sobą, który go 
uzdalnia do zasadniczej akceptacji siebie. Pokój z innymi, których przyjmujemy 
i szanujemy, czym są naprawdę, pomagając im się rozwijać zgodnie z linią ich 
powołania. Nic bardziej nie pobudza człowieka niż to, że go pozdrawiają i przyj-
mują mówiąc mu radośnie: «jak dobrze, że jesteś, że żyjesz»”. Tu przerwę myśl 
z książki, by powiedzieć miłe słowo pod adresem będących w Al.- Anonie. Słyszę, 
że, gdy ktoś nowy przybywa do wspólnoty radośnie wówczas śpiewacie: „Dobrze, 
że jesteś”. Teraz bardziej rozumiem genezę tego radosnego powitania. Idźmy dalej 
do myśli jezuity: „Radość jest przede wszystkim wyrazem pokoju z Bogiem. Ra-
dość biorąca się z poczucia, że Bóg mnie akceptuje, że On mnie stworzył, że mnie 
kocha, że wybacza mi moje odejścia od Niego”. I to jeszcze znajduję w tej prze-
pięknej książce: „Radość znajduje swój najpełniejszy wyraz w miłości. Bez miło-
ści nie można cieszyć się życiem. Bez radości, jaką daje miłość, człowiek więdnie 
w samotności egoizmu”.  
 Niezwykle cenne słowa, które pokazują nam kierunek myśli, które od stro-
ny pozytywnej pragniemy przekazać sobie w czas tej konferencji. Tym bardziej, że 
to nasze życie zostało tak dramatycznie zaniepokojone. Czym? Owszem,tym co 
najbardziej zaniepokaja nasze życie i wprowadza weń smutek jest grzech! I tak to 
jest! Ale też zaniepokojeniem człowieczeństwa i zabraniem mu radości jest każdy 
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nałóg – również nałóg choroby alkoholowej, a może szczególnie ten nałóg odbiera 
nam radość. I wszystko wydaje się paradoksem, bowiem mówi się, że wino rozwe-
sela serce człowieka, bo mówi się, że alkohol jest na zdrowie, bo stawiamy go 
najczęściej na stołach w czasie różnych radosnych imprez, aby radość pomógł nam 
zbudować. A tu się okazuje, że zamiast radości, zwłaszcza w sytuacji nadużycia, 
buduje on we mnie i wokół mnie tylko smutek i przerażenie. Czy tak nie jest? 
Rozejrzyjcie się wokoło i zobaczcie. Tyle smutku w sercu uzależnionego i tyle 
smutku, łez, przerażenia w rodzinie – w sercu i oczach żon, matek, nieraz mężów 
i ojców, a nade wszystko tyle smutku i łez w oczach dzieci! Tu najwięcej! O tak, 
możemy powiedzieć z całą otwartością, że alkohol, że nadużywanie go, albo uży-
wanie go nawet w niewielkich ilościach, ale, gdy ktoś jest uzależniony, to potężny 
środek zabierający nam radość – autentyczną, człowieczą radość. 
 Ks. Marek Dziewiecki, krajowy duszpasterz trzeźwości mówi: „U osoby, 
która ma problemy alkoholowe, sposób widzenia i przeżywania samej siebie oka-
zuje się bardzo zniekształcony i niestabilny. Podlega biegunowym skokom i dra-
stycznym zmianom. Alkoholik to ktoś, kto widzi siebie i kto odnosi się do samego 
siebie w sposób skrajnie jednostronny i zmienny. Pod wypływem alkoholu ocenia 
siebie i przeżywa swoją rzeczywistość zwykle w sposób nawinie «pozytywny». 
Czasem popada wręcz w euforię. Uważa się np. za człowieka towarzyskiego, przy-
jacielskiego, zdolnego do właściwego wypełniania wszystkich swoich obowiązków 
osobistych, rodzinnych, zawodowych. Szczerze wierzy, że jest kimś radosnym, 
szczęśliwym i silnym we wszystkich sytuacjach życiowych. Jest pewny siebie, ma 
łatwość nawiązywania «kontaktów» z innymi ludźmi, zapomina o swoich proble-
mach i niepokojach”. I kiedy się wsłuchujemy w takie określenie odnoszące się do 
osób czynnie nadużywających alkoholu, czy możemy powiedzieć, ze ten właśnie 
jest prawdziwie radosny? Rozsądek podpowiada jedno słowo: nie. Nie, ten czło-
wiek nie jest prawdziwie szczęśliwy, radosny, ale jest on zagubiony, zakłamany 
i tak naprawdę nieszczęśliwy i smutny. Bo taki skutek niesie czynnie rozwijająca 
się alkoholowa choroba – wprowadza ona w życie nasze chaos i jeszcze raz chaos i 
doprowadza do tego, że człowiek wytrącony zostaje ze  świata prawdziwej radości.  
 A także, gdy zaczyna się proces przychodzenia do siebie, powrotu do domu, 
najczęściej wiąże się to ze smutkiem. Ksiądz Dziewiecki o tej fazie tak mówi: 
„Z kolei w fazie trzeźwienia alkoholik przeżywa siebie w sposób diametralnie 
przeciwny. Doświadcza intensywnego poczucia winy, zawstydzenia, bezradności, 
słabości. Ma tendencję, by całkowicie przekreślać swoją wartość i przeraża się 
myślą o przyszłość. Znajduje się w stanie zupełnego załamania, depresji, rozgory-
czenia, buntu wobec wszystkich, wobec wszystkiego. Nienawidzi siebie, a jedno-
cześnie panicznie lęka się otaczającego go świata. W tej fazie bywa potulny i ła-
godny wobec środowiska. Z pokorą przyjmuje uwagi i krytykę ze strony innych 
ludzi. Chętnie przyrzeka poprawę. Przeprasza. Podejmuje postanowienie o podję-
ciu abstynencji do końca życia. A jednocześnie dramatycznie lęka się dokonać 
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zasadniczej zmiany w swoim stylu życia. Nie wierzy, że wystarczy mu sił. Z tego 
właśnie względu w fazie fizjologicznego trzeźwienia przychodzi najsilniejsza po-
kusa, by znowu sięgnąć po alkohol, i by szybko zapomnieć o wstydzie i poczuciu 
bezradności”. Wsłuchani, Drodzy, w taki opis życia wracającego do siebie alkoho-
lika, czy możemy powiedzieć, że jest w tej fazie w życiu jego prawdziwa radość? 
I znowu jedna narzuca się odpowiedź: nie! Tutaj widzimy cały czas człowieka 
nieszczęśliwego i smutnego.  
 I pytamy czy tak to ma już być, czy tak ma pozostać na stałe w moim ży-
ciu? I znowu jedna rodzi się odpowiedź: nie! My z tego stanu wyjść możemy. 
W „Świecie Problemów”, w trzeźwościowym piśmie, znalazłem artykuł jednej 
uzależnionej pt. „Drogowskaz do nowego i radosnego życia”. I pisze Barbara 
o swoim zetknięciu się ze Strzyżyną, i o tym, jak tam poddała się terapii – zwłasz-
cza solidnej pracy nad sobą w oparciu o 12 Kroków AA. I chociaż praca ta była 
bolesną, to jednak dzięki uczciwości, dzięki temu, że stanęła ona przed Bogiem 
i przed grupą w prawdzie, to, co bolesne minęło i przyszły naprawdę szczęśliwe 
dni. Pisze Barbara dosłownie: „Po roku pojechałam do Strzyżyny kolejny raz na 
głębszą pracę nad sobą, na krok 4 i 5. Znowu ból, lęk, wstyd, poczucie krzywdy 
i winy. Ale uczciwe zrobienie remanentu swojego przeszłego życia pozwoliło mi 
zobaczyć siebie, to, kim byłam. Dzisiaj jestem radosna i bardzo wdzięczna wszyst-
kim, których spotkałam na mojej drodze, a to dzięki Strzyżynie.  
 Kochani Moi, uświadommy sobie, że Opatrzność Boża daję, Wam, również 
łaskę, aby wyjść ze świata uzależnienia i współuzależnienia – ze świata smutku. Daje 
Wam taką możliwość w rozmaitych miejscach, które dla pracy nad sobą odwiedza-
cie, i które kochacie i cenicie sobie. Bogu niech będę dzięki za te miejsca, za te 
ośrodki, za te terapie, za te grupy AA, AL. Anon, czy inne, i za ten Ośrodek Trzeź-
wości, który jest tutaj, u Ojców Franciszkanów. Myślę, że zwłaszcza ten Ośrodek, 
przez wiele cennych trzeźwościowych inicjatyw, których duszą jest ks. Paweł, jest 
przecennym darem dla Was wszystkich, którzy chcecie siebie odbudowywać czy 
budować, którzy chcecie przywracać człowieczeństwu swojemu radość. 
 Wiadomo, że człowiek, jako Boże stworzenie, tak to jest według wiary 
naszej, nie zbuduje swojego szczęścia i radości bez Pana Boga. Przypomnę cyto-
wane słowa z książki, którą otrzymałem od Marka: „Radość jest przede wszystkim 
wyrazem pokoju z Bogiem”. I pozwólcie, że wspomnę tutaj Alicję z Poznania, już 
śp., od początku związaną z naszym Świętogórskim Duszpasterstwem Trzeźwości. 
Tak się ułożyło jej życie, iż nie miała związku sakramentalnego ze swym szlachet-
nym mężem. To też było przyczyną, że Alicja nie przystępowała do Komunii św. 
… Zawsze pełna uśmiechu, pełna dobrych słów i bardzo serdeczna. Kiedyś, przy 
radosnym pożegnaniu, na zakończenie Dni Skupienia przytuliła się do mnie i ze 
łzami w oczach powiedziała mi szeptem: „Leszku, ty nie masz nawet pojęcia, jak 
mi smutno, jak ja cierpię, że nie mogę być zjednoczona z Jezusem w Komunii św.. 
Ty nie masz pojęcia, jaki ja z tego powodu w sercu smutek noszę”. 
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 O tak, w tamtym momencie zrozumiałem słowa, które przekazuje nam 
Alfonso Vergera: „Radość jest przede wszystkim wyrazem pokoju z Bogiem”. 
W związku z tym pragnę wyrazić swój podziw dla tutejszego Ośrodka Trzeźwości, 
który zorganizował te święte rekolekcje w czasie Adwentu, w czasie, kiedy przy-
gotowujemy się do radosnego Bożego Narodzenia. Chrystus rodzi się w szopie 
betlejemskiej, ale On najbardziej chce się narodzić w nas. Adam Mickiewicz mó-
wi: „To nic, że narodził się On w betlejemskim żłobie, biada, gdyby się nie naro-
dził w tobie”. Biada, gdyby w naszych sercach nie było miejsca dla Niego. Wów-
czas skazujemy się na smutek. A jeśli człowiek otwiera się na Pana, pomimo 
wszystko, jeśli porzuca starego człowieka, to znaczy tego, który żył w grzechach 
i nałogach, ten odnajduje fundament szczęścia i radości.  
 Wiem, Drodzy, że w wychodzeniu z choroby alkoholowej są etapy – i te, 
które dzisiaj wspomnieliśmy również, ale wiem też, że gdy człowiek otwiera na 
oścież drzwi swego serca, gdy naprawdę otwiera się na Pana – na Jego Prawdę 
i Miłość, które pozwalają nam być z sobą i z innymi w dojrzałych relacjach, wów-
czas naprawdę wbudowuje się w świat szczęścia i radości. Na tej drodze będąc 
niewątpliwie samym sobie dajemy, a także stajemy się apostołami – autentycznej 
radości, apostołami wobec dzisiejszego świata, który wydaje się być, jak nigdy 
dotąd, smutnym.  
 Zofia Zdybicka z KUL-u tak mówi: „Współczesnemu światu, współczesnej 
Europie mimo wspaniałego rozwoju nauki i techniki ułatwiającego życie ludzkie 
brak duchowej, głębszej radości. Zapominanie o Bogu, podważanie trwałych war-
tości, prądy antyewangelizacyjne, utylitaryzm i konsumizm, a więc nastawienie na 
dobra sprawiające przyjemność przemijającą, ograniczanie pragnień do życia na 
ziemi (terryzm) sprawiają, że człowiek traci właściwy sens życia. Dobra użytkowe, 
czy przynoszące tylko chwilową radość powołują właściwie smutek, skoro czło-
wiek zaczyna wywoływać radość środkami sztucznymi, niszczącymi człowieczeń-
stwo człowieka. Trendy utylitarystyczne, hedonistyczno – konsumpcyjne, przeni-
kają i kształtują życie nawet chrześcijan”.  
 Czy słyszycie? Taki jest świat dzisiejszy, czy w takim kontekście kształtuje 
siebie dzisiejszy człowiek - również teraz, przed Świętami Bożego Narodzenia, 
tylko to, co zewnętrzne i materialne się liczy, a coraz rzadziej przychodzący do nas 
Bóg. W efekcie tegoż człowiek pozostaje sam ze swoim smutkiem. I do takiego 
świata, czy takiego człowieka, Drodzy Bracia i Siostry, jesteśmy posłani, my, tutaj 
zgromadzeni, my odmawiający modlitwę o pogodę ducha, my, którzy w czasie 
tych rekolekcji odnaleźliśmy na nowo prawdę, że bycie człowiekiem, to radość – 
radość na fundamencie zjednoczenia z Bogiem oraz miłości bliźniego jak siebie 
samego. Życzę Wam prawdziwej radości i tego, abyście byli apostołami radości.  

 
Ks. Leszek Woźnica COr   
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Wiersze tutaj prezentowane są autorstwa 
p. Elżbiety Pachniewskiej z Gostynia, która 
należy do pielgrzymkowego duszpasterstwa na 
Świętej Górze.  

PIOSENKA 
 
Piszę o Tobie Ojcze wiersze 
Takie proste i zwykłe  
Nikt ich nie czyta  
Bo w nich sama prostota  
Kiepski jest mój talent  
Za to wielka ochota  
Więc pisać nie przestanę  
Bo choć te wiersze takie zwykłe  
One są sercem pisane  
Wiem ,że o Tobie piszą sławni poeci 
Może me wiersze docenisz 
 
Ojcze, jak dobrze,  
że Bóg nam Ciebie dał  
bo co byśmy bez Ciebie zrobili  
jacy ubodzy na duszy byśmy byli  
a Ty odmieniłeś nas  
jak dobrze, że Bóg nam Ciebie dał  
a Ty nam dałeś siłę i wiarę tak mocną 
co potrafi góry przenosić  
i zawsze wyciągasz dłoń pomocną 
żebyśmy trudy życia mogli znosić  
jak dobrze, że Bóg nam Ciebie dał  
bo byliśmy biedni i bezradni  
a z Tobą zawsze damy radę 
 
 
 
 
 
 
 

Ojcze nastał czas świąt  
czas choinki i kolędy 
Tobie często śpiewali górale  
o Jezusie malusieńkim  
skrzypce tak pięknie grały  
choinki też Ci zwozili  
żeby tam w Watykanie  
pachniały Twe świerki ukochane 
ale czy teraz Ojcze w tej niebiańskiej 
krainie  
też Ci górale śpiewają 
nie brak Ci dźwięku skrzypiec  
czy tam są polskie świerki  
czy pachną tak jak wtedy 
gdy byłeś z nami na tej ziemi  
 
Święta były Ojcze  
Wigilia i opłatek  
A mi było smutno  
Mi chciało się płakać 
Bo już nie ma mojej mamy  
Dla której ubierałam choinkę  
Która ze mną czekała na wigilię  
Życzyłyśmy sobie, by za rok być 
znowu razem  
Teraz kwiaty na jej grób poszłam 
zanieść  
Nie ma też Ciebie Ojcze  
W oknie się nie pokażesz  
Nie pozdrowisz rodaków  
Nie zaśpiewają Ci górale  
Tak smutno się zrobiło  
I taka pustka dookoła  
Wysłuchaj moich żalów Ojcze  
Może dobre wspomnienia przywołam 
 

Elżbieta Pachniewska 
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 Wśród licznych listów, jakie przychodzą na Świętą Górę znalazł się i ten, 
który przysłała na ręce ks. Leszka Woźnicy pani mgr Maria Stachowiak - psycho-
log z Rogoźna, która związana jest z naszym Sanktuarium między innymi poprzez 
służbę  ludziom uzależnionym. W liście przysłanym odnajdujemy cenne myśli jakie 
przekazał jej dr Stanisław Waliszewski, znawca Całunu Turyńskiego, który wspo-
mina swój pobyt na Świętej Górze w czerwcu 1978 roku oraz swoje spotkanie 
z kard. Karolem Wojtyłą, dzisiaj Sługą Bożym, Janem Pawłem II. W liście czytamy 
dosłownie:  
 „Chyba w czerwcu 1978 roku był Złoty Jubileusz Koronacji Matki Bożej, 
Róży Duchownej. Miał być na tej uroczystości ks. Prymas Stefan Wyszyński, ale 
zastąpił go kard. Karol Wojtyła, który na Świętą Górę przyjechał w towarzystwie 
ks. prof. Smereki, a który znał dra Stanisława  Waliszewskiego z odczytów i wy-
kładów na temat Całunu. (W tym czasie, tj. w czerwcu 1978 roku, dr Waliszewski 
tydzień był u Was).  
 Ksiądz kard. Wojtyła najpierw był w Farze, a potem pieszo z procesją szedł 
na Świętą Górę i od razu odprawił Mszę św.. Potem przyszedł się przebrać do 
pokoju. Ks. Profesor Smereka do doktora Waliszewskiego : „Pan jeszcze nie 
wszedł (bo dr Waliszewski miał wejść do pokoju Kardynała). Kiedy ks. Smereka 
wprowadził doktora zastali tam mocno pochylonego i zmęczonego Kardynała. Stał 
tyłem do drzwi. A przy stole stała żona architekta, który wykonywał ołtarz polowy, 
jako pamiątkę Złotego Jubileuszu Koronacji. Nie mogła się „pozbierać”, miała na 
stole jakieś albumy, kroniki. Chciała jakby wszystko powiedzieć Kardynałowi, ale 
nic z tego nie wyszło. Dr Waliszewski określił, iż to świętość Wojtyły tak na nią 
zadziałała. On też wkrótce został Papieżem. 
 Ks. Smereka stał wówczas i nic nie mówił. Kard. Wojtyła też nic. A ta 
kobieta coś mówiła, ale nie mogła się skupić… . Potem kard. Wojtyła, idąc już 
korytarzem w kierunku refektarza, pytał: „Co ona ode mnie chciała?” Potem ode-
zwał się do doktora Waliszewskiego: A to pan doktor? A czy pan na pewno poje-
dzie na Kongres Syndologów? (znawców Całunu) Czy ma pan pieniądze? Doktor 
ukląkł, a on wziął go za głowę, dotknął i powiedział, że dostanie priorytet tj. pismo 
rekomendujące go na Kongres.  
 Kiedy kard. Wojtyła został Papieżem, dr Waliszewski nawet nie pomyślał, 
że papież będzie pamiętał o nim. Po trzech miesiącach od wyboru przyszło pismo 
od Ojca Świętego dla doktora. Doktor Waliszewski wspominając ten gest dobroci 
Sługi Bożego, Jana Pawła II, powiada, iż jest to jeden z dowód jego świętości”. 
 Podziwiamy wielkie serce naszego Wielkiego Papieża, wiemy, że on nie 
tylko głosił o miłości, ale naprawdę ją czynił! To naprawdę dowód jego świętości. 
Niech Maryja Świętogórska przyczyni się do najrychlejszego wyniesienia swego 
Sługi do chwały ołtarzy! 
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CHARYZMAT  ORATORIUM 
 
 Przemierzając Polskę i Europę, bez trudu można dostrzec, że krajobraz 
wielu miejscowości tworzą strzelające w górę wieże kościołów i liczne założe-
nia klasztorne. Cywilizacja zachodnioeuropejska zbudowana jest bowiem na 
fundamencie chrześcijańskiego przesłania o Bogu obecnym wśród nas. Przez 
stulecia powstawały nowe wspólnoty zakonne, z których każda była odpowie-
dzią na aktualne problemy, podejmowała inne zadanie i stawała się innym 
odblaskiem tego samego światła Ewangelii.  
 Różnorodność zgromadzeń zakonnych wynika z zamysłu Pana Boga, 
który nie jest schematyczny i docenia kreatywność człowieka. Tak, jak każdy 
człowiek jest kimś innym, podobnie wielość różnych wspólnot zakonnych jest 
odpowiedzią na różne potrzeby człowieka. Wynika to z samej natury Kościoła, 
który nieustannie jest prowadzony i kształtowany przez Ducha Świętego. To 
właśnie Duch Święty udziela różnym zgromadzeniom zakonnym c h a r y -
z m a t u . Słowo to pochodzi od greckiego χάρισµα (czyt. Chárisma) i oznacza 
bezinteresowny dar, dar łaski. Jest to zatem szczególny duchowy dar Boży, 
którym zostaje obdarzona osoba lub wspólnota, dzięki któremu zdolna jest ona 
podejmować określone działania tak, aby stawać się b e z i n t e r e s o w n y m  
d a r e m  d l a  K o ś c i o ł a . Doświadczenie charyzmatu jest już doświadcze-
niem pierwotnego Kościoła. Dlatego święty Paweł pisał do Tymoteusza: „Nie 
zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa 
i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów” (1 Tym 4, 14). A o różnorodności 
powołań pisał do Rzymian: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” 
(Rz 11, 29). Wielorakość charyzmatów udzielanych dla służby w Kościele jest 
również doświadczeniem obecnym w całej historii chrześcijaństwa. Przecież 
i dziś mamy wiele zgromadzeń zakonnych, z których jedno zajmuje się szkol-
nictwem, inne szpitalnictwem, jeszcze inne prowadzeniem ochronek dla dzieci 
albo nieustannym  trwaniem na modlitwie, jak to ma miejsce we wspólnocie 
kontemplacyjnej.  
 W XVI wieku Bóg powołał do istnienia swoje szczególne narzędzie. 
Florentczyk z pochodzenia, a Rzymianin z powołania, święty Filip Neri pod 
bardzo realnym (stygmatycznym) natchnieniem Ducha Świętego założył swoje 
Oratorium. Czasy, w których żył nie były łatwe. Kościół w XVI wieku prze-
żywał bowiem wielkie trudności. Był to czas wielkiej schizmy zachodniej, 
czyli czasy wielkiego podziału na katolicyzm i protestantyzm. Następowała 
także daleko idąca laicyzacja, która, co gorsze, obejmowała także duchowień-
stwo. Rzym czasów Filipa był do tego stopnia symbolem korupcji, prostytucji, 
licznej biedoty oraz  hulaszczego życia elit kościelnych, że były to czasy, 
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o których mówiono, że Chrystus zdawał się opuszczać „łódź Piotrową”. I wła-
śnie w tym czasie była potrzeba duchowej odnowy. Co prawda, Sobór trydenc-
ki, który odbył się w latach 1545-1563 wprowadził szereg zmian w dziedzinie 
kształcenia duchowieństwa i dyscypliny kościelnej, ale przemiany musiały 
mieć swoje umocowanie w nowej praktyce życia kościelnego, musiały mieć 
swoje odbicie w ukształtowaniu nowego serca. 

 Nowym sercem dla odnowy Kościoła został 
obdarzony święty Filip Neri, albowiem szkoła 
duchowości, która stworzył wynikała z jego osobi-
stego charyzmatu, którym był obdarzony. 
W przeddzień Zielonych Świąt roku 1544 został 
namaszczony stygmatem Ducha Świętego. Jego 
serce zostało nie tylko w przenośni, ale bardzo 
realnie napełnione ogniem miłości Bożej. Prze-
mienione serce stało się charyzmatem łatwego 
docierania do serc wielu ludzi, z którymi spotykał 
się najpierw w swoim pokoju, a następnie przy 
kościele San Girolamo della Caritá. Styl, jaki 
towarzyszył tym spotkaniom można scharaktery-

zować krótko i konkretnie: wszystko odbywało się wedle zasady in spiritu et 
veritate et in simplicitate cordis ( w duchu i prawdzie oraz w prostocie serca). 
Filip zaproponował bowiem powrót do starożytności chrześcijańskiej, która – 
choć nie pozbawiona trudności – pozostaje wzorem żywej i nowej wiary: Je-
den duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał 
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 2, 44). W poszukiwa-
niu tego ideału święty Filip proponował prostą szkołę duchowości, która pole-
gała na lekturze Pisma Świętego, zapoznawaniu się z Bożą Opatrznością po-
przez poznawanie historii Kościoła i żywoty świętych oraz pogłębianie treści 
wiary poprzez naukę katechizmu. Temu wszystkiemu towarzyszyła zawsze 
rodzinność i prostota, serdeczność i nieuczona mądrość, a zarazem otwartość 
i spontaniczna radość. Poprzez swój charyzmat Filip był natchnieniem Orato-
rium (por. Droga duchowa, 41 b) – angażował świeckich, inspirując ich do 
dialogu i ukazując, że do świętości powołany jest każdy człowiek. Charyzmat 
oratorium świętego Filipa polega przede wszystkim na familiarnym, czyli ro-
dzinnym charakterze wspólnoty ludzi wierzących, w której odbywa się proste 
rozważanie prawd wiary (Cor ad cor loquitur), dzięki czemu rodzi się pragnie-
nie pogłębienia więzi z Bogiem na płaszczyźnie sakramentalnej. Stąd, Filip tak 
bardzo wskazuje na sakrament Eucharystii oraz spowiedzi świętej; stąd swoim 



POSYŁAM WAS...  

_______________________________________________________________ 
- 43 - 

 

duchowym synom nakazuje wręcz oczekiwanie na penitentów w konfesjonale 
i umiłowanie tego miejsca miłosierdzia.  
 Wobec powyższego, warto zwrócić uwagę na to, że wspólnota filipiń-
ska, jaką jest Kongregacja Księży i Braci została powołana dla wspólnoty 
świeckich ( l’oratorio secolare).  Można wręcz powiedzieć, że racją istnienia 
oratorium jako zgromadzenia kleryckiego jest istnienie oratorium świeckiego. 
Kongregacja poprzez otwartość i swoją wewnętrzną duchowość pełni więc 
funkcję całkowicie służebną wobec laikatu.  W praktyce oznacza to, że nie ma 
jakiejś jednej ustalonej formy duszpasterstwa oratoryjnego, a każdy może po-
szukiwać wewnątrz Oratorium swojej własnej specyfiki działania. Charyzmat 
oratorium oznacza więc bardziej styl i duchowość działania, niż spis ściśle 
określonych typów działań. Familiarny styl oratoryjny znajduje swój wyraz 
w różnych duszpasterstwach – wśród młodzieży na katechezie, wśród osób 
uzależnionych, w duszpasterstwie parafialnym, sanktuaryjnym, a nawet 
w kapelanii szpitalnej, wojskowej, w podejmowaniu apostolatu liturgicznego 
czy charytatywnego. Jest wszakże jeszcze jedna szczególna cecha, która wy-
różnia oratoryjny charyzmat. Otóż, podobnie jak u Filipa w Rzymie, wszelkim 
działaniom powinno towarzyszyć przekonanie, iż Oratorium ma być miejscem 
głębokiego życia religijnego, intelektualnego i kulturalnego. Prostota Filipa nie 
miała bowiem nic wspólnego z niedbalstwem. Przeciwnie, oznaczała arysto-
krację ducha. Oratorium Rzymskie miało bowiem swoich pisarzy i poetów, 
a także kompozytorów tej klasy, co Giovanni Pierluigi da Palestrina czy 
Giovanni Animuccia. Do charyzmatu Oratorium należy ewangelizacja przez 
szeroko pojętą kulturę, w tym szczególnie przez muzykę. 
 Gorąco zachęcam wszystkich Czytelników Świętogórskiej Róży Du-
chownej do szerszego zainteresowania się duchowością oratoryjną. Dostępna 
jest szeroka literatura na ten temat. Albowiem, odkrywanie charyzmatu, który 
został dany Ziemi Gostyńskiej w 1668 roku jest nie tylko obowiązkiem kusto-
szy naszego sanktuarium, którzy tworzą Kongregację, ale także wszystkich 
będących w zasięgu Świętej Góry, niezależnie jak daleko od niej mieszkają. 
Głęboko wierze, że duchowe dary zostały tu złożone ponad 300 lat temu i wy-
starczy ich na dłużej niż nam się wydaje. Rozpalajmy więc w sobie ten chary-
zmat dla wspólnego dobra, bo możemy go utracić. 

  
Ks. Jakub Przybylski COr 
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Styczeń – Luty - Marzec 
 
 
 

 
 
 

30.12. -   2.01. - Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej i św. Filipa  
5.01. - 6.10.  Spotkanie Pielgrzymkowe  

    8.01. - Skupienie Sióstr  
24.01. - 27.01. - Rekolekcje Trzeźwościowe – 
  1.02. -   4.02. - Rekolekcje dla Maturzystów – Koedukacyjne  

    5.02. - Skupienie Sióstr  
  8.02. - 10.02. - Rekolekcje dla Młodzieży Żeńskiej  
11.02. - 13.02. - Rekolekcje dla Młodzieży Męskiej – powołaniowe –  
15.02. - 17.02. - Róża dla Małżeństw   
19.02. - 22.02. - Rekolekcje dla Rolników  
22.02. - 24.02. - Rekolekcje dla Odnowy w Duchu Świętym – 
29.02. -   2.03. - Rekolekcje dla „Odrodzenia”  

    4.03. - Skupienie Sióstr  
  7.03. -   9.03. - Rekolekcje dla „Amazonek”  
13.03. - 16.03. - Dni Skupienia AA  
28.03. - 30.03. - Dni Skupienia dla rodzin i przyjaciół uzależnionych 

od alkoholu  
  30.03. - Pielgrzymka Rodziców Dzieci przed I Komunią św.  
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SZCZERA SPOWIEDŹ 
 
Pewien młodzieniec od długiego czasu ze wstydu zatajał przy Spowiedzi niektóre 
grzechy. Jednego dnia, trapiony bardziej niż zwykle wyrzutami sumienia z powodu 
bardzo wielu świętokradzkich Spowiedzi, jakie odbył, postanowił udać się do Ojca 
Filipa. Święty, gdy tylko go zobaczył, wyszedł mu na spotkanie z otwartymi ra-
mionami, wpatrując się w jego oczy współczującym wzrokiem, a zbadawszy jego 
duszę aż do samego dna, zaczął płakać. , Młodzieniec był tak bardzo wzruszony 
łzami Świętego, że sam nie potrafił powstrzymać się od płaczu. Filip, przyciskając 
łagodnie jego głowę do piersi, prowadził go do kościoła i tam długo się z nim 
modlił. Kiedy uznał, że jest należycie usposobiony do szczerej Spowiedzi, wezwał 
go do konfesjonału, upominając, aby nie pozwolił na to, żeby szatan namówił go 
do zamilczenia grzechów. Młodzieniec, przejęty skruchą, wyspowiadał się ze 
wszystkich swoich grzechów, również z tych, które zataił w poprzednich Spowie-
dziach. Filip, zanim go odprawił, powiedział mu z miłym uśmiechem: 
- Synu, znałem szczegółowo twoje grzechy. Teraz widzę, że odmieniłeś twarz 
i dobrze wyglądasz. 
 

ZBAWIENNE LEKARSTWO 
 

Święty uczył, że częsta Komunia, połączona z nabożeństwem do Matki Najświęt-
szej, stanowi najpewniejszy środek do zachowania młodzieży w czystości. 
Pewien młody człowiek przyszedł kiedyś do niego prosząc, aby mu pomógł 
w przezwyciężeniu niektórych złych nawyków, jakie od długiego czasu nim wła-
dały. Filip pocieszał go udzielając mądrych rad, a po wysłuchaniu jego pokornej 
spowiedzi, rozgrzeszył go mówiąc: . 
- Jutro rano przystąpisz do Komunii świętej. 
- Bardzo chętnie, Ojcze - odpowiedział penitent. 
- A jeżeli kiedyś zdarzy ci się - dodał Święty ponownie upaść w grzech, przyjdź 
natychmiast do mnie i ufaj Bożej dobroci. Następnego wieczoru Filip zobaczył, jak 
do jego konfesjonału podchodzi biedny młodzieniec, aby oskarżyć się z ponowne-
go upadku w grzech nieczysty. 
- Ojcze, niestety drugi raz upadłem w ten sam grzech - zawołał speszony wstydem 
penitent. 
- Odwagi, synu, Bóg ci przebaczy! - powiedział Filip. 
Także ten drugi raz najmilszy Święty pocieszył go zachęcając do walki z szatanem 
i do przeciwstawiania się pokusom oraz rozgrzeszył go ponownie. 
- Za pokutę przystąpisz jutro do Komunii świętej. 
- Ojcze mój, a gdybym potem miał upaść ponownie? - zapytał zatroskany penitent. 
- Nie lękaj się! gdy tylko znowu upadniesz w grzech powróć do mnie i wyspowia-
daj się oraz, nigdy nie zaniechaj Komunii świętej - odpowiedział Święty. Młodzie-
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niec, który bardzo pragnął powrócić do Boga, posłuszny radom spowiednika, przez 
trzynaście następujących po sobie dni upadał do stóp Filipa, aby oskarżać się ze 
swojego ponownego upadku w grzech. Pewnego wieczoru, przygnębiony ciągłym 
upadaniem zawołał: 
- Ojcze, nie mam już odwagi stawać przed tobą. Straciłem już wszelką nadzieję na 
to, że mogę się poprawić! 
- Synu, nabierz otuchy, bo w niedługim czasie zupełnie się tych grzechów pozbę-
dziesz! - odpowiedział Święty. 
Niestrudzoną miłością Filip zdołał osiągnąć, że młodzieniec, dzięki częstej Komu-
nii świętej, upadał coraz rzadziej i w końcu uwolnił się od tych upadków całkowi-
cie. W ten sposób zwyciężyła miłość świętego, a Jezus zaliczył do swoich wier-
nych nową zdobycz. Młodzieniec, w krótkim czasie, poczynił takie postępy 
w życiu duchowym, że Filip uznał go godnym wyniesienia do kapłaństwa. Zmarł 
w młodym jeszcze wieku cenną śmiercią świętych. 

Przedruk: Oreste Cerri „Filip Neri – Anegdoty o Świętym”  
 

 

                                            
Babcia namówiła do Jasia, żeby poszedł z nią do kościoła . Klęcząc babcia mówi : 
- Moja wina , moja wina ... 
A Jasiu : Babci wina , babci wina ... 

                     
- Proszę księdza, wydaje mi się, że prowadzę dobre życie - spowiada się facet. - 
Nie piję, nie palę, nie chodzę na dziewczyny, o 22:00 kładę się spać, wstaję o 6:00, 
w każdą niedzielę chodzę na mszę...  
- Obawiam się synu, że się to zmieni, jak wyjdziesz z więzienia.  

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

                     

Na lekcji religii : 
- Kto z was, chciałby iść do nieba ? 
Wszystkie dzieci podnoszą ręce . Tylko Jaś siedzi bez ruchu . 
- A ty , mój chłopcze - pyta ksiądz - nie chcesz  iść  do nieba ? 
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem rodzicom, że po lekcjach szybko wrócę do domu. 

                     

Wikary na lekcji religii pyta dzieci : 
- Ile mamy przykazań Bożych ?  Dziesięć - pada odpowiedź. 
- A ile kościelnych ?    Dwóch - pan Wacek i pan Józek . 

 

oprac. Br. Franciszek Kiklica COr 
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INTENCJE 
MIESIĘCZNE 

APOSTOLSTWA 
MODLITWY 

 
 

STYCZEŃ: 
Misyjna: 
Aby Kościół w Afryce, przygotowujący się do swojego II Specjalnego Zgro-
madzenia Synodu Biskupów, nadal był znakiem i narzędziem pojednania 
i sprawiedliwości na tym kontynencie wciąż nękanym przez wojny, wyzysk 
i ubóstwo. 
Kongregacyjna: 
Niech Czciciele Bożej Matki Świętogórskiej Róży Duchownej pod Jej opieką 
wkraczają z nadzieją w Nowy Rok i kształtują swoje umysły i serca, by 
rzeczywiście stawali się dobrymi uczniami Chrystusa. 
 
LUTY: 
Misyjna:  
Aby instytuty życia konsekrowanego, odkrywały na nowo swój wymiar mi-
syjny i wierne radykalnemu wyborowi życia wedle rad ewangelicznych, 
wielkodusznie dawały świadectwo o Chrystusie i głosiły Go, aż po krańce 
ziemi 
Kongregacyjna: 
Niech wszyscy uczniowie Chrystusa swą mądrość i siłę ducha odnajdują 
w zbawczej ofiarnej miłości Mistrza i Pana.  
 
MARZEC: 
Misyjna:  
Aby chrześcijanie, którzy w tak wielu regionach świata cierpią różnego ro-
dzaju prześladowania z powodu wierności Ewangelii, wsparci mocą Ducha 
Świętego nadal odważnie i otwarcie dawali świadectwo o Słowie Bożym. 
Kongregacyjna: 
Abyśmy z męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa czerpali potrzebne 
łaski do przemiany naszego życia duchowego. 
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Okładka od tyłu – strony tytułowej 
 

 

 

 

TEN, KTÓREMU MOGLIBYŚMY POWIEDZIEĆ: 

„JESTEŚ DALEKO I ZOSTAWIASZ NAS SAMYCH. 

CO TY ROBISZ Z CZŁOWIEKIEM, 

KTÓREGO STWORZYŁEŚ?” 

TEN BÓG WYDAJE NAM SAMEGO SIEBIE, 

PRZYJMUJĄC NA SIEBIE NASZĄ WŁASNĄ SŁABOŚĆ. 

BÓG DAJE SIEBIE, STAJĄC SIĘ TYM, 

CZYM MY JESTEŚMY. 

TAJEMNICA I NIEPOJĘTY DAR, 

OFIAROWANY W TAJEMNICZY SPOSÓB 

NAM, UCZNIOM CHRYSTUSA. 

 
            kard. Jean-Marie Lustiger 
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na końcu od środka 
 
 

                         TEN SAM JEZUS 

JEST DZISIAJ OBECNY WE WSZYSTKICH,  

KTÓRYCH NIKT NIE POTRZEBUJE,  

KTÓRZY DO NICZEGO NIE SĄ PRZYDATNI,  

KTÓRYCH SIĘ NIE LECZY,  

KTÓRZY SĄ GŁODNI, NADZY I NIE MAJĄ DOMU... 

UDZIELCIE DACHU NAD GŁOWĄ 

BEZDOMNEMU CHRYSTUSOWI  

I PRZEMIEŃCIE DOMOWE OGNISKO  

NA DOM POKOJU, RADOŚCI I MIŁOŚCI,  

TROSZCZĄC SIĘ O KAŻDEGO  

SPOŚRÓD WASZEJ RODZINY  

LUB PO PROSTU O BLIŹNICH. 

Matka Teresa z Kalkuty 

 
 


