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CZCIGODNI CZYTELNICY! 

 
Życie człowieka związane jest nie tylko z tym, co dzisiaj on przeżywa, 

ale ma ono również powiązanie z przeszłością. Tyle wydarzeń historycz-
nych leży u podłoża tego, co dzisiaj przeżywamy. Z wydarzeniami tymiż 
związane są konkretne daty oraz konkretne osoby. Przekazując Wam do rąk 
kolejny numer Świętogórskiej Róży Duchownej chcemy Wam pomóc 
w ubogaceniu umysłu i serca w związku z Rokiem Pawłowym, jaki prze-
żywać będziemy od czerwca 2008 do czerwca 2009 r., w dwa tysiące lat od 
jego narodzin. Ale również wspominamy tym razem 340 rocznicę powsta-
nia na Świętej Górze Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, która od tylu 
już lat służy Sanktuarium i przybywającym tu wiernym. Z Kongregacją 
naszą związany był nie tylko bł. Edmund Bojanowski, o czym pisze s. Ka-
roliana, ale tyle innych postaci, które do dzisiaj tu przybywają, by głosić 
Słowo Boże, by przeżywać tu swoje rekolekcje, albo swoje nawrócenie, 
o czym piszą autorzy w świadectwach. 

Matka Boża Święto górska, 80 lat temu papieskimi koronami ukorono-
wana, niech wspiera nas na drogach z Chrystusem Zmartwychwstałym, 
którego witamy w Świętym Okresie Wielkanocnym i niech pomaga nam 
wchodzić w życie, którego spodziewamy się po doczesnej naszej piel-
grzymce. 

Gdy w Kościele rozbrzmiewa uroczyste Alleluja, życzymy Wam obfito-
ści łask, i całym sercem dziękujemy za wszelką współpracę z naszym 
skromnym Kwartalnikiem. Biorąc do rąk Świętogórską Różę Duchowną 
zapragnij nade wszystko stanąć przed Jej obliczem – i tu na ziemi 
i w wieczności.  

 
 
      W imieniu zespołu redakcyjnego 
    Ks. Leszek Woźnica COr 
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ZMARTWYCHWSTANIE 
WIOSENNYM TCHNIENIEM NADZIEI 

 
„SPE SALVI facti sumus” – w nadziei 

już jesteśmy zbawieni (Rz 8,24), mówi 
św. Paweł Rzymianom, a także nam. „Odku-
pienie”, zbawienie, zgodnie z wiarą chrze-
ścijańską, nie jest jedynie zwyczajnym wy-
darzeniem. Odkupienie zostało nam ofiaro-
wane w tym sensie, że została nam dana 
nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której 
możemy stawić czoło naszej teraźniejszości. 

Te słowa pełne ojcowskiej troski Benedykta XVI skierowane w ostatnio 
wydanej Encyklice niech budzą i w naszych sercach tak bardzo potrzebną 
nadzieję, bez której człowiek nie może żyć ani realizować swojego życio-
wego powołania. Chrystusowy krzyż, na którym dokonało się nasze zba-
wienie, nie tylko w dni Wielkiego Postu, ale i poprzez Zmartwychwstanie, 
staje się dla nas „Uczniów Chrystusa” drogowskazem, wskazującym po-
przez zawiłość dróg codzienności cel naszego życia – Zbawienie.  

Wiosenny klimat, budząca się do życia przyroda, bardzo dobrze kore-
sponduje z liturgicznymi przeżyciami Zmartwychwstania Chrystusa, z któ-
rych płynie ożywcze tchnienie łaski, miłości i nadziei. Nadzieja chrześci-
jańska stanowi wielki paradoks, zwłaszcza dla nas żyjących dziś w „pol-
skiej rzeczywistości”. Jest odwrotnie proporcjonalna do nadziei ludzkich, 
nadziei doczesnych naturalnych. Im jest więcej powodów w perspektywie 
ludzkiej, by wątpić, by przeżywać stan depresji, by rozpaczać, tym więcej 
znajduje się w sercu człowieka wierzącego motywów, by ufać, by zawie-
rzać, by słuchać bardziej Boga. W historii zbawienia, a także i w naszej 
polskiej historii ukazywana jest prawda, że właśnie wtedy, kiedy ludzka 
potęga kładła się w gruzy, gdy naród wybrany był słaby jak dziecko, był 
zniewolony i wymazany z mapy historii, a człowiek sięgał dna własnej 
nędzy, zjawiał się Pan – Zmartwychwstały Chrystus i wzywał do ufności 
i nadziei: „Ufajcie, Jam zwyciężył świat”, „Ja jestem z Wami po wszystkie 
dni”. Czasy, w których żyjemy są czasami wielkiej nadziei. Im bardziej 
historia zmierza ku końcowi, im bardziej ludzkość zabija samą siebie, im 
bardziej wszystko przemawia przeciw nadziei doczesnej, tym bardziej za-
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czyna działać Bóg w historii, tym bardziej wypełniają się czasy i świat 
zbliża się do pełni finału, zwycięstwa dobra nad złem. Dlatego potrzeba 
nam, Uczniom Chrystusa, żyjącym dziś w tej rzeczywistości, która nie 
budzi wielkich nadziei „uwierzyć wbrew nadziei” (Rz 4,18). 

 W Świętogórskim Sanktuarium, w tej Maryjnej Szkole Uczniów Chry-
stusa, pragniemy razem z Matką Świętogórską – Matką uważnego spojrze-
nia - patrzeć sercem i przemieniać naszą rzeczywistość sercem wypełnio-
nym Bogiem. Od wieków nasi praojcowie na odsłonięcie cudownego obra-
zu Świętogórskiego śpiewali „Ave maris stella” i my dziś również śpiewa-
my „Witaj Gwiazdo Morza – Wielka Matko Boża”, z wielką nadzieją, że 
tylko Ona po wzburzonych falach rzeczywistości może bezpiecznie prowa-
dzić nas do portu, do celu, do zbawienia.  

Z sercem pełnym wdzięczności pragniemy dzielić się z Wami, Drodzy 
Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej, informacją, że wkraczamy 
w czas Jubileuszu 340-lecia rozpoczęcia filipińskiej działalności na Świętej 
Górze Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri, która powstała w 1668 r.  

Pragniemy razem z Wami śpiewać radosne Magnificat za 80-tą rocznicę 
Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętogórskiej.  

Pragniemy z całym Kościołem Poznańskim w dziękczynnym „Te 
Deum” wielbić Boga za 1040-lecie powstania Diecezji Poznańskiej. Te 
wszystkie rocznice skłaniają nas do wielkiej refleksji i wyzwalają w na-
szych sercach uczucia wdzięczności wobec Boga i Jego Matki za wszystkie 
dobrodziejstwa, jakimi obdarzała i obdarza nas Boża Opatrzność.  

Jest jeszcze jeden szczególny motyw radości i chluby, którym pragnie-
my się z Wami dzielić. Święta Góra zostaje wpisana w dziedzictwo kultu-
rowe i duchowe Polski, i ustanowiona decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Pomnikiem Historii. Przekazując te informacje prosimy, Was, 
Drodzy Czciciele i Czytelnicy Świętogórskiej Róży Duchownej, o modli-
tewne wsparcie, byśmy mogli jak najlepiej realizować Boże plany w tej 
Maryjnej Szkole Uczniów Chrystusa – ludzi nadziei i wiary.  

Tegoroczny kalendarz uroczystości, spotkań, pielgrzymek, III edycja 
Festiwalu Muzyki Oratoryjnej, Dożynki Archidiecezjalne stają się dobrą 
okazją do modlitewnego spotkania w domu Matki na Świętej Górze Go-
styńskiej – zapraszamy wszystkich z całego serca.  

Ks. Zbigniew Starczewski COr 
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DRODZY CZCICIELE ŚWIĘTOGÓRSKIEJ MATKI! 
 

 
Niech paschalne przeżycia 
Świąt Zmartwychwstania 
Chrystusa napełniają Was 
pokojem, radością, nadzieją, a 
Maryja weseląca się Królowa 
Niebios, jako Gwiazda Nadziei 
staje się dla Was wszystkich 
przewodniczką na drogach 
codzienności.  

 
Życzenia wielkanocne kierujemy ze Świętej Góry i zapew-

niamy o naszej modlitewnej pamięci, zwłaszcza w Dni Paschalnego 
Triduum i Rezurekcyjnej Mszy Świętej, odprawianej w Waszej 
intencji.  

 
Zmartwychwstały Chrystus – tak, jak do swoich uczniów, 

tak i do nas kieruje słowa wielkanocnej nadziei „Pokój Wam”. 
Niech ten pokój Chrystusowy zagości w Waszych sercach, w rodzi-
nach, w zakładach pracy, w Ojczyźnie i w świecie, i przemienia 
naszą smutną rzeczywistość w radość i w zwycięstwo Dobra, Mi-
łości, Pokoju! 
 

Z Wielkanocnym Alleluja 
 

Ks. Superior Zbigniew Starczewski 
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ROK ŚW. PAWŁA 
 

„Dziś także Chrystus potrzebuje apostołów 
gotowych poświęcić samych siebie. Potrzebuje 
świadków i męczenników, jak św. Paweł: kiedyś 
gwałtowny prześladowca chrześcijan, kiedy na 
drodze do Damaszku padł na ziemię oślepiony 
boskim światłem, bez wahania przeszedł na stronę 
Krzyża i poszedł za nim bez zastanowienia. Żył 
i pracował dla Chrystusa; dla Niego cierpiał 
i umarł. Jakże aktualny jest jego przykład!” 

I właśnie dlatego cieszę się, mogąc ogłosić oficjalnie, że apostołowi 
Pawłowi poświęcimy specjalny rok jubileuszowy od 28 czerwca 2008 r. do 
29 czerwca 2009 r. z okazji dwutysiąclecia jego urodzin”. (Benedykt XVI 
28.06.2007) 

„Wydarzenie to jest ważne dla każdej wspólnoty chrześcijańskiej, po-
nieważ Paweł jest nauczycielem wszystkich uczniów Chrystusa. Szczegól-
ną wagę ma jednak dla nas żyjących w Turcji, gdyż jest on synem tej ziemi 
i w dużej mierze tutaj wypełniał swoją misję” (z listu biskupów tureckich 
do wszystkich miejscowych społeczności katolickich: ormiańskiej, syryj-
skiej, chaldejskiej i łacińskiej w związku z „Rokiem św. Pawła” 
21.01.2008). 

„Rok św. Pawła pomoże wszystkim modlić się i działać, tak abyśmy 
mogli za Apostołem Narodów powtórzyć: «Teraz już nie ja żyję, lecz żyje 
we mnie Chrystus» (Ga 2, 20), a za św. Janem, Apostołem i Ewangelistą: 
«Aby wszyscy stanowili jedno»” (Kard. Cordero Lanza di Montezemolo 
na spotkaniu z przedstawicielami prasy 21.01.2008).  

Dnia 28 czerwca 2008 r. rozpocznie się w Kościele Rok św. Pawła 
z okazji 2000 rocznicy urodzin Apostoła. Obchody rozpocznie otwarcie 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI Drzwi św. Pawła za Murami znajdu-
jących się na lewo od głównego wejścia do bazyliki, które Papież zamknie 
na zakończenie Roku św. Pawła. Ponadto przez cały rok przed bazyliką 
palić się będą lampy oliwne, do których wierni będą mogli dolewać oliwę 
symbolizującą modlitwę do Boga. Podobne lampy zostaną zapalone 
w ważnych dla Apostoła Narodów miastach w Turcji: Tarsie, Efezie i na 
Malcie.  
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Paweł - Apostoł Jezusa Chrystusa. Ta postać fascynuje ludzi od dwu-
dziestu wieków. Kim był? Dlaczego przez wieki budził zachwyt i kontro-
wersje? Dlaczego od chwili, w której pojawił się na arenie dziejów, on sam 
i poglądy, które głosił, wywoływały spory?  

Paweł z Tarsu, pierwotnie Szaweł. Urodził się około 8 r. n. e. tę infor-
mację zawdzięczamy Dziejom Apostolskim: „«Ja jestem Żydem z Tarsu 
obywatelem znacznego miasta w Cylicji»” (Dz 21,39).  

Tars leży w południowo - wschodniej części Azji Mniejszej. Przez mia-
sto przepływał w swym dolnym biegu Kyndos, który w tamtych czasach 
był żeglowny i łączył Tars z oddalonym o 13 km na południe morzem. 
W ten sposób miasto było włączone śródziemnomorski ruch handlowy. 
Przez miasto przebiegała ważna droga, która ciągnęła się od syryjskiej An-
tiochii w kierunku egejskiego wybrzeża oraz Morza Czarnego.  

Historia tego miasta początkami sięga epoki Hetytów (1200 p. n. e).Aż 
do czasów Aleksandra Wielkiego pozostawało pod wpływem cywilizacji 
perskiej. Rządzili nimi miejscowi królowie, którzy zależni byli od Persji. 
Na monetach z Tarsu widnieją konni wojownicy w strojach perskich. 
Zmiana dokonała się za sprawą Aleksandra Wielkiego, który zdobył to 
miasto. Od tego momentu miasto ulegało coraz wyraźniej wpływom grec-
kim, a nawet stało się ogniskiem greckiej filozofii. 

Po śmierci Aleksandra Wielkiego (323 roku p. n. e) w tak zwanej epoce 
diadochów Tars pozostawał pod panowaniem Seleucydów. Entuzjazm wo-
bec nich był tak wielki, że miasto na jakiś czas przyjęło nazwę Antiochii. 
Szczególne znaczenie polityczne uzyskało dzięki Rzymianom, gdy 
w 66 roku przed Chrystusem Cylicja stała się rzymską prowincją. Pompe-
jusz wówczas podniósł Tars do rangi stolicy prowincji. Jednym z jej na-
miestników był Cycero. Podczas wojen domowych Tars opowiedział się za 
Markiem Antoniuszem i Oktawianem - późniejszym Augustem. Wpraw-
dzie na jakiś czas ściągnęło na to miasto represje ze strony Kasjusza, ale 
później August nagrodził je sowicie za jego wierność. Otrzymało status 
civitas libera, to znaczy zwolnione od składania danin. 

Strabon (ur. ok. 63 p.n.e., zm. ok. 24 n.e.) grecki geograf, historyk i po-
dróżnik, autor, Geographica twierdzi, że mieszkańcy Tarsu garnęli się do 
filozofii i wszelkich dyscyplin naukowych. Istniały liczne szkoły retorów. 
Filostrat natomiast gani ich za próżność, ponieważ bardziej kochali stroje 
niż Ateńczycy mądrość. Obok handlu dostatek swój zawdzięczali żyznym 
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glebom. Uprawiano głównie zboża, wino i len. Dzięki uprawom lnu rozwi-
nęło się tkactwo. Tars stanowił centrum przemysłu tkackiego. Oprócz tego 
przerabiano włosie i skóry kozie. 

W takim to mieście urodził się Paweł. Tu spędził  dzieciństwo i mło-
dość. Jako syn żydowskiej diaspory od dziecka nie tylko stykał się z ludźmi 
należącymi do innych ras i narodów, ale - przebywając w tej metropolii 
handlu - mógł także każdego dnia doświadczać otwarcia na świat. Nie były 
mu obce odmienne kultury, sposoby życia, od dziecka widział je na co 
dzień i mógł ich obserwować oraz ich zwyczaje. W Tarsie na Pawła decy-
dujący wpływ wywierały dwie kultury: żydowska w jego własnym domu 
i grecka, która dominowała w mieście i której wpływu nie sposób było 
uniknąć. Był i pozostał obywatelem dwóch światów. 

Jego rodzice byli ortodoksyjnymi Żydami z pokolenia Beniamina, zo-
stali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym czasie zostali 
wyzwoleni. Po ojcu Paweł odziedziczył prawa obywatela rzymskiego. Bę-
dąc Żydem i zgodnie z żydowskim zwyczajem, przyswoił sobie znajomość 
zawodu - wyrobu namiotów (Dz 18, 3), co później pozwoliło mu zarabiać 
na własne utrzymanie i nie być ciężarem dla Kościołów (Dz 20, 34; 
1 Kor 4, 12; 2 Kor 12, 13-14). 

Paweł wielokrotnie podkreślał swoje żydowskie pochodzenie: „Hebraj-
czykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? 
I ja” (2 Kor 11,22). W liście do Rzymian dodaje „z pokolenia Beniamina” 
(Rz 11,1), a w Liście do Filipian podsumowuje swoje dane: „obrzezany 
w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z He-
brajczyków, w stosunku do Prawa – faryzeusz” (Flp 3,5). Znak wybrania 
Izraela, obrzezanie, otrzymał  zgodnie z przepisem Prawa (Rdz 17,12) – 
w ósmym dniu swego życia. W odróżnieniu od pozostałych Izraelitów, jego 
rodzina mogła dokładnie wykazać swoje pochodzenie z pokolenia Benia-
mina. Chlubił się pochodzeniem z pokolenia Beniamina, którego najwięk-
szą chwałą  był pierwszy król Izraela - Saul (panował w XI w p. n. Chr.), 
który z tego pokolenia pochodził. Dlatego otrzymał imię Szaweł, (spolsz-
czone Saul), od pierwszego i jedynego króla Izraela z tego rodu. Cechą wy-
różniającą rodzinę Pawła było pochodzenie rodziny z terenu Palestyny i po-
sługiwanie się językiem aramejskim. Na co wskazuje termin Hebrajczyk. 

Rodzina Pawła jako Hebrajczycy, była ściśle związana z ziemią macie-
rzystą, można stąd wnioskować, że od czasu do czasu udawała do Jerozo-
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limy na uroczystości pielgrzymkowe. Te powiązania z ziemią ojczystą 
uwiarygodnia wiadomość podana w Dz 23, 16, zgodnie z którą siostra Paw-
ła wyszła za mąż w Jerozolimie.  

Paweł prawdopodobnie przyszedł na świat na przełomie tysiącleci, na 
co by wskazywała informacja zawarta w Liście do Filomena, który został 
napisany około 50 roku, w którym tak pisze o sobie: „Jako Stary Paweł, 
a teraz więzień w Jezusie Chrystusie” (Flm 1,9). (Za starego człowieka 
uważany był człowiek po pięćdziesiątym roku życia.) 

Mając 20 lat przybywa do Jerozolimy, by tam pod okiem rabina Gama-
liela studiować pisma. Stał się tam nauczycielem Prawa, zaliczał się więc 
w poczet faryzeuszów. Przebywając w Jerozolimie poznaje wspólnoty tych, 
którzy uważali się za uczniów Jezusa. Od nich dowiaduje się o nowej wie-
rze – o nowej «drodze», która w centrum stawiała nie tyle prawo Boże, ile 
raczej osobę Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, z którym wią-
zano już odpuszczenie grzechów. Jako gorliwy Żyd uważał to przesłanie za 
nie do przyjęcia, a nawet skandaliczne, i dlatego uznał za swój obowiązek 
prześladowanie zwolenników Chrystusa, także poza Jerozolimą. Będąc 
teologiem, dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że nauczanie apostołów 
może zagrozić podstawom judaizmu, dlatego stał się gorliwym prześla-
dowcą chrześcijan. Uważał chrześcijan za odstępców od wiary mojżeszo-
wej, za zdrajców swego narodu. Gdy „wybuchło wówczas wielkie prześla-
dowanie w Kościele jerozolimskim” (Dz 8,1b) wyznawców «nowej drogi» 
Szaweł stanął na czele prześladowców z całą satysfakcją asystował przy 
kamienowaniu św. Szczepana: „Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go” 
(Dz 8,1a). Nie mając wówczas jeszcze pełnych 30 lat, nie mógł bezpośred-
nio dokonywać egzekucji na skazanym. Dlatego z całą satysfakcją asysto-
wał przy kamienowaniu św. Szczepana „a świadkowie złożyli swe szaty 
u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem” (Dz 7,58).  

Kiedy jednak doszedł do pełnoletniości, „Szaweł ciągle jeszcze siał gro-
zę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i po-
prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić 
do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś 
znalazł” (Dz 9,1-2). Było to około 36 r. W Damaszku istniały wówczas 
silne gminy Żydów z diaspory. Chrześcijanie schronili się w tym mieście 
po ucieczce z Jerozolimy, gdzie wybuchło prześladowanie młodego Ko-
ścioła Chrystusa. 
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Paweł udaje się do Damaszku zaopatrzony w uzyskane od arcykapłana 
listy do synagog. Wkraczając do synagog Damaszku, Paweł i jego towarzy-
sze mieli zamiar wybić dysydentom z głowy wszelkie nowinki i nakłonić 
do zachowania Prawa.  

Droga z Jerozolimy do Damaszku prowadzi przez Jerycho, wzdłuż 
wznoszącej się ku północy depresji Jordanu, i nie dochodząc do Jeziora 
Genezaret, skręca ku północnemu wschodowi. Przecinając krainy Baszanu 
i Trachonu, dochodząc do oazy, na terenie której był położony Damaszek, 
miasto otoczone murami i mające znaczenie historyczne. 

I oto zdążając z misją do Damaszku, w połowie lat trzydziestych, Sza-
weł tak po kilku latach sam o sobie powie to, co się wydarzyło w drodze - 
„zostałem zdobyty przez Chrystusa” (Flp 3, 12), „widziałem Jezusa, Pana 
naszego” (1Kor 9,1), że „zostałem olśniony” (Kor 4,6), „gdy jednak spodo-
bało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał 
łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim 
głosił poganom” (Gal 1, 15 -16). Św. Łukasz tak opisze to wydarzenie 
w Dziejach Apostolskich o Szawle „olśniła go nagle światłość z nieba. 
A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dla-
czego Mnie prześladujesz?» Kto jesteś, Panie? - powiedział. A On: Ja je-
stem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci po-
wiedzą, co masz czynić” (Dz 9,3b-7). 

Ludzie, którzy jemu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, 
słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, 
a kiedy otworzył oczy nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, 
trzymając za ręce. W mieście umieszczono Pawła u pewnego Żyda w domu 
Judy, gdzie przez trzy dni nie je i nie pije, modląc się.  

W tym czasie gdy to miało miejsce u bram miasta pewien chrześcijanin 
o imieniu Ananiasz, również w widzeniu z Jezusem otrzymuje polecenie, 
by odszukać Pawła z Tarsu i uzdrowić go: „W Damaszku znajdował się 
pewien uczeń, imieniem Ananiasz. «Ananiaszu!» - przemówił do niego Pan 
w widzeniu. A on odrzekł: «Jestem, Panie!» A Pan do niego: «Idź na ulicę 
Prostą  i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli». 
«Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzę-
dzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I poka-
żę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia” (Dz 9,10 -
11;15-16). Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce 
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i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ci się ukazał na drodze, 
którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem 
Świętym». Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, 
i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły” (Dz 9,1-20). 

Tak oto z największego wroga chrześcijaństwa Szaweł staje się najżar-
liwszym Apostołem. Od tej chwili wszystkie swoje siły oddaje na wyłączną 
służbę Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Odtąd jego życie będzie 
życiem apostoła, pragnącego «stać się wszystkim dla wszystkich» bez za-
strzeżeń (1 Kor 9, 22). Odtąd to wszystko, co do tej pory stanowiło dla 
niego wartość, stało się paradoksalnie, według jego słów, stratą i śmieciami 
„Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa 
uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu 
na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego 
wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chry-
stusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej 
z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, 
sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie 
Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpie-
niach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci (Flp 3, 7-10). 

„Płynie stąd bardzo ważna nauka dla nas: najważniejszą rzeczą jest po-
stawienie w centrum własnego życia Jezusa Chrystusa, tak by naszą tożsa-
mość określało zasadniczo spotkanie, więź z Chrystusem i z Jego słowem. 
W Jego świetle trzeba przywrócić wszystkie wartości i oczyszczać je 
z ewentualnych osadów. Druga zasadnicza lekcja, jakiej nam udziela Pa-
weł, to uniwersalizm charakteryzujący jego apostolstwo. Dostrzegając 
dojmujący problem dostępu narodów, czyli pogan, do Boga, który w Jezu-
sie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym daje zbawienie wszyst-
kim ludziom bez wyjątku, poświęcił się przybliżaniu tej Ewangelii, do-
słownie «dobrej nowiny», czyli głoszeniu łaski mającemu prowadzić do 
pojednania człowieka z Bogiem, z samym sobą i z innymi. Od pierwszej 
chwili zrozumiał on, że ta sytuacja nie dotyczyła tylko Żydów czy pewnej 
grupy ludzi, lecz była bardziej ogólna i dotyczyła wszystkich, ponieważ 
Bóg jest Bogiem wszystkich”. („Benedykt XVI: Audiencja generalna. 
25 października 2006 r.). cdn. 

Ks. Adam Anioł COr 
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80 - LECIE KORONACJI 
CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ ŚWIĘTOGÓRSKIEJ 

 
Dnia 22 czerwca 2003 r. na Świętej Górze w Gostyniu, podczas ob-

chodów 75 - Lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej, Ks. Abp 
Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański powiedział między innymi: 
„Myśląc z wdzięcznością o tamtej koronacji gostyńskiej sprzed 75 lat, 
wyrażamy dzisiaj Duchowi Świętemu podziękowanie za Jego natchnie-
nia z tamtych lat. Za tych, którzy posłuszni Jego głosowi doprowadzili 
do koronacji Matki Bożej, Róży Duchownej ze Świętej Góry. Za 
wszystkich, którzy zbiegli się z różnych stron Polski na tamtą korona-
cję. Wyrażamy też naszą szczególną wdzięczność Jezusowi Chrystuso-
wi za to, że możemy żyć i modlić się w obliczu Jego Ukoronowanej 
Matki, pamiętając o tym, że my sami mamy stać się wspaniałą koroną 
w ręku Pana”.  

Ważne to słowa, które rzeczywiście w roku kolejnego Jubileuszu 
Koronacji każą nam iść do historii naszych praojców, którzy swoimi 
działaniami doprowadzili do tego błogosławionego wydarzenia. Myśli-
my tutaj o filipinach z początku XVIII wieku, którzy już wtedy, po ko-
ronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1717 r., 
myśleli i planowali w 1719 roku ukoronować papieskimi koronami 
Świętogórski Jej Wizerunek. Jednakże wówczas wydatki związane 
z budową kościoła, wydarzenia wojenne, później czasy zaborów, 
i w końcu kasata filipinów w 1876 roku nie pozwoliły na realizację za-
mierzonej ceremonii. Warto tu zauważyć, że przed zamknięciem ko-
ścioła i klasztoru przez władze pruskie na jednej z sesji Zgromadzenia 
w dniu 27 maja 1875 roku złożono ślubowanie, że jeżeli Pan Bóg 
i Matka Najświętsza pozwolą wrócić filipinom na Świętą Górę, to wów-
czas dołożą wszelkich starań, aby doprowadzić do uroczystej koronacji. 
I tak się stało po okresie kasacji, w którym filipini znaleźli miejsce za-
mieszkania w Tarnowie, właśnie stamtąd przybył w 1919 roku na Świę-
tą Górę wskrzesiciel Kongregacji, ks. Józef Witek, a potem dołączyli 
inni i wspólnym wysiłkiem doprowadzili do realizacji przedwygnańcze-
go ślubowania. Przystąpiono do wszczęcia procedury prawnej celem 
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wystarania się u Stolicy Apostolskiej pozwolenia na przeprowadzenie 
koronacji papieskiej Cudownego Obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej. 
A Stolica Apostolska dając pozytywną odpowiedź tak między innymi 
napisała w Dekrecie Koronacyjnym: „Kapitule naszej, do której należy 
zaszczytny przywilej koronowania świętych obrazów Bogarodzicy, 
czczonych od dawna lub też cudami wsławionych, doniósł niedawno 
ks. Władysław Służałek M.T. i przełożony Oratorjum św. Filipa Nerju-
sza na Świętej Górze pod Gostyniem w Polsce, w archidiecezji gnieź-
nieńsko - poznańskiej, że doznaje tamże szczególniejszej czci bardzo 
sławny obraz Najświętszej Marji Dziewicy, Pani naszej, obraz malowa-
ny na drzewie. Wszyscy mieszkańcy tych, jak również odleglejszych 
okolic czczą z najgłębszą wiarą i gorliwością ów obraz tak ze względu 
na kult, w jakim pozostawał od wieków, jak i ze względu na cuda i ła-
ski, jakiemi Dobra Matka darzyła obficie i ustawicznie swych wiernych 
czcicieli. Z tej przyczyny Wiel. O. Służałek przedłożył nam prośbę, aby 
cudowny ów obraz przyozdobić złotą koroną, jaką z polecenia naszej 
kapituły, wieńczy się cudowne obrazy Bogarodzicy. Ponieważ zawsze 
jak najgorliwiej zabiegamy o cześć Najświętszej Marji Panny, pragnąc, 
aby Ona wśród wszystkich narodów doznawała wiernej czci i wdzięcz-
ności, chętnie ze swej strony przychyliliśmy się do tych próśb. Przeto 
dnia 11 marca (1928) obecnego roku, zebrani w sali zgromadzeń naszej 
kapituły stwierdziwszy, że ów obraz posiada wszystkie cechy wymaga-
ne do uroczystej koronacji na większą cześć Trójcy Przenajświętszej, ku 
nowej chwale Najświętszej Marji Panny za jednomyślną zgodą posta-
nowiliśmy i poleciliśmy, aby ów sławny oddawania cudami słynący 
obraz Najświętszej Marji Dziewicy, pani Naszej, uroczyście ozdobić 
złotą koroną. Dokonanie aktu koronacyjnego zleciliśmy Tobie, Najdo-
stojniejszy Pasterzu, w dniu, w którym zechcesz i obecnem pismem 
Tobie tę sprawę zawierzamy. Dajemy Ci również możność powołania 
do pomocy innych biskupów stosownie do Twego upodobania”.  

Na mocy powyższego Dekretu dnia 24 czerwca w 1928 roku przy 
licznie zgromadzonym ludzie z różnych stron Polski oraz biskupów i 
duchowieństwa (była to pierwsza koronacja na Ziemi Wielkopolskiej) 
kard. August Hlond dokonał uroczystego aktu koronacji Świętogórskie-
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go Wizerunku, nakładając korony na głowę Dzieciątka Jezus oraz na 
głowę Matki Najświętszej. W czasie tamtej uroczystości kaznodzieja, 
bp Karol Radoński, wołał: „Wielka Boga - Człowieka Matko!, Pani 
Najłaskawsza, oto przed Tobą wierny Twój lud! Przyjmij tę koronę 
w dowód poddaństwa naszego. Jeśli świat odwraca się od Boga, to my 
chcemy, aby panował nad nami Syn Twój, Chrystus – Król! Jarzmo 
Jego przesłodkie z radością bierzemy na siebie. I niech rządzi przez 
Ciebie, Najdroższa, Ukochana! Chcemy być jak niegdyś ojce wśród 
narodów świata Twoim narodem mariańskim. Dozwól nam Cię chwalić, 
Panno Przenajświętsza, daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim, 
o łaskawa, o litościwa, o słodka Matko, Orędowniczko, Królowo”.  

I taką wśród nas pozostała. Przez następne dziesięciolecia związane 
między innymi z okupacją hitlerowską, gdy Jej Cudowny Wizerunek 
w podziemiach był skrywany, a cenne korony na Ziemi Opoczyńskiej, 
i w czasach niewoli komunistycznej, gdy na Świętej Górze Siostry Elż-
bietanki były więzione, pomimo przeciwności rozmaitych i szykan zaw-
sze tu była, jako nasza Matka i Królowa. Szczęśliwie pozwoliła docze-
kać też Złotego Jubileuszu Koronacji, dnia 25 czerwca 1978 roku, któ-
remu przewodniczył, dzisiaj Sługa Boży, papież Jan Paweł II, a wtedy 
jeszcze kardynał krakowski, Karol Wojtyła. Dostojny Celebrans mówił 
do licznie zgromadzonych, przy nowo wybudowanym ołtarzu polowym, 
wiernych: „Bądź pozdrowiona… Zdrowaś… Przybyliśmy, ażeby te 
słowa wypowiedzieć na Świętej Górze Kościoła Archidiecezjalnego 
Poznańskiego… Aby się przejąć tymi słowami, jak Ona się przejęła… 
Przybywamy tutaj, ażeby zatrzymać się na tym skupieniu Maryi, przyj-
mującej słowo, Maryi poczynającej w swym dziewiczym łonie Słowo, 
Słowo Przedwieczne, Syna Ojca Przedwiecznego. Przyszyliśmy…, aby 
się skupić… Trzeba takiego skupienia, takiego wejścia w siebie…, aże-
by przeżyć siebie, znaleźć odpowiedź na pytanie, kim ja, człowiek je-
stem? … Prawdy o człowieku można się nauczyć tylko w tym skupieniu 
Maryi, tylko w skupieniu przed Bogiem…”. Z ust tegoż samego, już 
Jana Pawła II, papieża, za rok, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, 
usłyszeliśmy: „Człowiek nie zrozumie siebie inaczej, jak tylko w Chry-
stusie”.  
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Ubogaceni obecnością kardynała Wojtyły na Złotym Jubileuszu Ko-
ronacji wraz z Maryją poszliśmy w dalszą drogę, aby budować nie tylko 
dzieje Świętej Góry, ale nade wszystko dzieje świętości człowieka, któ-
re on tworzy w Bogu zwłaszcza przed Jej Wizerunkiem. Od tamtego 
Jubileuszu upłynęło następnych 25 lat i znowu obchodziliśmy już 75 - 
Lecie Koronacji Jej Wizerunku, które powtórnie na Świętej Górze 
zgromadziły lud Wielkopolskiej Ziemi. Tym razem uroczystościom 
przewodniczył Ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. On 
też we wspomnianym i cytowanym we wstępie kazaniu tak powiedział: 
„Ojciec, Syn i Duch Święty koronują Ją, jako prawowitą Władczynię 
Wszechświata, Aniołowie składają Jej cześć jako Jej poddani… i Pa-
triarchowie, i Prorocy, i Apostołowie… i Męczennicy, i Wyznawcy, 
i Dziewice, i Wszyscy Święci… i wszyscy grzesznicy, i ty, i ja”.  

W duchu tych słów, jako grzeszni stajemy i w 80 Rocznicę Jej Koro-
nacji jeszcze raz Trójcy Przenajświętszej dziękujemy za wielkie dary, 
jakie Jej ofiarował, a nam przez Jej wstawiennictwo. I Jej dziękujemy, 
że ciągle wiernie na Świętej Górze nam towarzyszy wpatrując się w nas 
swoim uważnym wzrokiem i wychowując nas. A także ludziom dzięku-
jemy, którzy na przestrzeni wieków tutaj Jej służyli, i którzy przy róż-
nych okazjach, a zwłaszcza tych koronacyjnych zapalali nas do wielkiej 
wobec Niej wdzięczności i miłości. Z takimi uczuciami stawmy się na 
Wzgórze Gostyńskie na kolejny Jubileusz Jej Koronacji i z takimi uczu-
ciami zawsze przed Nią stawajmy.  

Ks. Leszek Woźnica COr 
 
 



„NASZE  PROŚBY I DZIĘKCZYNIENIA” 

____________________ 
- 15 - 

 

MATKO BOŻA ŚWIĘTOGÓRSKA dziękuję Ci za moją rodzinę, za 
każdy dobrze przeżyty dzień, za wszystkie otrzymane łaski. 

 

Bardzo dziękuję za wszelkie łaski jakich dostąpiłam w swoim życiu, za 
to, że ciągle jesteś ze mną, za męża, dzieci, za to, że Ciebie mam, za życie. 
Mam także prośbę, abyś pokierowała moim dalszym życiem. Aby badania, 
jakie mnie czekają okazały się pozytywne, abym mogła jeszcze cieszyć się 
życiem i tym, że mogę do Ciebie przychodzić. Polecam się Twojej łasce. 

 

Maryjo, dziękuję Ci za łaski tu otrzymane, za czas spędzony u Ciebie 
i Twego Syna. Wyproś wszystko to, co jest mi potrzebne do dobrego życia. 

 

Dziękuję za to, co było trudne w moim życiu, a bardziej przybliżyło 
mnie do Boga. 

 

Dziękuję ci Matko, za rodziców i za tych, co mnie wspierali i prowadzili 
na drodze wiary. 

 

Za matczyną opiekę w czasie trudnego porodu, nad matką i dzieckiem  
 

Za nauczycieli i spowiedników spotkanych w życiu. 
 

Podziękowanie za szczęśliwą operację mojego męża i za tych, którzy 
w czasie choroby go odwiedzali, za lekarzy, którzy operacje przeprowadza-
li. Prośba o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny i lekarzy ze szpi-
tala w Gostyniu.  

Dziękuje i prosi żona z mężem 
 

O Matko Boża Świętogórska dziękuję, że wspierasz mnie, rodzinę 
w ciężkich chwilach, za wysłuchane prośby, otrzymane łaski. Mateczko, 
dziękuję za opiekę nad moją mamą, bądź jej wsparciem i wysłuchaj woła-
nia – ulecz z choroby. Uzdrowienie Chorych, módl się za nami. 

 

Dziękuję Ci, Matko Boska, za pomoc w obronie pracy magisterskiej. 
 

Matko Świętogórska Pomocy Nieustającej dziękuję za obronę w wy-
padku Rafała i Marka, i proszę o pomoc w codziennym życiu 

 

Matuchno Najświętsza dziękujemy za wszystkie łaski, jakimi nas obda-
rzasz. Szczególnie dziękujemy za szczęśliwą operację córki, prosimy 
o zdrowie dla niej i całej rodziny. 

Czciciele 
 

Dziękuję ci Mario za kapłanów, za sakramenty święte, za dar modlitwy 
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Od paru już lat na Świętej Górze w Gostyniu, kiedy w Kościele Powszechnym 
przeżywany jest Tydzień Ekumeniczny (18 – 25 stycznia), w czasie Nowenny ma 
miejsce spotkanie z Pastorem Erikiem Busse z Drezna, który do zgromadzonych 
wiernych kieruje swoje słowo – zawsze po polsku. Również w tym roku, kiedy mo-
dliliśmy się o jedność Owczarni Chrystusowej usłyszeliśmy piękne słowa, które 
zamieszczamy poniżej. Niech refleksja przekazana nam przez zacnego gościa po-
budza nas do troski o Kościół i o prawdziwe między wszystkimi ludźmi braterstwo.  

 
DROGIE SIOSTRY, DRODZY BRACIA! 

 
Zawarcie przymierza między Bogiem a ludźmi to jedna z myśli prze-

wodnich w Biblii. Czytamy w Księdze Rodzaju, jak to Bóg zawarł wieczne 
przymierze z wszelkim życiem na ziemi.  
Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na 
przymierze wieczne między Mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, 
które jest na ziemi (Rodz 9,16) 

Naród żydowski zawsze tak rozumiał to przymierze, że to właśnie on 
jest wybrany przez Boga. To przekonanie o wybraniu pomagało Żydom, 
w czasie ich długiej historii, znosić niewyobrażalne cierpienia i się nie za-
łamywać. 

Adam Mickiewicz to przekonanie o wybraniu przeniósł na Polaków. Pi-
sał, że podzielona Polska to ukrzyżowany Chrystus. Ból i cierpienia rozdar-
tej Polski doprowadzą do tego, że powstanie nowa Europa. 

Jest to czymś godnym uwagi, że przed stu pięćdziesięciu laty poeta zapo-
wiadał nową Europę. Mówił, że droga do tego wiedzie nie przez wojny, 
przemoc i kłamstwo, lecz przez gotowość do cierpienia. I przez to Mickie-
wicz okazał się dobrym uczniem Chrystusa, a także prorokiem naszej epoki. 

Zdaję sobie sprawę, że tu obecni dużo lepiej znają myśli Mickiewicza 
niż ja. Ale chcę to przypomnieć, ponieważ w Niemczech inny był rozwój 
wypadków. 

W XIX i XX wieku królowie i biskupi wmawiali narodowi niemieckie-
mu, że jest on wybrany przez Boga, aby panować nad innymi narodami. 
Ma on prawo dane od Boga, aby inne narody sobie poddać i je niszczyć. 

Wiecie dobrze, Bracia i Siostry, do jakiej katastrofy doprowadziły świat 
te błędne myśli o wybraniu Niemców. Do dnia dzisiejszego ludzie i narody 
cierpią przez te bałamutne teorie. 
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Niestety, te fałszywe myśli o wybraniu nie wymarły. Także w dzisiej-
szych czasach niektórzy światowi i religijni przywódcy sądzą, że są przez 
Boga wybrani, aby zaprowadzić porządek na świecie. Uważają, że mają 
prawo czynić to nawet siłą. 

Te błędne mniemania nie są przywilejem jakiegoś określonego narodu, 
religii czy kultury. Te urojenia można zobaczyć w wielu częściach świata. 
Przynoszą one ludziom tylko nieszczęścia, cierpienia, nędzę i łzy. Są tylko 
podatnym gruntem do nowej przemocy. A przemoc powoduje nowe cier-
pienia. To diabelski krąg. 
Stale własna wina jest wyciszana. Stale cierpienie innych jest przemilczane. 
Stale własna przeszłość jest określana jako bohaterska. 
Stale religia jest nadużywana, aby plany panowania nad ludźmi błogosławić. 
Można to zaobserwować obecnie na przykładzie Rosji. 
Najnowsze rosyjskie podręczniki szkolne pokazują Stalina jako świetlaną 
postać, zatajając jego zbrodnie. 
Kościół prawosławny jest znowu wykorzystywany do tego, aby potwier-
dzać i błogosławić wielkomocarstwowe ambicje Rosji. 

Nowe święto narodowe w Rosji zostało wyznaczone na rocznicę dnia, 
w którym rozpoczęła się akcja militarna przeciwko zajęciu Moskwy przez 
polskie wojska. To w latach 1610-1612 Polacy okupowali Moskwę. Czym są 
jednak te dwa lata wobec dwustu lat, kiedy to Moskwa gnębiła naród Polski. 
Tak oto jest przekręcana historia. Ze sprawców czyni się ofiary, a ofiarami 
są sprawcy. Dlatego też długo oczekiwane pojednanie między Rosją a Pol-
ską jest bardzo utrudniane. 

Nikt nie może na dłuższą metę uciec od historycznej prawdy. To gorz-
kie doświadczenie przeżyliśmy w Niemczech. Dopiero bolesne spojrzenie 
na własną winę ułatwiło nam drogę do pojednania z innymi narodami. 
Wcześniej nasze militarne zwycięstwa uważaliśmy za nagrodę od Boga za 
naszą wiarę. A przecież Jezus nie walczył bronią, ale dobrocią i miłością. 
My, Niemcy, wiemy dzisiaj, że nasze zwycięstwa zawsze były katastrofą 
dla innych i że w każdym zwycięstwie był zarodek następnej wojny. Dziś 
jesteśmy świadomi, że ta fałszywa teologia jest początkiem głębokiego 
kryzysu, w którym znajduje się wiele Kościołów Europy. 
Do pojednania należy prawda. 
Do pojednania należy prawo i zrozumienie tego, że prawo jest jedno dla 
wszystkich. 
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Zrozumiałem to w październiku rozmawiając z polskim przyjacielem. Pyta-
łem go, jak to było możliwe, że w 1970 roku polscy żołnierze strzelali do 
polskich robotników. 
Odpowiedział: „To były czasy dyktatury. Kto nie wypełnił rozkazu – szedł 
do więzienia”. 
Ja na to: „To wiem, ale trzeba postawić pytanie, dlaczego można tak 
usprawiedliwiać Polaków, a nie Rosjan czy Niemców”. 
Ta krótka rozmowa uświadomiła mi, że osiągnęliśmy już wiele w polsko – 
niemieckim dialogu, ale jest jeszcze mnóstwo zagadnień, przede wszystkim 
związanych z wiarą i moralnością, o których musimy ze sobą rozmawiać. 
Bo przecież nie budujemy Europy jedni przeciw drugim, ale wspólnie, 
razem. Do Boga idziemy nie obok siebie, ale wspólnie, razem.  

W ostatnich latach wiele myślałem o tym, jaką rolę odgrywa historia 
i religia w procesie pojednania między ludźmi i narodami. I stwierdziłem, 
że jeśli historia jest wykorzystywana do tego, aby swój naród, swoją reli-
gię, swoją kulturę wysławiać ponad wszystko, wtedy pojednanie będzie 
zahamowane. 
Historia pokazuje nam jak wiele cierpień powstaje, gdy ludzie czują się 
wybrani do roli panów. 
Historia pokazuje nam jak wiele błogosławieństwa się rodzi, gdy ludzie 
swoje wybranie traktują jako służbę dla świata. 

Jeśli religia jest używana do tego, aby prowadzić wojny i uciskać innych 
– wtedy oddala ludzi od Boga. Jeśli religia ze wszystkich sił szuka dróg 
porozumienia i pojednania i idzie tą drogą – prowadzi nas do Boga. 
Bóg zawarł przymierze pokoju z całym stworzeniem. My jesteśmy dziećmi 
Bożymi. Jako takie jesteśmy powołani do tego, aby przez nasze myśli, 
mowę i czyny pokazywać światu, że Bóg miłuje wszystkie narody, bo są 
one Jego stworzeniem. Bóg miłuje je bezgranicznie. 

Niechaj Bóg obdarza nas mocą i cierpliwością, abyśmy byli podatnymi 
narzędziami Jego miłości, pokoju, prawdy i pojednania. Amen. 

Pokój Boży, który na Narodzenie Pańskie został nam dany, niech napeł-
nia Wasze serca i przemienia ten świat. Amen.  

 
Pastor Erik Busse 
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„JA NIE UMIERAM, JA WCHODZĘ W ŻYCIE” 
– WIERZĘ … W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE. 

AMEN 
 

  Dr Elisabeth Kübler – Ross cieszy się niezwykłą 
sławą na świecie, nie tylko jako wybitny psychiatra, ale 
jako twórczyni nowoczesnej psychotanatologii (nauki 
o śmierci). W tym kierunku pchnęło ją spotkanie 
w Majdanku w 1946 r. z młodą żydówką, która 
przeżyła obóz, bo nie zmieściła się w pewnym 
momencie do zapchanej do granic możliwości komory 
gazowej. Po wyzwoleniu pozostała na miejscu z 
motywem: „Jeśli mi się uda wpłynąć choćby na jednego 
człowieka tak, aby zamiast siać nienawiść, żądzę 
zemsty i gorycz – potrafił kochać, świadczyć innym 
dobro i osłaniać życie, to wtedy zasłużyłam na to, aby 
przeżyć, a to, że by przeżyć, warte było wysiłku”. 
„Gdyby nie to spotkanie, nie zajmowałabym się tym, 

czym się zajmuję”, powiedziała autorka w „Życiodajnej śmierci”. Po stu-
diach rozpoczęła pionierską pracę z nieuleczalnie chorymi w klinice uni-
wersyteckiej w Chicago. Należała do pionierów ruchu hospicyjnego, stara-
jącego się stworzyć ludziom umierającym  miejsce i klimat godnego umie-
rania. Szczególnie cenne i odkrywcze są jej doświadczenia z umierającymi 
dziećmi i młodocianymi. Przyniosło jej to z początku niezwykłą niechęć 
i wręcz wrogość społeczeństwa amerykańskiego, które nie chciało słuchać 
nic o śmierci. Z czasem jednak zdobyła wielką sławę. Otrzymała dwadzie-
ścia doktoratów honoris causa od różnych instytutów naukowych na całym 
świecie. W Polsce znane są jej dwie książki – jedna z 1979 roku – „Roz-
mowy o śmierci i umieraniu”, a druga – „Życiodajna śmierć” z 1996 roku. 
Dzieli się w nich jak i w rozlicznych wykładach swoim doświadczeniem, 
jak rozmawiać i kontaktować się z ludźmi, również dziećmi, zbliżającymi 
się do śmierci i z ich bliskimi, jak poznać i zaspokajać ich potrzeby. Uczy 
prawdy, miłości i szacunku w poznawaniu człowieka cierpiącego. Odkrywa 
nowe oblicze śmierci otwierającej drogę z „przedżycia” do życia wypełnio-
nego duchowością. Jej wskazania i pouczenia przepełnione są wiarą, na-
dzieją i miłością do ludzi, i do Stwórcy.  
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 ŚMIERĆ JEST OBECNA W ŻYCIU… 
 

 Każdy z nas doświadczył śmierci, która zabrała kogoś bliskiego, znajo-
mego, kolegę, dziecko, często nagle i niespodzianie. Jesteśmy zasypywani 
informacjami o śmierci ludzi - w katastrofach drogowych, lotniczych, kata-
klizmach przyrodniczych, które zabijają tysiące, a nierzadko dziesiątki 
tysięcy ludzi. Zarządzane są dni żałoby narodowej, ale te wszystkie wia-
domości dziwnie człowieka znieczuliły. Bardzo szybko o nich zapomina. 
Powinny nas zadziwić i zastanawiać te wszystkie zabawy ze śmiercią, które 
decydują o jakości rozrywki. Film sensacyjny, thriller, kryminał staje się 
o tyle interesujący, o ile w nich wiele i atrakcyjnie zabija się ludzi. Życie 
nasze pełne jest innych oznak śmierci: choroba, różnego rodzaju cierpienia, 
brak sukcesów zawodowych, bieda, nieszczęście, starzenie się, przesuwa-
nie człowieka na emeryturę, a nawet zwykłe pożegnanie z człowiekiem 
bliskim itp. To nie są tylko znaki zapowiadające zbliżającą się śmierć, ale 
są znakami zdradzającymi jej stałą obecność w życiu.  
 A jednak z naszego życia zniknęła śmierć jako temat poważnych roz-
mów i rozważań; no, może tylko poza wzmiankami takimi jak: ten umarł; 
tamten nie żyje; taki młody i już umarł itp.. Współczesne społeczeństwo 
wyeliminowało ze swego życia rozmowę o śmierci. Za to, bez zastanowie-
nia przyjmuje coraz częstsze wzmianki w mediach o eutanazji i bierze 
udział w ciągle powracających sporach politycznych o aborcji. Człowiek 
żyje bez świadomości śmierci, która jest przecież pewna – no właśnie – 
pewna jak śmierć.  
A potrzeba człowiekowi zastanowienia się nad swoim życiem w obliczu 
śmierci. Przecież bliskość własnej śmierci nadaje życiu głębię. A potrzeba 
przecież człowiekowi, aby się w swoim życiu, a raczej jak mówiła Elisa-
beth Kübler – Ross – w swoim „przedżyciu”, przygotował na pełnię życia 
w śmierci.  
 
 
 

 W ŚMIERCI JEST OBECNE ŻYCIE… 
 

 Gdy dociera do świadomości człowieka myśl o własnej śmierci, to 
człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że życie nie jest czymś przez się 
zrozumiałym i oczywistym, które mu się należy, lecz jest darem. Życie 
ciągle zagrożone przez śmierć okazuje się czymś niepowtarzalnym i drogo-
cennym.  
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Nikt z ludzi, którzy umarli nie powrócił po śmierci, aby nam opowiedzieć, 
co się dzieje z człowiekiem, gdy umiera. Dlatego wszystkie dociekania 
i wysiłki ludzkie, cała mądrość ludzka kończy się, gdy człowiek definityw-
nie umiera. Człowiek jest istotą ciągle poszukującą odpowiedzi na pytania 
nieustannie go nurtujące. A pytanie, co się dzieje z człowiekiem w śmierci 
i po śmierci, było pytaniem bez odpowiedzi dla wszystkich ludzi, odkąd to 
śmierć w sposób bolesny – jako skutek grzechu, dotknęła człowieka. 
 Bóg w swoim miłosierdziu nie pozostawił człowieka bez odpowiedzi 
w tym granicznym doświadczeniu, nie do rozwikłania. Odpowiedź znajdu-
jemy przez wiarę i zaufanie Bogu – w Jego objawieniu. Autor Listu do 
Hebrajczyków powiedział nam: „Wielokrotnie i na różne sposoby przema-
wiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich 
rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odbla-
skiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem 
swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy 
Majestatu na wysokościach” (Hebr 1,1-3). 
Jezus Chrystus przez tajemnicę Wcielenia – stał się człowiekiem, przyjął 
życie ludzkie, które kończy się śmiercią. Jezus jako człowiek przyjął świa-
domie również śmierć, zadaną Mu przez ludzi. Nie pozostał jednak 
w śmierci, ale „trzeciego dnia zmartwychwstał”. Nasza wiara w zmar-
twychwstanie polega na wyznaniu, że Chrystus prawdziwy Człowiek, po-
nieważ sam przechodzi przez bramy śmierci i zmartwychwstaje – a jak 
mówi św. Paweł – „… już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już 
władzy” (Rzym 6,8). Umiłowany Syn Boga, człowiek jedyny w swoim 
rodzaju, „drugi i ostatni Adam” objawia i zapoczątkowuje w swojej Osobie 
taką egzystencję, która musi w końcu rozkwitnąć poza wszelką śmiercią, 
czy to wskutek naszej skończoności, czy to z powodu grzechu.  
„Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie 
może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus 
Chrystus” (1Kor 3,11). Nasza wiedza o śmierci, nasze rozważanie o tym, 
co się dzieje z człowiekiem w śmierci musi i może być tylko  oparte na tym 
fundamencie, którym jest Jezus Chrystus – ostatecznie objawione Słowo 
Boga. Musi być oparte na wierze i ufności Bogu, który nie jest „Bogiem 
umarłych, lecz żywych” (Mt 12,27), a więc w śmierci otwiera się pełnia 
życia dla człowieka. Na tym fundamencie wyrosło to niezwykłe, umiesz-
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czone w tytule niniejszego artykułu, wyznanie ufności św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus: „Ja nie umieram, ja wchodzę w życie”. Te słowa są wyrazem 
ogromnej ufności Świętej pokładanej w Chrystusie, który poznał śmierć 
w swoim umieraniu na krzyżu. Zaznał wielkiej samotności, której my jesz-
cze nigdy nie doświadczyliśmy, a którą Jezus wyraził w wołaniu: „Boże 
mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”. W tej samotności Chrystusa jest 
zamknięta cała samotność wszystkich umierających. Jednak …, od śmierci 
Jezusa na krzyżu skończyło się samotne umieranie ludzi. To rozpoznała 
św. Teresa przez swoją ufność pokładaną w Chrystusie. Ta ufność mówiła 
jej, że na drugim zboczu „doliny śmierci”, spotka Chrystusa na nią czekają-
cego i nie boi się przejść przez „ciemną dolinę”, powtarzając za Psalmistą 
„Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 22,4).  
 Musimy tu jednak poczynić pewną ważną uwagę. W chwili śmierci 
kończy się dla człowieka czas i przestrzeń. Na ziemi nasze myślenie i nasze 
mówienie jest nierozerwalnie związane z czasem, miejscem i przestrzenią. 
To znika. W Bogu nie ma „przed”, nie ma „po” i nie ma miejsca. Dlatego 
nie możemy sobie ani tego wyobrazić, ani tego opowiedzieć, a jednak mo-
żemy mówić „tylko po ziemsku” o tej nowej Bożej rzeczywistości. Niech 
ta uwaga stale nam towarzyszy.  
 Gdy człowieka dopada śmierć, zostaje on całkowicie ogołocony ze 
wszystkich więzów i relacji, które człowiek w ciągu swego życia na ziemi 
nawiązywał, utrzymywał z innymi ludźmi i ze światem. Z tych wszystkich 
związków utkane jest nasze życie, a ich zerwanie jest właśnie śmiercią. 
Człowiek przeżywa ogromny lęk  samotności z powodu tego ogołocenia, 
jak to mówi św. Paweł, że jest to lęk przed tym, „że nadzy będziemy”. Ale 
to nie będzie unicestwienie naszego istnienia. Św. Paweł mówi nam znów, 
że: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem 
żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu 
i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do 
życia, aby zapanować tak and umarłymi, jak i nad żywymi” (Rzym 14,7-9). 
Oto zjawia się Chrystus przy umierającym, całkowicie do nas podobny 
i jednocześnie całkowicie inny. Podobny , gdyż przeżył On dokładnie tę 
samą sytuację śmierci naszej, która za nim dotknęła nas, stała się Jego 
śmiercią. Dzięki temu może wziąć nas za rękę i podtrzymać. Poznajemy 
całkowicie odnowioną prawdę o Panu. Poznajemy zupełnie inaczej bezmiar 
Bożej miłości. Doprowadza to do największego kryzysu człowieczego ist-
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nienia, który powstaje na skutek odkrycia miłości wzgardzanej, lekceważo-
nej, albo jeszcze gorzej, miłości zdradzanej. Oto człowiek wyrwany przez 
Chrystusa ze śmierci, staje z całym swym życiem, pełną tożsamością, ze 
wszystkimi ludźmi i rzeczami, z całym swym światem, z którym był zwią-
zany, do konfrontacji z miłością Boga. Ogląda siebie kim i jakim był we 
wszystkich swych powiązaniach i jednocześnie rozpoznając, jakim powi-
nien być. Zanurza się w otchłani cierpienia i bezgranicznego żalu. Ponosi 
w ten sposób oczywiste konsekwencje, że tak a nie inaczej żył na tym 
świecie. Bez oskarżeń, bez pytań, bez śledztwa na sposób ziemskich są-
dów, odbywa się ten sąd szczegółowy. Tu człowiek zginąłby, gdyby miłość 
Chrystusa i Jego Kościoła nie wyrwałaby go z rozpaczy, że nie zdobył się 
na taką miłość w życiu ziemskim, jaka powinna być. Odkrywa cenę Jezu-
sowej agonii i śmierci na krzyżu, dzięki której Chrystus przemienia naszą 
nędzę w drogę przebaczenia, mocą doskonałego żalu. Dopiero przetrawio-
ny w ogniu boleści i obmyty we własnych łzach czyśćca, stanie się dzięki 
Chrystusowi czysty jak niebo, będzie mógł wejść i ujrzeć chwałę Chrystu-
sa, i stanąć twarzą w twarz Tego, który był przed nami zakryty; Boga 
w Trójcy Przenajświętszej. Dopiero wtedy dostąpi pełnego zbawienia 
i stanie się święty. 
 A więc dopiero, gdy przez śmierć jesteśmy odcięci od naszej ziemskiej 
egzystencji i jakby unicestwieni, zaczynamy prawdziwie otwierać się na 
Tego, którego na ziemi unikaliśmy, lekceważyliśmy, a może nawet sprze-
ciwialiśmy się Jemu. Dopiero teraz odkryjemy w pełni Chrystusa i zrozu-
miemy, co to znaczyło, gdy On o Sobie powiedział – „Ja jestem Drogą, 
Prawdą i Zmartwychwstaniem”. Jeżeli w życiu ziemskim nie stracimy nig-
dy z oczu Zmartwychwstania Chrystusa, to powinniśmy dojść „daleko” do 
rozumienia i przygotowania się na własną śmierć.  
 
 
 

 GDZIE SĄ NASI ZMARLI? 
 

 Gdzie oni są – pytamy się zaniepokojeni o los naszych zmarłych. Jedy-
nym miejscem zmarłych jest Jezus Chrystus Zmartwychwstały w swej 
chwale. „Zmarli – wybrani żyją „w Nim” i zachowują, co więcej, odnajdują 
tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje imię”. (KKK 1025). A św. Ambro-
ży powiedział: „Żyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest Chrystus, tam jest 
życie i Królestwo”. Nasi zmarli żyją w Chrystusie Zmartwychwstałym, 
który ma swoje ciało przemienione w Zmartwychwstaniu. Jezus ma swoje 
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„Oblicze”, ponieważ On jest sobą – Bogiem Wcielonym w człowieka. 
Zmarli są członkami tego ciała Chrystusa. On napełnił ich szczęściem, ale 
razem z Nim oczekują jeszcze na nas, a w pewnym sensie pielgrzymują 
jeszcze razem z nami. Zjednoczeni całkowicie z miłością Pana, żyją dla nas 
w Chrystusie, żyją też z nami, podobnie jak my żyjemy z osobami ukocha-
nymi, a nieobecnymi. Gdy Chrystus ukaże się – jak mówi św. Paweł – 
„ukażą się i oni”.  
O paruzji – ostatecznym objawieniu się Zmartwychwstałego Chrystusa, 
możemy mówić tylko na podstawie Jego słów. „…Ujrzą Syna Człowiecze-
go przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On 
Aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca 
ziemi aż do szczytu nieba… . Zaprawdę powiadam wam: nie przeminie to 
pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje 
słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani anio-
łowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,26.27.30-33).  
Jego słowa zapowiadają sąd, który musi zburzyć aktualny porządek rzeczy 
i świata, i dać początek chwale Królestwa, które będzie błogosławioną 
wspólnotą z Bogiem. Trzeba chyba wykluczyć to, że paruzja Chrystusa 
miałaby być zwyczajną dojrzałością historii ludzkiej oraz to, że nie miałaby 
odniesienia do całego świata. Cały świat, jako kosmos i związana z nim 
historia ludzi, zostanie poddany przeobrażeniu. Ból, jaki towarzyszy każ-
demu człowiekowi przy przejściu przez śmierć i odkrywaniu chwały miło-
ści Chrystusa, ogarnie całą ludzkość. „Wtedy będą narzekać wszystkie 
narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego an obłokach 
niebieskich z wielką mocą i chwałą” (Mt 24,30). A św. Paweł mówi: „Sam 
Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, 
a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi” (1Tes 4,16). Ten ból ogarnie nie 
tylko to pokolenie, które żyć będzie wtedy na ziemi, ale wydaje się, że 
i całą ludzkość wprowadzoną już wcześniej do chwały. Wszyscy odkryją 
i wyznają przed Bogiem i przed sobą nawzajem nieprawości, jakimi była 
historia ich grzechów. W rozrywającym bólu serca i ducha , który mógłby 
unicestwić na zawsze wszelkie życie, gdyby w Zmartwychwstałym Chry-
stusie nie znalazło ukojenia. Zadrżą z bólu wszyscy, że do tego stopnia 
mogli zlekceważyć, a nawet sprzeciwić się Temu, który był ich Życiem. 
Nastąpi wówczas, jak mówi Ewangelia bezlitosny rozdział między tym, co 



KATECHEZA  

____________________ 
- 25 - 

 

było Chrystusowe, a tym, co było bez Niego lub nawet przeciw Niemu. 
(Mt 25,34-46). Ten rozdzierający podział, który będzie raczej w nas, 
a życzmy sobie tego, niż między nami, obedrze nas z wszelkiego zła, które 
wszyscy popełniliśmy i będziemy wyzwoleni w bólach rodzenia, obnażeni 
przed Bogiem. Otrzymamy ciało nowe na wzór Ciała Chrystusa Zmar-
twychwstałego. To będzie Boże zakończenie aktu stworzenia, ostateczna 
realizacja zamysłu Bożego, „aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystu-
sie jako Głowie; to co w niebiosach i to, co na ziemi”. Stworzymy po raz 
pierwszy wspólnotę całkowicie nową, wspólnotę skruchy i wzajemnego 
przebaczenia i „nastanie jedna owczarnia i jeden Pasterz” (J 10,16). Ten 
wszechświat, z którym nasze człowieczeństwo jest tak ściśle związane – 
będzie również przeobrażony. 
 „Wtedy Kościół osiągnie pełnię… w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie 
czas odnowienia wszystkiego i kiedy wraz z rodzajem ludzkim również 
świat cały, głęboko związany z człowiekiem i przez Niego zdążający do 
swego celu, w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie” (Lumen Gen-
tium, 48). 
 
 
 

 AMEN 
 

 „W języku hebrajskim „Amen” pochodzi od tego samego rdzenia, co 
słowo „wierzyć”. Wyraża ono trwałość, niezawodność, wierność. Rozu-
miemy więc, dlaczego „Amen” można powiedzieć o wierności Boga 
w stosunku do nas i o naszym zaufaniu do Niego”.  
 „… Wierzyć znaczy odpowiadać „Amen” na słowa, obietnice, przyka-
zania Boże; znaczy powierzyć się całkowicie Temu, który jest „Amen” 
nieskończonej Miłości, doskonałej wierności. Codzienne życie chrześcija-
nina będzie wówczas odpowiedzią „Amen” na słowa: „wierzę” wyznania 
wiary naszego chrztu”.  
 Sam Jezus Chrystus jest „Amen”. On jest ostatecznym „Amen” miłości 
Ojca wobec nas. On przyjmuje i dopełnia nasze „Amen” powiedziane Ojcu. 
Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są „tak”. Dlatego 
też przez Niego wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę 
(2Kor 1,20). (KKK 1062, 1064, 1065). 

 
Ks. Tadeusz Badura COr 
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WAKACJE W KLASZTORZE 
 

Od kilku lat, 
szczególnie w okresie 
wakacyjnym media 
wspominają o 
rodzącym się nowym 
fenomenie społecznym: 
wakacje w klasztorze. 
Wielu ludzi 

sfrustrowanych 
pośpiechem życia, 
stresem w pracy i 
brakiem oryginalnych 
pomysłów na spędzenie 
wolnego weekendu, 

czy urlopu wybiera klasztory, jako swoją przystań. Można powiedzie, że 
powstaje „moda na klasztory”. Ale na Świętej Górze to nic nowego! Nasz 
klasztor już od 1957 roku otwiera swoje gościnne pokoje dla ludzi szukają-
cych innej perspektywy życia. W minionym 2007 roku zamieszkało pod 
naszym dachem ponad 3 tys. osób prawie z całej Polski, a także goście z 
USA, Dani, Włoszech, Niemiec i Rosji.  

Dom Rekolekcyjny gromadzi ludzi różnych stanów, zawodów i wieku. 
Jak w prawdziwym domu – jest tu miejsce dla każdego. Młodzież kilka-
krotnie w ciągu roku gromadzi się na swoich spotkaniach, które swoje cen-
trum ma w lipcu podczas Dni Młodych. W internetowej księdze gości mo-
żemy odnaleźć m.in. takie wspomnienia Malwiny: Uczestniczyłam w tego-
rocznym spotkaniu DDM. Było wspaniale. Bardzo potrzebowałam tych 
czterech dni skupienia, modlitwy, śpiewu, tańca, uwielbienia. Dziękuje 
wszystkim za przeżyty wspólnie czas.  

Swoje miejsce mogą znaleźć tu także małżonkowie, narzeczeni, emeryci 
i renciści, chorzy, ministranci, rolnicy, lekarze, katecheci, kobiety walczące 
z nowotworem piersi. Osiem razy w roku mają okazję spotkać się 
i umocnić w walce z alkoholem osoby uzależnione i współuzależnione. 
Teresa pisze: Święta Góra to dla mnie najpiękniejsze miejsce na Ziemi! Tu 
dokonały się cuda w moim życiu. Autentyczne LOCUM SACRUM.  
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Wiele razy w roku nasz klasztor gromadzi kapłanów i siostry zakonne, 
aby tu rozpalili na nowo swoje powołanie dla Bożej Chwały i pożytku lu-
dzi. Oprócz tego odwiedzają nas różne ruchy i stowarzyszenia kościelne. 
Alicja: Nie potrafię tego wyjaśnić, ale Święta Góra po prostu przyciąga... 
Bardzo się cieszę, że to "przyciąganie" dało o sobie znać w przypadku mo-
jego 16-letniego syna, który niedawno wrócił z rekolekcji dla ministrantów, 
a już odlicza dni do kolejnych rekolekcji.  

Po latach wracają wspomnienia, te całkiem bliskie, jak Marty: Witam! 
Cztery lata temu miałam okazję przebywać na Świętej Górze. Czas spędzo-
ny tuż przed maturą, czas spędzony z ludźmi chętnymi do pomocy, czas 
poświęcony w imię dobra jednostki. Czas niezapomnianej beztroski, z któ-
rej sprawę zdaję się po tych czterech, szybkich latach w ciągu których wiele 
się zmieniło. Przekonania juz nie tamte, człowiek mniej naiwny z kręgosłu-
pem życia jak oś czasu w bezmiar trwania ludzkiego, a tamten czas do dziś 
mile się wspomina. Pozdrawiam.  

Pamięć Kasi przywołuje także dalsze lata: Mija 10 lat od czasu kiedy 
ostatni raz przebywałam na dniu skupienia, czy rekolekcjach na Świętej 
Górze. Często wracam myślami do tamtych lat. Cztery lata przybywania do 
gostyńskiego sanktuarium zostawiły wiele dobrego w pamięci i w życiu. 
Święta Góra ma w moim sercu szczególne miejsce. Dziękuję wszystkim 
którzy wówczas te rekolekcje prowadzili, siostrom, księżom. Tym wszyst-
kim, którzy byli ich uczestnikami. Polecam Was opiece Matki Bożej. Po-
zdrawiam serdecznie.  

Ale możemy odnaleźć i całkiem dawne czasu, gdy jeszcze nie było Domu 
Rekolekcyjnego, a klasztor udzielał schronienia młodzieży uczącej się 
w gostyńskim gimnazjum. Pan Władysław pisze: W 1953 r. byłem mieszkań-
cem konwiktu prowadzonego przez księży Filipinów. Bardzo mile wspomi-
nam ten czas, cudowną atmosferę. W pamięci został mi tylko ks. Szeliga. 9 lat 
temu byłem po wielu latach na ŚWIETEJ GÓRZE. Tyle wspomnień. 

Oprócz zorganizowanych grup lub rekolekcji otwartych dla wszystkich 
chętnych odnajdują swój zakamarek ciszy w naszym klasztorze także poje-
dyncze osoby, szukające tej unikalnej atmosfery domu, który swoją prze-
szłością sięga XVII w. a odnaleźć można przyszłość otwartą na wieczność. 

 
    Ks. Dariusz Dąbrowski COr 

    Prefekt Domu Rekolekcyjnego 
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FUNDACJA PIERWSZEJ 
KONGREGACJI ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W POLSCE 

 
W tym roku mija 340 lat od czasu założenia Kongregacji św. Filipa Neri 

na Świętej Górze pod Gostyniem. Rocznica powstania pierwszej w Polsce 
wspólnoty filipińskiej stała się okazją do przypomnienia tego ważnego 
wydarzenia historycznego. Głównym materiałem źródłowym do dziejów 
Kongregacji w Gostyniu jest kronika ks. Kaspra Dominikowskiego napisa-
na w latach 1827 – 1836.  

Postać św. Filipa Neri i założone przez niego wspólnoty znane były 
w XVII wieku w środowiskach kościelnych i świeckich. Z wielką czcią 
odnosili się do św. Filipa królowie polscy Władysław IV i Jan Kazimierz, 
któremu wystawili kaplicę na Zamku Warszawskim. Przeszczepieniem 
Kongregacji na grunt polski interesowała się kapituła krakowska i lwow-
ska. Nie brakowało funduszy, ale nie było ludzi zdolnych do podjęcia 
wspólnego życia według Instytutów św. Filipa.  

Pierwszy podjął zamiar założenia Kongregacji ks. Szczęsny Duraniusz, 
kustosz sanktuarium maryjnego w Borku Wlkp.1. Jednakże jego śmierć 
w 1642 r. przeszkodziła w realizacji pobożnego zamiaru. Jego następca 
w sanktuarium boreckim, ks. Adam Budziecki kontynuował ideę zaprowa-
dzenia Kongregacji. On to założył wspólnotę św. Józefa na wzór wspólnoty 
filipińskiej, składającą się z siedmiu kapłanów. Ich wspólnym celem była 
posługa kaznodziejska i penitencjarna przy sanktuarium. Po śmierci 
ks. Adama Budzieckiego w 1657 r., jego następca ks. Jan Trzemiński prze-
kształcił wspólnotę św. Józefa w Kongregację Mariańską, która już niewie-
le miała wspólnego z Kongregacją św. Filipa2.  

Drugim miejscem, gdzie próbowano założyć Kongregację był Poznań 
i kościół św. Małgorzaty na Śródce. Sprawy tej usiłował dokonać ks. Stani-
sław Grudowicz. W czasie swego pobytu w Rzymie zapoznał się z Kon-
gregacją na Valicelli. Na początek w kościele śródeckim zaprowadził na-
bożeństwo do św. Filipa i wystawił w 1652 r. ołtarz pod wezwaniem świę-
tego. Dla idei Oratorium zjednał przychylność Archidiakona Poznańskiego 
i Oficjała Generalnego ks. Wojciecha Dobrzelewskiego. W 1664 r. Oficjał 

                                                           
1 B. Latosińska, B. Weber, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na Zdzieżu w Borku Wlkp., Kraków 1995, s. 39. 
2 K. Dominikowski, Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osiadłej przez Kongregacją Oratorij Świętego Filippa Neriusza 
ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika (XVI – XIX w.) pisana w latach 1827 – 1836, egzemplarz I, AFG A 11, s. 24-38. 
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Generalny zorganizował zjazd dziekanów archidiakonatu poznańskiego 
w celu omówienia zaprowadzenia Kongregacji na Śródce. Z uwagi na zde-
cydowany sprzeciw dziekana grodziskiego idea powstania Oratorium 
w Poznaniu nie tyle upadła, co odłożona została na czasy późniejsze3. 

Ideę założenia Kongregacji św. Filipa Neri uskuteczniono dopiero na Świę-
tej Górze pod Gostyniem w miejscu słynącym z cudownego wizerunku Matki 
Boskiej. Zanim to jednak nastąpiło przy kościele na Świętej Górze próbowano 
osiedlić najpierw zakon franciszkański i bernardyński. Ziemia, na której znaj-
dował się kościół z niezwykłym wizerunkiem należała wówczas po części do 
wielkopolskiego rodu Gostyńskich oraz do nieznanego bliżej Wężyka Osiń-
skiego. Według ówczesnego prawa tzw. „patronatu” właścicielom miejsca, na 
którym stał kościół, czyli Patronom przysługiwał przywilej obsadzania stano-
wisk duchownych. Biskup poznański Wojciech Tolibowski mając na uwadze 
wzmożony ruch pielgrzymkowy i chcąc zapewnić pątnikom dobrą obsługę 
duszpasterską, zamierzał sprowadzić na Świętą Górę zakon franciszkański 
Ojców Reformatów4. Wojciech Tolibowski objął biskupstwo poznańskie 
w 1655 r., zmarł w 1663 r. Znany był jako ofiarny i gorliwy pasterz oraz fun-
dator zakonu Reformatów ma Śródce w Poznaniu5. Do dzisiaj zachował sie 
w skarbcu katedry znakomitej jakości artystycznej złoty kielich jego fundacji, 
wykonany przez wybitnego mistrza poznańskiego Stanisława Szwarca6. Wy-
dawało się, że sposobna chwila nadeszła, gdy tenże biskup w 1658 r. przeby-
wał na Świętej Górze i poświęcał w dzień św. Katarzyny pięć ołtarzy. Dziedzic 
miasta i części kościoła świętogórskiego Andrzej Gostyński, zamierzając po-
ślubić Helenę z Pudliszek, poprosił biskupa o indult zwalniający od publicz-
nych zapowiedzi. Biskup przychylił sie do prośby prosząc w zamian o zrze-
czenie się patronatu do kościoła na rzecz Ojców Reformatów. Kronika miej-
scowa podaję, że Gostyński wolał publicznie ogłosić swe zaręczyny, aniżeli 
oddać ten Familijny Klejnot uważany powszechnie za najdroższą cząstkę dzie-
dzictwa7. Przywilej Patronatu uważano za tak zaszczytny i święty, że odstępo-
wano go tylko na zasadzie dobrowolnej ofiary. Odsprzedawanie go uchodziło 
za czyn niegodny czy wręcz świętokradzki. Bezskuteczne też pozostały zabiegi 
Alberta Konarzewskiego o zaprowadzenie na to miejsce Ojców Bernardynów. 

                                                           
3 Tamże, s. 51-53. 
4 Tamże, s. 46. 
5 J. Nowacki, Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, t. II, s.107.  
6 Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Poznań 2006, s. 65, il. na s. 44. 
7 K. Dominikowski, dz. cyt., s. 14, 54. 
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Ks. A. Brzeziński w publikacji z 1869 r. podaje informację niepotwierdzoną 
przez inne źródła, o zakończonych niepowodzeniem próbach przejęcia kościo-
ła świętogórskiego przez zakon Dominikanów8. 

Powstanie Kongregacji na Świętej Górze związane jest z dwoma ludźmi 
o niezwykłych walorach duchowych: doktorem filozofii ks. Stanisławem 
Grudowiczem i magnatem wielkopolskim Adamem Florianem Konarzew-
skim. Pierwszy z nich położył fundament duchowy, a drugi zapewnił upo-
sażenie materialne. Ks. Grudowicz zachwycony ideą życia wspólnego we-
dług statutów św. Filipa starał się już od dłuższego czasu założyć Kongre-
gację. Adam Florian Konarzewski doznawszy łaski uzdrowienia za pośred-
nictwem Matki Boskiej ze Świętej Góry ślubował zbudować na tym nie-
zwykłym miejscu piękny kościół godny Królowej Niebios i obsadzić przy 
nim zgromadzenie zakonne. Do spotkania obu fundatorów doszło jesienią 
1667 r. w pałacu Konarzewskich w Chociszewicach (Pępowo). Ks. Grudo-
wicz przekazał Konarzewskiemu, przetłumaczoną przez siebie na język 
łaciński książkę: Zbawiennych nauk św. Filippa Neriusza9. Spotkanie stało 
się początkiem wielkiej przyjaźni księdza i magnata. 

Aby mogła powstać nowa Kongregacja należało najpierw rozwiązać 
trzy problemy: 1) prawo patronatu, czyli własności miejsca, 

2) zapewnić fundusze materialne, 
3) uzyskać bullę aprobacyjną od Stolicy Apostolskiej. 

Adam Konarzewski wiedząc o niechęci dziedzica Świętej Góry Andrzeja 
Gostyńskiego do zakonów, zaproponował mu obsadzenie kościoła na Świętej 
Górze przez księży świeckich zrzeszonych w Kongregacji Oratorium 
św. Filipa Neri oraz podjął się negocjacji celem zrzeczenia się patronatu nad 
kościołem świętogórskim. Zachował się odpis listu Adama Konarzewskiego 
adresowany do dziedzica Gostynia z dnia 11 marca 1668 r., wystawiony 
w Dusinie10, w którym przedstawia zalety nowej Kongregacji i zwraca się 
z prośbą do dziedzica o przekazanie miejsca na Świętej Górze na chwałę Bożą. 

Zręczna dyplomacja Adama Konarzewskiego przyniosła nadzwyczajny 
skutek. Andrzej Gostyński w obecności Adama Konarzewskiego Aktem 
Grodzkim w Poznaniu dnia 26 kwietnia 1668 r. przekazał ks. Stanisławowi 
Grudowiczowi prawo patronatu nad kościołem Najświętszej Maryi Panny 
                                                           
8 A. Brzeziński, Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego 
MDCCCLXVIII, t. I, Poznań 1869, s. 73. 
9 K. Dominikowski, dz. cyt., s. 46. 
10 Dokumenta starożytne, Archiwum Filipinów w Gostyniu [dalej: AFG] A 5, f. 16; K. Dominikowski, dz. cyt., s. 54-55. 
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pod Gostyniem11. Urzędowe akty prawne załatwiano wówczas w Sądzie 
Grodzkim na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu. Najpoważniejsza przeszkoda 
została usunięta. Należało także przejąć prawo patronatu od drugiego właści-
ciela Wężyka Osińskiego na ten czas nieobecnego w kraju, a którego repre-
zentował przyjazny założeniu Kongregacji Stanisław Radzewski z Bnina. 
W dniu 8 czerwca 1668 r. Aktem Grodzkim Poznańskim dokonano przeka-
zania prawa patronatu przez Stanisława Radzewskiego12. Przybyły w póź-
niejszym czasie sam Wężyk Osiński urzędowo potwierdził akt darowizny.  

O uposażenie majątkowe dla nowej Kongregacji zadbał Adam Kona-
rzewski zapisując Aktem Grodzkim Poznańskim dnia 11 maja 1668 r. fun-
dusz 13000 oraz 5000 złotych polskich13. Sumę zapisano na wsi Bodzewko 
prawem dzierżawy zastawnej, a oddana została w rzeczywistą posiadłość 
ks. St. Grudowiczowi 17 sierpnia 1668 r.14  

Starania wobec Konsystorza Rzymskiego rozpoczął znacznie wcześniej 
ks. Stanisław Grudowicz. Dużą pomoc okazali filipini z Kongregacji na 
Valicelli oraz inne wpływowe osoby. Papież Klemens IX wydał bullę 
z dnia 21 stycznia 1668 r. aprobującą Kongregację Oratorium św. Filipa 
Neri na Świętej Górze15.  

Wstępne warunki prawne zostały spełnione, czyli przejęcie prawa pa-
tronatu, uposażenie majątkowe i bulla aprobacyjna wydana przez Stolicę 
Apostolską. Dalsze czynności zmierzające do zaistnienia Kongregacji nale-
żało kontynuować już na płaszczyźnie diecezjalnej, uzyskując aprobatę 
i pozwolenie miejscowego biskupa. Biskupem poznańskim od 1663 r. był 
Stefan Wierzbowski z Wielkiego Chrząstowa. Jako pierwszy z biskupów 
poznańskich rezydował na stałe w Warszawie i zarządzał diecezją przez 
swoich pełnomocników - wikariuszy generalnych16. Adam Konarzewski 
wystosował list dnia 29 maja 1668 r. do biskupa Stefana Wierzbowskiego. 
Z listu dowiadujemy się miedzy innymi o zaniedbanym, drewnianym ko-
ściele świętogórskim obsługiwanym przez jednego kapłana oraz o zamia-
rach zaprowadzenia Kongregacji Św. Filipa Neri na Świętej Górze koło 
Gostynia oraz o zbudowaniu nowej, większej świątyni17. 

                                                           
11 Dokumenta starożytne, AFG A 5, f. 22; K. Dominikowski, dz. cyt., Dopisy, s. 21, nr VII.  
12 Tamże, AFG A 5, b.p.; K. Dominikowski, dz. cyt., Dopisy, s. 22, nr VIII. 
13 Odpis dokumentu zamieszcza Dominikowski, dz. cyt., Dopisy, s. 23, nr IX. 
14 Odpis dokumentu zamieszcza Dominikowski, dz. cyt., Dopisy, s. 24, nr X. 
15 K. Dominikowski, s. 58. Kronikarz wspomina tylko o bulli, do której już wtedy nie miał dostępu. 
16 J. Nowacki, dz. cyt., s. 108. 
17 K. Dominikowskim, dz. cyt., s. 59.  
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Fundator przewidując trudności wysłał z listem ks. Grudowicza. Biskup 
Stefan Wierzbowski podczas pierwszego spotkania ustosunkował się przy-
chylnie do powstania nowego zgromadzenia oraz wyraził radość z tego 
powodu, że jego diecezja posiada tak szlachetnych ludzi zabiegających 
o większa chwałę Bożą i zdolnych do dużych ofiar na rzecz rozwoju kultu 
religijnego. Jednakże z nieznanych przyczyn, podczas drugiego spotkania 
nastawienie biskupa zmieniło się radykalnie i ks. Grudowicz wysłuchał 
sporo przykrych słów. Między innymi biskup Wierzbowski wysunął zarzu-
ty, że w diecezji coraz więcej pojawia się zakonów wyjętych spod władzy 
biskupa miejscowego, które umniejszają, a także z czasem mogą nawet 
górować nad uprawnieniami biskupimi. Biskup Wierzbowski niechętnie 
odniósł się do powstania nowego zgromadzenia wyjętego spod jego władzy 
i wydawało się, że rozmowa zakończy się fiaskiem. Ks. Grudowicz nie 
złożył jednak broni, ponownie we właściwym świetle przedstawił Instytut 
św. Filipa i przekonał biskupa do powstającej fundacji. Biskup obiecał 
ustanowić Komisarza Diecezjalnego, który by zajął się sprawą erekcji 
Kongregacji. Ks. Grudowicz znał niestałość ludzkich nastrojów i wiedział 
doskonale, że między słowem, a rzeczywistością jest niekiedy długa i pusta 
przestrzeń. Słusznie bowiem przewidywał, że ułożenie pisma przez urzęd-
ników kurialnych może potrwać bardzo długo. Osobiście zredagował do-
kument i poprosił biskupa o zatwierdzenie. Komisarzem Diecezjalnym do 
erygowania i zaprowadzenia Kongregacji mianowano ks. Wojciecha Do-
brzelewskiego archidiakona i oficjała poznańskiego. Biskup skreślił także 
krótki list do Adama Konarzewskiego: 

Mości Panie Konarzewski! Moy Wielce M Panie y Bracie! Nie mogę 
tylko się cieszyć wielce z tego, ysz pobożne votum i chwalebna Intencja 
WMM Pana i Brata w fundaciey Oratorii pod Gostyniem pożądany bierze 
skutek. Dla czegoż ja z wielką chęcią posyłam moją Commisią ad appro-
bandam nunc fundationem na JK Officjała mego Generalnego Poznańskie-
go, życząc z serca aby Matka Boska, której cultum et laudem zelose. WMM 
Pan promovere raczysz largos ze Skarbnicy Boskiey na zacny dom WMM 
Pana effundat benedictiones, przy których y ja moje przesyłam Pasterskie 
Błogosławieństwo. Zostaję WMM Pana życzliwy Brat y Sługa Stefan 
Wierzbowski Biskup Poznański – w Warszawie 16 Junii 1668  
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Memu Wielce Mościwemu Panu y Bratu – Jego Mości Adamowi Konarzew-
skiemu do oddania18. 

Biskup Stefan Wierzbowski nie tylko okazał przychylność i aprobatę 
dla Kongregacji św. Filipa Neri, ale zainteresował się nowym zgromadze-
niem. W swojej rodowej miejscowości, Górze pod Warszawą, założył 
Kalwarię nazywając ją Nową Jerozolimą19. Do obsługi pielgrzymów 
w 1672 r. założył zgromadzenie księży, przekazując im statuty św. Filipa 
Neri dostosowane do miejscowych warunków20. Zgromadzenie nie wy-
trzymało próby czasu i już w 1683 r. uległo rozwiązaniu.  

Rozpoczęto starania o erekcję Kongregacji św. Filipa Neri w Konsysto-
rzu Poznańskim. Jak trudne to było zadanie, świadczyć mogą liczne trud-
ności, jakie pojawiły się w wielu środowiskach wielkopolskich. Z relacji 
Adama Konarzewskiego o ks. Stanisławie Grudowiczu dowiadujemy się 
między innymi: 

Trudności, które ten Szanowny Ojciec napotkał tak w Poznaniu jak 
i w Gostyniu były nie do policzenia. Ilu ludzi tylu miał przeciwników, 
a najszczególniej Księża, Proboszczowie, Dziekani nie chcieli na żaden 
sposób dopuścić, aby Kongregacja Oratorii miała bydź erigowana, mnie-
mając onę bydź z krzywdą swoich Kościołów – wcale nieużyteczną – i ile 
tylko mogli, stawali na zawadzie. Zamilczam wielu Prałatów srodze niena-
wistnych Świętemu Filippowi. Zakonnicy aż z ambon ohydzili Jego Instytut, 
jak sam słyszałem, a jeżeli natrafili kogo przychylnego Kongregacyi, usa-
dzali się, aby go przeistoczyć, rzucając aż obelgi na samego Świętego Pa-
triarchę. O Boże mój! Ileż to potwarzy i oszczerstw potrzeba było znosić, 
iluż ludzi strzec się, ilom zmilczeć, ilom sprawiać się21.  

Ks. Grudowicz szukając duchowego wsparcia, udał się na pielgrzymkę 
do cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i do relikwii 
św. Filipa Neri, które na Jasnej Górze złożył król Władysław IV. Konsy-
storz Poznański wyznaczył dzień 9 lipca 1668 r. na zawyrokowanie o erek-
cji Kongregacji. Procedura wymagała, aby wcześniej odczytać w kościele 
farnym i świętogórskim tzw. List Zapoznawalny. Pismo odczytano w świą-
tyni farnej 1 lipca, a w drugim kościele nazajutrz, w dzień Nawiedzenia 

                                                           
18 Dokumenta Starożytne, AFG A 5, f. 18; K. Dominikowskim, dz. cyt., s. 61. 
19 A. Mitkowska, Polskie Kalwarie, Wrocław 2003, s. 209-212.  
20 H. Jaromin, Zarys historii Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce (1668 – 1968). Studia z dziejów kościoła i kultury katolickiej 
w Polsce, Nasza Przeszłość, XXXII, 1970, s. 86–91.  
21 Cytat za K. Dominikowskim, dz. cyt., s. 63. 

Z NASZEJ HISTORII 

____________________ 
- 34 - 

 

NMP. W dokumencie podano do publicznej wiadomości o zamiarze po-
wstania Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze. Wszyst-
kich tych, którzy by sprzeciwiali się powstaniu Kongregacji, poproszono 
o przybycie w dniu 9 lipca przed Sąd Komisarski. List Zapoznawalny zre-
dagował ks. Stanisław Grudowicz: 

Podaję do wiadomości, komu wiedzieć należy, że Jaśnie Wielmożny Jego-
mość Ksiądz Stefan Wierzbowski Biskup Poznański za Instancją i Promocją 
Ichmościów Panów Gostyńskich i Ichmościów Panów Radzewskich Dziedziców 
Gostynia, a Kollatorów i Patronów Kościoła Najświętszej Panny MARYI Nie-
pokalanie poczętej, na Górze tu pod Gostyniem i za osobliwszą także Instancją 
i Fundację Jegomość Pana Adama Konarzewskiego, podawszy Komisarza 
Jegomość Księdza Wojciecha Dobrzelewskiego, Prawa Obojga Doktora, Stoli-
cy Apostolskiej Protonotarza, Archidiakona i Officjała Jeneralnego Poznań-
skiego, Proboszcza Przyczyńskiego, daje Jegomości moc i władzę, aby erigo-
wał i wprowadził Kapłanów Świeckich Kongregacyi Oratorii Świętego Filippa 
Neriusza, do Kościoła Najświętszej Panny MARYI Niepokalanie Poczętej, bę-
dącego na Górze pod Gostyniem. Więc żeby się niezdało komu praeiudicium, 
albo bezprawie, wydaje pomieniony Jegomość Ksiądz Officjał Poznański jako 
Komisarz Krydę (?) od pomienionego Jaśnie Wielmożnego Jegomości Księdza 
Biskupa Poznańskiego, sobie podaną na wszystkich, którzyby chcieli temu 
przeczyć, aby obecnie stanęli w Poznaniu przed Sąd Kommissarski pomienio-
nego Jegomości Księdza Officjała na dzień dziewiąty Miesiąca Lipca, który 
będzie dzień Poniedziałkowy i tam racje prawne, a nie lada jakie dali, czemuby 
przeczyć mieli, i czemuby Erekcja kongregacji nie miała dochodzić22.  

Można sądzić, że odczytanie listu z ambon spotkało się z dużym opo-
rem. Aby mieć pewność, że list zostanie publicznie odczytany, ks. Grudo-
wicz przedłożył administratorowi kościoła farnego do podpisania deklara-
cję zaświadczającą o podaniu do publicznej wiadomości treści pisma 
w wyznaczonym terminie i w wymienionych kościołach.  

Stronnictwo przeciwne nowemu zgromadzeniu usiłowało nakłonić dzie-
dzica miasta Gostynia - Andrzej Gostyńskiego do cofnięcia decyzji o zrze-
czeniu się prawa patronatu do kościoła świętogórskiego. W tej sprawie 
Andrzej Gostyński napisał list do swojego brata ks. Franciszka, kanonika 
przy katedrze w Poznaniu, znanego z przychylności dla Kongregacji. Ka-
nonik nie ukrywał wzburzenia i w odpowiedzi upomniał brata, żeby nie 

                                                           
22 Cytat za K. Dominikowski, dz. cyt., s. 65. 
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sprzeciwiał się sprawie Bożej, a przez upór nie sprowadził na ród nieszczę-
ścia albo całkowitej zagłady.  

W wyznaczonym dniu 9 lipca 1668 r. rozpoczęła się sprawa „filipińska” 
w Sądzie Konsystorskim. Partię opozycjonistów reprezentował sławny 
adwokat Gembicz, dotychczas niepokonany obrońca spraw cywilnych. On 
to po pierwsze, domagał się ujawnienia listu Andrzeja Gostyńskiego do 
swego brata. Kanonik Franciszek członek Sądu Konsystorskiego odparł, że 
to rodzinna korespondencja, do której nikt nie ma prawa wglądu. Drugim 
poważnym argumentem wykorzystanym przez adwokata Gembicza był 
zarzut braku Fiskata Konsystorskiego, wymaganego prawem dla ważności 
procesu. Wydawało się, ze proces zostanie przerwany, ale sytuację urato-
wała bystrość umysłu ks. Grudowicza. On to słusznie zauważył, że władzę 
powołania Fiskata posiada obecny tutaj Komisarz Biskupi ks. Wojciech 
Dobrzelewski. Pozostałe argumenty przeciwne powołaniu Kongregacji, nie 
miały już większego znaczenia. Adwokat Gembicz musiał uznać swą po-
rażkę, o czym świadczą słowa skierowane do ks. Grudowicza Zwyciężyłeś, 
Galilejczyku! Zwyciężyłeś (słowa przypisywane cesarzowi rzymskiemu 
Julianowi Apostacie)!23 

Po zakończeniu procesu Komisarz Biskupi ogłosił uroczyście na Konsy-
storzu Poznańskim 9 lipca 1668 r. erekcję Kongregacji Oratorium św. Fili-
pa Neri na Świętej Górze pod Gostyniem24. Dla podkreślenia rangi tego 
wydarzenia, otwierającego nowy rozdział historii filipinów w Polsce, 
w kronice klasztornej zapisano: Tak więc, właściwa Epoka powstania Kon-
gregacji Gostyńskiej przypada w Dniu Dziewiątym Lipca Roku Pańskiego 
1668. Naprzod za szczególną Dobroczynnością, Staraniem i Opieką Adama 
Floriana Konarzewskiego a tem samem Najpierwszego, Istotnego i Jedynego 
Jej Fundatora i Ojca. Powtóre. W czasie zasiadywania na Stolicy Apostolskiej 
Klemensa IX Papieża Roku Drugiego po Jego Koronacji. Potrzecie. Za pano-
wania Augusta Leopolda Cesarze Rzymskiego. Poczwarte. W czasach nieszczę-
śliwego władztwa Koroną Polską przez Jana Kazimierza z Rodu ostatniego 
Jagiellończyka i to już tylko ze krwi Żeńskiej. Popiąte. Za czasów Stefana z 
Wielkiego Chrząstowa Wierzbowskiego Biskupa Poznańskiego. Poszóste 
wreszcie za czasów Dziedzictwa Miasta Gostynia, na jednej połowie Domu 
Faltenberg Gostyńskich, na drugiej Domu z Bnina Radzewskich25.  
                                                           
23 K. Dominikowski, dz. cyt., s. 67.  
24 K. Dominikowski, dz. cyt., s. 67; Dopisy, s. 27, nr XIII. 
25 Tamże, s. 68.  
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Decyzja o powstaniu Kongregacji Gostyńskiej wydana przez Konsy-
storz Poznański nie usunęła wszystkich przeszkód. Nieprzyjazna atmosfera 
nadal trwała w Gostyniu. Wiele jeszcze doświadczyli nieprzyjemności 
ks. Stanisław Grudowicz i Adam Konarzewski. Jedną z przyczyn niechęci 
miejscowego środowiska, a także odwlekania Introdukcji, czyli uroczyste-
go wprowadzenia Kongregacji na Świętą Górę, była klauzula pozwalająca 
dotychczasowym administratorom kościoła zachować dożywotnio posia-
dłość i dochody. Administratorem kościoła był wtedy proboszcz gostyński 
ks. Paweł Czapulewicz, który z dużą rezerwą odnosił się do Kongregacji. 
Z jego polecenia przy kościele świętogórskim zamieszkiwali księża Man-
sjonarze sprawujący posługę duszpasterską. Ks. Grudowicz złożył wizytę 
miejscowemu proboszczowi i poprosił, aby on sam przeprowadził uroczy-
ste wprowadzenie Kongregacji do kościoła świętogórskiego. Po długiej 
rozmowie ks. Czapulewicz zgodził się osobiście wprowadzić ks. Grudowi-
cza i przekazać prawo własności. Doszło także w dniu 16 sierpnia 1668 r. 
do spisania Ugody, która gwarantowała ks. Czapulewiczowi dożywotnie 
przywileje i dochody związane ze świętogórskim kościołem26. 

Trudności z objęciem Świętej Góry wynikały także z niedostatków lo-
kalowych dla członków większej wspólnoty. Przy kościele z bardzo małym 
placem stał tylko jeden budynek, który mógł pomieścić dwóch księży, 
a kościół otaczały małe działki pól kilku właścicieli. W budynku wcześniej 
zamieszkiwali księża Mansjonarze. Z dużym trudem odkupiono kilka dzia-
łek dla pobudowania koniecznych pomieszczeń mieszkalnych i gospodar-
czych. Jedną z pierwszych przy granicy drzęczewskiej nabył Adam Kona-
rzewski od mieszczanina gostyńskiego Sztuarta.  

Wikariusz Generalny ks. Wojciech Dobrzelewski opóźniał przeprowa-
dzenie uroczystej Introdukcji obawiając się publicznych zamieszek i prote-
stów ze strony przeciwników. Jednakże po ugodzie z miejscowym probosz-
czem wyznaczono dzień św. Franciszka z Asyżu - 4 października 1668 r. 
Kronika świętogórska ks. Kaspra Dominikowskiego podaje, że tego dnia 
niezliczona rzesza ludzi nawiedziła miasto Gostyń. Jedni przybyli z powo-
du niecodziennej uroczystości, innych ściągnął Wielki Jarmark, który 
przywilejem króla Jana Kazimierza pierwszy raz miał odbyć się w dniu św. 
Franciszka 1668 roku. Przywilej królewski był formą wynagrodzenia 
za straty, jakie mieszkańcy Gostynia doznali w 1665 roku, gdy wojska kró-
                                                           
26 Dokumenta Starożytne, AFG A 5, b.p.; K. Dominikowskim, dz. cyt., s. 70-71.  
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lewskie ścigając rokoszanina, księcia Jerzego Lubomirskiego, rozłożyły się 
obozem na polach gostyńskich niszcząc stojące jeszcze zboże27. 

Na dzień Introdukcji przyjechał przedstawiciel biskupa poznańskiego 
Wikariusz Generalny ks. Wojciech Dobrzelewski oraz licznie zaproszone 
przez ks. Grudowicza duchowieństwo. Uroczystości rozpoczęły się w koście-
le farnym Mszą św. z kazaniem o św. Filipie Neri wygłoszonym przez dzie-
kana śremskiego ks. Marcina Łękowskiego. Około godziny dziesiątej wyru-
szyła procesja z obrazem św. Filipa na Świętą Górę. Obraz ufundowany 
przez Adama Konarzewskiego wykonał zamieszkały przy katedrze poznań-
skiej nieznany bliżej malarz Franciszek. Małżonka fundatora Zofia z Opaliń-
skich przybrała wizerunek świętego w złote klejnoty, perły i szlachetne ka-
mienie. Miasto nabrało odświętnego wyglądu. Wysprzątano błotniste zazwy-
czaj ulice, udekorowano je licznymi chorągwiami, a jasne promienie słońca 
zwiastowały niezwykłe wydarzenie. W czasie procesji śpiewano litanię do 
Wszystkich Świętych przeplataną dźwiękami muzyki i częstymi hukami 
wystrzałów. Pośród niezliczonego ludu i znakomitych osób z rodziny funda-
torów, szedł orszak złożony z dwóch rzędów kapłanów w komżach. Za nimi 
czterech kapłanów w dalmatykach niosło obraz św. Filipa osadzony w boga-
tej ramie, a dalej podążało ośmiu księży ubranych we wspaniałe kapy. Na 
końcu orszaku postępował w pięknej kapie główny celebrans wikariusz gene-
ralny ks. Wojciech Dobrzelewski otoczony asystą. Gdy procesja dotarła do 
świętogórskiego kościoła, główny celebrans zaintonował przed ołtarzem 
hymn św. Ambrożego Ciebie Boże wysławiamy podjęty przez wszystkich 
wiernych. Po odśpiewaniu hymnu odmówił modlitwy dziękczynne, a mając 
oddać to święte miejsce w posiadanie nowym właścicielom, ucałował ołtarz, 
położył na nim rękę i donośnym głosem zapytał: Kto z obecnych składa 
Kongregacją Świętego Filippa Neriusza?28  

Pierwszy, który to uczynił był ks. Stanisław Grudowicz. Wolę wstąpie-
nia zadeklarował ks. Piotr Adam Smoszewski syn Jana i Eleonory z Czarn-
kowskich kasztelanów Santockich, właściciel dziedzicznej wsi Łopienno. 
W szeregi nowego zgromadzenia wstąpił także ks. Jan Woniecki peniten-
cjarz Katedralny Poznański. Tenże związany był ze świętogórską Kongre-
gacją jedynie w sposób duchowy, gdyż zamieszkiwał na stałe przy katedrze 
poznańskiej. Swoje powołanie oratoryjne w pełni zrealizował później, zapi-
                                                           
27 K. Dominikowski, dz. cyt., s. 74. 
28 Tamże, s. 75. 
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sując się do Kongregacji w Poznaniu na Śródce i tam zmarł pełniąc urząd 
przełożonego. Na członka Kongregacji zgłosił się również kuśnierz z Go-
stynia Mateusz Rospędzki zostając pierwszym bratem w historii filipinów 
polskich. Brat Mateusz nazwany „Ojcem ubogich” zmarł w 1701 roku. 
Gotowość zapisu do Kongregacji zgłosił także proboszcz z Miejskiej Górki 
ks. Stanisław Sanner. Z uwagi na uczyniony wcześniej ślub wstąpienia do 
zakonu, wstrzymał się aż do czasu otrzymania dyspensy od Stolicy Apo-
stolskiej. Po zwolnieniu ze ślubów wstąpił do Kongregacji gostyńskiej i był 
jej przełożonym przez osiem lat, aż do śmierci w 1695 r. Warto zaznaczyć, 
że ks. Stanisław Sanner i ks. Piotr Adam Smoszewski wraz z ks. Stanisła-
wem Grudowiczem założyli także Kongregację Studziańską29. Dobrą wolę 
wstąpienia w poczet uczniów św. Filipa wyraził wspomniany wyżej kano-
nik katedralny ks. Franciszek Gostyński, brat Andrzeja Gostyńskiego. Jed-
nakże ważne zadania, jakie pełnił w Konsystorzu Poznańskim nie pozwoli-
ły mu opuścić urzędu30. Jednak w innym miejscu kroniki dowiadujemy się, 
że był zapisany na członka Kongregacji należąc do niej duchem i sercem, 
ale w niej nie zamieszkiwał. Zmarł w 1679 r. i został pochowany w pod-
ziemiach świętogórskiej świątyni31. O jego przynależności do kapłanów 
Kongregacji zaświadcza Księga zmarłych32.  

Oficjał poznański Wojciech Dobrzelewski tak ukonstytuowanej wspólnocie 
przekazał w posiadanie Świętą Górę. Członkowie wspólnoty ucałowali ołtarz 
i położyli na nim ręce na znak przejęcia dziedzictwa. Z obecnych w świątyni 
nikt nie wyraził sprzeciwu. Potem ks. Oficjał odprawił uroczystą Mszę św. 
a kazanie wygłosił kapłan z zakonu Karmelitów Bosych w Poznaniu. W na-
stępnym dniu ks. Dobrzelewski zwizytował dom Mansjonarzy przekazując go 
również Kongregacji. W dekrecie zastrzeżono, że jedno mieszkanie przezna-
czone jest dożywotnio do dyspozycji proboszcza farnego lub jednego z do-
tychczasowych Mansjonarzy33.  

Dokument Introdukcji oraz Dekret Erekcji podpisane przez biskupa Ste-
fana Wierzbowskiego wystawiono jednak dopiero dnia 11 września 
1671 r.34 Stolica Apostolska erygowała nową Kongregację bullą wydaną 
przez Klemensa X z dnia 10 grudnia 1670 r.35 Opóźnienie było wynikiem 
                                                           
29 W. Nater, S. Stanik, Dzieje Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie, Studzianna 1992, s. 49–50.  
30 K. Dominikowski, dz. cyt., s. 75. 
31 K. Dominikowski, dz. cyt., s. 192. 
32 Liber Defunctorum, AFG, A 1.  
33 K. Dominikowski, dz. cyt., Dopisy, nr  XV, s. 31.  
34 Obydwa dokumenty zaginęły. K. Dominikowskiemu korzystał tylko z fragmentów zamieszczając je w Dopisach pod nr XVI, s. 32.  
35 Dokumenty, AFG B 18. 
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śmierci papieża Klemensa IX w dniu 9 grudnia 1669 r. Konklawe trwało 
ponad cztery miesiące zanim wybrano 29 kwietnia roku 1670 papieża, któ-
ry przybrał imię Klemensa X36. Oficjał poznański Wojciech Dobrzelewski 
podpisem i pieczęcią potwierdził autentyczność bulli papieskiej. 

Bulla jest uroczystym pismem papieskim w sprawach wielkiej wagi, 
sporządzonym we wzniosłym stylu, z przyczepioną na jedwabnych lub 
konopnych sznurkach ołowianą pieczęcią37. Bulla zatwierdzająca Kongre-
gację była jednak nie tylko aktem wymaganym prawem kanonicznym, lecz 
także stanowiła potwierdzenie przez najwyższy autorytet kościelny, że jej 
powstanie jest pożyteczne dla całego Kościoła, a ci którzy podejmują życie 
w tym Instytucie odnajdą w nim stosowne środki do osiągnięcia doskonało-
ści chrześcijańskiej38.  

W archiwum świętogórskim zachowała się jeszcze druga bulla papieska 
erygująca i aprobująca Kongregację Gostyńską, udzielona przez papieża 
Klemensa XI w dniu 27 października 1702 r.39 Wystawienie powtórnej 
bulli wiązało się z okolicznościami spowodowanymi przez syna fundatora 
Filipa Konarzewskiego, który zamierzał podważyć fundację swego ojca. 
Filip urodzony 27 maja 1671 r. jako dziecko został oddany na wychowanie 
kapłanom Kongregacji Gostyńskiej, aby ta zaszczepiła w nim wszelkie 
cnoty i mądrość. Gdy w 1695 r. ożenił się z Teofilą Leszczyńską wojewo-
dzianką podlaską i wszedł w posiadłość dóbr ojcowskich, jawnie wystąpił 
przeciw Kongregacji. Wspólnota filipińska zatrwożona prześladowaniami 
i zamachami ze strony Filipa wystarała się w Stolicy Apostolskiej o Man-
dat Inhibicyjny datowany na 9 kwietnia 1701 r.40 Dokument pod karą 500 
dukatów i klątwy kościelnej zagrażał tym, którzy by ważyli się w jakikol-
wiek sposób niepokoić Kongregację. Mandat Inhibicyjny potwierdził też 
bullę papieża Klemensa X erygującą Kongregację Gostyńską. Problemy 
powoli wygasły wraz ze śmiercią Filipa Konarzewskiego w 1703 r. Kroni-
ka Dominikowskiego nie podaje szczegółów zaistniałego konfliktu. Zagad-
kowo też brzmi zapis w Księdze Zmarłych nazywając Filipa Miłośnikiem 
Sprawiedliwości, który umarł w 32 roku życia i pochowany został w pod-
ziemiach świętogórskiego kościoła41.  
                                                           
36 K. Dopierała, Księga Papieży, Poznań 1996, s. 347. 
37 I. Subera, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Warszawa 1977, s. 17. 
38 Por. J.R. Bar, Prawo zakonne, po oborze Watykańskim II, Warszawa 1977, 71.  
39 Dokumenty, AFG B 7. 
40 K. Dominikowski, dz. cyt., Dopisy nr LXXXV, s. 140. 
41 Liber Defunctorum, AFG A1.  
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Początki Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na ziemiach polskich 
nie były łatwe. Wiele trudności sprawiali ci, od których można by się spo-
dziewać życzliwości w tworzeniu dzieła Bożego – duchowni okolicznych 
parafii. Jednak taki scenariusz wydarzeń potwierdza Boże autorstwo tej 
idei, która 340 lat temu dzięki głębokiej wierze i determinacji w działaniu 
Adama Konarzewskiego, ks. Stanisława Grudowicza i jego współtowarzy-
szy znalazła zwieńczenie w akcie powstania Kongregacji świętogórskiej. 

Szczególnym wyrazem Bożego błogosławieństwa i wstawiennictwa św. 
Filipa były niezwykłe wydarzenia, jakie miały miejsce w dniu Introduk-
cji42, które ostatecznie potwierdzają Boży zamysł. W kronice czytamy 
o zagubionym diamencie, który pożyczony od Zofii Konarzewskiej zdobił 
obraz św. Filipa podczas procesji z fary na Świętą Górę. Leżący na drodze, 
którą przeszło za obrazem czterdziestu kapłanów dostrzegł dopiero 
ks. Oficjał, przez co uchronił nowo powstającą Kongregację od wielkiego 
ambarasu. Drugim cudownym zdarzeniem było nawrócenie z kalwinizmu 
znakomitej Pani, która przyjechała do Gostynia na Wielki Jarmark. Przy tej 
okazji była świadkiem uroczystej procesji, która obudziła w niej tak gwał-
towne pragnienie wyznania wiary katolickiej, że jeszcze tego samego dnia 
wyspowiadała się i przyjęła komunię św. Trzeci cud był natury medycznej. 
Doświadczyła go szlachcianka Teresa Zagocka, która po niefortunnym 
upadku z powozu miała wybitą rękę. Lekarze nie byli w stanie jej pomóc, 
a raczej zwiększali tylko jej dokuczliwości. Po namowie przyjaciółki zdecy-
dowała ofiarować się św. Filipowi w geście wyciągniętych rąk w kierunku 
kościoła. To wystarczyło, żeby wszelki ból minął. Czwartego cudu doznali 
małżonkowie: Małgorzata i Stanisław z Leszna. Ich córeczka Katarzyna 
znajdowała się od czterech dni w agonii, a rodzice utracili już wszelką na-
dzieję życia dla niej. Wtedy to ówczesny proboszcz leszczyński ks. Jerzy 
Kerber poradził rodzicom, aby ofiarowali swoją córkę Matce Bożej spod 
Gostynia. Gdy to uczynili mała Kasia natychmiast ożyła, a dniem kiedy to 
nastąpiło, był dzień Introdukcji. Tak Pan Bóg widoczną łaską swoją 
uświetnił sam początek istnienia tej Kongregacji43.  

 

Ks. Dariusz Dąbrowski COr 
 Ks. Henryk Brzozowski COr  

                                                           
42 K. Dominikowski, dz. cyt., s. 78-79. 
43 Tamże, s. 79. 
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ŚWIĘTA GÓRA – BLISKA SERCU 
 
Wśród wielu miejsc 
są te najbliższe sercu. 
Choć może najbardziej odległe, 
a wśród różnych dróg 
te najmilsze wspomnieniu, 
bo prowadzące do wspaniałych przyjaciół1 
 

Nie sposób zrozumieć Świętej Góry, jej 
dziejów, duchowości, kultury bez Chrystusa 
i Jego Matki, której kult miał zawsze i ma 
nadal tutaj charakter wyjątkowy.  

Jak podają źródła historyczne Święta Góra była „miejscem świętym”, 
„miejscem Matki Bożej”, które przyciągało pielgrzymów z racji słynącego 
wieloma łaskami wizerunku Matki Bożej - Róży Duchownej.2 „Miejsce Matki 
Bożej” na Świętej Górze zapoczątkował obraz Maryi, który stanowi w całym 
procesie dziejów tego sanktuarium element najwcześniejszy i fundamentalny, 
albowiem wokół niego rozwinął się cały kompleks wydarzeń i form kultu.3  

Dla Rodziny Bojanowskich, jak i samego błogosławionego Edmunda, 
Święta Góra z królującym w niej obrazem Matki Bożej Róży Duchow-
nej oraz Pietą Świętogórską stała się centrum życia religijnego. To wła-
śnie wstawiennictwu Matki Bożej Bolesnej Bojanowscy zawdzięczali cu-
downe uzdrowienie kilkuletniego syna. W tym bardzo ciężkim doświad-
czeniu Teresa Bojanowska całą swoją ufność złożyła w ręce Matki Bożej 
Bolesnej. Zawierzyła Jej bezgranicznie, jak matka Matce, wszystko posta-
wiła na Maryję. Dwie matki z mieczem boleści wbitym w serce, dwaj syno-
wie, których połączyła śmierć i ... nowe życie. Jeśli więc małemu Edmun-
dowi zostało zmienione przeznaczenie, można przypuszczać, że stało się to 
za cenę nowych narodzin dla wielkiej sprawy.4 Teresa Bojanowska jako 
podziękowanie za cudowne uzdrowienie syna złożyła u stóp Piety Święto-
górskiej wotum wdzięczności: Oko Opatrzności, które po dzień dzisiejszy 
                                                           
1Śladami Serdecznie Dobrego Człowieka, Fotobiografia Bł. Edmunda Bojanowskiego, Wrocław 2007, s. 53. 
2 Por. J. Włodarczyk, Rys Maryjny duchowości Bł. Edmunda Bojanowskiego a duchowość Maryjna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
BDNP, Wrocław 2003, s.29; K. Kuźmak, Maria Rosa Mystica, Gostyń 1988, s.12. 
3 Por. tamże, s. 19. 
4Ryszka Cz., Bł. Edmund Bojanowski. Solidarny w miłości, Wrocław – Bytom 2000, s. 22. 
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znajduje się u stóp Matki Bożej Bolesnej i jest milczącym, ale jakże wy-
mownym świadkiem otrzymanych łaski za przyczyną Maryi.5  

Od momentu cudownego uzdrowienia syna, duchowość pani Teresy Bo-
janowskiej stała się jeszcze w większym stopniu duchowością maryjną 
i znalazła później wielki oddźwięk w sercu młodego Edmunda. Teresa Bo-
janowska niejednokrotnie brała swojego syna Edmunda przed obraz Świę-
togórskiej Róży Duchownej, czy też przed Pietę. W ten sposób przykładem 
własnego życia przekazała swemu ukochanemu dziecku żywą i jakże głę-
boką miłość, wiarę oraz bezgraniczną ufność Bogu na wzór Maryi. Często 
widziano ich długo klęczących i modlących się przed obrazem Najświętszej 
Maryi Panny Gostyńskiej6. 

Gdy 30 sierpnia 1834 roku, w Grabonogu zmarła Pani Teresa Bojanow-
ska, którą Edmund darzył tak wielkim szacunkiem i miłością, której tyle 
zawdzięczał, swoje pierwsze kroki skierował na Świętą Górę - do Matki 
Bolesnej, jak dziecko, aby prosić o radę. I stał się kolejny cud za przyczyną 
Matki Bożej, cud inny niż ten pierwszy, cud duchowy. U Świętogórskiej 
Róży Duchownej znalazł odpowiedź: Bóg tak chciał. Wszystko co wiel-
kie, piękne i dobre zostaje poddane próbie. Jakby odczuł na powrót ciszę 
w sobie. Jakby anioł pokoju rozpostarł swe „skrzydła” nad nim. Po raz 
drugi został wysłuchany.7 

Święta Góra była zawsze dla Bojanowskiego miejscem szczególnym. 
Ona to będzie, można by powiedzieć, centrum jego życia duchowego. 
To do Matki Bożej - Róży Duchownej uciekał się w ważnych momentach 
swojego życia. Trwając na modlitwie przed Jej wizerunkiem podejmował 
najważniejsze wybory życiowe. I tak w Dzienniku pod datą 19 maja 1853 
roku możemy przeczytać: Poszedłem potem do kościoła, tam wysłuchawszy 
Mszy św. przed Matką Boską Bolesną poszedłem do instytutu.8 Na innym 
miejscu czytamy: Przy dzisiejszym święcie kościelnem Najśw. Panny Bole-
snej primarya była już z wystawieniem. Zostałem na kazanie ks. Stępińskie-
go, potem byłem na wotywie przed ołtarzem Najś. Panny Bolesnej i na su-
mie, która zaraz po wotywie wyszła, około 10 – tej.9 

                                                           
5 Por. Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri, Bazylika i klasztor Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia 
(przewodnik), Gostyń Pozn. – Święta Góra 1971, s. 20. 
6 Por. J. Włodarczyk, Rys Maryjny duchowości...dz. cyt. s. 42-43 
7 Por. Cz. Ryszka, Solidarny w miłości..., dz.cyt., s. 40 – 41. 
8 Dz. 19.05.1853 r. 
9 Dz. 07.04.1854 r. 
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Bazylika Świętogórska stała się dla Edmunda domem, a Maryja 
Matką. Przy Matce Bolesnej oddawał Bogu swój los, bliskich i tych, któ-
rym służył pomocą. Tu doznawał pociechy i umocnienia. Czuł, że Bóg 
przyciąga go ku Sobie i pragnął On odpowiadać na Jego miłość. 

Edmund często uczestniczył w uroczystościach ku czci Matki Bożej, 
oraz związanymi z nimi pielgrzymkami połączonymi często ze świętowa-
niem patriotycznych wydarzeń. Tak o tym pisze w swoim Dzienniku: „Dzi-
siaj, to jest dzień Najśw. Panny Anielskiej i wymownemi godłami tego świę-
ta były dwie chorągwie jedna cała czerwona z białem krzyżem, druga biała 
z błękitnem. (...) Przyłączywszy się do pobożnej rzeszy posłuchałem wraz 
z nimi pod kaplicą przed górą klasztorną powitawszej przemowy Ks. Pre-
ibisza i przy odgłosie pieśni nabożnych wkroczyliśmy do otwartego na 
oścież Kościoła, gdzie przed osłonionem obrazem Boga – Rodzicy wszystko 
padło krzyżem i zasłało całą kościoła posadzkę”.10 

Edmund u Maryi szukał siły i mocy w podejmowaniu wyzwań dnia co-
dziennego. Tutaj też, na Świętej Górze, u stóp Maryi zrodziło się Zgroma-
dzenie Sióstr Służebniczek oraz dzieło ochronkowe, o czym Edmund pisze: 
„Sam wierząc głęboko w nowy ten dowód cudownej przyczyny Najświętszej 
Panny, starałem się tylko pobudzić ukochane dziecię do szczerej i pokornej 
wdzięczności ku Bogu i Najświętszej Pannie”11. Nic więc dziwnego, że 
wierny przyjaciel bł. Edmunda tak o nim napisał: On żył życiem Świętej 
Góry, bez niej, mawiał trudno mu było wyżyć na świecie.12 

Pośród gamy nabożeństw maryjnych, szczególne miejsce dla Ojca Ed-
munda stanowiło nabożeństwo majowe i różańcowe. W Dzienniku często 
natrafiamy na fragmenty opisujące jak mieszkańcy Gostynia i okolic gro-
madzili się licznie w świątyni świętogórskiej przed obrazem Pani Wielko-
polski i odśpiewywał Litanię Loretańską ku czci Najświętszej Maryi Panny. 
Na Świętej Górze nabożeństwa te cieszyły się zawsze dużą frekwencją(...).13 
Sam błogosławiony Edmund w swoim Dzienniku zanotował - zwracając 
uwagę także na obecność w tych nabożeństwach Sióstr Służebniczek, Jego 
duchowych córek: Wróciwszy do Klasztoru zastaliśmy już rozpoczęte Na-

                                                           
10 Dz. 02.08.1853 r. 
11 Dz. 8.IX.1854 r. 
12 St. Gieburowski, Mowa żałobna...,[w:] A. Brzeziński, Wspomnienie o śp. Edmundzie Bojanowskim..., dz.cyt., s. 38. 
13 K. Kuźmak, Sanktuarium..., dz.cyt., s.209. 
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bożeństwo Majowe, któremu przewodniczył o. Kułak. Służebniczki Ochron-
kowe codziennie także na to nabożeństwo chodzą.14 

Święta Góra była więc dla Edmunda szkołą modlitwy i wiary w Bożą 
miłość i miłosierdzie. To tutaj doświadczył, w bardzo osobisty sposób 
obecności Boga, Który rozpalił w nim pragnienie służby najbiedniejszym 
materialnie i duchowo.  

Święta Góra była dla Niego również miejscem spotkań ze wspaniałymi 
przyjaciółmi – jak sam Edmund pisał ludzi wedle Boga 15. W gronie zaprzy-
jaźnionych Księży Filipinów był m. in Ks. Antoni Brzeziński, który wywarł 
duży wpływ na kształtujące się nowe Zgromadzenie Służebniczek. Błogo-
sławiony Edmund z ks. Brzezińskim spędzał wiele godzin na rozmowach, 
w których głównym tematem były ochronki, o czym dowiadujemy się z jego 
listu do Edmunda: Kochany Panie, w całej tej rzeczy postępujmy wolno 
i pamiętajmy na to, że wszystkie zakony i zgromadzenia kościelne nie od 
reguły, ale od życia zaczęły, z którego później dopiero reguła powstała.  

W miarę upływu czasu ich znajomość przeradzała się w przyjaźń. Z ko-
respondencji dowiadujemy się o wspólnych wyjazdach związanych z za-
kładaniem nowych ochronek. Edmund pisał: Jadąc do Kunowa, wpadliśmy 
na rozmowy o mającej się tam założyć Ochronce, dalej o naszych służeb-
niczkach ochronkowych i w ogóle o naszym ludzie i jego żywiołach, przy 
czem miałem pierwszą sposobność obszernie pomówić z ks. Brzezińskim 
o moich poszukiwaniach w tym przedmiocie i zastosowania tych żywiołów 
do rozwinięcia ochronek. Znalazłem go wielce przychylnym moim wido-
kom16. Ks. Brzeziński znał dobrze Ojca Edmunda, a wspólnie spędzony 
czas owocował coraz głębszym otwieraniem się na siebie. Na dzień imienin 
życzył swemu przyjacielowi: Oby każda łezka biednych, którąś miłosierną 
Swą ręką osuszył, była Ci pośrednikiem u Boga17.  

Błogosławiony Edmund również wiele zawdzięczał Ks. Wawrzyńcowi 
Kuśniakowi, ówczesnemu proboszczowi a dziś Słudze Bożemu. Ks. Waw-
rzyniec miał wielki szacunek do ubogich, on czynił dobro, zanim został 
o nie poproszony. Sam Edmund doświadczał niejednokrotnie dobroci 
ks. Kuśniaka, o czym wspomina w Dzienniku: Rano będą w kościele we-
zwał mnie do siebie ks. Proboszcz Kuśniak i wręczył mi (…) pożyczkę dla 
                                                           
14 Dz. 07.05.1856 r. 
15 Dz. 6 VIII 1854 r. 
16 Dz. 30 V 1855 
17 Śladami serdecznie dobrego człowieka… s. 67. 
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Instytutu 500 tal (…). Dzięki Bogu niech będą najdobrotliwszemu Bogu za 
te najpożądańszą pomoc18. Edmund często bywał nie tylko w Bazylice 
Świętogórskiej ale i w klasztorze. Na kartach Dziennika wspomina: Przy 
dzisiejszej uroczystości Narodzenia Najświętszej Panny, poszedłem rano do 
kościoła, przyjąłem komunie św. i byłem na kawie w kongregacji19. Z tej 
wspaniałej przyjaźni na przestrzeni wielu lat zrodziło się wiele dzieł chary-
tatywnych w Gostyniu. Jak bardzo sprawdza się na ich przykładzie powie-
dzenie, że Miłosierdzie rodzi Miłosierdzie. Edmund nauczył się też, będąc 
w towarzystwie tak szlachetnych osób, bardziej wielbić Boga i dziękować, 
co potwierdzają jego zapiski: Jakież było moje uszczęśliwienie, gdym prze-
liczył samymi papierami kasowymi 400 tal.!!!(otrzymane od ks. Kuśniaka). 
Podziękowałam  na sam przód Bogu, (…) O! jakże to Bóg litościwy pokazu-
je jawnie, aby w miłosiernych przedsięwzięciach ufać w Opatrzność!20. 

Ojciec Edmund zawsze gościnie był przyjmowany na Świętej Górze. 
Korzystał także z posługi sakramentalnej, cotygodniowej spowiedzi 
u ks. Atanazego Szułczyńskiego. Ojciec Edmund chcąc być wiernym Bogu, 
wiedział, że bez pomocy Bożej i działania Jego łaski sam nic nie potrafi, 
dlatego szukał światła i mocy w sakramentach świętych.  

Ileż łask doświadczył Ojciec Edmund od Boga z tego świętego miejsca. 
To tu zostało mu dane, że mógł uczyć się kochać, przebaczać i trwać na 
modlitwie uwielbienia Bogu pomimo trudności i przeciwności. Ojciec Ed-
mund cenił sobie to, że Bóg obdarował go pragnieniem codziennej Eucha-
rystii, uczestniczenia w adoracji Najświętszego i nabożeństwach do Bożej 
Matki. To Duch Święty, którego często przyzywał, zmieniał kształt Jego 
życia. Nabrało ono innego sensu i blasku. To tu na Świętej Górze Ojciec 
Edmund dojrzewał w swoim chrześcijaństwie, tu Boga poznawał i kochał 
Go coraz mocniej. To tu Bóg wspomagał Go przez wspaniałych i dobrych 
kapłanów z Kongregacji, którzy towarzyszyli mu modlitwą, radą a także 
materialną pomocą na jego trudnej drodze apostolstwa.  

Pełni wdzięczności Bogu za dar naszego Ojca Edmunda prośmy aby 
Duch Święty, Duch Mocy i Miłości, rozpalał w nas gorliwość w służbie 
Kościołowi i naszym bliźnim. 

s. Karoliana Buksa służebniczka dębicka  

                                                           
18 Śladami serdecznie dobrego człowieka… s. 68; w: Dz. 5 XII 1855 r. 
19 Dz 8.IX 1857 r. 
20 Dz. 17 IX 1853 r. 

TRZEŹWYMI BĄDŹCIE 

____________________ 
- 46 - 

 

GOSTYŃ NA MEJ DRODZE TRZEŹWIENIA 
 
 Przez swoje życie alkoholowe bardzo daleko odszedłem od wiary, od 
mojego Boga. W pierwszych miesiącach trzeźwości, (a zacząłem trzeźwieć 
25.XI.2000r.) i uczęszczania na mityngi, gdy mówił ktoś o P. Bogu, ja do-
stawałem z nerwów gęsiej skórki, myślałem: o, nawiedzony tu trafił, de-
nerwowali mnie wszyscy, którzy cośkolwiek o Nim mówili, ba, nie chcia-
łem podawać na pożegnanie ręki. To był jednak strach przed wiarą, przed 
Bogiem i przed własnym sumieniem. Byłem przecież przez rodziców wy-
chowany w wierze, a przez lata picia, próbowałem oszukiwać siebie, 
usprawiedliwiałem, zagłuszałem tę wiarę alkoholem. Kiedy przestałem pić 
wiara wracała do mnie niczym bumerang, nie dawała mi spokoju, coraz 
bardziej czułem, że jeśli nie przeproszę Boga, nie pogodzę się z Nim, nie 
wytrzymam, zapiję. Jeśli mam żyć uczciwie, w prawdzie, to muszę w coś 
wierzyć, tym czymś dla mnie był mój Bóg i wiara moich przodków. Rzu-
tem, jakby na taśmę, poszedłem do spowiedzi, jak na ten okres wyspowia-
dałem się uczciwie, szczerze, ale i w strachu, jak przyjmie mnie Bóg. Spo-
wiednik, młody ksiądz po wysłuchaniu za pokutę dał mi uczęszczanie na 
Msze św. przez cały miesiąc, Zbaraniałem, jak ja mam tak chodzić? Taka 
pokuta! Tak uczciwie się wyspowiadałem a ten tak mi dołożył? Jak mógł? 
Zastanawiałem się później wiele razy, co zadziałało wtedy, że chodziłem 
na te Msze, nie zbuntowałem się, ja taka rogata dusza. W domu ze wstydu 
nic nie powiedziałem i po cichu chodziłem. Jednak dojrzała mnie teściowa 
i w domu głośno o tym powiedziała, ogólny śmiech, Judasz się nawrócił. 
Powoli jednak ta wiara stała się moim domem duchowym. Z początku nie 
umiałem się nawet modlić, więc zaczynałem od prostych słów, a modlitw 
uczyłem się z książeczek do nabożeństwa. Ta wiara stawała się jak i AA 
i rodzina, oparciem i siłą w drodze do trzeźwości. Na tej drodze jest wiele 
przystanków, są mityngi, rocznice, jest Częstochowa, Licheń, nasze regio-
nalne sanktuarium Matki Bolesnej w Skrzatuszu, jest i Gostyń. Właśnie 
Gostyń jest bardzo ważnym elementem w procesie trzeźwienia. Przyjecha-
łem tutaj z Wałcza za namową przyjaciół z Poznania mając ok. 2,5 roku 
trzeźwienia. 
 To tutaj poczułem siłę wiary, która całkowicie okrzepła. Jak do tej pory 
mówiłem, że obojętnie, które z czynników, jako pierwsze wymieniam; 
wiarę, AA czy rodzinę, wszystkie są mi niezbędne do trzeźwienia, tak wte-
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dy zacząłem twierdzić i tak twierdzę do dziś, że jednak wiara jest najważ-
niejsza. Podczas pierwszego pobytu byłem co rusz zaskakiwany serdeczno-
ścią, życzliwością, nie tylko wśród aowców i księży jak i wśród zwykłego 
personelu. Tu zrozumiałem i poczułem słowo miłość, która z tej Świętej 
Góry promieniuje na wszystkich i to jest niesamowite. Już po pierwszym 
pobycie żona moja stwierdziła, że jestem jakiś inny, lepszy. Tak za każdym 
razem się dzieje, a teraz w grudniu byłem tu siódmy raz. Z Wałcza najczę-
ściej przyjeżdżam sam i niektórzy się dziwią, „chce ci się taki kawał je-
chać.” Tak chcę, bardzo długo zachowuje spokój, jakąś wewnętrzną rów-
nowagę i siłę do pracy, nie tylko nad sobą. W tym roku tak przeżywałem 
siódmą trzeźwą wiosnę i przyjazd w marcu na dni skupienia, że niespo-
dziewanie zacząłem dla siebie pisać wiersze. Wiersze aowskie mówiące 
o własnych i innych uczuciach, zasłyszanych na mityngach, Wielką radość 
sprawia mi pisanie. Chciałbym, aby byłe pomocne i innym, żeby trafiały do 
serc. Dobrze mi się kroczy tą drogą wiary i AA. Po obu stronach tej drogi 
stoją aowcy, którzy pomagali i pomagają mi w trzeźwieniu. To o nich jak 
o drzewa się obijałem, gdy zbaczałem z kursu. Jestem też typem choleryka, 
który nie radził sobie kompletnie z emocjami, uczuciami. Czułem się jak 
ktoś, kto w wypadku oślepł i musi nauczyć się żyć w ciemności. Czułem 
się podobnie, nie umiałem poruszać się, rozmawiać, zachowywać. Uczyłem 
się żyć od nowa i uczę się dalej, tak do końca. Tak jak przyznałem się, że 
jestem bezsilny wobec alkoholu, tak bez powierzenia życia i swej woli 
Bogu nie wytrzeźwiał bym, nie rozwijał się tak jak to teraz robię. Czym 
była moja wola, kiedy piłem i jeszcze wcześniej – niczym? Nie dawałem 
sobie rady kompletnie w życiu, byłem niedojrzałym z ogromnie wybujałym 
własnym ego człowieczkiem. Aby to jednak osiągnąć musiałem spokornieć 
i przyznać przed sobą, że sam nie dam rady, muszę pogodzić się z tym, że 
jestem alkoholikiem i zaakceptować to. Często z początku zadawałem so-
bie pytanie, dlaczego to właśnie mnie Bóg wybrał do trzeźwienia? Dlacze-
go jeszcze raz podarował mi życie, a czynił to zresztą wiele razy? Czym ja 
zasłużyłem?, Czy mam u Pana Boga jakieś chody? Jeśli jednak mam, to On 
z pewnością nie będzie mi rzucał kłód pod nogi, jeśli ja sam będę chciał, to 
na pewno mi pomoże. Mogę więc Jemu bezgranicznie zaufać będąc w róż-
nych sytuacjach życiowych, zdając sobie sprawę ze „sam z siebie jestem 
niczym, Pan czyni dzieła” Spokojnie przyjmuję to, co przynosi mi każdy 
dzień nie czyniąc niczego ponad moje siły. Pogodziłem się, że jestem jesz-
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cze ułomnym człowiekiem mającym wiele wad, nad którymi wciąż pracuję. 
Kończąc, pozdrawiam redakcję Róży, Wszystkich mieszkańców Świętej 
Góry jak i Czytelników. 

   Marek alkoholik 
 
 

BEZSILNY 
 

Wypić nie wypić-oto jest pytanie, 
choć jedną setkę teraz na śniadanie. 
Picie dziś swoje dobrze skontroluję, 

drugiej choćby nie wiem  
– nie spróbuję. 

Spróbował – pociąg poczuł wielki, 
mętnymi już oczami ujrzał dno butelki. 

 
 

RADOSNY AOWIEC 
 

Obojętnie jak jest na dworze, 
nasz aowiec jest w dobrym humorze. 

i nie ważne – słońce czy plucha, 
on ciągnie na mityng  
– obcych nie słucha. 

Nie będzie siedział tam wiecznie, 
ale – gdzie mu bezpiecznie. 

alkoholu nie podają, 
ale jak żyć bez niego doradzają. 

Jak z problemami w życiu się zmierzyć? 
że wartościowym człowiekiem jest,  

musi uwierzyć. 
Gdy tak doświadczeń innych posłucha, 
buzia mu się śmieje od ucha do ucha. 

Dumnie do domu kroczy drogą, 
bo dziś nie wypił - 

choć był w knajpie już jedną nogą. 
 

SIÓDMA 
 WIOSNA. 

 
Siódmą już wiosnę z Wami 

zacząłem, 
od kiedy trzeźwieć  

rozpocząłem. 
Droga moja różna,  

znaczona wybojami, 
ale też hasłami i aowcami. 

 
Drogowskazy Licheń, Gostyń,  

Skrzatusz, Częstochowa. 
i radość, że życie zacząłem od nowa. 

Wcześniej kiepsko żyłem, 
bo cały czas piłem. 

 
Głowa zajęta myślami o piciu, 
nie znajdowała radości w sobie  

i w życiu. 
Wiosna, jak co roku  
nadzieję przywraca, 

a świat mój mały wśród aowców  
się obraca. 

 
Z normalnymi rozbrat wziąłem, 

ale się tym specjalnie nie przejąłem. 
Różne ścięcia z nimi miałem, 

i od picia się migałem. 
Teraz mówię krótko, 

goodbaj wódko. 
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Jan Lechoń 
WIELKANOC 

 

Droga, wierzbą sadzona wśród zielonej łąki, 
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 
Pośród wierzb na kamieniach wąska struga ciecze, 
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 
Drogą, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 
Idzie sobie Pan Jezus wpółnagi i bosy 
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką. 

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka. 
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste”. 

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem”. 

 
Placyd Galiński 

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

O tajemniczy Płomieniu,  
Źródło miłości i prawdy, 
Pocieszycielu strapionych, 
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! 

Ożywcza roso w znużeniu, 
Ogniu wśród chłodu zwątpienia 
I jasne światło nadziei, 
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! 

Niech Twoja łaska przeniknie 
Myśli i serca człowiecze, 
Bo z całej mocy wołamy: 
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! 

Niech będzie chwała na wieki 
Ojcu, Synowi i Tobie, 
A Ty odpowiedz wezwaniu: 
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! Amen. 
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LIST OD HELENY 
 

„Po raz  pierwszy przyjechałam na Świętą Górę w 2006 roku na Wiel-
kanocne Trzeźwościowe Dni Skupienia. 

Moja abstynencja trwała już, a może dopiero osiem miesięcy. W tym 
czasie uczęszczałam na terapie dla uzależnionych i spotkania AA we Wro-
cławiu. Jeden z uczestników tych spotkań, Marek, w swoich wypowie-
dziach często wspominał pobyty na Świętej Górze i skromnie zapraszał.  

Myślałam sobie, że to nie dla mnie. Owszem, pochodzę z katolickiej ro-
dziny, ale z Kościołem rozstałam się wiele, wiele lat temu. Kościół trakto-
wałam raczej urzędowo, tzn. ochrzciłam i posłałam do I Komunii św. swoje 
dzieci.  

Któregoś razu Marek wprost zaproponował wyjazd do Gostynia (miał 
wolne miejsce w swoim samochodzie), jak zwykle skromnie i bez przeko-
nywania. Pojechałam z ciekawości niczego nie oczekując.  

Poszliśmy na wieczorną Mszę św. do kaplicy klasztornej. Stanęłam 
w kąciku, żeby nie rzucać się w oczy. Myślałam sobie: co ja tutaj robię? 
Oni tu wszyscy tacy rozmodleni, rozśpiewani, a ja nie jestem godna, aby 
stać nawet w tym kącie. Miałam ochotę uciec, zapaść się w pod ziemię, 
miałam wrażenie, że lawina kamieni spada na mnie, rozpierający ból roz-
rywał mi klatkę piersiową, łzy lały mi się do gardła, bo za wszelką cenę 
chciałam ukryć mój płacz. Skończyła się Msza św., a ja nie wiedziałam co 
mam z sobą zrobić. Marek podpowiedział, abym stanęła w kolejce i popro-
siła o rozmowę z którymś z księży. Zapisałam się do ks. Leszka. Po chwili 
już żałowałam tego, bo i o czym miałabym rozmawiać z księdzem. Pycha 
mieszała się z żalem, strachem i bezradnością. Chaos w głowie i w sercu. 
Poczułam wielkie zmęczenie, chciałam jak najszybciej położyć się spać, ale 
sen nie nadchodził. 

Uświadomiłam sobie, że jeszcze rok wcześniej nocowałam w podobnie 
umeblowanym pokoju w jakimś schronisku górskim, tylko w zupełnie in-
nym towarzystwie, i w innym celu odbywało się tamto spotkanie. Zaczęło 
mi się przypominać po kolei wstecz całe moje dotychczasowe życie. Wiele 
zdarzeń, które dawno wyparłam z mej pamięci i z taką dokładnością, jakby 
to było wczoraj. Byłam przerażona, płakałam. Pomyślałam i zapytałam: 
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Boże czy ja muszę umrzeć, bo taki rachunek sumienia to chyba przed 
śmiercią się robi, ale skoro taka jest Twoja Wola…? I z tą myślą zasnęłam. 

O dziwo obudzałam się bardzo wypoczęta, choć spałam krótko i wie-
działam, o czym chcę rozmawiać z księdzem. Bałam się tego spotkania, nie 
wiedziałam, czy zdołam powiedzieć to, co zamierzałam, bałam się krytyki, 
odrzucenia, bo jak dotąd nie miałam dobrych wspomnień z kapłanami.  

Rozmowa z ks. Leszkiem była niesamowita, z nikim do tej pory nie 
rozmawiałam tak otwarcie i szczerze o swoich przewinieniach, rozterkach 
i doświadczeniach. Jestem wdzięczna ks. Leszkowi, że przyjął mnie  z taką 
cierpliwością i przyjaźnią. Po tej rozmowie i spowiedzi poczułam, że rze-
czywiście część mnie umarła. Nieodparte wrażenie, że rodzę się od nowa. 
Każde narodziny są radością i taką właśnie radość czułam, miałam wraże-
nie, że frunę.  

Jednakże rodzimy się także w bólach. Ciągle zmagam się ze swoimi 
słabościami, czasem nachodzą mnie wątpliwości, ale wiem, gdzie wrócić 
i gdzie zapytać o dalszą drogę. Na Świętej Górze pod Obrazem Świętej 
Maryi, Róży Duchownej skryłam się pod Jej płaszcz. Czuję się tak, jakbym 
po wielkiej tułaczce wróciła do domu. Już się nie boję. Myślę, że teraz 
może być tylko lepiej, dużo trudniej, ale na pewno lepiej.  

Dziękuję Bogu, że mnie nie opuścił, mimo mojego niechlubnego życia 
i postawił na mojej drodze tak zacnych ludzi, jak Marek, ks. Leszek, 
ks. Robert i wielu innych, których poznałam we wspólnocie AA.  

 
Z wdzięcznością Helena  
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KAPŁAN Z POWOŁANIA 
WYWIAD Z OKAZJI ZŁOTEGO JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA 

KSIĘDZA MARIANA GOSY COR 
29.06.1958 – 29.06.2008 

 
Życie człowieka jest darem Stwórcy. Szczęście polega na tym, aby ten dar uczy-
nić zadaniem. Księże Marianie, jak wszystko się zaczęło…?  

 

Urodziłem się 18 września 1934 roku we wsi Brudzewice koło Opoczna, 
w domu Stanisława i Zofii z domu Szopa, na małym odgałęzieniu tej wio-
ski, do dzisiaj zwanej Zanartem. Byłem drugim dzieckiem w rodzinie, 
a razem wychowywało się nas pięcioro. Lata mojego dzieciństwa przypa-
dły na czas II wojny światowej. Choć niewiele z nich pamiętam, do dziś 
zachowały się w pamięci niektóre obrazki, jak na przykład obecność nie-
mieckich żandarmów za dnia, a wieczorem partyzantów. Pamiętam też 
obławę na majora Hubala, rozstrzelania i podobne wydarzenia. Gdy skoń-
czyła się II wojna światowa miałem zaledwie 9 lat. Szkoła była na miejscu, 
więc rozpocząłem naukę od drugiej klasy, bo już byłem po I Komunii świę-
tej. Ponieważ w Brudzewicach była szkoła tylko sześcioklasowa, ostatnią 
klasę szkoły podstawowej skończyłem w Studziannie 1949 roku. W czasie 
nauki w Studzianie, zostałem przyjęty do ministrantów i zacząłem myśleć 
o kapłaństwie.  
 

Jak Ksiądz wspomina edukację w trudnych powojennych czasach? Łatwo było 
wówczas myśleć o przyszłych studiach?  

 

To rzeczywiście nie były łatwe czasy. Z rodziny, z pokolenia starszych nikt 
nie miał wykształcenia wyższego, tylko częściowo podstawowe. Zaraz po 
wojnie trzy siostry z Lipin koło Odrzywołu założyły szkołę pedagogiczną, 
z której to szkoły wiele młodzieży skorzystało pobierając dobrą naukę 
i zdobywając wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie i pracę.  

 

I stamtąd trafił Ksiądz do konwiktu na Świętą Górę… 
 

Tak. Dla mnie wiadomym było, że Księża Filipini prowadzą w Gostyniu 
konwikt dla chłopców i że chłopcy mogą kończyć liceum w mieście. 
W Gostyniu byli już z moich stron Józef Jura, Józef Kwaśniak i inni moi 
koledzy. Na Świętej Górze działał akurat ks. Jan Rataj. Mój ojciec udał się 
więc do niego prośbą, aby mi pomógł dostać się do konwiktu i gostyńskiej 
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szkoły. Ks. Rataj podjął się tej sprawy. Kazał mi zdać egzamin wstępny 
w Lipinach, a potem wziąć zaświadczenie i przyjechać z tym do Gostynia. 
Tak też się stało. 
 

Jak Ksiądz wspomina ten okres? Czy pozostały jakieś wspomnienia? 
 

Przyjechałem do Gostynia 18 września 1949 roku z jeszcze jednym kolegą 
z Brudzewic (Tadeusz Starus). Po trzech dniach przeżyłem wielką tęsknotę 
za domem rodzinnym i chciałem wracać, ale nie znałem drogi powrotnej, 
bo proszę sobie wyobrazić, że moja podróż do Gostynia była pierwszą jaz-
dą pociągiem i wtedy po raz pierwszy w życiu widziałem pociąg. Po jakimś 
czasie tęsknoty jednak ustąpiły i zaadoptowałem się w konwikcie. Nauka 
jednak nie szła mi dobrze, ponieważ miałem spore zaległości. Z roku na 
rok było jednak coraz lepiej i żadnej klasy nie musiałem powtarzać. Ale 
czas konwiktu pozostaje w mojej pamięci jako piękny etap życia, kiedy 
poznałem lepiej Świętą Górę i zakochałem się w tym miejscu. 
 

Czy wtedy powstała myśl żeby pozostać na Świętej Górze? 
 

Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mi od 7 klasy szkoły w Studziannie, ale 
zanim na Świętej Górze pozostałem na zawsze musiało upłynąć jeszcze 
sporo czasu. W konwikcie byłem do czerwca 1951 roku, kiedy to konwikt 
kategorycznie został zamknięty. Dzięki protekcji ks. Jana Rataja dostałem 
się na mieszkanie do Prof. Mariana Żarnowskiego, który po śmierci ojca 
miał wolny pokoik, a świeżo ukończył studia matematyczne i wykładał ten 
przedmiot w liceum. Były to przepiękne lata. Mama Profesora, Wanda 
Żarnowska, była dla mnie bardzo  troskliwa jako osoba szlachetnego i reli-
gijnego serca. To ona zaopiekowała się moją drogą do kapłaństwa. Miała 
ze mną wspólny język, wiem, że dużo się za mnie modliła. Pilnowała, że-
bym chodził na roraty, na drogę krzyżową, na I piątki miesiąca. Nauczyłem 
się od niej umiłowania Kościoła i umiłowania Świętej Góry. 
 

Co Księdza skłoniło, żeby stać się naśladowcą św. Filipa? 
 

Poszedłem drogą św. Filipa, bo po prostu byłem bardzo zżyty z filipinami. 
Najpierw w Studziannie, a potem w Gostyniu. Wydawało mi się, że być 
prawdziwym księdzem, to być filipinem.  
 

Jaki okres swojego kapłaństwa uważa Ksiądz za najszczęśliwszy? 
 

Gdy chodzi o pytanie, jaki okres kapłaństwa uważam za najpiękniejszy to, 
odpowiadając krótko, był to okres pierwszych 25 lat mojej kapłańskiej 
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posługi. Począwszy od święceń, które otrzymałem 29 czerwca 1958 roku 
w Tarnowie, moje kapłaństwo upłynęło na głoszeniu rekolekcji, misji para-
fialnych i triduów. Już w sierpniu 1958 roku dane mi było wygłosić kaza-
nie odpustowe na św. Wawrzyńca w Dolsku. Zastąpiłem wtedy ks. Leopol-
da Rachwała. Potem nastąpił coraz większy rozgłos i praca na ambonie 
i w konfesjonale. Ogrom pracy był męczący, ale dawało to radość, kiedy 
ludzie wstawali od konfesjonału i mówili „Bóg zapłać”. I tak „uzbierało 
się” 1050 parafii, w których głosiłem Słowo Boże, prowadząc misje czy 
rekolekcje. Na pewno bym miał jeszcze tych serii dużo więcej, ale niestety 
po dwóch zawałach serca i wiele innych dolegliwości – stan zdrowia unie-
możliwił mi kolejne wyjazdy. Dzisiaj z radością pomagam na miejscu 
w Bazylice i cieszę się tym, że mimo upływu lat nadal moja posługa jest tu 
potrzebna.  
 

Księże Marianie, wiele doświadczeń, ogrom pracy za sobą, imponująca liczba 
odwiedzonych parafii... Co najbardziej jest potrzebne kapłanowi, aby wytrwać? 

 

Na cmentarzu, gdzie są groby Sióstr Elżbietanek (z czasu internowania ich 
ze Śląska w latach 1954-56) jest grób księdza Stanisława Szczerbińskiego, 
który nie chciał spoczywać w podziemiach. Jego kolegą z młodości był 
ks. Biskup Franciszek Jedwabski. Ilekroć Ksiądz Biskup gościł na Świętej 
Górze, zawsze odwiedzał Księdza Szczerbińskiego, który ostatnie lata ży-
cia spędzał w pokoju. Na pożegnanie ks. Szczerbiński mówił do ks. Bisku-
pa: „Franuś pomódl się, żebym wytrwał”. My, młodzi, uśmiechaliśmy się 
na te słowa. Sens tych słów dostrzegam teraz po latach, kiedy dotknęły 
mnie choroby. Zresztą, jestem przekonany, że jedyną receptą na wierne 
kapłaństwo jest po prostu modlitwa.  
 

Więc gdybym zapytał o życiowe credo… 
 

Zawierzyć się Matce Bożej bez granic na wzór Jana Pawła II i niczego nie 
pragnąć innego, ale tylko chwały Świętogórskiej Matki. Przez cały mój 
pobyt na Świętej Górze nie robiłem nic innego jak tylko pracowałem dla 
Jej chwały. Pewnie mogłem zrobić więcej, ale czyniłem ile siły i możliwo-
ści pozwalały. Mimo trudnych czasów cenzury i kłopotów wydawniczych 
w swoim dorobku mam kilka książek z moimi kazaniami i dotyczące osób 
związanych ze Świętą Górą. Są to homilie i nauki rekolekcyjne, jak Spo-
tkania u Świętogórskiej Matki oraz Bądźcie dobrzy jeśli potraficie a także 
Uczyńcie co wam mówi Syn (misje parafialne). Napisałem również biogra-
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fie ks. Jana Rataja, ks. Leopolda Rachwała, ks. Michała Smagacza, 
ks. Kazimierza Waseli. 
 

Przez tyle lat wiele się zmieniło. Po latach ciężkiej służby, jak Ksiądz patrzy 
dziś na Świętą Górę? 

 

Na Świętą Górę patrzę od 18 września 1949 roku. Pamiętam ciężkie chwile 
po II wojnie światowej. Pamiętam oczywiście czasy konwiktu (1949-1952), 
pamiętam czasy, gdy Święta Góra była Seminarium Archidiecezji Poznań-
skiej (1951-1953). Następnie były czasy internowania Sióstr Elżbietanek ze 
Śląska (Prowincje Wrocławska i Nyska). Od 1957 roku rozpoczęła się pra-
ca domu rekolekcyjnego. Mimo trudów, przeciwności i złych sił komuni-
stycznych na Świętej Górze było zawsze życie, a samo Sanktuarium stawa-
ło się coraz piękniejsze. Mam nadzieję, że tak będzie nadal z pokolenia na 
pokolenie. Święta Góra pięknieje dziś nie tylko od zewnątrz, ale także od 
wewnątrz, bo do Kongregacji przystępują wciąż nowi ludzie i powiększa 
się załoga jej sług. Cieszy jednak najbardziej ilość ludzi korzystających 
z naszej posługi w Bazylice. Osobiście bardzo się cieszę, jak widzę te nie-
zliczone samochody podczas świąt i nabożeństw. Dobrze, że przychodzą 
młodzi, wnosząc nową energię i nowe pomysły. Cieszy fakt, że sięgają do 
starych archiwów i, pokazując wartość Świętej Góry, rozsławiają to prze-
piękne Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej.  
 

Księże Marianie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, w imieniu wszyst-
kich Czytelników Świętogórskiej Róży Duchownej życzę wielu sił, bożego bło-
gosławieństwa i opieki Tej, u której Ksiądz służy już od półwiecza. A dla nas 
wszystkich proszę jeszcze o myśl na koniec. 
 

Cieszę się, że moje życie będzie na wieki cegiełką Świętej Góry. Jestem 
dumny, że z tym miejscem związałem swoje życie i że w podziemiach Ba-
zyliki będę mógł spocząć obok tych, których pokochałem, a zwłaszcza 
z tymi, z którymi dane mi było rozsławiać to miejsce.  
Świętogórska Różo Duchowna miej mnie w swej macierzyńskiej opiece!  

 
Rozmawiał ks. Jakub Przybylski COr 
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KWIECIEŃ – MAJ – CZERWIEC 
 

  1.04. -   7.04. - Rekolekcje Federacji Sióstr Służebniczek  
7.04. - 10.04. - Rekolekcje dla Poszukujących 

    8.04. - Spotkanie Postulatorów procesu  
II grupy męczenników II wojny światowej  

11.04. - 13.04. - Skupienie dla Młodzieży Żeńskiej  
12.04. - 13.04. - Rodzina bł. E. Bojanowskiego  

  15.04. - Skupienie Sióstr  
18.04. - 20.04. - Spotkanie „Oratorium Młodych”  
24.04. - 27.04. - Rodzina bł. E. Bojanowskiego  
  2.05. -   9.05. - Rekolekcje dla Sióstr Pielęgniarek  

    4.05. - Pielgrzymka Kierowców  
11.05. - 18.05. - Zesłanie Ducha Świętego  

– Tydzień Odpustowy 
  12.05. - Dzień Modlitw Matek i Niewiast 
  13.05. - Dzień Modlitw Sióstr Zakonnych 
  14.05. - Dzień Modlitw Chorych 
  14.05. - VII Rejonowe Spotkanie Seniorów 
  15.05. - Dzień Modlitw Kapłanów  
  16.05. - Dzień Modlitw Zgromadzeń i Zakonów Męskich 
  17.05. - Dzień Modlitw Dzieci I Komunijnych 
  18.05. - Archidiecezjalne Spotkanie Chórów 
  20.05. - Skupienie Sióstr  

23.05. - 25.05. - Róża dla Narzeczonych – kurs przedmałżeński  
26.05. - 30.05. - Rekolekcje dla Emerytów i Rencistów  
30.05. - 1.06. - Skupienie dla Młodzieży Żeńskiej  
12.06. - 15.06. - Dni skupienia AA  

  17.06. - Skupienie Sióstr  
21.06. - 22.06. - Spotkanie „Oratorium Dorosłych”  
21.06. - 22.06. - Spotkanie konwiktorów 
23.06. - 26.06. - Rekolekcje dla Księży  
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WIDZI DWIE ZBAWIONE DUSZE 
 
Pewnego dnia Święty przebywał w kościele San Girolamo i modlił się, gdy zo-

baczył zawieszone w powietrzu, spowite chmurami, dwie zbawione dusze z nieba. 
Jak w rajskiej wizji, słyszał rozlegającą się w powietrzu miłą harmonię: był to 

śpiew aniołów. 
Obserwował uważnie te dwie dusze, które siedząc na chmurach rozmawiały ze 

sobą, a potem, zwracając się do niego, z głębokim ukłonem dawały mu znak, żeby 
skupił uwagę, jak gdyby miały mu coś powiedzieć. 

Jedna z tych dusz trzymała w rękach stary chleb i udawała, że go powoli je, 
druga, uśmiechając się, z rękami wyciągniętymi do Świętego, utkwiła w nim swój 
błyszczący wzrok. Filip, po długim przyglądaniu się tej scenie, usiłował dociec jej 
znaczenia, ale nie było to dla niego możliwe. Prosił przeto Boga o oświecenie, aby 
mógł pojąć tajemnicę tej wizji. . 
- Bóg chce - wołał do niego tajemniczy głos żebyś żył pośród ubogich, powstrzy-
mując się na ile to możliwe od spożywania mięsa. 
Filip zastosował się do tej wskazówki i przez cały czas swojego życia niemal zaw-
sze odmawiał sobie mięsa. Gdy na jakimś przyjęciu proponowano mu je, uspra-
wiedliwiał się, że jego żołądek... nie znosi go. 
 

W SZPITALACH 
 
Ponaglany miłością Chrystusa, jak św. Paweł, Filip poświęcał się dziełom, któ-

re podpowiada miłość. 
Chodził do szpitali Rzymu, przezwyciężając naturalną odrazę, jak anioł pocie-

szyciel nieszczęśliwych, pozostających, z powodu przygnębiających warunków 
szpitalnych w tamtych czasach, w całkowitym opuszczeniu. 
Opiekował się nimi z miłością, świadcząc im wszelkiego rodzaju posługi: przeście-
lał im łóżka, porządkował otoczenie, zamiatał salę, aby mieli czysto. Ale przede 
wszystkim, gdy chorzy byli u kresu życia, był nie tylko pielęgniarzem i przyjacie-
lem, lecz także lekarzem duszy. Mówił o Bogu i o nadziei na niebo z tak wielką 
wiarą, że wszyscy czuli się podniesieni na duchu. 
Okazywał, że cierpi razem z nimi, jak dobry ojciec. A jeżeli któryś był umierający, 
klękał obok jego łóżka i modlił się do Boga o zbawienie tej duszy. 
Sami lekarze byli pełni podziwu dla tak wielkiej miłości. Przykład Filipa pobudzał 
wielu do naśladowania go. Zaczęli chodzić z nim do szpitali niektórzy ludzie 
świeccy, później przyłączyli się do nich kapłani a także przedstawiciele szlachty. 
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Święty, w towarzystwie kapłanów i świeckich, ubrany w biały habit, oddawał się 
najniższym pracom, wykorzystywał potem te doświadczenia także do tego, aby 
zaprawiać swoich uczniów do umartwienia. 
W ten sposób w szkole jego miłości mnożyły się przykłady i dusze postępowały 
w doskonałości. 

Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri 

                       HUMOR                    
 

- Dopiero wczoraj napisałeś tę kartkę do cioci w Chicago? Przecież za 
trzy dni Wielkanoc, nim dojdzie, będzie już po wesołym Alleluja! 

- Wiem mamo, dlatego pomyślałem o następnym święcie i życzyłem 
cioci wesołego Wniebowstąpienia. 

                     

Proboszcz do proszącego: 
- Masz tu trochę pieniędzy. Ale żebyś mi za to wódki nie kupił! 
- Księdzu? Na pewno nie. 

                     

- Odwiedziłem  babcię i pomagałem jej przez kilka godzin zrobić po-
rządki przed świętami. 

- Cieszyła się?  
- O tak, tak, kiedy wychodziłem. 

                     

- Nie wstyd wam, chłopcy, bić się tak z sobą podczas przerwy? Pan Je-
zus nakazał nam miłować nieprzyjaciół! 

- Tak, ale my jesteśmy przyjaciółmi. 
                     

Do pełnego przedziału zagląda niezwykle korpulentna dama: 
- Może któryś z panów zrobiłby mi miejsce? 
Podnosi się chudy, drobniutki mnich: 
- Spróbuję przyczynić się do tego choć odrobinę. 

                     

List wraca do nadawcy z dopiskiem poczty: 
- „Odbiorca przeniósł się do wieczności. Nowy adres nieznany”. 
 

oprac. Br. Franciszek Kiklica COr 
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I N T E N C J E  

M I E S I Ę C Z N E  
A P O S T O L S T W A  

M O D L I T W Y  
 
 

KWIECIEŃ: 
Misyjna:  
Aby przyszli kapłani młodych Kościołów byli coraz lepiej przygotowani w wymia-
rze kulturowym i duchowym do ewangelizacji swoich narodów i całego świata. 
 
Kongregacyjna: 
Zmartwychwstały Chrystus niech ożywia wiarę, nadzieję i Miłość w sercach 
wszystkich uczniów Chrystusa. 
 

MAJ: 
Misyjna: 
Aby Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Królowa Apostołów, 
która towarzyszyła apostołom u początków Kościoła, również dziś z matczyną 
miłością prowadziła misjonarzy i misjonarki rozsianych po całym świecie. 
 
Kongregacyjna: 
Niech w Maryjnej szkole życia wszyscy Czciciele Bożej Matki uczą się bycia 
autentycznymi świadkami Ewangelii i głosicielami Prawdy godnego życia. 
 
CZERWIEC: 
Misyjna: 
Aby Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebecu w Kanadzie pomógł 
coraz lepiej rozumieć, że Eucharystia jest sercem Kościoła i źródłem ewangelizacji. 
 
Kongregacyjna: 
Serce Boże niech napełnia serca wszystkich ludzi miłością i pokojem. 
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Okładka prawa 
MODLITWA 

 
 Umiłowany i święty mój patronie Filipie, oddaję się 
w twoje ręce i przez miłość Jezusa, przez tę miłość, która 
ciebie wybrała i uczyniła świętym, błagam cię, byś modlił się 
za mnie, aby On, jak ciebie przywiódł do nieba, tak i mnie 
w czasie odpowiednim do nieba zabrał. 
 A szczególnie proszę cię, abyś wyjednał mi prawdziwe, 
takie jak było twoje, nabożeństwo do Ducha Świętego, trze-
ciej Osoby Trójcy Najświętszej; abym – jak On w Zielone 
Święta tak cudownie łaską swą napełnił twoje serce – rów-
nież ja mógł na moją miarę otrzymać dary niezbędne dla mo-
jego zbawienia. 
 Przeto proszę cię, abyś mi wyjednał siedem owych wiel-
kich darów, które będą czyniły moje serce ochoczym i zdol-
nym do wiary i cnoty. 
 Proś dla mnie o dar mądrości, abym wolał niebo od zie-
mi i odróżniał prawdę od fałszu; 
 o dar rozumu, który utrwali w mym umyśle tajemnice 
Jego Słowa; 
 o dar rady, abym umiał znajdować właściwą drogę 
wśród wszystkich zawiłości życia; 
 o dar męstwa, abym dzielnie i uparcie walczył z moim 
wrogiem; 
 o dar umiejętności, aby wszystkimi moimi wysiłkami 
kierowało szczere pragnienie chwały Bożej; 
 o dar pobożności, abym pobożny był i sku-
piony, 
 i o dar bojaźni Bożej, abym wśród 
wszystkich spływających na mnie 
błogosławieństw zachował równowagę i okazywał 
nabożną cześć. 
 Ojcze umiłowany, kwiecie czystości, mę-
czenniku miłości, módl się za mnie.  
 

John Henry Newman 
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Lewa okładka 
 

 Historyk może udowodnić, że Jezus był postacią 
historyczną. Żył w czasach, kiedy Herod II był te‐
trarchą Galilei, Poncjusz Piłat konsulem, Tybe‐
riusz cesarzem. 

 Jednak to, co stało się po śmierci Jezusa, hi‐
storyka może tylko wprawić w zdumienie. Apostoło‐
wie utracili wiarę. Byli przekonani, że Nauczyciel 
ich zawiódł. Rozbiegli się po świecie. Jednak ci 
sami uczniowie nagle zaczęli głosić o spotkaniu 
Jezusa Zmartwychwstałego. Za tę prawdę umierali 
śmiercią męczeńską. 

 U źródeł naszej wiary kryje się wstrząsający 
dreszcz, świadectwo ludzi, którzy spotkali się ze 
zmartwychwstałym Chrystusem. Po spotkaniu z po‐
wstałym z grobu Bogiem – Człowiekiem narodził się 
Kościół, trwający blisko dwa tysiące lat. 

 Pierwsza katecheza zamknęła się w jednym zda‐
niu: „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, 
Chrystus powróci”. 

 Świadkami zmartwychwstania 
są księża, spowiadający w 
okresie wielkanocnym. Widzą, 
jak Jezus, odrzucany, 
sponiewierany, zmartwychwstaje 
w duszach ludzkich. 

 
ks. Jan Twardowski 

 
 


