ŚWIĘTOGÓRSKA
RÓŻA DUCHOWNA
Rok XLI

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2008

Nr 4 (204)

OD REDAKCJI
CZCIGODNI CZYTELNICY!
Przemija postać tego świata!
O tym mówią nam bardziej końcowe
miesiące roku. Ale nie przemija Bóg i to,
co w Bogu zbudowane!
Prezentujemy Wam w tym numerze naszego kwartalnika materiały,
które aż nadto pokazują budowniczych w Bogu. Czyż do takich nie należy
św. Paweł, którego Rok obchodzimy, a o którym tak wyczerpująco znów
materiał jest tu prezentowany? I czyż do budujących w Bogu nie należy
bł. Edmund, który miał wielki szacunek do człowieka, a zwłaszcza do kobiety? Czyż budowaniem w Bogu nie jest to, co ludzie przeżywają, gdy
odpowiadają na Boże powołania, albo gdy współpracują z Bożą moralnością? I czyż nie buduje w Bogu ten człowiek, który potrafi zachować
trzeźwość, albo który przyjeżdża już tyle lat na świętogórskie rekolekcje?
A ci, którzy fundowali i budowali świętogórskie ołtarze, czyż oni nie tak,
jak święci, którzy w ołtarzach tych są przedstawieni, nie byli nade wszystko dla Boga?
O tych i innych sprawach znajdziecie tym razem materiał w naszym
piśmie. Życzymy Wam, abyście pod opieką Maryi, tak jak Ona z pokorą
autentyczną, chcieli budować swoje życie na Bogu, a wtedy pomimo przemijania tego, co doczesne zbudujemy bardziej dom na Najświętszej Górze
– w Wieczności, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni i łaskami z nieba
uposażani. Niech lektura naszego pisma, a nade wszystko rozmodlenie
i święte życie ubogacają te ostatnie miesiące i dni mijającego roku.

W imieniu zespołu redakcyjnego
Ks. Leszek Woźnica COr
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PROSTO DO SERCA
JESIENNE ZADUMANIE
Nowo wydany Album o Świętogórskim
Sanktuarium zatytułowany: „Święta Góra cztery
pory roku” ukazuje szlachetne piękno bazyliki,
klasztoru, a także otaczającą przyrodę w różnych
porach roku. Podział na cztery pory roku jest
zupełnie umownym. Ale może być także, że kolejność niektórych z nich pokrywa
się z układem Roku Liturgicznego. „Czas jesienny” – „powrotu czas” każe nam
zatrzymać się w tym klimacie pięknej polskiej złotej jesieni. Przed nami kolejna
jesienna pora, czy tego chcemy czy nie. Wspomnień ubywa, przybywa trosk, ale
nie bójmy się jesieni. Bo to nowa epoka, „epoka powracających” tych, co wracają
fizycznie i duchowo. To nawet dobrze, że Pan nas wprowadza w czas jesieni, kiedy
człowiek schyla się w pocie czoła aż do ziemi, by nie zmarnować niczego, co jest
darem Bożnym i owocem pracy ludzkich rąk. Czas jesieni jest dobry dla człowieka, bo przynosi obfitość pracowitym i poczucie winy tym, co wszystko roztrwonili
czy zmarnowali. Jesień ma w sobie coś z rachunku sumienia, to jakby wieczyste
obrachunki stworzenia ze Stwórcą. Tak określa ten czas ks. Marek Sokołowski
w książce zatytułowanej: „Od jesieni do jesieni”.
Patrząc na piękno Bazyliki i klasztoru świętogórskiego w złocistych barwach
jesieni i wielokolorowej tęczy drzew, krzewów, kwiatów wyzwala w nas szlachetne uczucie i wdzięczność wobec Stwórcy, a także i wobec fundatorów i twórców
tego piękna oraz poprzednich pokoleń, mieszkańców Świętej Góry i przybywających pielgrzymów, którzy podejmowali trud wspieranie modlitwą i groszem to
miejsce Matki na Świętej Górze, by było ono godnym miejscem Jej przebywania
w znaku Cudownego Obrazu „Róży Duchownej”. Dziś, jako spadkobiercy tego
wspaniałego miejsca stajemy z pełną odpowiedzialną troską, by chronić przed
niszczącym zębem czasu nie tylko wspaniałą architekturę świętogórskiego zespołu
bazylikowo – klasztornego, ale także artystyczne wyposażenie, które świadczyło
i nadal winno ukazywać artyzm poświęcony Bogu i Matce Najświętszej.
Mamy świadomość, że w pierwszej kolejności na nas, filipinach, jako kustoszach Świętogórskiego Sanktuarium, spoczywa troska i zadania konserwacji, renowacji, przywracania utraconego piękna, które wciąż wymaga czujności, a także
ogromnych nakładów pracy i finansowego wsparcia. Aktualnie są prowadzone
niezbędne i kosztowne prace renowacyjne na wirydarzu klasztornym oraz na dolnych korytarzach. Problem osuszania zawilgoconych murów, nowa elewacja ścian
wewnętrznego dziedzińca, konserwacja starych zabytkowych okien z tzw. ołowianką - to tylko fragment zadań konserwatorskich i remontowych w klasztorze.
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Z wielkim niepokojem patrzymy na stan polichromii a zwłaszcza na freski w kopule, na liczne pęknięcia i zanieczyszczenia koloniami mikrobaterii w latarni wieńczącej kopułę, a także na potężną czaszę blachy miedzianej bardzo słabo przytwierdzonej do deskowanego podłoża, a to wszystko stwarza zagrożenie zwłaszcza
przez coraz częściej powtarzane silne prądy powietrzne, wiatry i huragany.
Co prawda na wieży gmachu świętogórskiego klasztoru zostało umieszczone
„Oko Opatrzności Bożej”, które przypomina nam o tej pełnej miłości trosce z jaką
otacza nas Bóg i Świętogórska Róża Duchowna jako Gospodyni tego Świętego
Miejsca. O tak, od najdawniejszych czasów w historię Świętej Góry wpisana jest
historia nadzwyczajnej opieki i macierzyńskiej miłości, która wspiera nas potężnym
wstawiennictwem i opieką! I to dla nas współczesnych mieszkańców Świętej Góry
i pielgrzymów jest umocnieniem wiary i ufności, że wszystkie zadania i prace, które
po ludzku sądząc przerastają nasze możliwości i wysiłki będą najlepiej wykonane.
My, doświadczamy ogromnej życzliwości od Was, Czcicieli Bożej Matki
i Sympatyków świętogórskiego klasztoru, który aktualnie wpisany jako „Pomnik
Historii Prezydenta RP” jest szczególnym znakiem tego, co wielkie i piękne,
a nade wszystko święte dla naszej Wielkopolskiej Ziemi. Permanentnie prowadzone prace konserwatorsko – remontowe, a także cała działalność duszpastersko –
sanktuaryjna, oraz kulturotwórcza rola Świętej Góry, są wspierane miłością i życzliwością Was, Kochani Przyjaciele, Świętej Góry, za co bardzo serdecznie dziękuję
i zapewniam o wdzięcznej pamięci modlitewnej przed Obliczem Matki z Cudownego Obrazu Gostyńskiego.
Jako kustosz Świętogórskiego Sanktuarium bardzo serdecznie dziękuję Wam
za każdy przejaw życzliwości, modlitwy, materialnego wsparcia, a także za tylekroć wykazywane zainteresowanie, by Święta Góra w każdej porze roku mogła
swoim pięknem urzekać, budzić szlachetne uczucia, a nade wszystko gromadzić, w
tym Świętym Miejscu, Was, którzy jako pielgrzymi przybywacie do Domu Matki.
Po raz kolejny kieruje do Was serdeczne zaproszenie byście przybywali na
Świętą Górę na dni modlitw i uroczystości odpustowych, a także na Festiwal Muzyki Oratoryjnej, który gromadzi nie tylko melomanów, ale wszystkich, którzy
otwarci są na tę szczególną formę ewangelicznego przesłania, jakim jest język
dźwięku i harmonii.
Z serca zatroskanego o całe dziedzictwo duchowe i materialne, kieruję do
Waszych życzliwych serc pełną nadziei troskę, że razem z Wami będziemy mogli
podejmować dalsze zadania i prace zmierzające do tego, by nasza Święta Góra Pomnik Historii, nie tylko była chlubą, ale i radością całej naszej Wielkopolskiej
Ziemi, naszej małej Ojczyzny, gdzie Królową i Matką jest Ona – Świętogórska
Róża Duchowna.
Ks. Zbigniew Starczewski COr

Z ŻYCIA KOŚCIOŁ
ROK ŚW. PAWŁA
cz. 3

Upłynął już rok wspólnej pracy Barnaby i Szawła
w kościele antiocheńskim. Rezultaty pracy przekraczały
wszelkie oczekiwania: udało się objąć nauczaniem „wielką
rzeszę ludzi”(Dz 11,26). Ziarno zakiełkowało. Obaj sądzą, że
nadeszła pora siać gdzie indziej. Czas wyruszać w drogę.
„W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami:
Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne
nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła
do dzieła, do którego ich powołałem. (Dz 13,1-2). Decyzję podjęto szybko
„Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz położywszy na nich ręce, wyprawili
ich (Dz 13,3). Szaweł i Barnaba nie podejmują sami inicjatywy misyjnej, to
Kościół antiocheński ich wysyła, włożywszy na nich ręce. Szaweł i Barnaba
pozostają członkami wspólnoty antiocheńskiej, do której wracać będą za każdym razem po powrocie z wyprawy. Wyruszają we dwóch, jak tego zażądał
Jezus, gdy wysyłał apostołów czy siedemdziesięciu dwóch: „Następnie wyznaczył Pan i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości,
dokąd sam przyjść zamierzał od uczniów” (Łk 10,1).
Dwaj towarzysze - Szaweł i Barnaba - z pewnością dyskutowali o trasie, jaką
zamierzają obrać. Powstrzymują się jednak od precyzyjnego określenia marszruty,
zdają się całkowicie na Ducha Świętego: „A oni wysłani przez Ducha Świętego”
(Dz 13,4). Pójdą od miasta do miasta, gdyż w nich, nie we wioskach, mają nadzieję zgromadzić stosunkowo licznych słuchaczy. Wybiorą miasta, w których istnieją
wspólnoty żydowskie, gdyż przynależność do ludu Izraela otworzy im drzwi. Będą
pracować, świadczyć będą życiem modlitwy: „Pracowaliśmy dniem i nocą, aby
nikomu z was nie być ciężarem” (1 Tes 2,9), „ani u nikogo nie jedliśmy za darmo
chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo
z was nie być ciężarem” (2 Tes 3,8). „A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli
do Seleucji1, a stamtąd odpłynęli na Cypr” (Dz 13,4).
Był rok 45 gdy kilku członków wspólnoty antiocheńskiej towarzyszyło im
aż do zaokrętowania. Tym bardziej, że byli obładowani. W tych czasach nie
wsiadano na statek bez własnego posłania, choćby w postaci prostego nakry1

____________________
-3-

Seleucja Izauryjska (syryjska) - niedaleko Antiochii nad Orontesem, miasto portowe
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cia; bez płótna lub namiotu dla ochrony, gdyż spano na pokładzie; bez zapasów
na cały rejs, gdyż kapitan statku dostarczał tylko wody pitnej.
Szaweł zatrzymuje się przez chwilę w różowym świetle zachodu słońca,
by podziwiać wody Morza Śródziemnego, przez które przecinają szlaki świata
cywilizowanego. Na południe od zatoki ostatnie promienie słońca oświetlają
szczyt góry Cassius, dogodnego punktu orientacyjnego dla żeglarzy. Na
wschodzie noc zapada nad Antiochią, która jeszcze pozostanie dla Szawła bazą
dla jego wypraw. Patrzy jednak ku zachodowi. Nadeszła chwila podniesienia
kotwicy. Niech marynarze pospiesznie odcumują. Niech statek szybko pożegluje na pełne morze. Zamyślony pasażer wie, że tam oczekują go burze - ale
także i cudowne połowy.
Z Seleucji do portu w Salaminie na wschodnim wybrzeżu wyspy Cypr
jest 116 mil. Port w Salaminie leży od strony Palestyny i wybrzeża fenickiego.
Został założony przez Fenicjan2, wytrawnych żeglarzy. Statkiem płynącym ze
średnią prędkością czterech węzłów3 potrzeba prawie trzydzieści godzin by
dotrzeć do portu w Salaminie.
Na Cyprze opuszcza świat żydowski a wchodzi się w grecki. Grecki jest język i pismo. Greckie są zabytki. Od 294 p.n.e. - Cypr wchodzi w skład państwa
Ptolemeuszy a od 30 p.n.e. - wyspa ostatecznie przechodzi pod władzę Rzymu.
Trzej misjonarze - Szaweł, Barnaba i Jan - wyruszają z Seleucji mają tylko jedną busolę: Chrystus i jeden ster: Duch Święty. Tam też ledwie, co się
zdołali wyładować, gdy przybyli do Salaminy „głosili słowo Boże w synagogach żydowskich” (Dz 13,5).
Gdy swoją misję Salaminie uznali za zakończoną „ przeszli przez całą
wyspę aż do Pafos” (Dz 13,6).
Pafos zajmuje szczególne miejsce w kulturze hellenistycznej. Tu zrodziła
się z piany morskiej Afrodyta4, bogini miłości. Ten kult, żywy przez wieki,

został wprowadzony przez Arkadyjczyków, którzy w X w. przed Chr. osiedlili
się w tym mieście, założonym przez żeglarzy fenickich.
W grodzie Afrodyty Żydzi osiedlili się bardzo dawno. Po prześladowaniu,
które wybuchło w Jerozolimie po prześladowaniu Szczepana niektórzy z wyznawców „nowej religii” przybyli tutaj i zakładają wspólnotę chrześcijańską.
Jak w większości portów położonych nad Morzem Śródziemnym, znaleźć
można zbieraninę: Greków, Rzymian, Fenicjan, Egipcjan. W tym mieszanym
środowisku bardzo cenni byli magicy5. Pliniusz Młodszy6 wspomina, że otwarli oni nawet własne szkoły.
W czasie swego pobytu w Pafos Szaweł, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, spotkał „pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego, imieniem BarJezus” (Dz. 13,6). Być może nauczał w mieście magii. Najczęściej nazywano go
Elimasem. Magik ten „należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego”(Dz. 13,7). Jest to człowiek inteligentny, wykształcony,
otwarty na nowe idee. Usłyszawszy o nauczaniu Barnaby i Szawła „ten, wezwawszy, chciał słuchać słowa Bożego”(Dz. 13,7b). Elimas jest mocno niezadowolony „Lecz przeciwstawiał się im Elimas – mag (tak bowiem tłumaczy się jego
imię), usiłując odwieść prokonsula od wiary” (Dz 13,8). Nowo przybyli są dla
niego niebezpiecznymi rywalami. Czyni wszystko, aby zniechęcić prokonsula
Sergiusza do wiary. Wtedy „Szaweł, zwany też Pawłem, napełniony Duchem
Świętym spojrzał na niego uważnie i rzekł: O, synu diabelski, pełny wszelkiej
zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie
zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” (Dz 13,9-10). I zaraz dorzucił: „Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz niewidomy i przez pewien czas
nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemności.
I chodząc wkoło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul,
widząc, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką Pańską.” (Dz 13,11-12).
Po raz pierwszy Szaweł uczynił cud. Czy był niezbędny dla pokazania
swojej mocy? Zapewne tak. Ludzie tej epoki potrzebowali znaków. Będą zawsze ich potrzebowali. Było to konieczne, by za pośrednictwem, Szawła moc
Chrystusa została potwierdzona w sposób efektowny, w starciu z mocą, którą
rzekomo miał posiadać Elimas. Wówczas Elimas został porażony, w wyniku
czego utracił wzrok „O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej
przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wy-

2

Fenicja – starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, która obejmowała tereny
dzisiejszego Libanu, zachodniej Syrii i północnego Izraela. Wszystkie, więc większe osiedla (Tyr, Sydon )
znajdowały się nad morzem, kraj zaś położony dalej od morza był mało zaludniony. Dlatego też Fenicja.
Nazwa Fenicja prawdopodobnie pochodzi od nazwy, którą nadawali sobie Fenicjanie, skojarzonej przez
etymologię ludową ze słowem phoinos, krwistoczerwony - ze względu na fenicki handel purpurą.
3
Węzeł - jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a także, mniej powszechnie, samolotów, ponadto w meteorologii - do określania
prędkości wiatrów. W żegludze śródlądowej używa się kilometrów na godzinę. 1 w = 1 Mm/h = 1852 m/h
4
Afrodyta – w mitologii greckiej bogini piękna, kwiatów, miłości i pożądania. Hezjod pisał w Teogonii, że kiedy odcięte sierpem genitalia Uranosa wpadły do morza w pobliżu Cypru, woda otoczyła je
białą pianą. Z piany morskiej wyłoniła się przepiękna Afrodyta. Jej narodziny nie mogły być przypadkowe, gdyż na brzegu oczekiwały już na nią: Wdzięki, Uśmiechy i Igraszki – wesołe i miłe bóstwa –
Charyty, które odtąd zawsze towarzyszyły jej i służyły.
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5

W Curium w pobliżu Pafos archeolodzy odkryli liczne tabliczki ołowiane pokryte formułami magicznymi.
Pliniusz Młodszy, ur. ok. 62 r., zm. 113, siostrzeniec Pliniusza Starszego; rzymski pisarz i polityk;
m.in. listy o charakterze lit. obrazujące życie w ówczesnym Rzymie oraz korespondencja P.M. z ces.
Trajanem, opisująca prowincje rzymskie.
6
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krzywiać prostych dróg Pańskich? Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz
niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły
na niego mrok i ciemności. I chodząc wkoło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę” (Dz 13,10–11).
Po raz pierwszy, tu na wyspie, Dzieje Apostolskie nadają Szawłowi imię
Paweł7. Odtąd obywatel rzymski przeważa nad Żydem. Odtąd ten człowiek
zwie się Pawłem. Dotąd Dzieje Apostolskie mówiły o Barnabie i Szawle. Odtąd będzie mowa zawsze o Pawle i Barnabie.
Była jesień 45 roku gdy Paweł wraz z towarzyszami podróży przybywa z
Cypru do starożytnej Attalii8. Nie pozostając długo w Attalii „Paweł i jego
towarzysze przybyli do Perge9 w Pamfilii” (Dz 13,13a). Podróżni nie tracą
czasu na podziwianie malowniczego krajobrazu ale zaopatrują się w dodatkowy sprzęt, zapasy, który potrzebny będzie podczas dalszej wyprawy. Jest to,
bowiem prawdziwa wyprawa, która zaczęła się tutaj, na południowym wybrzeżu Azji Mniejszej. Nie była to wyprawa odkrywcza, jaka kojarzy się z epoką
Wikingów, ale jednak wielkie przedsięwzięcie, zarówno w sensie materialnym
jak i duchowym. W momencie, gdy ją podejmują „Jan wrócił do Jerozolimy,
odłączając się od nich” (Dz 13,13b). Czy uważa się za niezdolnego do długich
marszów w górach, które przytłaczają go swoim ogromem? Czy zląkł się, wyobrażając sobie serię możliwych do przewidzenia niebezpieczeństw? Czy dotknęła go malaria, grasująca na równinie Pamfili? Czy popadł w konflikt
z Pawłem? Niezależnie od przyczyn tej nagłej dezercji, pozostawiła ona
w ustach Pawła posmak goryczy10.
Zredukowana ekipa rusza w drogę na północ. Idą w głąb lądu: „Oni zaś
przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu
do synagogi i usiedli” (Dz 13,14).

Przez dwa i pół wieku przynależności Azji Mniejszej do imperium rzymskiego, rzymianie wytyczyli na jej obszarach imponującą jak na owe czasy sieć
dróg. Jak w Europie tak i też w Azji Mniejszej, drogi rzymskie przecinały niziny i wyżyny, wiły się przez wzgórza i góry. Prowadzono je trasą możliwie
prostą, żeby legiony mogły się bez przeszkód przemieszczać aż po limes11.
Konieczność zapewnienia posiłków czy zluzowania oddziałów sprawia, że
główne osie prowadzą z zachodu na wschód, z południa na północ.
Trasa obrana przez Pawła i Barnabę po wyjściu z Perge nie jest ściśle
drogą rzymską, jest to odgałęzienie boczne. Zostawiając po lewej stronie
twierdzę Termessos12, uchodzącą za niezdobytą, odkąd zwycięsko oparła się
Aleksandrowi, dwaj towarzysze wchodzą w góry. Nie poruszają się zbyt szybko, gdyż są obładowani. Żeby przejść góry, w których zimno bywa dotkliwe,
zabrali ze sobą długie płaszcze wełniane i solidne buty. Nie zapomnieli stroju
na deszcz, namiotu jako schronienie, zapasu żywności. To wszystko musiało
się zmieścić w torbach. Nie jest wykluczone, że to wszystko przymocowali do
grzbietu osła lub mula. Tak to czynią ci, którzy wybierają się w daleka podróż.
Gdzie śpią? Gdy pogoda na to pozwala, pod gołym niebem lub namiotem.
Przy złej pogodzie proszą o gościnę w gospodarstwie. Niekiedy zatrzymują się u
wskazanej rodziny - najczęściej żydowskiej. Spotkać je można wszędzie. Józef
Flawiusz napisze „Nie ma na świecie ludu, który by nie miał cząstki z naszego”.
W Listach napisze o niewygodach doznawanych w czasie podróży:
„Przez Żydów pięciokroć byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy
razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem
na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od
pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych

7

„Szaweł, zwany też Pawłem”(Dz 13,9).
Attalia była głównym portem Pamfilii, u ujścia rzeki Catarractes.
Perge - najważniejsze z miast starożytnej Pamfilii. Perge - brama hellenistyczna. Według legendy
założone w XIII wieku p.n.e. przez Mopsosa i Kalhasa - uchodźców spod Troi. Chociaż miasto położone było 12 km od morza, mieszkańcy czerpali zyski z handlu morskiego. Było to możliwe, ponieważ
rzeka w czasach starożytnych była żeglowna. Aż do 333 p.n.e. pozostaje w strefie wpływów perskich.
Później poddaje się bez walki Aleksandrowi Wielkiemu. Po śmierci Aleksandra miasto niezależne aż do
129 p.n.e., kiedy staje się częścią nowej prowincji rzymskiej - Asia Minor. Zaczyna się okres prawdziwej prosperity. Miasto staje się jednym z ważniejszych ośrodków kultu Artemidy. W wieku I i II naszej
ery Perge staje się jednym z najpiękniejszych miast Azji Mniejszej. Wraz z wizytą św. Pawła rozpoczął
się chrześcijański okres historii miasta. W V wieku miasto jest już siedzibą biskupa. Gwałtowny koniec
przychodzi w wieku VIII wraz z najazdami Arabów.
10
„Barnaba chciał również zabrać ze sobą Jana, zwanego Markiem; ale Paweł prosił, aby nie zabierać
tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy”(Dz 15,37-38).
8
9
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11

Limes – systemy rzymskich umocnień granicznych wznoszonych na krańcach imperium szczególnie
narażonych na najazdy.
12
Termessos -około trzydziestu pięciu kilometrów na północny zachód od Antalyi, w Parku Narodowym
Gülüg Dagi, pośród gór, rozciągają się ruiny starożytnego Termessos, znanego dawniej, jako "Orle Gniazdo". Dawne miasto dzielnych wojowników zarasta dziś śródziemnomorski las, kryjący wiele niezbadanych
pamiątek przeszłości. Najstarsza historia miasta jest zupełnie nieznana. Nie wiadomo, kto i kiedy je założył. Termessos leży na obszarze historycznej Pizydii. Mieszkańcy tego miasta byli narodem odważnym,
już sam Homer wspomina w Iliadzie ich waleczność i męstwo. Jednak pierwszym potwierdzonym źródłowo zdarzeniem związanym z Termessos było oblężenie go przez Aleksandra Wielkiego w 333 roku p.n.e.
"Orle Gniazdo" pozostało niezdobyte. Rzymianie uznali miasto w 71 roku p.n.e. za niepodległe. W czasach
bizantyńskich, w V wieku, wspomina się o twierdzy, jako o siedzibie biskupstwa. Wkrótce Termessos,
prawdopodobnie na skutek trzęsienia ziemi, zostało opuszczone na zawsze.
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braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu,
w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej
udręce płynącej z zatroskania o wszystkie Kościoły” (2Kor 11,24–28).
Wreszcie po długiej i wyczerpującej wędrówce osiągają Antiochię Pizydyjską13. Jest to duże miasto w sercu regionu górzystego z wysokimi górami.
Najwyższa sięga 2980 metrów.
Każde miasto żydowskie, musi według dawnej tradycji, potwierdzonej
przez Talmud Babiloński 14, przestrzegać dziesięciu reguł za konieczne: mieć
nauczyciela, lekarza z ziołami, chirurga do krwawień, publicznego pisarza,
rzeźnika do zabijania zwierząt składanych w ofierze; następnie zasilać kasę
dobroczynną, zbudować synagogę15, zapewnić funkcjonowanie trybunału,
utrzymywać publiczną łaźnię, urządzić latryny.
Nie będąc miastem żydowskim, Antiochia Pizydyjska gości żydowską
wspólnotę. Ma więc te dziesięć atrybutów, począwszy od synagogi.
Po przybyciu do Antiochii Paweł i Barnaba „weszli w dzień szabatu do
synagogi i usiedli”(Dz 13,14b) . Wówczas, gdy dołączyli się do uczestników
nabożeństwa przełożony synagogi powiedział „Przemówcie, bracia, jeżeli
macie jakieś słowo zachęty dla ludu”(Dz 13,15).
Dość częstym praktykowanym zwyczajem było, że uczestnik nabożeństwa
proszony był do wygłoszenie homilii. W tym wypadku była uzasadniona grzeczność, gdyż goście, którzy przybyli do synagogi byli z daleka, a ponadto Pawła
wyprzedziła sława, jako mówcy. „Wstał, więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił:
Słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga! (Dz 13,16). I tak zaczynając
przemówienie słowami: „Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i wyprowadził go z niej mocnym ra-

mieniem” zaczął wyjaśniać zgromadzonym jak wypełniła się obietnica Boga dana
przed wiekami w osobie Jezusa Chrystusa. Odtąd człowiek nie może więcej liczyć
na Prawo Mojżeszowe, lecz na wiarę w Jezusa, jeśli chce otrzymać przebaczenie
grzechów i usprawiedliwienie. Ci, którzy nie uwierzą w Jezusa niech się obawiają
kary zapowiedzianej przez proroków. „A po zakończeniu zebrania wielu Żydów
i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga” (Dz 13,43).
„W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa
Bożego” (Dz 13,44). Żydzi są niezadowoleni. Siła oddziaływania słów tego
kaznodziei niepokoi ich głęboko. „Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich
zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł
i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam.
Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan.”(Dz 13,45-46).
W ten szabat w Antiochii Pizydyjskiej rodzące się chrześcijaństwo dokonało
pierwszego zasadniczego zwrotu. Skoro Żydzi nie chcą słuchać przesłania Jezusa,
Paweł zwraca się do nie-Żydów. Kościół zaczyna oddalać się od Synagogi.
Paweł nie zapomniał słów, które mu Pan powiedział w czasie modlitwy
w świątyni jerozolimskiej „nie przyjmą twego świadectwa o Mnie” (Dz 22,18).
„Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po
krańce ziemi” (Dz 13,47), „Idź - powiedział do mnie - bo Ja cię poślę daleko,
do pogan” (Dz 22,21).
Tego dnia ci, których w Dziejach Apostolskich nazywają „poganami” słysząc słowa Pawła „radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli”(Dz 13,48).
To doprowadza do niezadowolenia Żydów i to doprowadza do prawdziwego prześladowania Pawła i Barnaby tak dalece, że udaje się ich wypędzić
z Antiochii, o czym wspomina w 2 Liście do Tymoteusza: „prześladowań,
cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii. Jakież to prześladowania zniosłem a ze wszystkich wyrwał mnie Pan!” (2Tm 3, 11) czy jak czytamy w Dziejach
Apostolskich: „Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze
swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium”
(Dz 13,50-51). Sam Pan Jezus powiedział Apostołom „ a jeśliby was gdzieś
nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego
domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych!”(Mt 10,14).
Paweł doznał poznania brutalnej prawdy. Chcąc uniknąć dalszych zajść,
Paweł i Barnaba bez zwłoki opuszczają Antiochię Pizydyjską i udają się do Iko____________________
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13

Antiochia Pizydyjska to miasto leżące w środkowo-wschodnim rejonie Azji Mniejszej (Pizydii) na
brzegach rzeki Antios. Założona przed 280 r. przed Chr. została silnie ufortyfikowana najpierw przez
Greków, a potem przez Rzymian. W 189 r. przed Chr. ogłoszona została przez Rzymian wolnym miastem, a w 6 r. przed Chr. Augusta uznał ją za kolonię rzymską. Był ośrodkiem administracji cywilnej i
wojskowej w południowej części prowincji rzymskiej Galacji.
14
Talmud (z hebr.  דומלתtalmud = nauka) – jedna z podstawowych ksiąg judaizmu. Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, w którym wyjaśniono jak przestrzegać prawa zawartego w Torze w warunkach, jakie zapanowały wśród Żydów wypędzonych z Palestyny w II w. n.e. Talmud składa się z dwóch
części: Miszny i Gemary. Miszna to zbiór, początkowo ustnych, a następnie listownych odpowiedzi
rabinów wiernym, którzy zapytywali jak interpretować praktycznie określone zapisy zawarte w Torze.
Gemara powstawała w dwóch największych żydowskich ośrodkach teologicznych, stąd istnieją dwa
Talmudy: palestyński i babiloński, przy czym ten drugi jest obszerniejszy i uważany za ważniejszy.
15
Synagoga - „zgromadzenie, miejsce zebrań - odpowiada hebrajskim nazwom:  תסנכ תיבBejt knesset
(dom zgromadzenia - obiekt, miejsce spotkań, przeznaczony przede wszystkim odprawianiu żydowskich obrzędów religijnych).
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nium16. Miasto to, w swej historii, wielokrotnie przechodziło spod jednej władzy
pod drugą. Burze i zawirowania historyczne wzmocniły miasto i nauczyły
mieszkańców życia w twardej rzeczywistości. Pomimo napływu obcej ludności
i kultury tradycje lokalne przetrwały. Ikonium wykształciło własne rządy demokratyczne oparte na bezpośrednim wpływie jego mieszkańców. Warstwę rządzącą stanowili oczywiście Grecy. Paweł i Barnaba przybywają do Ikonium wyprzedzeni sławą głosicieli Słowa Bożego. Na królewskiej drodze prowadzącej
z Antiochii do Listry czekał ich, Onezyfor, który wprowadził ich do miasta.
Paweł zastał w Ikonium atmosferę dobrze mu znaną z rodzinnego Tarsu, inną niż
w Antiochii Pizydyjskiej - kolonii rzymskiej. Autor Dziejów Apostolskich pisze
tak o początkach ich pobytu: „weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, tak że wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła” (Dz 14,1). Te słowa autora
Dziejów się wskazują, że teren jest szczególnie dojrzały do przyjęcia Dobrej
Nowiny. Dlatego też obaj Apostołowie nie ustawali w pracy, mimo iż niektórzy
Żydzi sprzeciwiali się sie ich działalności. W Antiochii przeciwnicy Pawłowi
znajdują szybko dojście do władz miasta i skutecznie uniemożliwiają działalność
Apostołom. W demokratycznym Ikonium, sami mieszkańcy czuli się powołani
do wyrokowania o szkodliwości lub pożytku nowej religii. Żydzi wykorzystywali wszelkie swoje wpływy, jakim rozporządzali w Ikonium, by przedstawiać
pracę chrześcijan w złym świetle: „ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli
i źle usposobili pogan wobec braci” (Dz 14,2).
Paweł jednak nie zamierzał się poddawać ani ustępować, przedłużając
swój pobyt w Ikonium. W miarę upływu czasu konflikt z miejscową synagogą
nie tylko nie ustępował, ale przybierał na sile. W grę została wciągnięta cała
społeczność miasta, tak że: „podzielili sie mieszkańcy miasta, jedni byli z Żydami, drudzy z Apostołami” (Dz 14,4).
Św. Łukasz nie wspomina, co było bezpośrednią przyczyną zaostrzenia
się konfliktu po ponad rocznym pobycie Pawła w tym mieście. Apokryf:
„Dzieje Pawła”17 przyczynę tę upatruje w fakcie nawrócenia się Tekli, młodej
mieszkanki Ikonium, należącej do jednej z najprzedniejszych rodzin w mieście.
Tekla porwana zapałem Pawła opuszcza rodzinny dom i udaje sie do Pawła,
aby z jego rąk przyjąć chrześcijaństwo. Rozgniewani rodzice wykorzystując
swoją pozycję, podburzają miasto i przygotowują zamach na życie Pawła

i Barnaby: „Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii: do
Listry i Derbe oraz w ich okolice” (Dz 14,5-6).
Jeden dzień marszu wystarczył im, by dotrzeć do Listry, trzydzieści kilometrów na południowy zachód od Ikonium. Ledwo przybyli „głosili Ewangelię” (Dz 14,7). Wśród słuchaczy znalazł się człowiek który nigdy nie chodził.
Pewnego dnia, gdy słuchał nauki Pawła „ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: Stań prosto na
nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić” (Dz 14,9-10).
Na ten widok rozległy się wśród publiczności okrzyki zdumienia. Dwaj
mężczyźni, którzy dokonali cudu, nie mogli być nikim innym niż Zeusem
i Hermesem18. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: „Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas! Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał” (Dz 14, 11-12) . Paweł
i Barnaba nie znając języka likaońskiego nie reagują. Dopiero do chwili, gdy
kapłan Zeusa, który miał świątynię poza miastem, przywiódł przed bramy woły
i przyniósł wieńce, i chciał z tłumem złożyć im ofiarę. Na tę wieść Apostołowie
Barnaba i Paweł rozdarli szaty. Zawiedziony tłum od entuzjazmu przeszedł do
wściekłości. Podburzeni przez Żydów z Ikonium poganie omal nie pozbawili
Apostołów życia. Pawła ukamienowali, ale cudem wyszedł z ich rąk (Dz 14, 119) . „Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a
następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe19”(Dz 14,20).
Jaki więc był cel Pawła? Dlaczego zatrzymał się w Derbe? Musiał uciekać z Listry, nie mógł zawrócić do Ikonium gdzie już wcześniej groziło mu
niebezpieczeństwo, nie pozostało mu, więc nic innego jak podążać dalej drogą
królewską, czyli do Derbe. Pozostaje pytanie, dlaczego nie powędrował dalej
do swej rodzinnej Cylicji i Tarsu, skoro Derbe jest na samej granicy i miał
blisko do bezpiecznego domu? Paweł wiedział (w tym można by się dopatrywać inspiracji od Ducha Świętego), że jego misja w Likaonii, Pizydii i Pamfilii
nie jest jeszcze skończona. Wiedział, że musi tam wrócić, aby umocnić
18

16
KONYA, staroż. Ikonium miasto w płd. Turcji; 520 tys. mieszk. Jeden z najstarszych ośr. miejskich
w świecie, nieprzerwanie zamieszkany od III tysiąclecia p.n.e. Początkowo w państwie Hetytów, następnie zhellenizowane, od 25 p.n.e. w rzym. prowincji Galacja; w XI w. zdobyte przez Seldżuków,
stol. sułtanatu; w XIII w.
17
Dzieje Pawła, napisany w latach 160 – 170 po Chr. przez anonimowego autora z Antiochii Pizydyjskiej

Hermes jest w mitologii greckiej jednym z 12 bogów olimpijskich. Bóg wędrowców, złodziei i podróżujących. Posłaniec boży. Syn Zeusa i Tytanki Mai, jest bratem Dionizosa, Hefajstosa, Ateny, Afrodyty,
Apolla i innych. Patron wędrowców, złodziei, handlu, kupców, oraz posłańców. Urodził się w górach
Kyllene w Arkadii, gdzie były główne ośrodki jego kultu. Hymn homerowy do Hermesa opowiada, że jako
niemowlę ukradł Apollinowi stado krów, sprytnie myląc ślady. Następnie podarował bratu lirę z jelit
cielęcych i skorupy żółwia, czym złagodził gniew Apollina. W zamian otrzymał, jako oznakę władzy laskę
herolda, zwaną kaduceuszem (kerykejonem), oplecioną dwoma wężami, uśmierzającą spory i kłótnie.
19
Derbe -niewielkie miasteczko graniczne na szlaku królewskim zmierzającym do Cylicji i na wschód
ludność zmienna, napływowa związana z handlem i wojskiem (granica prowincji)
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uczniów i ustanowić prezbiterów, dlatego nie chciał odchodzić daleko, ale
przeczekać w pobliżu, a graniczne Derbe do tego się nadawało.
Brak sprzeciwu, opozycji, prześladowań w Derbe świadczy o tym, że: środowisko to nie było zainteresowane sprawami duchowymi i osoba Pawła nie
zrobiła tam zbytniego rozgłosu, a w każdym razie wieść o nim nie dotarła do
Żydów z sąsiednich miast, którzy przecież znaleźli go i prześladowali w Listrze.
Paweł też chyba celowo trochę ukrył się, nie szukał rozgłosu, chciał przeczekać (bo interesował go powrót!), nie chciał się narażać wiedząc, że wrogowie Listry, Ikonium są blisko. Choć bez rozgłosu i wielkiego społecznego
poruszenia musiała się tu jednak dokonać głęboka praca „pozyskali wielu
uczniów” (Dz 14,21).
Jest wiosna 47 r.. Paweł i Barnaba opuszczając Derbe, gdzie zostawiają gorliwą wspólnotę. Czy kontynuować podróż w kierunku wschodnim? Stąd tylko 260
km do Tarsu. Ale nie tam postanawiają pójść. Być może Taurus20 jest jeszcze zbyt
mocno zaśnieżony, żeby mogli przekroczyć wąski przesmyk Bramy Cylicyjskiej.
Jest jeszcze inny powód pójścia tą samą drogą. Paweł chce odwiedzić wspólnoty,
które założył. Wraca, więc tą samą drogą. Ileż odwagi trzeba, by zjawić się ponownie po kilku miesiącach w miastach, w których napotkał tyle niebezpieczeństw! Przechodzi ponownie przez Listrę, gdzie został obrzucony kamieniami,
przez Ikonium, Antiochię Pizydyjską skąd został wypędzony. Tym razem wszystko przebiega dobrze. Spokój wrócił do umysłów. Wspólnoty chrześcijańskie przetrwały, a nawet się rozwijają. Dwaj posłańcy „umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14,22). W każdej wspólnocie „wśród modlitw i postów ustanowili im starszych” (Dz 14,23). „Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii.
Głosili słowo w Perge” (Dz 14,24-25).
Idąc szybkim marszem udaje się do Perge. Leżące 15 km od Attalii miasto jest przepiękne i ma szczególnie bogatą historię. Założone na początku
I tysiąclecia, widziało przejście wielu najeźdźców, w tym Aleksandra, który
zajął je bez walki. Miasto, leżące u stóp wzgórza chroniącego je od wiatrów
z północnego wschodu i otoczone potężnymi murami, wzbogaciło się o szereg
wspaniałych budowli. Agora otoczona marmurowymi portykami, szeroka aleja
prowadząca na akropol, teatr mieszczący piętnaście tysięcy widzów, stadion
jeden z najpiękniejszych w świecie greckim.

Paweł bez wątpienia podziwia tę perłę urbanizmu hellenistycznego, ale
w rzeczywistości patrzy tylko na dusze ludzkie. To właśnie przebija ze słów
Dziejów Apostolskich „Głosili słowo w Perge” (Dz 14,25).
Kiedy uznali, że osiągnęli to, czego chcieli w Perge dokonać, „zeszli do Attalii a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do
dzieła, które wykonali” (Dz 14 25b – 26). Oto mija blisko 3 lata od wyruszenia.
Przebyli ponad dwa tysiące pięćset kilometrów, z czego tysiąc pięćset drogą
lądową. Jednak to, czego dokonali nie mierzy się ani w jednostkach czasu, ani w
odległości. Sprawozdanie z ich wędrówki wolne jest od jakichkolwiek ozdobników „Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg
przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary”(Dz 14,27).
Założyli sześć Kościołów. Z ludzkiego punktu widzenia jest to sukces połowiczny. Nie wszędzie przyjęto ich tak, jak tego oczekiwali. Dotknęła ich
mściwość części współwyznawców. Nie są w stanie ocenić, czy te wszystkie
ziarna, jakie posiali i jakie zakiełkowały, wydadzą plon obfity czy marne zbiory. Szli szlakiem, z którego w końcu zawrócili. Zawahali się, a potem powrócili tą samą drogą.
„Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”
(Dz 15,1), a miało to miejsce w Antiochii na przełomie 48/49 roku.
Między Pawłem i Barnabą a przybyszami z Judei dochodzi do ostrego
sporu, czy nawróceni na chrześcijaństwo poganochrześcijanie muszą zachowywać przepisy Prawa Mojżeszowego. Ponieważ kontrowersja nasiliła się
w sposób tak dotkliwy, że postanowiono problem ten przedstawić przełożonym
Kościoła jerozolimskiego. Paweł, świadom, że swoją misję może wypełnić
tylko w jedności z apostołami, udaje się ponownie do Jerozolimy, by zaistniały
problem rozstrzygnąć. Różnicę zdań trzeba przedstawić Apostołom. Posłano,
więc Pawła i Barnabę oraz kilku członków wspólnoty antiocheńskiej w tym
także młodego Tytusa (Ga 2,1). W liście do Galatów przedstawia jeszcze jeden
powód, dla którego udaje się do Jerozolimy „przedstawiłem im Ewangelię,
którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, [by
stwierdzili], czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno” (Ga2,2).
Choć dystans do przebycia był duży – 530 km – nikt nie zawahał się podjąć podróży, skoro była potrzeba. Tak oto nagle postanowiono o zebraniu,
które przejdzie do historii pod nazwą soboru jerozolimskiego. Sobór jerozolimski w czasach początku Kościoła jest zgromadzeniem bardzo skromnym.
Uczestniczą w nim Apostołowie obecni w stolicy, to znaczy „Jakub, Kefas
i Jan, uważani za filary” (Ga 2, 9), starsi, delegacja z Antiochii oraz ci, którzy
____________________
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Taurus góry w południowej Turcji, graniczą z Wyżyną Anatolijską. Ciągną się na długości ok. 1500
km i szerokości do ok. 200 km. Składają się z szeregu, często równoległych pasm górskich i płaskowyży stromo opadających do M. Śródziemnego i ku wąskim nizinom nadmorskim. Taurus Środkowy
(Taurus Cylicyjski) z najwyższym szczytem Taurusa — Kaldi Dag (3734 m)

____________________
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„na zebranie weszli bezprawnie, fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie
wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie
pogrążyć w niewolę” (Ga2,4).
Na zakończenie obrad zebrania został zawarty układ pomiędzy „filarami
kościoła” jerozolimskiego a z drugiej strony Pawłem i Barnabą. Układ wyznaczał strefy działalności misyjnej. Paweł i Barnaba mają się udać do pogan,
pozostali do obrzezanych. „ Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą
jakimś poważaniem - jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez znaczenia;
u Boga nie ma względu na osobę - otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili
mi dodawać czegokolwiek. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało
powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi
wśród obrzezanych. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan”(G2, 6-8).
Dla Pawła najważniejszym osiągnięciem było zaaprobowanie przez
uczestników soboru jerozolimskiego głoszenia poganom Ewangelii wolnej od
nakazów Prawa Mojżeszowego. Układ został przypieczętowany „Jakub, Kefas
i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty,
byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, byleśmy pamiętali o ubogich, co
też gorliwie starałem się czynić”(Ga 2, 9-10).
„Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać
ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do
Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo <tej treści>:
Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego
pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji” (Dz 15,22 - 23).
Dwutygodniowy marsz doprowadza ich do Antiochii. Tam też nic nie jest
dla nich pilniejsze, niż zgromadzenie wspólnoty w celu przekazania treści listu
od uczestników soboru: „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od
ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze
uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!” (Dz 15, 28-29).
„Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią” (Dz 15,31).
„Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w licznych przemówieniach
zachęcali i umacniali braci” (Dz 15,32) pozostali przez pewien czas w Antiochii. Do Jerozolimy powrócił Juda. Sylas wolał zostać, nad Orontesem. Miał
chęć pracować razem z Pawłem. Nie będzie czekał długo na taką możliwość.
Paweł czynu, nie potrafi w jednym miejscu zagrzać długo miejsca. cdn
Ks. Adam Anioł COr
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Z ŻYCIA SANKTUARIUM
III FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ MUSICA SACROMONTANA
GOSTYŃ – ŚWIĘTA GÓRA 2008
Początki.
Wielu z nas pamięta wspaniałe koncerty w ramach Festiwalu Muzyki
Oratoryjnej Musica Sacromontana. Zarówno pierwsza jak i druga edycja
Festiwalu okazała się dobrym pomysłem ewangelizacji przez szeroko pojętą kulturę. Świadczyła o tym w szczególny sposób odpowiedź ze strony
melomanów z Gostynia i wielu innych miejscowości. Przed pierwszym
Festiwalem niektórzy mówili: Kto na te koncerty przyjdzie? Jak wybrzmi
ta muzyka po latach w Bazylice Świętogórskiej? Czy uda się zaprosić dobrych wykonawców? Okazało się, że na każdym koncercie świątynia pękała w szwach. Ku zdumieniu wszystkich uczestników akustyka i aranżacja
świetlna wnętrza Bazyliki była niepowtarzalna. Przyjechali najlepsi wykonawcy.
Trzecia edycja.
W dniach 27-28 września i 4-5 października 2008 odbędzie się
w Bazylice Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu III Festiwal
Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana. Ideą wydarzenia jest odkrywanie wspaniałej muzyki pochodzącej z klasztornych zbiorów. Wartość prawykonań realizowanych we współpracy z Polskim Radiem wielokrotnie
doceniano i nagradzano (np. Fryderyk 2008, Srebrny Mikrofon Radia Merkury w Poznaniu, Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego). Organizatorzy
także i w tym roku zapewnili melomanom najwyższy poziom artystyczny
poszczególnych koncertów.
Festiwal rozpocznie się 27 IX o godzinie 20.30 koncertem Missa pro
Don Giovanni w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i Poznańskiego Chóru Kameralnego. Będzie to wyjątkowa inscenizacja finału II
aktu słynnej opery W.A. Mozarta, po którym wykonany zostanie wyjątkowy w skali światowej utwór liturgiczny na kanwie tej muzyki, napisany w
XVIII wieku przez anonimowego kompozytora świętogórskiego. Bardzo
interesujący jest fakt, że słynna opera Wolfganga Amadeusza Mozarta Don
Giovanni już siedem lat po premierze w Pradze była znana na Świętej Górze i stała się motywem napisanego w tutejszym sanktuarium dzieła Missa
pro Don Giovanni. Będzie to muzyczna modlitwa za duszę tego rozpustni____________________
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ka i tym samym uniwersalna prośba o przywrócenie dobrych obyczajów i
przestrzeganie zasad moralnych w naszych czasach.
Następnego dnia, w niedzielę o godzinie 18.30, obędzie się bardzo interesujący koncert Chóru Politechniki Gdańskiej i zespołu folkowego Sierra
Manta, którzy zaprezentują muzykę cerkiewną, gitarową i latynoamerykańską (słynna i wyjątkowo ekspresyjna Missa Criola A. Ramireza). W ten
jesienny wieczór rozmodleni i rozkołysani muzyką latynoską przeniesiemy
się na moment do rozgrzanego słońcem Peru i Boliwii. Przez zapoznanie
się z tą formą wyrazu uświadomimy sobie powszechny wymiar Kościoła i
muzyczną modlitwą obejmiemy chrześcijan żyjących w najdalszych częściach świata.
Po tygodniowej przerwie odbędą się kolejne dwa koncerty. W sobotę, 4 października o godzinie 20.30, usłyszymy prawykonanie słynnych
Nieszporów Józefa Zeidlera. To wspaniałe dzieło „polskiego Mozarta” z
Gostynia wybrzmi w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej i Zespołu
Śpiewaków Camerata Silesia pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Trudno
wyobrazić sobie wspanialsze wykonanie tego arcydzieła, zwłaszcza, że
solistami tego wieczoru będą Anna Mikołajczyk - Niewiedział (sopran),
Anna Bernacka (mezzosopran), Ryszard Minkiewicz (tenor), Dariusz Machey (bas). Można mieć pewność, że muzyka, która wybrzmi podczas tego
koncertu znów wypełni nasze serca dumą, że Józef Zeidler jest kompozytorem na miarę wielkiego Mistrza z Salzburga.
Koncert finałowy poświęcono również kompozytorowi świętogórskiemu. Został on objęty honorowym patronatem przez Elżbietę Penderecką. Oprócz Symfonii nr 40 g-moll Wolfganga Amadeusa Mozarta, usłyszymy kolejne prawykonanie dzieła Maksymiliana Koperskiego. Missa in
D zaprezentowana zostanie przez Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej i
Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją
maestro Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego. Zachwycą nas soliści: Marzena
Michałowska (sopran), Agnieszka Rehlis (mezzosopran), Tomasz Krzysica
(tenor), Robert Gierlach (bas). Pamiętamy zapewne wspaniałe odkrycie
ubiegłego roku, którym było prawykonanie Missa Solemnis Koperskiego.
Missa in D odsłoni nam kolejną część tajemnicy wielkiego patrioty i społecznika dającego koncerty dobroczynne na terenie wielkopolski. Czy okaże się on i dla nas zachętą do bycia nieprzeciętnym, miłującym Boga i ojczyznę ponad wszystko?

Całe wydarzenie patronatem objęli między innymi Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Każdy koncert w ramach Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana jest wydarzeniem na najwyższym poziomie artystycznym.
Zapewniają to wspaniali wykonawcy, unikalna akustyka wnętrza świątyni,
piękno architektury wydobyte profesjonalnym oświetleniem oraz dbałość
organizatorów o najdrobniejsze szczegóły.

____________________
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Kolejna płyta.
Ideą festiwalu jest także dokonywanie profesjonalnych nagrań prawykonań
świętogórskich kompozytorów, tak aby
trwałym materialnym efektem wydarzenia
była realizowana we współpracy z Polskim Radiem i Radiem Merkury w Poznaniu seria fonograficzna Musica Sacromontana. Także w tym roku postanie pofestiwalowy dwupłytowy album CD z
muzyką Zeidlera i Koperskiego. Nasze wydawnictwo cieszy się dużą popularnością wśród melomanów i jest ciekawym upominkiem muzycznym.
Wielu przy tej muzyce odpoczywa, niektórzy się modlą, jeszcze inni wciąż
odkrywają głębię subtelności i kompozytorskich pomysłów. Płyty z serii
Musica Sacromontana budzą zachwyt muzykologów, koneserów wspaniałych wykonań, a także wszystkich, którzy po prostu oddają się wspomnieniom klimatu naszych oratoryjnych wieczorów.
Z radością zapraszam Wszystkich na III Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromonatan 2008 i w załączeniu do tego wydania naszej
Świętogórskiej Róży dołączam ulotkę z programem tegorocznego festiwalu. Zachęcam także do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie
internetowej www.jozefzeidler.eu.
Ks. Jakub Przybylski COr
Dyrektor Festiwalu
____________________
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„NASZE PROŚBY I DZIĘKCZYNIENIA”
MATKO BOŻA ŚWIĘTOGÓRSKA…
dziękuję za 20 lat szczęśliwego małżeństwa Urszuli i Michała; za zdrowie
w rodzinie, pracę, bezpiecznąa jazdę samochodem
Matko Boska, Nieustającej Pomocy, składam Ci gorące podziękowanie, że
otoczyłaś mnie swoją opieką i otrzymałam szansę i pod sercem noszę dzieciątko, na które czekałam 5 lat. Proszę Cię zarazem, abym donosiła ciążę i urodziła zdrowe dziecko, jak również proszę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny.
Dziękuje za te minione krzyże tegoroczne, które umacniają moją rodzinę Lucyna
za uratowanie życia z zawału serca - 80 – letnia Teresa
za wszystkie chwile spędzone z rodziną
dziękuję za powołanie i wytrwanie w tym powołaniu przez 50 lat, proszę jednocześnie o potrzebne łaski na dalsze życie w zdrowiu lub chorobie – niech się
stanie wola Boża we wszystkim. Proszę też o łaski potrzebne dla wszystkich,
których kocham i szanuję, za wszystkich których znam, za moje siostry ze
wspólnot w których byłam i w której obecnie jestem. Dziękuję jeszcze raz za
wszystkie otrzymane łaski w całym moim życiu. – siostra ze Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek SJK
za dobrą pracę, środki materialne pozwalające na godne życie, dobrego męża,
opiekę w rodzinie.
za łaskę przemiany serca mojego taty
za moc trwania w wierze przy Jezusie
dziękujemy za Agatkę w dniu jej trzecich urodzin i za narodziny Wojtka. Czuwaj, Matko, nad nimi
za cudowne ocalenie wnuczka Danielka od tragedii
za danie łaski nadziei
dziękuję Ci Maryjo za wszystkie łaski jakie wyprosiłaś dla mojej rodziny,
a szczególnie za potomstwo Sabiny i Daniela.
Maryjo, Matko, dziękuję Ci za pobyt u Ciebie, z każde słowo skierowane do
mnie. Oddaję Ci każdą chwilę mego życia.
za pomyślnie ukończoną szkołę średnią syna

____________________
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Z NASZEJ AMBONY
Dnia 15 sierpnia br. na Świętej Górze przeżywaliśmy doroczny odpust ku czci
Matki Bożej Wniebowziętej. W tym też dniu w Sanktuarium naszym odbyły się archidiecezjalne i powiatowe dożynki.

WNIEBOWZIĘTA MATKA ZAWSZE NAM POMAGA
I DO POKORY WZYWA
Kochani Czcicieli Matki Bożej Wniebowziętej!
Gloger w „Roku polskim” tak pisze o dzisiejszej Uroczystości: „Wniebowzięcie NMP ze wszystkich świąt ku czci Bogarodzicy to uroczystość najdawniejsza, bo sięgająca pierwszych wieków chrześcijaństwa i zawsze solennie obchodzona. Z obchodem tym kościelnym, który rozmaite dawniej nosił
nazwy jak: Śmierci, Odpocznienia, Zaśnienia i wreszcie Wniebowzięcia, łączy
się w kraju naszym starodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, które dziewczęta wiejskie, nazbierawszy dnia poprzedniego, przynoszą do świątyń, aby je
kapłan przed wielkim ołtarzem poświęcił”.
Istotnie, dzisiaj na Świętą Górę, do Jej Domu przychodzimy i kto tylko
z tradycją świętą czuje „na pamiątkę Jej triumfu i ukoronowania wszystkich
Jej godności” , jak powiedział w 1950 roku Pius XII, ogłaszając uroczyście
dogmat o Jej Wniebowzięciu, przynosi tutaj kwiaty i zioła rozmaite, a także w
czas uroczystej sumy u Jej stóp złożymy wieńce żniwne nie tylko z naszego
Powiatu, ale i z całej naszej Archidiecezji. Przynosimy te dary nieba i ziemi a
także owoc pracy rąk ludzkich i wsłuchujemy się w poety słowa:
„Kwiaty z pół okolicznych uszczknięte i zioła
Przenajmilsze ofiary pracowitej wioski
Przyniosły swe zapachy do wnętrza kościoła,
Przyniosły przed oblicze dobre Matki Boskiej.
W górze jako głos starczy, organ przepowiada,
W dole z piersi ludu płynie pieśń kościelna
U stóp Twych, jasna Pani, wieś swe dary składa,
O pól rządczyni mądra, o królowo zielna.
Przed ołtarzem ksiądz szepcze łacińskie wyrazy,
Woń kwiatów coraz żywiej nad głowy się wznasza:
Ochraniaj nas od klęski, chorób i zarazy,
Królowo ziół przedziwna, pól rządczyni nasza!
Rozśpiewały się usty, organ wciąż przewodzi,
Ten w piersi się uderza, ten znak krzyża czyni:
Obraniaj nas od wojny, ognia i powodzi.
O ziół królowo, można, naszych pół rządczyni”
(W. Rolicz- Lieder)

____________________
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Z NASZEJ AMBONY
Tak mówi poeta, z ogromną pokorą mówi, z ogromną pokorą zwraca się do
Tej, którą najpierw Anioł Gabriel pozdrowił, którą św. Elżbieta witała w swych
progach, która była na weselu w Kanie Galilejskiej z troską nadzwyczajną, i którą
po Jej śmierci, czy zaśnięciu, jak mówią nasi bracia na Wschodzie, najuroczyściej
przywitała na progach wieczności Trójca Przenajświętsza, i którą nad Anioły wywyższyła. A Ona tak w niebie uwieńczona – z duszą i z ciałem, Ona najradośniej
tam śpiewa: „i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim!”. Ale Ona też z wywyższenia swego pochyla się nad nami, nad całą naszą rzeczywistością, także nad
polami naszymi, i najpierw pomaga nam w walce ze smokiem ognistym – z diabłem, który wciąż nam przeszkadza na naszej drodze do nieba, bo chce nas mieć
w piekle swoim; Ona nam tu pomaga i potężnym swym wstawiennictwem wyprasza łaski, abyśmy po śmierci w niebie zamieszkali. Ona jest naszą najwierniejszą w
tej sprawie sojuszniczką i wspomożycielką!
Ale Ona też, tak jak w Kanie Galilejskiej, gdy dostrzegła braki doczesne
tamtych, tak i nam w doczesnych sprawach pomaga i nad naszym codziennym
utrudzeniem wciąż się pochyla. Istotnie, z pokolenia na pokolenie Błogosławiona,
z pokolenia na pokolenie zawsze po stronie dzieci swoich, z pokolenia na pokolenie zawsze podająca nam dłoń swoją.
Ale zaraz też pytanie się rodzi: czy my widząc Jej dłoń matczyną z nieba ku
nam wyciągniętą, czy my z Nią współpracujemy? Czy jest w nas Jej pokora i pokora
ojców naszych, którzy do Jej ołtarzy naręcza kwiatów i ziół przynosili? Czy jest we
mnie pokory wołanie: „Ochraniaj nas od klęski, chorób i zarazy, Królowo ziół przedziwna, pól rządczyni nasza?” Boję się, Bracia i Siostry, że pycha dzisiejszego człowieka, pycha dzisiejszej wsi także nieraz to co święte zasłania. I by nie być gołosłownym to tylko to powiem, że w tym roku, gdy tak wielka susza nas nawiedziła, w Jej
Diecezjalnym Sanktuarium, tu na Świętej Górze, ani jednej Mszy o deszcz nie zamówiono. A w codziennych rozmowach, również ludzi wsi, dziwnie mówili: wy, księża,
nie modlicie się o deszcz i dlatego nie pada. Tak niektórzy mówili, a gdy był tu, w
bazylice, różaniec o deszcz i o urodzaje parę tylko osób do Jej Cudownego Obrazu
przychodziło. O tak, niebezpieczna pycha w dzisiejszym człowieku zamieszkuje. A
Ona w Magnificat swoim z nieba nam przypomina: „A Jego miłosierdzie z pokolenia
na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył
pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższych pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił”.
Takie słowa słysząc nie chcemy być w pysze diabłu tylko potrzebnej, ale z
pokorą wzrok do Niej podnosimy i w pierś się uderzamy, i znak krzyża czynimy, i
z zaufaniem dzieci, które ciągle jeszcze po tej łez dolinie do nieba kroczą wołamy:
„Obraniaj nas od wojny, ognia i powodzi. O ziół Królowo można, naszych pól
rządczyni!” Amen.
Ks. Leszek Woźnica COr

____________________
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KATECHEZA
CZŁOWIEK, KTÓREMU KTOŚ TOWARZYSZY cd
Ostateczny etap Bożego zbawienia
Bóg rozpoczyna ostateczny etap zbawienia człowieka. Realizację tego
planu rozpoczyna od serca Niewiasty. Stwarza nową Ewę. Z natury jest córką Adama, człowiekiem i stworzeniem jak wszyscy ludzie, ale jest wolna od
grzechu, jest Niewiastą Niepokalaną i przez Posłuszeństwo staje się mocą
Bożą, Matką Jezusa Chrystusa. Rodowody w Ewangelii Mateusza i Łukasza
ukazują Jej miejsce w historii narodu wybranego i ludzkości. Jezus natomiast
jest Nowym Adamem, który na pustyni sprzeciwia się skutecznie kusicielowi. W ten sposób ukazują ewangeliści powiązanie z rajem – na pustyni –
„żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu” /Mk 1,13/.
Bóg przez swego Syna przybliża się do człowieka, więcej – jednoczy się
z człowiekiem, przyjmując naturę ludzką za swoją. W czasie chrztu w Jordanie solidaryzuje się Jezus z ludźmi grzesznymi, staje wśród tych, którzy
przychodzą do Jana Chrzciciela po chrzest pokuty i nawrócenia, którzy
noszą w sobie nadzieję „uwolnienia z niewoli”. Jezus stanął wśród nich
i otrzymał potwierdzenie drogi, którą ma pójść: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” /Mk 1,11/. Idzie Jezus do ludzi zamieszkujących ziemię obiecaną. Głosi Radosną Nowinę, że Bóg Jahwe jest Ojcem. Nawróćcie się, zmieńcie swój sposób myślenia i życia, wierzcie w tę
Radosną Nowinę. /por Mk 1,15/.
„Obchodził Jezus całą Galileę … głosząc ewangelię … i lecząc wszelkie
choroby i wszelkie słabości wśród ludu” /Mt 4,23/. Uzdrawiał Jezus człowieka tam, gdzie go najbardziej bolało i to Jezus człowiekowi odkrywał:
„Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy… wstań, weź swoje łoże i idź do
domu” /Mk 2,5.11/.
„Szły za Nim liczne tłumy z Galilei, i Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei
i z Zajordania” /Mt 4,25/. Przyszedł powołać nie sprawiedliwych, ale
grzeszników. Mówił: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście …”, a to znaczy po prostu – zawierzcie mi.
Ale szedł za Jezusem bunt – grzech i szło Jego cierpienie. Zaczęło się
od razu od rodzinnego Nazaretu, gdzie chciano Go ukamienować. Osaczony był stale przez agentów Sanhedrynu, którzy śledzili każdy Jego krok
i każde Jego słowo, gdy chcieli często wprowadzić Go w zakłopotanie sta____________________
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wiając podchwytliwe pytania. Narastało to do bluźnierstw i oszczerstw, że
mocą belzebuba to czyni. Grzech sprzeciwu narastał aż do ostateczności,
do „ostatecznego grzechu” – do uwięzienia, oskarżenia i skazania na
śmierć. Nam przyzwyczajonym, niestety, łatwo jest powiedzieć: Jezus
szedł drogą Woli Ojca. Na modlitwie w Ogrójcu mówił: „Ojcze mój, jeśli
nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola
Twoja”/Mt 26,42/. Człowiek musi się zbliżyć bardzo do Boga, aby Go
zdradzić. „Judaszu pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego” /Łk 22,48/.
Znak bliskości i serdecznej intymności stał się znakiem identyfikującym
Jezusa i wskazującym Go dla strażników oraz znakiem zdrady. Jezus spełnił Wolę Ojca, już na krzyżu jedną miał modlitwę, ostatnią za ludzi: „Lecz
Jezus mówił: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” /Łk 23.34/.
Jezus nie umiera grożąc sądem Bożym, lecz przebacza i usprawiedliwia nie
tylko Rzymian, Żydów, ale ostatecznie wszystkich. Jezus „mówił” - czasownik ten sugeruje czynność powtarzaną. Prośbę o przebaczenie Jezus
wypowiedział nie jeden raz. Nie przebacza osobiście, lecz prosi Ojca
o przebaczenie. Chce aby było jasne, że Jego przebaczenie odsyła do przebaczenia Ojca. Krzyż jest blaskiem przebaczenia Ojca. Krzyż jest obrazem
miłości Boga do człowieka, ale też Jezus zapragnął, by stał się obrazem
miłości człowieka do Boga. Dlatego w przededniu ukrzyżowania, w Wielki
Czwartek, ustanowił Ofiarę Eucharystii, w której jest obecna Ofiara Krzyża
i Zmartwychwstanie Jezusa i chce aby towarzyszyła nam na co dzień do
końca czasów. W tej wielkiej Tajemnicy Wiary Jezus stał się pokarmem –
Chlebem na życie wieczne. Chce być pokarmem – chlebem codziennym.
Zapowiedział przecież: „kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie
wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem” /J 6,54.55/. Jezus
chce nas karmić na nowe życie, nas wszczepionych w Niego. Gdy na Krzyżu żołnierz przebił bok Chrystusa, przygotował miejsce na szczep w Jego
serce. Przez chrzest staliśmy się Jego latoroślami Jego gałęziami” /…/ zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną i razem z innymi gałęziami z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki
oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, pamiętaj,
że nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie… Ty się trzymasz dzięki
wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni” /Rz 11,17-20/.

Wszczepienie wymaga dwóch zranień, aby dwa nacięcia były obok siebie:
rana Bożej Męki Chrystusa, Syna Bożego, i rana naszej męki, naszego
grzesznego życia. Jedno zranione serce – Jezusa obok serca zranionego
grzechem a szukającego życia.
Chrześcijaństwo jest sprawą rany i szczepienia. Nigdy się nie da zapomnieć człowieczej ułomności. Miłość Chrystusa nie czyni człowieka
silnym, ale słabym tą słabością, która jest jednak silniejsza niż wszystkie
inne siły, to słabość zależności od Kogoś Innego. Człowiek jest poddany
prawu słabości – ciągle obecnemu prawu grzechu pierworodnego. Ale jest
też poddany prawu Boskiej pedagogii, która jest widoczna w Niewieście
Maryi. Ona jest ewangelicznym objawieniem działania Ducha Świętego. Jest
obecna w Bożym Narodzeniu, w Kanie
Galilejskiej, przy Krzyżu i w Zesłaniu
Ducha Świętego. Maryja była w decydujących momentach tworzenia się Kościoła.
Ona tam jest! Matka jest Kościołem. Ona
jest jako Matka z każdym człowiekiem ,
aby wszczepiony w Chrystusa, wzrastał.
Ale w człowieku jest także siła grzechu
pierworodnego. Człowiek ciągle pozostaje nim oplątany. Towarzyszy nam
dziś wszędzie, nawet na ekranie telewizora i internetu, z których płyną w
różnej formie wskazania – pokusy węża:
- nie myśl, ale słuchaj i patrz, życie jest takie atrakcyjne, że warto zapracować na nie nawet w niedzielę;
- on po rozwodzie, a ona po przejściach, a jednak sami znaleźli nareszcie
szczęście;
- a jeżeli pojawia się zło, to bój się tylko ziemskiego wymiaru sprawiedliwości, a jeżeli jesteś dość przebiegły albo jesteś w odpowiednich układach
– to …;
- newsy – wiadomości z całego świata – czego to nie może człowiek dokonać /będziecie jak Bóg…/
- kto silniejszy, bardziej przedsiębiorczy - ten zwycięża; a biedny sam
sobie winien, nie ma co się nim przejmować;
- dzieci i starcy są niebezpieczeństwem, zagrożeniem naszego dobrobytu,
a więc … aborcja, eutanazja;
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- tyle jest pokazywanych i zachwalanych rzeczy, które wzbudzają pragnienie posiadania /reklamy/. Człowiek spostrzega, że „drzewo ma dobre owoce do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się
do zdobycia wiedzy”;
Trzeba tu przypomnieć słowa wypowiedziane przez Boga do Kaina: „Dlaczego jesteś smutny i dlaczego chodzisz ze spuszczoną głową? Przecież
gdybyś postępował dobrze, nie maiłbyś głowy spuszczonej; jeżeli zaś nie
będziesz dobrze postępował, grzech waruje u wrót i łasi się do ciebie, a ty
przecież masz nad nim panować” /Rdz 4,6.7/. Tak bardzo często doświadczamy tej prawdy, którą Bóg ostrzegał Kaina – „grzech waruje u wrót i łasi
się do ciebie”. I to wydaje się to nam takie miłe – łasi się do ciebie. Człowiek zamyka się na ostrzeżenia , zamyka się na Boga, żyje tak, „jakby Bóg
nie istniał”. Mówił nam o tym Sługa Boży Jan Paweł II, dany nam jako
znak Bożej troski o człowieka, o zbawienie człowieka. Znamienna była
pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 1991 r. Można było wtedy zauważyć, jak entuzjazm tłumów stygł, gdy Papież mówił o trudnych sprawach przestrzegania Dekalogu. Ojciec Święty robił nam wtedy, „na progu
III Rzeczypospolitej”, rachunek sumienia /Kielce 3.06.1991r./.

Dla wielu ludzi Bóg jest potrzebny tylko w momentach uroczystych –
ślub, urodziny dziecka, pogrzeb itp., lub w chwilach zagrożeń – choroba,
egzamin, nieszczęście itp. Tą wielką ucieczkę ludzi od Boga, która trwa
ciągle od Oświecenia streścił Ojciec Święty Jan Paweł II w książce swojej
„Przekroczyć próg nadziei”. To oddalanie się od Boga jest widzialne
w naszej modlitwie . Bóg jest daleko, a więc modlitwa stała się obowiązkiem przyzwyczajenia, stała się „modlitwą bez duszy”, od której łatwo się
usprawiedliwić. Również Msza św. niedzielna staje się coraz mniej wiążącym obowiązkiem, bez zrozumienia, że tam jest gwarancja zbawienia.
„Ominąłem kościół, bo byłem zmęczony, bo wyjechałem na giełdę, bo
musiałam wyjechać, bo nie odczuwałem potrzeby pójścia do kościoła …
itd. itp.”. Wszystkie te usprawiedliwienia dotyczą również naszego sumienia. Dostrzegamy coraz mniej grzechów. Nie znamy i nie uświadamiamy
sobie cierpienia grzechu, że z moimi grzechami jest mi niedobrze. Nie mam
więc potrzeby pójść do spowiedzi przez miesiące, lata… . Coraz częstsze
i coraz niebezpieczniejsze jest to usprawiedliwienie – nie czuję potrzeby….
Na początku zacytowałem słowa Jana Pawła II, że dzieje człowieka,
ze życie ludzkie to nieustanna walka dobra ze złem, pomiędzy Ojcem
Przedwiecznym a ojcem kłamstwa… Chcę teraz dodać inne jego słowa:
„trzeba, ażeby zwykli ludzie – wszyscy nimi jesteśmy – umieli w swoim
życiu wcielać i wyrażać także i to, co jest niezwykłe. Bo przecież religia to
nie co innego, jak wcielanie i wyrażanie tego, co jest najbardziej niezwykłe, to znaczy Boga, rzeczywistości Bożej, majestatu Bożego” /JPII Góra
Św. Anny 21.06.1983 r./. Życie religijne to jest trud wcielania i wyrażania
Boga, to jest trud na co dzień. To jest życie z Bogiem i to jest świadczenie
o Bogu na co dzień. Czy jest widoczny Bóg dla ciebie, w moim życiu?
Po śmierci Maurice Clavela (1921-1979) pisarza, dziennikarza, autora
sztuk teatralnych, powieści i esejów o tematyce religijnej dał o nim świadectwo Jean Daniel, agnostyk, który napisał: „Z nim miało się zawsze wrażenie, że ma się do czynienia z osobą, której Ktoś towarzyszy”.
To Jezus Chrystus proponuje nam, abym stał się taką osobą, której chce
zawsze towarzyszyć. Nie zamykaj się na to pragnienie Boga w Jezusie
Chrystusie.

Zamykanie się na Boga
To jest wielkie niebezpieczeństwo, którego doświadczamy i jest zauważalne w życiu ludzi, że zamykają się na Boga. Przyczyna pewnie jest
to, że nie rozumiemy i nie potrafimy przeżywać do głębi tej podstawowej
prawdy , że „Bóg jest Miłością”, że kocha każdego , że jest „Najbardziej
Kochającym”. W jakiś sposób jest przed nami zakryte i to nawet dla ludzi
wierzących to dosłowne znaczenie przykazania, że należy Go miłować
„całą duszą swoją, ze wszystkich sił swoich i ze wszystkich myśli swoich”
/Łk 10,27/. Dzięki tej Jego miłości możemy kochać ojca, matkę, syna, córkę i wszystkich, których kochamy. Jeżeli nie rozpoznamy w Bogu tego
Wielkiego Kochającego, to będzie On wielkim , niepojętym Nieznajomym.
Będziemy wtedy tworzyli sobie fałszywe wyobrażenia o Bogu. A ludzkie
wyobrażenia o Bogu będą zawsze pomniejszały Boga bluźnierczo do bożka. Przypomnijmy sobie owego jednego sługę z przypowieści o talentach,
który miał fałszywy obraz swego pana i fatalnie to się dla niego skończyło,
bo uformowała się w nim postawa niewolnika. /por Mt25,24/.
____________________
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DOM REKOLEKCYJNY

Z NASZEJ HISTORII
OŁTARZE BOCZNE POD WEZWANIEM ŚW. BARBARY I MICHAŁA
ARCHANIOŁA ORAZ ŚW. KAROLA BOROMEUSZA I ŚW. ERAZMA
W KOŚCIELE KSIĘŻY FILIPINÓW NA ŚWIĘTEJ GÓRZE.

MOJE WSPOMNIENIE Z POBYTÓW
U STÓP ŚWIĘTOGÓRSKIEJ PANI
W połowie października br. minie 33 lata od mojego pierwszego pobytu na Świętej Górze w Gostyniu. O rekolekcjach świętogórskich dowiedziałam
się z Przewodnika Katolickiego. Po przeczytaniu tej informacji zdecydowałam
się pojechać do Gostynia. Jako mieszkanka Rawicza nie wiedziałam, gdzie jest
Gostyń. Ale przy pomocy mej współpracowniczki ze szpitala dowiedziałam się
i zdecydowałam się, że jadę. Podróż odbyłam autobusem PKS. Gdy przybyłam
do Gostynia była już godzina 17.30. Pamiętam, że padał wówczas deszcz i
było ciemno, a ja nie wiedziałam jak się dostać na Świętą Górę. W pewnej
chwili znalazłam się na rynku, gdzie był postój taksówek. Więc wsiadłam w
taksówkę i przyjechałam do klasztoru. Na furcie przywitała mnie miła siostra
zakonna i poprowadziła do pokoju, w którym miałam spędzić najbliższe rekolekcyjne dni. Pamiętam, że na tamtych rekolekcjach było nas ośmiu uczestników, a prowadził je dobry i serdeczny ks. Jan Rataj COr, który naszej ósemce
zrobił fotografię, na którą z przyjemnością wciąż spoglądam. Przypominam
sobie też rozmowę przeprowadzoną z ojcem Jurą, który w Rawiczu miał rekolekcje, i który nawet próbował w naszym mieście, przy kościele św. Andrzeja
Boboli, założyć Kongregację Filipinów. Ale do tego nie doszło, ponieważ na
przeszkodzie stanęły pewne okoliczności. I taki był początek.
A potem na Świętą Górę, na tzw. skupienia, jeździłam regularnie co
dwa miesiące. Po jakimś czasie do tego samego namówiłam trzy mieszkanki
Rawicza, z którymi raźniej mi było przyjeżdżać do Matki Bożej Świętogórskiej. Dzisiaj po latach wdzięczna jestem Maryi, że mnie do siebie przygarnęła.
Dzisiaj mam już swoje lata i jestem schorowana, ale ciągle czuję Jej opiekę. Ile
tylko mam sił co roku przyjeżdżam na rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej i
św. Filipa. Dzisiaj, jako osoba mająca 88 lat, modlę się o ulgę w cierpieniu i o
możliwość, jeśli taka wola Boża, abym i w tym roku mogła zjawić się na rekolekcyjnej zadumie w domu gostyńskim. Do tego domu tak wielu przybywało
na czele z kardynałem Wojtyłą, który o rekolekcjach zamkniętych w czasie
Złotego Jubileuszu Koronacji Matki Bożej na Świętej Górze tak pięknie mówił. Doświadczona życiem zachęcam wszystkich, aby włączyli się w szereg
nie tylko świętogórskich pielgrzymów, ale również uczestników rekolekcji
zamkniętych, które są ogromną szansą naszej świętości.
Franciszka z Rawicza
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Niniejsza publikacja kończy cykl artykułów omawiających pod kątem historyczno artystycznym ołtarze w świętogórskiej świątyni. Zabytki, którymi zajmuje się opracowanie usytuowane są w ostatnich kaplicach bocznych otaczających część centralną
kościoła. Ołtarz św. Karola Boromeusza i Erazma zajmuje kaplicę północną, a ołtarz
św. Barbary i Michała Archanioła znajduje się w kaplicy południowej.
Fotografie ilustrujące tekst znajdują się w środkowej wkładce niniejszego numeru.
Analiza historyczna
Dysponujemy bardzo skromnymi przekazami historycznymi dotyczącymi
omawianych dzieł. Na podstawie materiałów źródłowych można jedynie stwierdzić, że obecne ołtarze pobudowano w miejscu wcześniejszych. Dawniejsze ołtarze konsekrował w uroczystość Narodzenia NMP (8 września 1713 r. ), bp klaudiopolitański Piotr z Czekarzewic Tarło, pełniący wówczas funkcję sufragana i
oficjała poznańskiego21. Ołtarz z kaplicy południowej otrzymał wezwanie św.
Barbary, Panny i Męczenniczki oraz św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Wyznawcy. W kaplicy północnej ołtarz poświęcono na tytuł św. Erazma Biskupa
i Męczennika oraz św. Karola Boromeusza Biskupa i Wyznawcy. Brak przekazów
pisanych i ikonograficznych nie pozwala wysuwać jakichkolwiek wniosków o ich
fundatorach oraz ich wyglądzie.
Kronika klasztorna wspomina, że 7 września 1751 r. poświęcono dwa ołtarze w miejscu, gdzie stały dawniejsze22. To tymi ołtarzami zajmuje się niniejsze
opracowanie. Ołtarze poświęcił bp Boliński Józef Tadeusz z Kiekrza Kierski sufragan poznański, proboszcz katedry poznańskiej i łęczyckiej, a później biskup
przemyski23. Należy podkreślić, że imiona fundatorów wpłynęły na zmianę tytulatury ołtarzy. Dotychczasowy ołtarz św. Barbary oraz św. Grzegorza Wielkiego
otrzymał wezwanie św. Barbary oraz św. Michała Archanioła, a ołtarzowi który
nosił dawne wezwanie św. Erazma oraz św. Karola Boromeusza zmieniono kolej21

Fundamenta eius in Montibus Sanctis, 1718 AFG A 3, f. 00016.
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. 341.
23
Józef Tadeusz Kierski, siostrzeniec kard. Stanisława Hozjusza, kantor poznański od 1734 r., sufragan
poznański mianowany 19. XI, 1736 r., proboszcz poznański od 1738 r., wikariusz generalny w latach
1737-1739, administrator diecezji w latach 1738-1739, bp. przemyski od 1769, zm. 16. 01. 1783 (Katalogi biskupów poznańskich, opr. J. Wiesiołowski, Poznań 2004, s. 214, przy. 580).
22
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ność wezwań. Przy poświęceniu ostatniego ołtarza z uwagi na uszkodzenie pieczęci potwierdzających autentyczność relikwii złożonych w 1713 r., umieszczono
relikwie śś. Defendenta i Maksyma.
Ołtarz św. Barbary i św. Grzegorza Wielkiego fundował i wyposażył filipin
świętogórski ks. Michał Ładyński. Z archiwaliów dowiadujemy się, że fundator
urodził się w 1690 r., wyświęcony został na kapłana w 1716 roku. Zmarł 31 marca
i spoczął w podziemiach kościoła 31 kwietnia 1759 r., w 42 - leciu kapłaństwa,
przeżywszy 69 lat24. Księga zmarłych nazywa darczyńcę mężem roztropności
jaśniejącym cnotami i zasługami, pilnie przestrzegającym Instytutów św. Filipa
Neri, przykładnym kaznodzieją i gorliwym spowiednikiem25. Do Kongregacji
Gostyńskiej wstąpił już jako kapłan 22 stycznia 1718 r. Dwukrotnie pełnił funkcję
przełożonego wspólnoty: od 28 maja 1745 do września 1748 r. i od 17 października 1754 do 24 października 1755 r. Pod koniec jego kadencji Kongregacja liczyła
13 kapłanów, 3 kleryków i 4 braci26. Ze względu na słabe zdrowie ostatnią kadencję pełnił tylko rok. Urząd przełożonego sprawował po ojcowsku, z łagodnością
ducha, darząc każdego współbrata życzliwością i zrozumieniem. Dbały o kościół i
wrażliwy na piękno przyczynił się między innymi do wymalowania fresków w
kopule dużej, fundował kosztowne sprzęty do zakrystii, a także sprawił aksamit do
ołtarza Św. Krzyża. Ks. Ładyński uposażył fundowany przez siebie ołtarz materialnie, deponując w wigilię święta Nawiedzenia NM P 1754 r. 3000 polskich
złotych na 7% u leszczyńskich Żydów27. Za pozyskane procenty corocznie odprawiano przy ołtarzu określoną ilość Mszy św. Fundacja ołtarza wpłynęła na zmianę
drugiego patrona, którym został św. Michał Archanioł, patron ks. Michała Ładyńskiego.
Drugi z omawianych ołtarzy p.w. św. Karola Boromeusza i św. Erazma
fundował również filipin święto górski, ks. Karol Piotr Behm, syn lekarza pochodzący z Wilna. Także i tym razem dla uczczenia fundatora, to jego patron św.
Karol Boromeusz zajął w ołtarzu pierwsze miejsce. Zanim zdecydował się
ks. Behm wstąpić do wspólnoty filipińskiej pełnił godność kanonika katedralnego
gnieźnieńskiego i poznańskiego oraz posługę proboszcza w Tuliszkowie28. Człowiek bardzo światły i uczony, uzyskał 3 marca 1732 r. tytuł doktora medycyny
i filozofii na Uniwersytecie w Mantui29. Od Stolicy Apostolskiej otrzymał
w 1738 r. nominację na kanonię medycynalną przy kapitule poznańskiej, a w rok
później na podobną kanonię przy kapitule gnieźnieńskiej. Do Kongregacji Gostyń-

skiej wstąpił 12 października 1748 r. Na kapitule zwołanej 16 września 1751 r.,
(…) dispensowano bezwarunkowo i przypuszczono do Decennium zupełnego
z głosem stanowczym (…) Księdza Karola Piotra Behm, przez wzgląd na jego
Światło, Cnotę i dawniejsze Dostojeństwa Kościelne30. Posługując się współczesną
terminologią prawną można powiedzieć, że ks. Karol Behm uzyskał pełne prawa
w Kongregacji. W tym samym dniu został wybrany przełożonym Kongregacji
Gostyńskiej sprawując funkcję do 17 października 1754 r.31 Dobrocią serca, pokorą i pobożnością umiał sobie zjednać całą wspólnotę. Nigdy nie wymagał od
współbraci tego, czego by nie wymagał od siebie. Zmarł 21 lutego 1757 r.
w 56 roku życia, w 20 roku kapłaństwa i pochowany został w podziemiach kościoła pod kaplicą Św. Krzyża32. Ks. Behma łączyły więzy przyjaźni z bp. Tadeuszem Kierskim, który pewien czas zamieszkiwał w klasztorze świętogórskim.
Pozostawił po sobie kilkanaście ksiąg ręcznie pisanych na temat teoretycznej
i praktycznej medycyny, anatomii, spisy leków i sposobów ich sporządzania oraz
traktat na temat prawa kanonicznego Ius Canonicum in compendium redactum33.
Był przykładem przestrzegania Instytutu św. Filipa. Za jego kadencji wskrzeszono
regularne zebrania kapitulne, rozwiązywanie teologicznych kwestii podczas obiadu
i przestrzeganie kolejności odprawiania Mszy św. Księga zmarłych wspomina, że
był wszystkim dla wszystkich, podobając się ludziom, a jeszcze więcej Bogu,
hojny dla ubogich, karmił głodnych, odziewał nagich, świadczył dobrodziejstwa
sierotom, dokonał biegu życia pełen tak dni jak i cnót34.
Fundowane ołtarze pozostawały w stanie pierwotnym do lat 20 – tych
XIX w. W 1821 r. za pośrednictwem prezesa Macieja Rembowskiego zamówiono
nowe obrazy środkowe u malarza drezdeńskiego Arnolda35. Każdy z nich kosztował 180 talarów, a doliczając wartość transportu, cena jednego obrazu wynosiła
ponad 200 talarów. Obraz św. Karola Boromeusza wstawiono w 1824 r., a obraz
św. Barbary nadesłano w 1825 r. Kronikarz klasztorny odnotował, że obrazy bardzo niedoskonale pokrył werniksem malarz Hempel z Rawicza36. Dalsze wiadomości o ołtarzach pochodzą z czasów gruntownego odnawiania kościoła na rok 1868.
W tym roku przypadał jubileusz dwóchsetlecia powstania Kongregacji św. Filipa
Neri na Świętej Górze. Prace nad odnowieniem marmoryzacji prowadził mistrz

24

Liber Defunctorum, AFG A1; K. Dominikowski, dz. cyt. s. 367.
Liber Defunctorum, AFG A1.
26
K. Dominikowski, dz. cyt. s. 350.
27
K. Dominikowski, dz. cyt. s. 348.
28
Tamże, s. 339-340.
29
Dyplom doktorski przechowuje klasztorne archiwum – sygn. AFG B 9.
25
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30

K. Dominikowski, dz. cyt. s. 343.
Tamże, s. 343.
32
Liber Defunctorum, AFG A1.
33
A. Brzeziński, Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Świętej
Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. I, Poznań 1869, s. 199. (Dorobek naukowy
ks. K. Behma zaginął).
34
Liber Defunctorum, AFG A1.
35
K. Dominikowski, s. 546.
36
Tamże, A. Brzeziński, dz. cyt. t. I, s. 290.
31
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Antoni Marcinkiewicz z Poznania37. Ze szkodą dla pierwotnej substancji zabytkowej wymieniono wówczas obrazy w zwieńczeniach. Nowe przedstawienia
św. Michała Archanioła i św. Erazma wykonał filipin świętogórski ks. Bernard
Preibisz.
Proweniencja warsztatowa fundowanych ołtarzy z uwagi na brak dokumentów pozostaje problemem otwartym. Biorąc pod uwagę podobieństwa formalne
można przyjąć, że wyszły z jednego warsztatu. Także nie posiadamy wiadomości
o poniesionych kosztach związanych z ich powstaniem.

leży miecz, z prawej strony widoczna jest wieża z trzema oknami zwieńczona blankowaniem. Kolumny otaczają umieszczone na niskich cokołach przyścienne figury,
nieopracowane z tyłu. Figura z lewej przedstawia św. Archanioła Rafaela prowadzącego małego Tobiasza, który w prawej dłoni trzyma rybę. Archanioł odziany jest w
długą suknię, tunikę sięgającą kolan i pelerynę spiętą na piersi. Prawą ręką trzyma
rączkę Tobiasza, lewa wzniesiona jest ku górze. Na cokoliku złocony napis: St. RAPHAEL. Rzeźba po drugiej stronie ukazuje św. Anioła Stróża ujętego w kontrapoście
trzymającego za rękę dziecko. Anioł z odsłoniętymi ramionami i górną częścią torsu
ubrany jest w luźną szatę przewiązaną w stanie. Wysunięta lewa noga obuta jest
w wysoko przewiązany sandał. Na cokole złocony napis: St. ANGEL. CUSTOS.
Nad obrazem widnieje rokokowy kartusz z cytatem wyjętym z Księgi Ezechiela
rozdz. 33,15 VIVET ET NON MORIETUR (tłum. żyć będzie i nie umrze). Na odcinkach gzymsu spoczywają dwie postacie anielskie z kartuszami ubrane w długie
szaty. Anioł z lewej strony trzyma wzniesiony miecz i kartusz z napisem S. URYEL.
Z drugiej strony anioł dzierży palmę i kartusz z napisem S. GABRIEL. Fresk przedstawia św. Michała Archanioła w stroju rzymskiego legionisty z rozpostartymi
skrzydłami walczącego ze skrzydlatym diabłem. Prawą nogą przygniata do ziemi
potwora, a trzymaną oburącz dzidą wymierza śmiertelny cios. W dali rozpościera się
górzysty krajobraz. Na zwieńczającym gzymsie umieszczone są figury św. Grzegorza Wielkiego oraz dwa popiersia żołnierzy w szyszakach. Św. Grzegorz Wielki
spoczywa na obłokach, ubrany w szatę i płaszcz spięty na piersi, w rękawiczkach
i tiarze. Prawa ręka wzniesiona w geście błogosławieństwa, lewa spoczywa na piersi
i zarazem podtrzymuje papieski krzyż.

Analiza formalna
Omawiane dzieła należą do ołtarzy bliźniaczych z uwagi na układ przestrzenny i zbieżności formalne. Należą do typu ołtarzy przyściennych, architektonicznych, jednokondygnacjowych i jednoosiowych. Zabytki o wysokości ok. 7 m
i szerokości 4 m zbudowane zostały ze stiuku naśladującego marmur. Rzeźby, fryz
belkowanie, kolumny i pola naczółka utrzymane są w kolorze zróżnicowanej bieli.
Część cokołów i część belkowania wykonano w tonacji palonej sieny, w kolorze
popielatym tła, część cokołów oraz pilastry, a głowice oraz ornamenty pozłacano.
Strefę dolną tworzą zdwojone cokoły mocno wysunięte do przodu ujmujące sarkofagową stipes. Skrajne cokoły przyjęły formę konsoli. Ołtarz św. Barbary posiada
schodkową predellę w formie pseudotabernakulum. Część górną czyli retabulum
organizują pilastry i dwie kolumny o kompozytowych głowicach wydzielające
pole centralne. Pola wypełniają pojedyncze obrazy olejne wykonane przez malarza
drezdeńskiego Arnolda, od góry zamknięty łukiem nadwieszonym oraz umieszczone powyżej kartusze z inskrypcją. Obrazy otaczają stiukowe listwy z nadwieszonym gzymsem. Za kolumnami na konsolach spoczywają figury. Kolumny
wspierają wyłamane belkowanie, które na osi środkowej przyjęło formę falistą.
Na górnym profilowanym i gierowanym gzymsie usadowione są postacie anielskie. W zwieńczeniu pilastry i spływy wolutowe wydzielają pole środkowe wypełnione freskiem autorstwa ks. Bernarda Preibisza, otoczone ornamentem rokokowym. Freski ujmują stiukowe ramy w kształcie kwadratu o lekko wciętych dolnych
narożach i wklęsło - wypukłym odcinku górnym. Na gzymsie zwieńczającym
całość umieszczono przedstawienie figuralne.
Retabulum ołtarza p.w. św. Barbary i św. Michała Archanioła. Pole
środkowe zajmuje obraz olejny przedstawiający umieszczoną w centrum św. Barbarę
ujętą frontalnie, klęczącą na obłokach z diademem na głowie. W prawej ręce trzyma
palmę, w drugiej dłoni dzierży kielich z hostią. Ubrana jest w długą suknię w odcieniach zieleni oraz narzucony błękitny płaszcz spięty ozdobną broszą. U stóp świętej
37

A. Brzeziński, dz. cyt. t. II, s. 14.
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Retabulum ołtarza p.w. św. Karola Boromeusza i św. Erazma. Środkowe pole wypełnia obraz olejny przedstawiający usytuowanego centralnie
św. Karola Boromeusza. Święty ukazany jest w pozycji klęczącej z rozpostartymi
ramionami i adorujący Chrystusa na krzyżu. Ubrany jest z ciemną sutannę, białą
komżę i purpurową pelerynę. Przed świętym stoi krucyfiks na ołtarzu nakrytym
białym obrusem. Scena rozgrywa się w pomieszczeniu otwartym, w dali widnieje
kolumna z kotarą i balustradą prowadząca w dół. Górną część obrazu spowijają
obłoki. Powyżej obrazu znajduje się ozdobny kartusz wypełniony słowami z Ps 4,4
DOMIN(US) EXAUDIET MECUM CLAMAVERO AD EUM Ps 4 (tłum. Wysłucha mnie Pan, gdy zawołam do Niego). Z boku retabulum usytuowane są na niskich postumentach przyścienne figury św. Rocha i św. Iwo. Św. Roch ujęty w
kontrapoście, z twarzą okoloną zarostem, prawą ręką podtrzymuje szatę odsłaniając nogę powyżej kolana, lewa dłoń spoczywa na piersi. Ubrany jest w strój pielgrzyma – długa szata przewiązana w pasie, peleryna z muszlami i kapelusz opuszczony na plecy. Z przodu świętego biegnie nagie dziecko wskazujące palcem
w górę. Obok stoi na tylnych łapach pies trzymający w pysku chleb. Na cokole
____________________
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złocony podpis St. ROCHUS. Rzeźba św. Iwo z tyłu drążona, ukazuje postać
w kontrapoście, lewa ręka trzyma księgę, druga odsunięta od ciała i lekko opuszczona w dół. Ubrany jest w sutannę i pelerynę, na którą założona jest stuła. Po
prawej strony świętego stoi dziecko z wzniesionymi ku górze rękami. Na cokole
złocony napis St. IVO. Na górnym gzymsie spoczywają dwie postacie anielskie
trzymające puste kartusze, ubrane w długie szaty z odsłoniętymi ramionami i częścią torsu. W zwieńczeniu fresk ukazuje siedzącego na tronie św. Erazma, trzymający w lewej dłoni pastorał i palmę, a prawa wzniesiona w geście błogosławieństwa. Ubrany jest w strój biskupi – paliusz, mitra, biała szata i purpurowy płaszcz
spięty na piersi. W prawym dolnym narożu freskant umieścił swoje inicjały „XP”.
Ołtarz zwieńcza usytuowana na obłokach rzeźba nierozpoznanego świętego papieża oraz dwóch nagich putt. Święty ubrany jest w obfitą szatę i płaszcz spięty na
piersi, na głowie tiara, prawa ręka wzniesiona w geście błogosławieństwa, lewa
spoczywa na piersi i jednocześnie podtrzymuje papieski krzyż.

złożyła ślub czystości. Ojciec dowiedziawszy się o nawróceniu córki na chrześcijaństwo, kazał zamknąć ją w wieży. Ze względu na szczególne nabożeństwo do
Najświętszej Trójcy, św. Barbara poprosiła ojca, aby kazał wybić w wieży trzecie
okno. Za wiarę w Chrystusa została skazana na śmierć, ścięta mieczem przez własnego ojca. Przed męczeńską śmiercią anioł miał przynieść jej Komunię św.
Drugą postacią kontynuującą wątek hagiograficzny jest św. Grzegorz Wielki, papież w latach 590-604, jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Jest patronem uczonych, nauczycieli, studentów, muzyków, śpiewaków,
mularzy, kopalń, wzywany w czasie dżumy i przy podgarze. Urodził się w senatorskiej rodzinie rzymskiej patrycjuszów. Otrzymał gruntowne i wszechstronne wykształcenie studiując prawo oraz pisma Ojców Kościoła. W latach 571-573 pełnił
urząd Prefekta Wiecznego Miasta. Wkrótce porzucił karierę urzędniczą i z dwunastoma towarzyszami założył klasztor reguły św. Benedykta w rodzinnym pałacu
przywdziewając habit zakonny. Po śmierci papieża Pelagiusza II wybrany został
na Stolicę Piotrową przez duchowieństwo, senat oraz lud rzymski. Podczas szalejącej w Rzymie zarazy miał poprowadzić procesję przebłagalną z obrazem Bogarodzicy. Gdy procesja doszła do mauzoleum Hadriana, na szczycie budowli ukazał
się anioł, który schował zakrwawiony miecz do pochwy. Zaraza ustała, a mauzoleum odtąd nazwano zamkiem Anioła.
Wątek angelologiczny odczytujemy w przedstawieniach archaniołów Michała, Rafała, Gabriela i Uriela oraz Anioła Stróża.
Archanioł Michał, którego imię oznacza któż jak Bóg uważany jest za
Księcia Aniołów i Dusz, Strażnika Raju, Anioła Sprawiedliwości i Obrońcę kościoła Chrystusowego. Patronuje duszom czyśćcowym, umierającym, żołnierzom,
jeźdźcom, mierniczym, konstruktorom wag. Oręduje za ludźmi przed Bogiem
i chroni także przed burzami oraz piorunami. W Księdze Daniela występują jako
obrońca ludu wybranego i pierwszy spośród książąt aniołów, a List św. Judy Apostoła nazywa go wprost archaniołem. Apokalipsa św. Jana Apostoła przedstawia
św. Michała jako anioła prowadzącego zastępy anielskie do zwycięskiej walki
z szatanem i jego sługami. Wizja walki z nieprzyjaciółmi Boga najbardziej rozpowszechniła się w sztuce i ten moment ukazuje fresk z ołtarza. Najczęściej przedstawiany jest pod postacią uskrzydlonego wojownika w zbroi, z włócznią skierowaną w stronę przydeptanego smoka - diabła.
Archanioł Gabriel pojawia się po raz pierwszy w Starym Testamencie
w Księdze Daniela, aby wytłumaczyć prorokowi sen i zapowiedzieć nadejście
Mesjasza. Nowy Testament dwa razy ukazuje Archanioła Gabrielu gdy przynosi
ludziom dobrą nowinę. Zachariaszowi zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela oraz
zwiastuje NMP narodzenie Jezusa Chrystusa. Archanioł Gabriel, którego imię
oznacza Bóg jest mocą patronuje posłańcom, pocztowcom, filatelistom, telekomunikacji, internautom i innym jednostkom informacyjnym. Jego misją jest przyno____________________
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Analiza ikonograficzna
Ołtarz p.w. św. Barbary i św. Michała Archanioła zawiera programy hagiograficzne i angelologiczne, pouczające o wstawienniczej roli świętych patronów
i ukazujące rolę aniołów w życiu chrześcijanina. W wątku hagiograficznym należy
zwrócić uwagę na wstawienniczą rolę św. Barbary i św. Grzegorza Wielkiego jako,
między innymi, patronów od zarazy. Wydaje się, że zaraza grasująca w Gostyniu
i okolicy w latach 1708-1712 była jeszcze żywo w pamięci. Dlatego wybór programu świętych patronów podyktowała pamięć o tym dramacie.
Centralne miejsce zajmuje św. Barbara, która doznaje wielkiej czci wśród
wiernych jako orędowniczka wzywana w czasie zarazy, burzy, gorączki i pożaru.
Jest także patronką dobrej śmierci, górników, rolników, architektów, cieśli, kamieniarzy, dekarzy, kowali, kucharzy, rzeźników, odlewników, dzwonników, hutników, strażaków, artylerzystów, żołnierzy oraz budowniczych fortyfikacji.
Św. Barbara należy do ustalonego w XIV w. kanonu Czternastu Wspomożycieli
i wraz ze św. Katarzyną Aleksandryjską oraz św. Małgorzatą Antiocheńską tworzyła popularną w średniowieczu tzw. grupę Trzech Świętych Dziewic. W ikonografii chrześcijańskiej przedstawiana jest jako młoda dziewczyna w wytwornym
stroju, z gałązką palmową - symbolem męczeńskiej śmierci, z wieżą o trzech
oknach, mieczem nawiązującym do jej ścięcia oraz kielichem z hostią. Atrybuty
świętej stają się czytelne w świetle historii jej życia. Według przekazów hagiograficznych żyła III w. urodzona w Heliopolis w Bitynii, dzisiejszej Turcji, jako jedyna córka zamożnego poganina Dioskura. Była bardzo piękna i uzdolniona, dlatego
ojciec wysłał ją na nauki do Nikomedii nie szczędząc środków na solidne wykształcenie. Tam poznała Ewangelię i nie tylko przyjęła chrześcijaństwo, ale także
____________________
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szenie ludziom Bożego przesłania oraz jego objaśniania. W ikonografii występuje
pod postaciom uskrzydlonego młodzieńca ubranego w długą szatę z diademem na
czole, trzymający lilię, berło, gałązkę palmową lub oliwną.
Archanioł Rafał pojawia się w Księdze Tobiasza towarzysząc i opiekując się
młodym Tobiaszem w drodze z Niniwy do Rega w Medii. Ratuje go od wielu
niebezpiecznych przygód, przepędza złego ducha i uzdrawia starego Tobiasza.
Jego imię oznacza Bóg uzdrawia. Jest patronem lekarzy, aptekarzy, chorych, emigrantów, podróżujących, pielgrzymów, wędrowców, żeglarzy. Sztuka ukazuje
św. Rafała Archanioła pod postacią uskrzydlonego młodzieńca w tunice i długiej
chlamidzie z laską pielgrzyma, krzyżem, rybą, a także z młodym Tobiaszem.
Pojawiająca się w ołtarzu figura z wypisanymi na tarczy słowami Uriel stanowi nieortodoksyjny akcent w programie ikonograficznym. W 745 r. kult anioła
Uriela potępił papież Zachariasz na soborze rzymskim, a synod akwizgrański
w 789 r. wykluczył go z grona aniołów. Uriel według niektórych źródeł pozabiblijnych, uważany był za jednego z archaniołów, który miał przynieść na ziemię znajomość alchemii i kabały. W czasach św. Ambrożego Archanioł Uriel doznawał
wielkiej czci. Jego postać nie wspomina Biblia, natomiast pisze o nim apokryficzna Księga Henocha i IV Księga Ezdrasza, jako archanioła posłanego przez Boga,
aby zapowiedzieć Sąd Ostateczny. Według apokryficznej Ewangelii Bartłomieja
uważany jest za piątego anioła stworzonego przez Boga. Imię Uriel oznacza
w języku hebrajskim Bóg jest światłością. Postać Uriela odnajdujemy w przedstawieniach malarskich związanych z życiem św. Jana Chrzciciela. Na obrazie Andrea di Nerio z około 1350 r. Archanioł Uriel prowadzi św. Jana Chrzciciela jako
dziecko na pustynię, aby tam go nauczać.
Ostatnim przedstawieniem sfery niebiańskiej jest Anioł Stróż. Wiara w tego
anioła opiera się między innymi na biblijnym tekście z Księgi Hioba stwierdzającym,
że każdy człowiek ma swego anioła. Zgodnie z teologią katolicką opieka Anioła
Stróża towarzyszy człowiekowi od chwili narodzin aż do śmierci. Św. Bazyli Wielki
w IV w. uważał, że każdy człowiek ma u swego boku anioła opiekuna i pasterza,
który prowadzi go przez życie. Przedstawienia Aniołów Stróżów w sztuce spopularyzowało się od XVII w. Najczęściej występuje pod postacią uskrzydlonego młodzieńca prowadzącego dziecko za rękę, albo też osłaniając je płaszczem lub tarczą.
Ołtarz św. Karola Boromeusza i św. Erazma prezentuje treści hagiograficzne ukazujące świętych w roli orędowników i reformatorów kościoła.
Najbardziej znaną postacią jest św. Karol urodzony we włoskiej Aronie
w 1538 r. jako syn hrabiego Borromeo. W wieku 21 lat uzyskał stopień doktora
prawa na uniwersytecie w Pawi. Wkrótce papież Pius IV mianował go kardynałem
– diakonem i swoim najbliższym współpracownikiem powierzając mu zarząd archidiecezją mediolańską. Kapłańskie święcenia otrzymał dopiero w 1563 r.
i wkrótce potem biskupie. Brał aktywny udział na Soborze Trydenckim i jemu
____________________
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należy zawdzięczać powstanie zwięzłego katechizmu prawd wiary. Rozwinął skuteczną działalność na rzecz reformy kościoła zakładając seminaria duchowne,
prowadząc liczne synody i zespoły charytatywne. Szybko wprowadził przepisy
Soboru Trydenckiego w swojej diecezji. Jego poczynania reformatorskie stały się
przykładem dla innych diecezji nie tylko we Włoszech, ale w całym świecie katolickim. Uważany jest za ojca odnowy Kościoła Powszechnego. Gdy w 1576 r.
w Mediolanie wybucha dżuma osobiście pielęgnował chorych i umierających zaniedbując swoje zdrowie. Nie dbał o niebezpieczeństwo zarażenie się śmiertelną
chorobą. Zmarł z całkowitego wyczerpania 3 listopada 1584 r. mając zaledwie
46 lat. Jest patronem Mediolanu, boromeuszek zajmujących się opieką nad chorymi, seminarzystów, duszpasterzy, nauczycieli, katechetów. Wzywany bywa także
w przypadku zarazy. Ikonografia przedstawia św. Karola w stroju kardynalskim,
z krzyżem w ręku, podczas rozdawania zadżumionym komunii i namaszczania
olejami świętymi. Jego atrybutami są czaszka, bicz, gołąb, postronek na szyi noszony podczas procesji pokutnych. Najczęściej ikonografia ukazuje św. Karola
klęczącego przed krucyfiksem w pelerynce kardynalskiej.
Wątek orędowników od zadżumionych odnajdujemy w postaci św. Rocha
zaliczanego do grupy Czternastu Wspomożycieli. Urodził się w Montpelier we
Francji ok. 1295 r. ze znakiem czerwonego krzyża na lewej piersi. Po śmierci rodziców rozdał majątek i wyruszył bez środków do życia w pielgrzymią drogę do
Rzymu. Posiadał nadzwyczajny dar uzdrawiania zadżumionych czyniąc nad nimi
znak krzyża. Uratował wielu mieszkańców Rzymu w czasie szalejącej tam zarazy
w 1317 r. Wracając z Wiecznego Miasta zachorował na dżumę w Piacenzy i tam
oczekiwał śmierci. Wtedy zjawił się nagle Anioł uzdrawiając Rocha, a pies codziennie przynosił mu chleb, aż do czasu zupełnego wyzdrowienia. Gdy powrócił
do rodzinnego miasta wyniszczony chorobą nie został rozpoznany. Uznany za
szpiega wtrącono go do więzienia, gdzie wkrótce zmarł. Dopiero po śmierci rozpoznano św. Rocha po charakterystycznym znamieniu krzyża na piersi. Na ścianach
celi więziennej odnaleziono napis Ci, którzy zostaną dotknięci zarazą, a będą wzywać na pomoc św. Rocha, jako swego pośrednika i orędownika, będą uleczeni.
Św. Roch jest orędownikiem od zarazy, zwłaszcza dżumy i cholery, wzywany
bywa przy bólach nóg i kolan. Jest także opiekunem zwierząt domowych, patronem Wenecji, Parmy, Montpelier, szpitali, lekarzy, aptekarzy, grabarzy, chorych,
rolników, ogrodników, stolarzy i brukarzy.
Kontrowersje wzbudza umieszczona figura z napisem St. IVO. W pismach
hagiograficznych odnajdujemy aż czterech patronów noszących to imię. Do nich
należą: św. Iwo Helory kapłan i prawnik, św. Ivo z Anglii misjonarz, św. Ivo z Chartres biskup i prawnik oraz Ivo Odrowąż biskup krakowski. Biskup Odrowąż chociaż
nigdy nie wyniesiony na ołtarze, doznawał publicznego kultu w XVII i XVIII w.
Najprawdopodobniej figura przedstawia św. Ivo Helory z uwagi na strój kapłański,
____________________
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dziecko i księgą. Postać św. Ivo z Helory dobrze też koresponduje z zainteresowaniami prawniczymi fundatora ks. Karola Behma. Św. Iwo (1253-1303) nazwany
„adwokatem ubogich” urodził się w Bretanii, studiował teologię w Paryżu i prawo
kanoniczne w Orleanie. Po powrocie do Bretanii pełnił funkcję adwokata i sędziego
diecezjalnego do rozstrzygania wszystkich spraw spornych. Święcenia kapłańskie
przyjął ok. 1284 r. zostając proboszczem w bretońskich miejscowościach Tredrez
i Louannec. Dał się poznać jako bezstronny, nieprzekupny i sprawiedliwy prawnik
w sądach kościelnych i cywilnych. Brał w obronę biednych i pokrzywdzonych nie
przyjmując żadnego wynagrodzenia. Wyniesiony na ołtarze stał się patronem sędziów, prawników, adwokatów, notariuszy i urzędników ministerialnych, proboszczów, wdów, sierot i ubogich. Postać dziecka ze wzniesionymi rękami przy figurze
św. Ivo wydaje się symbolizować biednych, opuszczonych i szukających ratunku.
W ikonografii występuje z księgą, piórem i kałamarzem.
Fresk zamieszczony w zwieńczeniu ołtarza ukazuje św. Erazma biskupa i
męczennika jednego z Czternastu Wspomożycieli. Pochodził z Azji i ok. 300 r.
sprawował posługę biskupa w Antiochii. Za czasów cesarzy Dioklecjana i Maksymiana był torturowany z powodu wyznawanej wiary. Jego atrybutem jest wyciągarka kotwiczna, którą wydobywano z niego wnętrzności. Został patronem Gaety,
ludzi morza, żeglarzy, powroźników, tkaczy, tokarzy, zwierząt domowych, wzywany przy bólach żołądka i brzucha, kolkach, skurczach, chorób bydła. Jest też
patronem od szczęśliwych porodów. W przedstawieniach ikonograficznych występuje w stroju biskupim z pastorałem i księgą, wyciągarką kotwiczną, liną i szydłem.
W zakończeniu artykułu nasuwają się następujące wnioski. Ołtarze postawiono w miejscu, gdzie już znajdowały się wcześniejsze pod podobnym wezwaniem.
Przedstawione zabytki powstały wkrótce przed 1751 r. i najpewniej wyszły z jednego
warsztatu. Dobra jakość artystyczna pozwala wnioskować o renomowanych budowniczych i sztukatorach ołtarzy. Fundatorami byli księża filipini gostyńscy. Ks. Michał
Ładyński fundował ołtarz p.w. św. Barbary i Michała Archanioła, a ks. Karol Piotr
Behm sprawił ołtarz p.w. św. Karola Boromeusza
i św. Erazma. Na dobór tematów ikonograficznych wpłynęli fundatorzy, których wizerunki świętych patronów
umieszczono w ołtarzu. Program ikonograficzny odzwierciedla też pamięć o tragicznej w skutkach zarazie,
wskazując wiernym na świętych orędowników.
Ks. Henryk Brzozowski COr

ŻYŁ WŚRÓD NAS
„GENIUSZ KOBIETY” W UJĘCIU
BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu stały się słowa Ojca Świętego Jana Pawła II,
który wielokrotnie zwracał uwagę na geniusz
kobiety. W „Liście do kobiet” pisał: „Wyrażam
zatem życzenie, Drogie Siostry, aby temat „geniuszu kobiety” był rozważany ze szczególną
uwagą nie tylko po to, by rozpoznać w nim ślady
Bożego zamysłu, który winien być przyjęty z szacunkiem, ale także po to, by
poświęcono mu więcej miejsca w życiu społecznym i kościelnym”1.
W obecnych czasach cywilizacja europejska bardzo interesuje się naturą
i powołaniem kobiety. Staje się ona jednak - niestety - coraz bardziej okrutna
i coraz bardziej cyniczna wobec niej. Oficjalnie głosząc chwytliwe hasła o
obronie kobiety oraz o jej dążeniu do równouprawnienia, nieoficjalnie walczy
z kobietą oraz z tym, co w kobiecie jest najbardziej kobiecego i genialnego2.
Trzeba dziś - pisze papież w przytoczonym Liście - mówić o zasadniczym
<równouprawnieniu>: skoro kobieta tak samo jak mężczyzna, są stworzeni na
obraz i podobieństwo Boga, zatem oboje też są podatni w równej mierze na
udzielanie się Bożej prawdy i miłości w Duchu Świętym3. Papież oficjalnie
wyraził swą wdzięczność za „tajemnicę kobiety” w słowach: ”Dziękujemy Ci
kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania, cechującą twą kobiecość, wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną
prawdę o związkach między ludźmi”. Życie kobiet dostrzegających w sobie
dar, jakim jest „geniusz kobiecy” jest gwarantem odpowiedzialnego wychowania młodego pokolenia, w tym także wychowania religijnego i moralnego.
Ponieważ „geniusz kobiety” może być rozpatrywany w bardzo wielu
aspektach, dlatego w tym artykule skoncentruję się tylko na literackiej spuściźnie bł. Edmunda Bojanowskiego. Pozostawił bowiem w niej bogactwo myśli
dotyczących „geniuszu kobiety” oraz dowody swojej troski o piękno życia
młodych dziewcząt, które posiadając łaskę wiary i ducha apostolskiego angażował w życie społeczne. W swoich zapiskach dotyczących wychowania napi1

List Ojca Świętego Jana Pawła II do Kobiet, Pallottinum 1995, n. 10.
Por. Ks.M. Dziewiecki, Portret mężczyzny i kobiety XXI wieku, Kraków 2005, s.111.
3
List Ojca Świętego Jana Pawła II do Kobiet, Pallottinum 1995, n. 2.
2
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sał: „Kobieta (…) jest wcieloną Ojczyzną, fizycznie i duchowo, jest karmicielką
niemowląt, żywicielką rodziny, ona przyodziewa, opatruje potrzeby fizyczne
i duchowe, jest wychowawczynią”4.
Ojciec Edmund jako wspaniały pedagog, człowiek wrażliwego serca, poświęcił się nie tylko dla ubogich dzieci, które wydawały mu się najbardziej
zaniedbane, ale troszczył się również, aby ochroniarki, młode dziewczęta
a późniejsze Siostry Służebniczki, dorastały do swego geniuszu kobiecego.
Pragnął, aby dziewczęta ze swojej drogi życiowej, na jakiej Opatrzność je
postawiła, uczyniły sobie drogę do świętości. W swoim Dzienniku pozostawił
takie świadectwo: „Przed południem była u mnie Urszula Szpringer, jedna
z najpierwszych uczennic naszego Instytutu – dziś już dorosła dziewczyna!(…).
Pytałem ją, czy głęboka rozwaga poprzedziła jej szlachetne postanowienie. Czy
czuje się zdolną do wytrwania? Czy nie lęka się cierniów, któremi jej droga do
samego grobu będzie usłana. Zamiast odpowiedzi młodej duszy gotowej na
poświecenie i wymowny uśmiech na ustach świadczył o wewnętrznym spokoju
i dokonanym namyśle. (…) Pożegnałem ją, błogosławiąc z głęboko wzruszonym sercem i ze łzami w oczach. Boże mój, dzięki Ci za chwilę, w której mi
dozwoliłeś pokrzepić się widokiem zbyt rzadkiego już dziś poświęcenia szczerego, cichego i bezinteresownego!”5. Błogosławiony Edmund odczytał, że
geniusz tej młodej dziewczyny tkwi w jej kobiecości, w jej wewnętrznym
pięknie, dlatego zdumiewała go jej postawa bezinteresownego poświęcenia
i pragnienie naśladowania Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego.
Piękna jest kobieca filozofia życia, w której miłość i szlachetność są ważniejsze niż przyjemność i zysk. Kobieta z natury swej jest wrażliwa na piękno
kształtów, kolorów i zapachów, ale też na piękno wewnętrzne, psychiczne,
moralne i duchowe, na piękną miłość, czystość, gościnność, kulturę bycia6. To
właśnie kobieta - stwierdził Ojciec Edmund - utrzymuje pobożność i tradycje
domowe7. To właśnie „piętno młodości, piękno miłości w kobiecie odbija się
najwyraźniej - stąd Najświętsza Panna Królowa, stąd poszanowanie niewiast,
stąd górowanie moralne”8. Nad brzegami jeziorka w Jaszkowie Założyciel
snuł głęboką refleksję „Widziałem pełno kwitnących lilii białych wodnych.
Pamiętam, że od lat dziecinnych szczególniejszy dla mnie urok miały te kwiaty.

Nie mogłem się im i dzisiaj napatrzeć.(…) To znowu patrząc na sięgające za
tymi liliami dziewczęta, pomyślałem: Jeżelić z błotnistych kałów i dzikich zarośli nadwodnych wyrastają tak śnieżnej i czystej białości kwiaty, czemużby
i pośród zaniedbanych, a nawet w zepsuciu zagrzęzłych wiosek naszych nie
miały bezpiecznie wykwitać czyste dusze Służebniczek Najświętszej Panny? Jak
gdyby myśl moją odgadując, siostra Agnieszka przyniosła mi trzy lilie nad
brzegiem jeziorka zerwane. Zapisuję to jako dowód pocieszający wyższych
w niej instynktów ducha9. A potem w Regule napisał, że najpiękniejszą ozdobą
duszy Służebniczki, ma być „czystość, co do duszy i ciała”10.
Geniusz kobiety ma w sobie coś z Bożej Tajemnicy11, bowiem kobieta
może być w pełni szczęśliwa, ale tylko wtedy, kiedy naprawdę uwierzy, że
kocha ją Bóg12. Do jednej z sióstr Ojciec Edmund pisał: „Czujesz się teraz
szczęśliwa i swobodna. (…) Niech Ci Najświętsza Panna wyjedna przyczyną
swoją trwale tę łaskę i błogosławieństwo Boże, abyś umiała wszędzie i zawsze
być swobodna na duchu i w tej swobodzie pracować na chwałę Bożą”13.
Kobieta według Ojca Edmunda była i jest żywym przybytkiem Piękna,
Miłości i Życia. Jako dawczyni życia i żywicielka – jako wychowawczyni
i dziedzicząca wszelkie tradycje14. Wychowanie dzieci w Ochronkach przez
młode dziewczęta miało dla niego szczególne znaczenie. By ułatwić ochroniarkom ich pracę wychowawczą, napisał Regułę w szczególności15, która stanowiła dla nich stały przewodnik pracy wychowawczej. Podkreślił w niej, że
najwyższym celem wychowania ma być troska o to, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi16. Uważał, że jeśli dzieci dobrze będą
zakorzenione w Bogu i w Kościele, to nie zagubią się w świecie i będą świadkami Chrystusa: „Jeżeli więc spotykamy częste upodobanie w naśladowaniu
nawet najdrobniejszych spraw wielkich ludzi, jakże pięknie pojął lud ten wpływ
wychowawczy, gdy dziecku od samego przyjścia na świat każe naśladować
Zbawiciela”17.
Siostry ochroniarki przekazując w swoim środowisku kulturę i wiedzę
pedagogiczną kierowały się ideą Ojca Edmunda, że „wychowanie jest zacho9

Dziennik 8.06.1857 r.
Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga-Rodzicy-Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Katowice 1991, s. 5, n. 4.
11
E.H. Kowalewska, Być kobietą, ale jaką?, Częstochowa 2006, s. 111.
12
Por. J. Krzysztofowicz, Mężczyzną i kobietą stworzył nas. Czy nie mógł prościej?, Kraków 2007, s.52.
13
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, Wrocław 2001, s. 257-258.
14
Por. Miejsce dla słabych wśród silnych, dz, cyt.
15
Por. Sumariusz życia i cnót Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Dębica 2003, s. 30-31.
16
Por. Aby Jego duch wzrastał w nas, dz. cyt., s. 63.
17
Miejsce dla słabych wśród silnych, dz. cyt.
10

4

Por. Miejsce dla słabych wśród silnych, Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego notatki o dzieciach, kobiecie, wychowaniu, narodzie, Siostry Służebniczki Dębickie.
5
E. Bojanowski, Dziennik 1853-1871, Warszawa 1999, 5.04.1853 r.
6
Por. Ks. M. Dziewiecki, Jak wygrać kobiecość, Częstochowa 2004, n.4
7
Aby Jego duch wzrastał w nas, Myśli na każdy dzień, Siostry Służebniczki Dębickie 2003, s.24.
8
Aby Jego duch wzrastał w nas, Myśli na każdy dzień, Siostry Służebniczki Dębickie 2003, s. 24.
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wywaniem obyczajów rodzinnych - ma charakter zachowawczy tych zwyczajów, z których idą obyczaje”18. I tu potwierdzenie znajduje również jego przekonanie, że wpływ kobiecy góruje niewątpliwie nad męskim, tak w utrzymaniu
swojskości, jak też w zaprowadzaniu obczyzny19.
Na innym miejscu w swym Dzienniku zanotował: „Przewoźna nie może
się nachwalić Jagusi. Powiada, że od jej przyjazdu dzieci chętniej chodzą
i wszyscy ludzie się dziwią, z jaką ona chęcią i skorością każdemu pomaga,
w czem może. (…) Oto przykład, jak ochroniarki mogą być wzorem we wsi i jak
mają zjednywać sobie miłość u ludzi, a zasługę u Boga”20.
Zadaniem ochroniarek była nie tylko opieka i wychowanie dzieci, ale także szerzenie właściwego gospodarowania, wspomaganie mieszkańców wsi
w chorobie, kłopotach i w starszym wieku. Zatem według koncepcji Edmunda
Ochroniarki miały uczestniczyć w przekształcaniu środowiska wiejskiego21
„nie wytępiając zwyczajów i obyczajów rodzimych (ochroniarki) mogą ich
prostotę, swojskość i poczciwość odnowić i od grożącej im zagłady stanowczo
ocalić”22.
Dzięki trosce Ojca Założyciela pierwsze ochroniarki odegrały wielką rolę
w krzewieniu cywilizacji miłości. Ich geniusz, naturalne cechy charakteru,
którymi Bóg je obdarzył, prowadziły do pomnożenia poziomu życia w rodzinach. Siostry uczyły wartości takich jak: uczciwość, ofiarność, przebaczenie,
poszanowania drugiego człowieka oraz budziły refleksję u ludzi stojących
daleko od Boga. „Ze łzami w oczach dowiedziałem się o tych wszystkich szczegółach i z całej duszy dziękowałem moim kochanym dziewczętom za ich - powiem - domyślność serca”23. W Dzienniku swoim przytoczył list, który otrzymał od s. Matyldy z Ochronki Jaszkowskiej, w którym pisze m.in. „Siostrzyczki bardzo nam były pomocne w pielęgnowaniu chorych, okazując się tem przy
nich, czem prawdziwie pobożne dusze, oddane Bogu, okazują się w takich okolicznościach: pokorne, pełne poświęcenia i ochoty do oddawania najtrudniejszym chorym posługi, zjednały sobie wszystkie serca i pochwały, tak, że kiedyśmy odwiedzały razem w szpitalu (…), ze wszech stron witali je z okrzykami
radości. <Siostrzyczki z Gosławic> - wołali na nie - <dobre siostry> i żałowali, że już nie są w Gosławicach. Poczciwe siostry! Kocham je i Matka może być

dumna z podobnych córek, które tak dobrze odpowiadają powołaniu swemu”24.
A na innym miejscu zanotował: „Ranni mają wielką pomoc z naszych sióstr,
a szczególnie talent wykrył się w siostrze Katarzynie Andrysiak, którą wszyscy
<szaretką> nazywają. Sama ledwo się na nogach trzyma; wszyscy ranni litują
się nad jej słabością, a uwielbiają jej zgrabność, troskliwość i wytrwałość. (…)
Wszyscyśmy się dziwić musieli jej energii, połączonej z słodyczą kobiecą”25.
To, co robiły służebniczki, to nic nadzwyczajnego, ale one doskonale wykonywały obowiązki swego powołania ze względu na Chrystusa i z poddaniem
się woli Bożej. To poprzez uczynki, a nie tylko przez słowa, uzewnętrzniało się
ich duchowe piękno.
Ojciec Edmund od początku w założonym przez siebie Zgromadzeniu
bardzo troszczył się tak o duchową jak i intelektualną formację swoich sióstr,
mając zawsze na uwadze harmonijny i pełny rozwój każdej z nich. Uwrażliwiał ich, że oddanie się Bogu muszą realizować w codziennym życiu, wskazując przy tym na konkretne i bardzo proste możliwości, o których pisze: „Niech
to święte życie serca waszego, świeci w całym domowym życiu waszym, niech
wypełnianie obowiązków, jakie Bóg wam zleca, praca, nauka, miłosierne
uczynki, cierpliwość, miłość siostrzana i miłość ku dziatkom, i miłość ku cierpiącym bliźnim, staną się jakoby ciągłą modlitwą i nabożeństwem, a będzie
wam dobrze i w tym doczesnym i w przyszłym życiu26. Niewątpliwie przekazywane przez Założyciela zasady Chrystusowej Ewangelii wyzwalały w Siostrach niepowtarzalny charyzmat, ten geniusz, o którym pisze Jan Paweł II
w „Liście do kobiet”. On dobrze rozumiał tę pedagogiczną prawdę, że „istotą
wychowania chrześcijańskiego jest przyprowadzanie człowieka do Chrystusa
i pomaganie mu, by uczył się myśleć i kochać tak, jak myślał i kochał Syn Boży
tu, na ziemi”27. Ojciec Edmund będąc człowiekiem duchowej głębi, był dla
swoich sióstr służebniczek źródłem inspiracji i pociągał je swoim przykładem.
S. Mechtylda zeznaje: „Nauczył mnie, jak trzeba Boga kochać, naśladować Go
i służyć Mu. Jestem szczęśliwa, bo nauczył mnie kochać bliźniego i zrozumieć
biednych”28.
Zawsze, kiedy chodziło o „sprawę Bożą” czy dobro potrzebującego człowieka, bł. Edmund był bardzo wymagający tak wobec siebie jak i wobec sióstr.
Wobec zaistniałych trudnych sytuacji snuł refleksję „Dziś przyszło mi na myśl,

18

Miejsce dla słabych wśród silnych, dz. cyt.
Por. Miejsce dla słabych wśród silnych, dz. cyt.
20
Dziennik 12.10.1854 r.
21
Por. Red. Ks. S. Wilk, Błogosławiony Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek, Lublin 2000, s. 53-54
22
Miejsce dla słabych wśród silnych, dz. cyt.
23
Dziennik 22.07.1854 r.
19
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Dziennik 3.05.1863 r.
Dziennik 20.03. 1863 r.
26
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego, dz. cyt., s. 386-387.
27
Ks. M. Dziewiecki, Najpiękniejsza historia miłości, dz. cyt. s. 125.
28
Sumariusz, dz, cyt. s. 47.
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że powodem opuszczenia się ochroniarek była może moja zbytnia dla nich
pobłażliwość.(…) Przez wytrwałe i cierpliwe znoszenie jakiego bądź krzyża
mogą nie tylko nabyć zasługi przed Bogiem, ale oraz przykładem swym ulżyć
ciężaru tym towarzyszom prac, którzy sobie swój krzyż uprzykrzają. Jest to
zaiste wielkie wymaganie po młodych i słabych dziewczynach i trzeba im bardzo z wolna przydawać tych ciężarów, aby nie odbiegały od swoich dobrych
intencji. (…) Ale zawsze jest to jedyna droga do prawdziwego i należnego rozwinięcia ich zadania”29.
Pisząc o zatroskaniu Ojca Założyciela o rozwijanie „geniuszu kobiecego”
w młodych dziewczętach, potem Siostrach Służebniczkach, za wzór stawiał
Niepokalaną, jako najbardziej aktualny i najczytelniejszym wzór dojrzałej
kobiety. Często Siostrom powtarzał, że: „Bez Niej trudno byłoby żyć na świecie”30. Jej również powierzył założone Zgromadzenie i postawił siostrom za
wzór i przykład pełnego przeżywania macierzyństwa duchowego. Bowiem
patrząc na Maryję można dostrzec, że najpełniejszą realizacją Jej kobiecości
było macierzyństwo. Postawa Maryi wskazuje na to, że nie chodzi tu tylko
o macierzyństwo fizyczne, ale przede wszystkim macierzyństwo duchowe,
które oznacza podtrzymywanie życia w innych ludziach poprzez karmienie ich
kobiecą obecnością, miłością i codzienną troską.31. Maryja jako najpiękniejsza
kobieta uczy, że pierwszym zadaniem każdej kobiety jest zaakceptowanie tego,
że jest kobietą i zrozumienie własnego geniuszu. Drugim zaś zadaniem jest
troska o rozwijanie swej kobiecości oraz rozwijanie swej zdolności do tego, by
wprowadzać innych ludzi w świat Bożej miłości i prawdy32.
I tak jak dla Ojca Założyciela odkrywanie własnego geniuszu i geniuszu
kobiety było czymś bardzo istotnym w Jego pracy wychowawczej tak i dziś
każdy z nas jest zaproszony do odkrywania własnego geniuszu czyli do odkrywania tego, co w każdym z nas jest najbardziej Boże i najwspanialsze, bo
każdego Bóg prowadzi inną drogą po której idąc ma dojść do Nieba...
s. Karoliana Buksa służebniczka dębicka

29

Dziennik 9.11.1854 r.
Rozważ jaki w sercu słyszysz głos, Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego myśli o służbie i powołaniu, Siostry Służebniczki Dębickie.
31
Por. Ks. M. Dziewiecki, Najpiękniejsza historia miłości, dz. cyt.s. 116.
32
Por. Ks. M. Dziewiecki, Najpiękniejsza historia miłości, dz. cyt., s. 118-120; Ks. M. Dziewiecki,
Powołani do życia w prawdzie i miłości, Warszawa 2994, s. 100-102..
30
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MOJE DWA LATA
W przeogromnej do Wspólnoty ufności,
drugiego doczekałem roku w trzeźwości.
Innym on był bardzo od pierwszego,
siebie mam teraz za przebudzonego.
Z trzeźwiejącymi przyjaciółmi pokornie,
kroczę do przodu wolno, acz niezłomnie.
Są tacy, którzy zwą mnie dziwakiem,
na przekór im wytyczonym zmierzam szlakiem.
Taki powód dobrym jest do trzeźwienia,
do żywota złego w pełni odmienienia.
W czasie tym osiągnąłem już wiele,
a cóż to jest, tym się z Wami podzielę.
Zacząć muszę od błogiego wyciszenia,
stan ten wspaniale życie me odmienia.
Mimo, iż nie szczególną moja sytuacja,
spokój wewnętrzny byt mój ubogaca.
Ja trzeźwości, a ona mnie się kłania,
wzgląd mając na czekające mnie zadania.
Siedemset dni tych, z haczykiem małym,
Wędrówki mej kierunek ukształtowały.
Wiem już, że ważniejszą od rozpamiętywania,
o tym kim jestem, sprawa jest pamiętania.
Nie roztrząsania, a w przyszłość baczności,
oddając siebie i wszystko Opatrzności.
O jutrze marząc, dniem dzisiejszym żyję,
skutkiem to z pewnością tego, że nie piję.
Początkiem tylko samo odstawienie,
Bóg, Wspólnota i praca zmieniają me myślenie.
Sam, lecz nie samotnie, ku lepszemu zmierzam,
Wspólnoty i swemu doświadczeniu zawierzam.
Przyczyną tej zmiany pewne jest stworzenie,
Zjawiskowość Jej powodem mego przeinaczenia.
Kosza dostałem, zdania jednak nie zmieniam,
z trzeźwymi dalej zmierzam do spełnienia.
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Zbawczą ta praca, a zwie się trzeźwieniem,
za skarby żadne z drogi niezboczeniem.
Od kiedy dla siebie i dla innych to czynię,
lżejszym, pogodniejszym idę, no i żyję.
Naprawiłem odrobinę błędów z przeszłości,
jak ten choćby względem zaległych płatności.
Co prawda grosza żadnego nie uiściłem,
umorzenie należności jednak wywalczyłem.
Może nie tędy ta droga prowadzić powinna,
lecz jest jaka jest i nie będzie inna.
Teraz o sprawie dla mnie priorytetowej,
a polega ona na odnowie duchowej.
Nie tylko na odnowie, a rozwoju dalszym,
Mniemam, że postępy poczyniłem znaczne.
Choć nie ja siebie powinienem oceniać,
bezdachowca żywot mniej już mi doskwiera.
Skutkiem to, jak wspomniałem przebudzenia,
w siebie samego głębszego jeszcze wejrzenia.
Spokojniejsze obecnie do życia podejście,
powoduje tylko, że chcę jeszcze więcej.
Oczywiście na myśli mam aspekt duchowy,
od innych pomieszania mógłbym dostać w głowie.
Satysfakcji i radości otrzymuję wiele,
główną tego przyczyną to Wy , Przyjaciele.
Z Wami po spełnienie brnąć pragnę w robocie,
z której zysku moralnego dane są mi krocie.
O sponsorze także powiedzieć dziś muszę,
bez niego z miejsca pewnie bym nie ruszył.
Ofiarność Jego jak najbardziej pomocną,
On uczynił mą pracę bardziej owocną.
Mimo nawet chęci na Jego odsunięcie,
a przyczyną było złe bardzo posunięcie.
Zdanie swoje bezwzględnie zmieniłem,
a pomocy większej jeszcze doświadczyłem.
Z obecnej bardzo cieszę się świadomości,
żadnej nie znajduję w sobie pochopności.
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Rozważyć wszystko staram się dogłębnie,
nie jak kiedyś myślałem, że ot tak, odbębnię.
Wierszydeł klecenie bardzo mi pomaga,
potrzebną przy tym dość duża rozwaga.
Głębszej mało może w nich jest treści,
oddaję jednak jak umiem, co ma dusza mieści.
Wszak polegać powinno to na szczerości,
wobec Boga, ludzi i siebie wielkiej uczciwości.
O Świętej Górze nie mogę nie wspomnieć,
co tam przeżyłem, nie chcę zapomnieć.
o Leszku, trzeźwiejących ludzi kapelanie,
o tym, jak ważnym dla mnie Jego przesłanie.
Choć nie opieram się na religii żadnej,
oddać to muszę jak On dla mnie ważnym.
Na nas aowców otwartość wielka Jego
sprawia, iż bardziej wierzę w Nieokreślonego.
Z Leszkiem kontakt bliższy trzymać muszę,
powodem to będzie do otwarcia i serca i duszy.
Względem Pana, wyższej mojej sile,
pokornie żyjąc, ciało swoje chylę.
W drodze mojej On mi przewodnikiem,
co mogę, co nie, pierwszym wyznacznikiem.
Blisko tak Stwórcy nigdy nie byłem,
całym sobą w Nim się zanurzyłem.
O ogromie dla mnie Jego pomocności,
świadczy przebudowa mojej świadomości.
I z Panem i z Wami do celu wolno kroczę,
większą mając nadzieję, że ja już nie zboczę.
Za to, że Jesteście, dziękuję gorąco,
Boga i Was odbieram z ogromną ufnością.
ANDRZEJ PBW
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WIERSZ
Michał Pawlikowski

Paweł Heintsch

Których od ludzi spotkało
to co w ludzkim języku
nie ma imienia

LISTOPAD

Utopionych w wapiennych dołach
w latrynie

Słychać kroki za oknem?
Nie. To spadają liście.
Liście od szronu mokre:
Trudno o tym nie myśleć.

rzuconych w ogień w drutach kolczastych
zdławionych butem na gardle

Gdy patrzeć przez drzwi szparę,
jest aleja i furtka.
Spadają co chwil parę
pod drzwi i do ogródka.
Puszyście iść jest po nich;
szeleszczą jak z azbestu,
tak blisko jest strapionym
słucha tego szelestu.

na rewirach
śmietniskach
pod każdą długością i szerokością
gdziekolwiek człowiek
Wszystkich na słomie obory
wśród bliskich swych
gnojowiska

Jest dzień zaduszny - szósta.
Choć nie widzę nikogo,
muszę myśleć o duszach,
które cierpią ku Bogu. -

wszystkich na salach męki
pośród sterylnie obojętnych
których dusze stoczyło nieszczęście
zanim ich ciało stało się grobem
przyjmij ich
weź ich mi ręce

Bogdan Ostromęcki
KTÓRYCH NIKT
NIE POŻEGNAŁ
Tych których nikt nie pożegnał
w ostatniej godzinie
zanim przyjęła ich ziemia

jak Dziecko .
które Matka uniosła nad żłobem
pewnej nocy
za panowania cesarza Augusta

ZADUSZKI
I
Noc późna. Poszli... już na grobach gasną spóźnione światła
i spływają pomiędzy drzewa, za którymi w przestrzeni
wszystko się w jasną smugę nad ziemią przelewa.
Odeszli żywi i zamknięto bramy. A ja zostałem wśród cienia,
bo my z nimi coś sobie jeszcze mamy do powiedzenia.
II
Było tu dzisiaj w noc czarną gwarno i rojno i strojno, a bez
żałoby, i kolory przy ziemi świecące. Żywi przychodzili
do swoich, między groby... a umarli także brali suknie uroczyste,
jakie tu kiedyś nosili, i siadali na grobach między nimi,
żywymi... na ten jeden, na ten jeden dzień w roku.
A który nie miał z żywych nikogo, wyszedł zza progu grobu;
nic patrząc, i siadł cicho w mroku, na boku.
Zaszeleściło na zagatce z liści i zobaczyłem, jak małe dziecko
przyszło w te ogrojce z ojcem, aby pokazać matce nową lalkę.
I słyszałem skargę biednego człowieka, że został sam w tej
czeluści. . .
Ale przyszedł i stanął, i czeka, bo mówiła, że go nigdy nie
opuści...
.

albo powietrze
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POSYŁAM WAS …
POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
BOŻA SPRAWA, CZY SOCJOLOGICZNE TRENDY?
Spadek powołań
Tak najczęściej określa się sytuację, gdy do seminariów duchownych i furt
klasztornych zaczyna pukać coraz mniej kandydatów chętnych do podjęcia życia
kapłańskiego lub zakonnego. W ostatnim czasie, zjawisko to zaczyna być widoczne w naszej ojczyźnie, choć oczywiście w różnych regionach Polski z różnym
nasileniem. Przez minione dziesięciolecia, wydawało się nam, że ten problem nie
dotyczy Polski „zawsze wiernej”. Przysłuchując się próbom wyjaśnienia tego zjawiska, można wyróżnić dwa skrajne stanowiska. Pierwsze, akcentujące jedynie
rolę Boga w powołaniu człowieka, prowadzi do stwierdzenia, że widocznie tak
Bóg chce i ma w tym jakiś, niezrozumiały teraz dla nas plan, z którym trzeba się
pogodzić. Drugie skrajne stanowisko, akcentuje jedynie czynnik ludzki i próbuje
wszystko sprowadzić do poziomu „marketingu religijnego”, stwierdzając, że widocznie katecheci się nie starają, a moderatorzy w seminariach nie spełniają oczekiwań młodego pokolenia.
Boży plan i wolny człowiek
Patrząc jednak przez pryzmat wiary, trzeba przyjąć, że Bóg stwarza świat
dobrym i przewidując w nim miejsce dla każdego człowieka, obdarza go potrzebnymi talentami, predyspozycjami i to nazywamy Bożym powołaniem. Nie możemy bowiem problemu Bożego powołania ograniczać jedynie do powołania kapłańskiego czy zakonnego. Dotyczy ono każdego człowieka. Każdy winien na swoje
życie spojrzeć jako na Boże zadanie. Dopiero wtedy, gdy człowiek właściwie odczyta Boży plan w stosunku do siebie, sam będzie mógł w pełni wykorzystać swoje
możliwości (poczucie spełnienia) i jednocześnie da wspólnocie w której żyje dobro, które jest jego życiowym powołaniem. Wówczas, jak to się nieraz mówi, będą
piekarze z powołania, nauczyciele z powołania, rodzice i wychowawcy z powołania oraz księża i zakonnice i zakonnicy z powołania. W każdym jednak przypadku
człowiek musi w sposób wolny odpowiedzieć Bogu TAK.
Subtelny Boży głos i hałas świata
Bóg nie wdziera się przemocą w życie człowieka. Subtelnie daje natchnienia, jak gdyby podpowiada i zachęca: jeśli chcesz… Ten sposób działania Boga
wymaga ze strony człowieka pewnej wrażliwości. Podstawowym jednak warunkiem otwarcia się na Boże „sugestie” jest wiara w to, że jestem cząstką Bożego
planu i muszę być w pełni odpowiedzialny za jego realizację. Tylko wówczas
____________________
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człowiek poważnie potraktuje rozeznanie swojego życiowego zadania, nawet
wówczas, gdyby miało ono dotyczyć prozaicznych posług.
Problem często polega na tym, że „hałas świata” utrudnia wsłuchanie się
w subtelny głos Boga. Moda, presja środowiska, oczekiwania rodziny sprawiają, że
człowiek nie tyle chce odczytać Boży plan w stosunku do siebie, co sam chce kreować swoje życie poprzez realizację własnych iluzji. Jest z tym związany brak
zgody na siebie i chęć bycia kimś innym. Widząc sukces kolarza, wydaje się, że
wystarczy wsiąść na rower i również powinno się odnieść sukces. Widząc powodzenie przedsiębiorcy, wydaje się, że wystarczy założyć firmę i też będziemy się
cieszyć powodzeniem. Przy takim jednak myśleniu, nie uwzględnia się drobnego
szczegółu jakim jest Boże powołanie, czyli wyposażenie przez Boga w talenty,
dary, predyspozycje potrzebne do realizacji Bożego planu. Stąd tyle ludzkich dramatów, poczucie niespełnienia i w konsekwencji brak w świecie dobra, które miało
być naszym dziełem.
Odpowiedzialność za Boże powołanie
Odnosząc to do powołania kapłańskiego i zakonnego, trzeba zauważyć, że i
w tych przypadkach „hałas świata” utrudnia właściwe rozeznanie. Skutkiem tego
jest nie tylko spadek liczby osób pukających do drzwi seminariów i furt klasztornych, ale i wzrost zainteresowania tą formą życia. W historii Kościoła bywają takie
czasy, gdy „hałas świata” jest krzykiem ukazującym posługę w Kościele jako bardzo atrakcyjną i intratną posadę, gwarantującą stabilizację w życiu. W takich czasach seminaria i nowicjaty pękają w szwach, a wysiłek Kościoła kierowany jest w
stronę właściwego rozeznania, która z tych osób rzeczywiście została tutaj przyprowadzona przez Boga, a która wdziera się w sposób niegodny, kierując się (nieraz podświadomie) czysto ludzkimi względami. Obecnie wydaje się, że doświadczamy sytuacji odwrotnej. Chociaż Bóg powołuje jak zawsze odpowiednią ilość
pracowników swojej winnicy, to świat krzyczy: Co użyjem to dla nas, bo za sto lat
nie będzie nas. W związku z tym fundamentalnym problemem pozostaje problem
wiary. Czy będziemy za sto lat? Jeżeli życie nasze zmienia się, ale się nie kończy,
to również za sto lat będziemy; i albo będziemy dumni ze swojej ziemskiej pielgrzymki, albo będziemy się wstydzić, że zmarnowaliśmy ten czas na zabawę w
kogoś innego. Odpowiedzialność za uczenie patrzenia w kategoriach wiary na
życiowe powołanie, spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach, którzy zobowiązali się do tego, prosząc o chrzest dla swoich dzieci. Gdy ten fundament zostanie położony, wówczas młodemu człowiekowi łatwiej będzie pomimo „krzyku
świata”, odczytać Boży plan.
Ks. Adam Adamski COr
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KS. RADCA MARIAN BALCEREK
WYCHOWANEK ŚWIĘTOGÓRSKIEGO KONWIKTU
CZCICIEL ŚWIĘTOGÓRSKIEJ RÓŻY DUCHOWNEJ
SYMPATYK GOSTYŃSKIEGO KLASZTORU
Dnia 9 czerwca 2008 r. w kościele parafialnym pw. NMP Śnieżnej w Krzycku Małym została odprawiona Msza św. w 15 rocznicę śmierci ks. Maria Balcerka,
długoletniego duszpasterza tej parafii.
Mimo dnia powszedniego i godzin przedpołudniowych kościół w Krzycku
Małym bardzo licznie wypełnili parafianie, przyjaciele, rodzina a także i kapłani
którzy koncelebrowali Mszę św. za zmarłego duszpasterza i przyjaciela. W tej
rocznicowej uroczystości śp. Ks. Mariana Mszy św. przewodniczył ks. prałat Konrad Kaczmarek były dziekan dekanatu leszczyńskiego i bliski współpracownik ks.
Balceraka. Okolicznościowe kazanie – wspomnienie duchowej sylwetki ks. Mariana wygłosił ks. Kan. Mieczysław Jaraczewski z Leszna Gronowa. Wśród koncelebrantów byli ks. prof. Bogdan Poniży z Poznania, ks. Kan. Jubilat Ryszard Kurpisz
z Pakosławia, ks. prob. Marian Libera z Piłki, ks. Tadeusz Jaskóła – wikariusz
z parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie, ks. Zbigniew Starczewski COr przełożony
ze Świętej Góry oraz miejscowy proboszcz ks. Kan. Stefan Stachowiak. Uczestnicy
uroczystości po Mszy św. przeszli na miejscowy cmentarz, by przy grobie modlić
się za zmarłego kapłana – brata i przyjaciela.
Związki wiernej przyjaźni i miłości braterskiej ks. Radcy Mariana Balcerka
z Świętogórskim Sanktuarium są bardzo długie. Jako 9 – letniego chłopca matka
przywiozła go z pobliskiego Krzywinia na Świętą Górę i oddała do konwiktu pod
opiekę filipinów. Ta więź i przyjaźń śp. Ks. Balcerka trwała przez całego jego
młodzieńcze i kapłańskie życie. Wciąż powracał na Święta Górę, gdzie dojrzewała
decyzja o jego kapłaństwie, a następnie by powierzać Bożej Matce swoje kapłaństwo i duszpasterską posługę, którą ukochał bez reszty. Filipini świętogórscy bardzo często przybywali do parafii w Krzycku małym z różną posługą duszpasterska i
rekolekcyjną doświadczając ogromnej życzliwości i braterskiej miłości tak od staruszki matki, zatroskanych sióstr oraz od niego samego. Pozostaje w żywej pamięci
jako kapłan na wskroś maryjny, pełen pokory i miłości, a nade wszystko szacunku
wobec tych, dla których był duszpasterzem, ojcem, bratem i przyjacielem.

____________________
- 51 -

PISZĄ DO NAS
Przed piętnastu laty, dokładnie 9 czerwca 1993 roku, zmarł w Lesznie ksiądz Radca Marian Balcerek. Święcenia kapłańskie otrzymał w Poznaniu w r. 1938 z rąk ówczesnego Prymasa Polski, ks Kardynała Augusta
Hlonda. W latach 1940-1945 był więźniem obozu koncentracyjnego w
Dachau. Po wojnie jeszcze przez trzy lata pracował jako duszpasterz Polonii w Niemczech. W latach 1948-1984, a więc przez 36 lat był proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej w Krzycku Małym.
Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Lesznie i przez 9 lat posługiwał w
naszej parafii. Był cenionym spowiednikiem i człowiekiem bardzo pogodnym, zawsze uśmiechniętym i życzliwym dla wszystkich którzy go znali.
Przedstawiamy poniżej relacje i świadectwa byłych parafian z
Krzycka dla których ks. Marian Balcerek przez wiele lat był nieocenionym
duszpasterzem i duchowym przewodnikiem na drodze do zbawienia.
Autorką pierwszego świadectwa jest siostra elżbietanka Ewa Łukasza Kirsch,
mieszkająca obecnie w Karwi woj. pomorskie.

Podczas mego 20-letniego życia w domu rodzinnym, w ukochanej
parafii krzyckiej, wśród życzliwych sobie jej mieszkańców starałam się
czerpać siłę i wzrost do przyszłego życia. Czerpałam wiele ze źródła, czyli
od samego pasterza. Mieszkałam bardzo blisko kościoła i plebanii. Nasz
wspaniały ks. proboszcz też pewnie nieraz obserwował nas, dzieci, bawiące
się na swoich podwórkach.
Moim powołaniem jest miłość - św. Teresa z Lisieux. Uważam, że
takie motto może przysługiwać ks. M. Balcerkowi na zwieńczenie jego
życia i pracy w naszej parafii. Kochał św. Tereskę, św. Marię Goretti, św.
Maksymiliana, i tylu innych świętych. I z dużą gorliwością nam o nich
opowiadał podczas homilii i katechezy. W czasie spotkań jubileuszowych
czy imieninowych wytwarzał swoją obecnością niepowtarzalną, Bożą atmosferę i radość poprzez refleksyjne rozmowy i śpiew.
Cała postać tego Kapłana i człowieka promieniowała głębokim życiem wewnętrznym. Jako młody kapłan został osadzony w obozie w Dachau. Wierzył i ufał bezgranicznie św. Józefowi, dziękując mu za cudowne
ocalenie.
Często można było zobaczyć tego kapłana przy pracy w swoim
ogrodzie, gdyż kochał przyrodę. Ale jeszcze częściej spacerował po ogro____________________
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dzie odmawiając brewiarz lub różaniec. Aktywnie zachęcał parafian do
obecności na dorocznej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele
parafialnym. Słowa zachęcały, nawet pracownicy miejscowego PGR-u
przychodzili w ubraniach roboczych, podczas przerwy południowej na
krótką adorację. Sam ksiądz długie godziny spędzał w pierwszej ławce na
modlitwie przed swoim Panem.
Byłam świadkiem wielkiej troski naszego proboszcza o chorych,
gdyż odwiedzał także moją chorą babcię. Nazywał ich swoim bankiem i
zlecał im intencje do modlitwy.
Kochał Eucharystię i dbał o jej godne sprawowanie. Każda uroczystość parafialna miała bogatą oprawę. Miał wspaniały kontakt z parafianami, odwiedzał rodziny, interesował się problemami ludzi. Dbał o śpiew
liturgiczny, dzięki temu znam wiele pieśni kościelnych, śpiewanych w moim dzieciństwie w naszym kościele.
Posyłał młodzież i dorosłych na rekolekcje do pobliskiego Gostynia.
Kochał to miejsce, gdyż w cieniu bazyliki wzrastał. Miłość do Maryi
wszczepiał swoim podopiecznym, którzy Matkę Bożą Śnieżną czczą też
jako swoją Patronkę.
Ks. Balcerek bolał bardzo nad tymi, którzy stali dalej od kościoła.
Modlił się za nich, ale nikogo nie potępiał i każdego usprawiedliwiał. Ks.
proboszcz potrafił bardzo umiejętnie zachęcać dzieci i młodzież do czytania
książek, zwłaszcza żywotów świętych. Ciekawą i bogatą spuścizną po ks.
proboszczu są kroniki parafialne. Wspaniały kronikarz umieścił wydarzenia
w naszej skromnej, wiejskiej parafii na tle wydarzeń całego Kościoła, świata
i Polski. Bogata kopalnia wiedzy dla przyszłych pokoleń i historyków.
Modlił się często o powołania kapłańskie i zakonne z naszych rodzin. Cieszył się, że z parafii wyszedł kapłan i dwie siostry zakonne. I
pewnie dalej wyprasza swoim duchowym synom i córkom nowe łaski i
cieszy się, że jego następcy, nowi już proboszczowie, dalej godnie prowadzą swój lud do Boga. Niczego nie zatracili, wprost przeciwnie, parafia
wspaniale się rozwija.
Czuję dług wdzięczności wobec ks. Mariana Balcerka. Jestem pełna
zachwytu i podziwu. Nie spotkałam takiego drugiego kapłana w całej swej
26-letniej posłudze katechetycznej.
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Drugie świadectwo składa pani Zdzisława Zaheł-Koniuszy, mieszkająca obecnie
w Myślenicach.

Jako była parafianka mieszkająca w Krzycku, mogę z całym przekonaniem powiedzieć o ks. Marianie Balcerku, że był to dla nas człowiek
święty. Wiem, że był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau, że
przeżył gehennę tego obozu, ale niechętnie o tym mówił, zwierzał się tylko
nielicznym osobom. W obozie zetknął się z wieloma. znanymi kapłanami,
m. in. z biskupem Michałem Kozalem, z księżmi: F. Błachnickim, Ignacym
Jeżem, Kazimierzem Majdańskim i Teodorem Korczem. Brał udział w
corocznych pielgrzymkach do Kalisza aby dziękować św. Józefowi za cudowne ocalenie.
Inne zalety ks. Mariana to pogoda ducha, miłość ku ludziom i wielka
troska o wzrost duchowy parafian. Po każdej mszy św. była odmawiana modlitwa papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła, którą parafianie znali
na pamięć. Kazania były bardzo piękne, nawiązywały do treści Ewangelii
oraz przepełniała je troska o wiedzę i umiejętności parafian. Uczył mnie
religii w szkole podstawowej i miał duże umiejętności pedagogiczne.
Ks. Marian był człowiekiem wielkiej pokory, był maryjny i rozmodlony a swoich parafian zachęcał do modlitwy. Jego jedynym środkiem
lokomocji był rower, który nieraz pożyczał dzieciom. Czasami korzystał z
łódki którą płynął po jeziorze do Gołanic aby tam odprawić mszę świętą.
Kochaliśmy bardzo naszego kapłana. W dniu jego imienin - 2 lutego dzieci już rano przybiegały na plebanię by złożyć mu życzenia. Raz nawet, w
pałacu Krzyckich wystawiono teatrzyk na temat św. Bernadetty i Lourdes.
Ksiądz był bardzo szczęśliwy, ale władze PRL szykanowały parafian za ten
katolicki występ a mój ojciec Franciszek został pozbawiony pracy.
Kochał kwiaty i naturę, pielęgnował róże a wśród ścieżek ogrodu
wędrował często z różańcem i brewiarzem. Zawsze miał czas dla ludzi i dla
dzieci. Zachęcał wszystkich do czytania gazet i książek, którymi chętnie
obdarowywał parafian. Umiał ludzi pocieszać gdyż sam poznał ból i cierpienia drugich. Każdego przyjmował serdecznie, każdemu pomagał. Był
przy tym taktowny i miał poczucie humoru.
Często bywałam z moją rodziną w Krzycku. Widziałam, jakim był
dobrym synem, wzorowym bratem, szlachetnym człowiekiem. Umarł w
Lesznie w. wieku 80 lat, pozostając przez ostatnie lata pod szlachetną opieką swoich sióstr. Chwała im za to!
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NASZ KALENDARZ

Trzecie świadectwo złożył w kwietniu 2008 r. Bogdan Strażyński,
mieszkający w Oslo.

W wieku 14 1at wyjechałem już z parafii przenosząc się do szkoły w
Poznaniu, a kilka lat później wyjechałem z kraju. Byłem ministrantem
przez 7 lat i te lata spędzone blisko proboszcza zostawiły ślad na całe życie.
Ks. Marian był wymagający. Pamiętam, że nie przepuścił ani jednego słowa z ministrantury, której musieliśmy się uczyć na pamięć, po łacinie. Dobrze się czuł wśród dzieci i młodzieży, rok rocznie zabierał ministrantów na Świętą Górę w Gostyniu. Byłem wówczas częstym gościem ks.
proboszcza. Z racji pewnych umiejętności jakie posiadałem dawał mi różne
zadania do wykonania. Przy tych okazjach, często jedliśmy razem obiady
podczas których opowiadał mi o swoich przeżyciach, o rozumieniu prawd
wiary, o wartości nabożeństw, o bliskości Boga w codziennym życiu.
Świadczył o tym na co dzień w kontaktach z parafianami, nigdy nie przeszedł obok człowieka nie zatrzymując się choć na krótką rozmowę. Interesował się życiem ludzi wśród których żył. Lata ciężkich doświadczeń wojennych i nieludzkiego obozu, w którym stracił zdrowie, owocowały w
moich oczach stylem życia, jakie prowadził.
Najwyraźniej lubił mnie, choć zdałem sobie sprawę znacznie później. Po cichu liczył, że może Bóg powoła mnie do stanu kapłańskiego, ale
cieszył się, że ma młodego organistę i zabierał mnie na wszystkie odpusty
w okolicy, bym grał podczas Mszy św. które celebrował.
Słyszałem od innych księży, że był dla wielu wzorem i przyjacielem.
I ja, do dziś uważam Go za swego przyjaciela. Z Jego naukami poszedłem
w świat już w młodym wieku i do dziś często do nich wracam. Mówię Mu
czasem o tym, kiedy odwiedzam Go na cmentarzu w Krzycku. Myślę, że
jest zadowolony.
Opr. Ewa i Tadeusz Kwapiszowie
Powyższe materiały udostępniły nam mieszkające w Lesznie - siostry śp. Ks. Mariana Balcerka - Janina i Jolenta Balcerek, którym z całego serca dziękujemy.
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PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIEŃ
2.10. -

7.10. - III FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ
MUSICA SACROMONTANA

7.10. -

9.10. - Rekolekcje dla kościelnych i dekoratorów

10.10. - 12.10. - Rekolekcje dla Odnowy w Duchu Świętym
12.10. - Pielgrzymka parafii leszczyńskich
17.10. - 19.10. - Dni Skupienia dla rodzin i przyjaciół uzależnionych od alkoholu 20.10. - 22.10. - Rekolekcje dla Organistów 24.10. - 26.10. - Skupienie dla Młodzieży Żeńskiej
3.11. - Skupienie Sióstr
3.11. -

6.11. - Rekolekcje dla Księży

7.11. -

9.11. - Rekolekcje dla „Caritas” -

10.11. - 13.11. - Rekolekcje dla Księży Federacji Kongregacji
Oratorium św. Filipa 14.11. - 16.11. - Rekolekcje Biblijne
17.11. - 20.11. - Rekolekcje dla Księży 21.11. - 23.11. - Rekolekcje dla „Caritas” 24.11. - 27.11. - Rekolekcje dla Księży Moderatorów 2.12. - Skupienie Sióstr
12.12. - 14.12. - Skupienie dla Młodzieży Żeńskiej
18.12. - 21.12. - Rekolekcje dla AA
30.12. -

2.01. - Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej i św. Filipa
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RADUJCIE SIĘ
PIEŚŃ MISERERE
Filip często bawił się kosztem poczciwego Baroniusza i nie omieszkiwał
dokuczać mu, aby wystawiać na próbę jego cierpliwość.
Nasz Święty, będąc poproszonym na ślub niejakiej Gabrieli da Cortona,
zabrał z sobą Baroniusza, aby mu dotrzymywał towarzystwa.
Po ceremonii w kościele, obydwaj zostali zaproszeni na oficjalne przyjęcie,
w którym uczestniczyły bardzo szacowne osoby.
Przy deserze przyjaciele nowożeńców podnieśli się, aby wznieść toast na
ich zdrowie i szczęście. Niektórzy sąsiedzi przy stole, znając wesołe usposobienie Świętego, powtarzanymi pod jego adresem oklaskami prosili ,go,
aby przemówił.
Święty, mając u swojego boku Baroniusza, zawołał, wskazując współbiesiadnikom na niego:
- On deklamuje bardzo dobrze!
Biedny Baroniusz, był speszony i nie wiedział, co powiedzieć. Wtedy
Święty szepnął mu do ucha:
- Wstań, Cesare, i zaśpiewaj Miserere.
Baroniusz przez chwilę się wahał, ale wobec nalegania Filipa, zaczerwieniony ze wstydu na twarzy, podniósł się pośród ożywionych oklasków gości, którzy spodziewali się kto wie jakiego toastu.
Tymczasem, ku powszechnemu zdumieniu, Baroniusz zaintonował uroczystym głosem psalm "Miserere". Stopniowo w sali zapanowała wielka cisza
i wszyscy w religijnym skupieniu słuchali psalmu, jaki Kościół śpiewa
podczas dni pokutnych.
Były to oryginalne lekcje Dobrego Filipa.
Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri

* ☺ * ☺ * ☺ *
Bóg przyjmuje umarłych. Nagle ktoś wbiega, rozgląda się i szybko wybiega. Sytuacja powtarza się kilka razy. Zdziwiony Bóg pyta sekretarza:
- Kto to jest?
A on odpowiada:
- To z reanimacji
____________________
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RADUJCIE SIĘ
- Kiedy były pierwsze wolne wybory?
- Bóg wziął Adama, pokazał mu Ewę i powiedział: Wybierz sobie żonę.

* ☺ * ☺ * ☺ *
Przychodzi do spowiedzi bardzo zawstydzony facet:
- Proszę księdza, oszukałem Żyda. Czy to grzech?
- Nie synu, to cud.

* ☺ * ☺ * ☺ *
- Księże proboszczu. Przed kościołem biją się hipisi z punkami.
Ksiądz odgarnia włosy z czoła:
- I jak radzą sobie nasi?

* ☺ * ☺ * ☺ *
Mama pyta sie swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.

* ☺ * ☺ * ☺ *
- Tato, czy nauczyciele dostają pensje?
- Oczywiście!
- To niesprawiedliwe! Więc dlaczego my - uczniowie - zawsze musimy odwalać za
nich całą robotę?

* ☺ * ☺ * ☺ *
Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do
przechodzącego policjanta.
- Co się stało?
- Tam... nasz nauczyciel...
- Wypadek?!
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował!
Br. Franciszek Kiklica COr
____________________
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APOSTOLSTWO MODLITWY
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
PAŹDZIERNIK:
Misyjna:
Aby w tym miesiącu poświęconym misjom, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie
uświadomiły sobie potrzebę uczestniczenia w powszechnej misji Kościoła przez
modlitwę, ofiarę i konkretną pomoc.

Kongregacyjna:

SPIS TREŚCI
________________________________________________________________
Jeśli chcesz zaprenumerować „Świętogórską Różę Duchowną
napisz na adres redakcji:
Święta Góra - Głogówko 15, 63 - 800 GOSTYŃ
wpłacając dobrowolną ofiarę na konto: Kongregacja Oratorium, Święta Góra,
63 - 800 Gostyń WBK S.A. Gostyń, Nr 74 1090 1258 0000 0000 2501 4420
lub przysyłając przekazem pocztowym.
Redaktor naczelny: Ks. Leszek Woźnica COr
Redaktor techniczny i korektor: s. M. Glorioza Drzymała Sł. BDNP
Wydawca: Księża Filipini - Święta Góra
tel. (065) 572 00 14; tel/fax (065) 572 08 55
E-mail: sanktuarium@filipini.gostyn.pl; www: filipini.gostyn.pl
Druk: „REAL”, Gostyń, ul. Zacisze 1, tel./fax (065) 572 11 82

Różańcowa modlitwa i rozważanie tajemnic zbawienia niech stanie się dla nas
„Uczniów Chrystusa” szkołą modlitwy i medytacji tak koniecznej w duchowym
rozwoju.

LISTOPAD:
Misyjna:
Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji potrafiły znaleźć jak najlepsze sposoby
głoszenia Go mieszkańcom tego rozległego kontynentu o bogatym dorobku kulturalnym i antycznych formach duchowości, przy zachowaniu pełnej wierności
Ewangelii.

Kongregacyjna:
Wspomnienia naszych Drogich Zmarłych niech wyzwolą w nas poczucie wdzięczności jaką winniśmy wyrazić naszą pamięcią modlitewną i ofiarą Mszy św.

GRUDZIEŃ:
Misyjna:
Aby chrześcijanie, przede wszystkim w krajach misyjnych, swoimi braterskimi
czynami pokazywali, że Dzieciątko narodzone w grocie betlejemskiej jest świetlaną Nadzieją świata.

Kongregacyjna:
Adwentowy czas oczekiwania na przyjście Pana niech będzie dla nas czasem czujności i porządkowania dróg naszej codzienności i prostowania zawirowań życia.
____________________
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Okładka prawa

Lewa okładka

W

KONTEKŚCIE LISTOPADA

Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka,
czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym
przeznaczeniu, Gdy zakończy się "jeden jedyny bieg
naszego ziemskiego żywota", nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. "Postanowione ludziom raz
umrzeć" (Hbr 9, 27). Po śmierci nie ma "reinkarnacji".
Kościół zachęca nas do przygotowania się na godzinę
naszej śmierci ("Od nagłej i niespodziewanej śmierci
wybaw nas, Panie": Litania do Wszystkich Świętych),
do proszenia Matki Bożej, by wstawiała się za nami
"w godzinę śmierci naszej" (modlitwa "Zdrowaś Maryjo"), oraz do powierzenia się świętemu Józefowi,
patronowi dobrej śmierci:
Okładka kalendarza

Do nabycia na furcie klasztornej na Świętej Górze:
pn-sob: 8.30 – 19.30 niedz. 9.00 – 13.00

Tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej myśli, jak
gdybyś dziś miał umrzeć, Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się
bardzo śmierci. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać przed śmiercią.
Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy jutro?
(O naśladowaniu Chrystusa, I, 23,1.)
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych!
Błogosławieni ci, których śmierć zastanie
w Twej najświętszej woli,
ponieważ śmierć druga nie uczyni im zła.
(św. Franciszek z Asyżu, Cantico delle creature)
z „Katechizmu Kościoła Katolickiego”
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