ŚWIĘTOGÓRSKA
RÓŻA DUCHOWNA
Rok XLII

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2009

Nr 1 (205)

OD REDAKCJI
CZCIGODNI CZYTELNICY!
Pod koniec Roku Pańskiego 2008 dajemy
Wam do rąk pierwszy numer „Świętogórskiej Róży
Duchownej” na Rok 2009. Dobrze, że bogactwo
wydarzeń Roku Liturgicznego, a zwłaszcza Okres
Bożego Narodzenia i potem Okres Wielkiego Postu, daje nam natchnienia, aby dzielić się z Wami
naszymi myślami, które rodzą się na Świętej Górze
albo w sercach wielu poza nią.
Znajdziecie tym razem nie tylko artykuł s.
Karoliany o Edmundzie Bojanowskim, który tak bardzo kochał dzieci i
zawsze otaczał je troską, ale również przeczytacie to, co jest wspomnieniem dawnych wydarzeń, czy tych bliższych, które miały miejsce choćby w
czasie III edycji Festiwalu Muzyki Oratoryjnej. Ks. Henryk rozpoczyna
pisać artykuły o pięknym tabernakulum naszego Sanktuarium. Tabernakulum, to miejsce Przechowywania Najświętszego Sakramentu, a więc Jezusa, który jest samym Życiem, i który chce się rodzić w naszych sercach,
aby w nich było życie sięgające wieczności. Tabernakulum na Świętej Górze, to nie tylko piękne dzieło sztuki, ale to najwspanialsza możliwość, by
otoczyć troską nasze duchowe życie, co mamy czynić szczególnie w tym
Liturgicznym Roku, i jest to zarazem szansa, że jak św. Paweł , którego
dalszą historię przedstawia nam ks. Adam, będziemy żyli w Chrystusie i że
nie zachowamy się wobec Niego, tak jak pogański Herod, ale jak Trzej
Królowie, o czym poucza nas w katechezie ks. Tadeusz. Niech także głos
ks. Dariusza, dyrektora domu rekolekcyjnego, i umieszczony wewnątrz
program, zachęci nas, aby w Nowym Roku Pańskim przyjechać na Świętą
Górę na rekolekcje czy dni skupienia, albo na jakąś pielgrzymkę. Maryja
dla każdego i każdej z Was ma Najcenniejszy Dar - Jezusa Chrystusa, który
chce w nas pomnożyć to, co jest zbawieniem a w końcu świętością.
W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego życzymy Wam Wesołych
Świąt, głębokiego przeżycia Misterium Narodzin Pana, oraz w Roku Pańskim 2009, dojrzałego kroczenia drogami Jego prawdy i miłości, które
zawsze tworzą w nas blask niczym niezmąconego piękna i szczęścia.
Ks. Leszek Woźnica COr

PROSTO DO SERCA
„W filipińskim wielkim domu
zimą ciepło jak u mamy,
Wstąpcie proszę,
CZYM CHATA BOGATA TYM RADA
A Pani domu, Służebna, Gościnna,
Najpiękniejsza ziemia
jest na Świętej Górze,
bo stąd widać już wiosnę.
To co brzydkie i złe musi się zamrozić.
W gostyńskim domu jest ciepło,
żeby serce nie zamarzło
i sumienie nie stanęło,
Wstąp proszę!”
Autorem tych słów jest Biskup, Poeta, wielki Czciciel Świętogórskiej Róży
Duchownej i Przyjaciel Gostyńskiej Kongregacji Filipińskiej – ks. bp Józef Zawitkowski z Łowicza. W klimacie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku doświadczamy szczególnego ciepła, które emanuje z betlejemskiego żłóbka Bożej
Dzieciny. Choć zima swoim mrozem i chłodem daje znać o sobie to jednak
w Domu Matki Świętogórskiej temperatura uczuć, ciepła miłości, sprawia, że możemy się czuć dobrze i bezpiecznie. Tegoroczny Program Duszpasterski każe nam
„Otoczyć troską życie” we wszystkich jego wymiarach, dlatego Świętogórskie
Sanktuarium i Dom Rekolekcyjny podejmuje to pasterskie wezwanie. Troska
o życie duchowe, życie wewnętrzne, życie religijne, inspiruje nas, byśmy otworzyli
się na działanie łaski, która winna nas przemieniać i doskonalić w bardziej autentycznych ludzi wiary, chrześcijan.
Biskup Józef Zawitkowski zachwyca się „najpiękniejszą zimą, jaka jest na
Świętej Górze, bo stąd widać już wiosnę” i zachęca nas, byśmy to, co brzydkie
i złe zamrozili, a w ciepłym klimacie domu gostyńskiego podejmowali trud „żeby
serce nie zamarzło i sumienie nie stanęło”.
Ze Świętej Góry Gostyńskiej – prosto z serca do serca – kierując te myśli
dostrzegamy wciąż smutną rzeczywistość otaczającego nas świata. Waśnie i kłótnie, nienawiść i zło, kłamstwo i nieuczciwość, korupcja z wielką agresją atakuje
nasze serca i budzi niepokój, niszczy nasze życie rodzinne, zawodowe, społeczne,
polityczne. Wobec takiej sytuacji hasło tegorocznego Programu Duszpasterskiego
„Otoczmy troską życie” jest bardzo aktualne, bo wzywa nas wszystkich, bez wyjątku, byśmy podjęli z wielką odpowiedzialnością działania zmierzające do budowania lepszego świata, lepszego życia.
Świętogórska kolęda autorstwa śp. Ks. Tadeusza Nagela „… lulajże Jezuniu, lulaj nam. Na Świętej Górze jest Twój dom, tu Róża Duchowna tron swój ma”
zaprasza nas, byśmy z wiarą i miłością a nade wszystko z wielką nadzieją groma-
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dzili się przy Bożej Matce Róży Duchownej , przy Jej Gostyńskim tronie i w Jej
dłoniach ubezpieczali wszystkie dni naszego życia i Jej powierzali naszą Ojczyznę,
nasze rodziny i nas samych.
Wprost paradoksalnym jest zestawienie współczesnej rzeczywistości Ojczyzny i świata zagrożonego rzekomo globalnym ociepleniem, które jak twierdzą
ekolodzy jest sto razy groźniejsze od bomby jądrowej, a z drugiej strony ochłodzeniem, a nawet nieraz wprost zamrożeniem, ludzkich serc, uczuć, z których rodzić
się może tylko cywilizacja śmierci. Wobec takich prognoz potrzeba tym bardziej
z naszej strony podejmować wysiłki i z wielką odpowiedzialną troską otaczać
życie. Potrzeba zadbać również o ekologię ducha, o autentyzm ducha miłości,
która nie pozwoli na dalsze wyziębianie serc naszych. … gdzież więc pójdziemy,
jeśli nie do Matki – na Świętą Górą, gdzie Ona tron swój ma. Skorzystajmy z tego
zaproszenia i gromadźmy się przy Sercu Matki, aby otaczać prawdziwą miłością
nasze serca.
Zamieszczony świętogórski program rekolekcji, dni skupień, pielgrzymek
zaplanowanych na 2009 niech posłuży Wam wszystkim za przewodnik - zapraszamy.

KOCHANI CZCICIELE I CZYTELNICY
ŚWIĘTOGÓRSKIEJ RÓŻY DUCHOWNEJ
Przedwieczne Słowo Ojca, które stało się
Ciałem niech zamieszka wśród nas i wyzwoli
pragnienia serc ludzkich, by były zdolne otaczać
z wielką troską każde życie.
Maryja, Matka Boga Człowieka przeżywająca radość narodzin niech wspiera Was swoją
macierzyńską miłością i niech prowadzi przez
wszystkie dni Nowego Roku Pańskiego 2009.
W czasie Świętogórskiej Pasterki pamiętać będziemy o Was
wszystkich i prosić Boże Dziecię, by obdarzało Was błogosławieństwem
pokoju, darem dobrego zdrowia i nadzieją na lepsze jutro.
W imieniu całej wspólnoty świętogórskiej życzenia
z darem modlitwy przesyła

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
ROK ŚW. PAWŁA
cz. 4

Jest wiosna 49r. w Antiochii.
„Po pewnym czasie powiedział Paweł do
Barnaby: Wróćmy już i zobaczmy, jak się mają
bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie. 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 15,35- 38).
W tej wyprawie Marek nie będzie uczestniczył. Dlaczego Paweł mówi
nie? Przyczyny trzeba dopatrywać w wydarzeniu, które miało miejsce
w czasie pierwszej podróży, gdy Paweł wraz z Barnabą mieli rozpocząć misję w Azji Mniejszej, wówczas Marek „ odłączając się od nich”(Dz 13, 13).
Nie zamierzam brać jako towarzysza kogoś, kto nas opuścił w Pamfili trzy
lata temu i tym samym nie uczestniczył w naszej pracy (Dz15,38). W konsekwencji „zaostrzył się spór, tak iż oddalili się od siebie wzajemnie: Barnaba
zabrał Marka i popłynął na Cypr” (Dz 15, 39). Odtąd giną wszelkie informacje o Barnabie. Według podania miał on pozostać na Cyprze, jako pierwszy
biskup i pasterz tej wyspy. Miał także działać w Rzymie, Aleksandrii, Mediolanie. Około 60 r. na Cyprze, w mieście Salaminie, miał ponieść śmierć
męczeńską przez ukamienowanie.
„Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i odszedł, polecony przez
braci łasce Pana”(Dz15,40).
Tak oto Paweł z Sylasem1 wyruszają z Antiochii Syryjskiej. Tym razem nie potrzebują statku. Jest wiosna, obierają drogę lądową, niedostępną
w czasie ostatniej podróży, ponieważ przeprawa zimą przez Taurus była
niemożliwa.
„Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając miejscowe Kościoły”
(Dz 15, 41). Kościoły rozwijające się w Syrii są już bardzo liczne. Kierując
1

Ks. Zbigniew Starczewski COr
Superior

Sylas - jego imię jest formą grecką imienia hebrajskiego (być może „sahel", co znaczy „prosić, przywoływać", i posiada ten sam rdzeń, jaki ma „Saul - Szaweł") i ma też formę łacińską: Sylwan. Imię
Sylas występuje jedynie w Dziejach Apostolskich, natomiast imię Sylwan pojawia się tylko w Listach
św. Pawła. Sylas był Żydem z Jerozolimy, jednym z pierwszych, którzy stali się chrześcijanami, i w
tym Kościele cieszył się wielką czcią (por. Dz 15, 22), uważany był za proroka (por. Dz 15, 32) . Został
posłany „do braci w Antiochii, w Syrii i w Cylicji" (Dz 15, 23), aby zanieść im decyzje podjęte przez
Sobór w Jerozolimie i wytłumaczyć je.
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się ku północy, korzystając z rzymskiej drogi biegnącej prostą linią przez
dolinę Orontesu docierają do Issos2. A następnie osiągają Adanę by w końcu dotrzeć do Tarsu, tak drogiego jego sercu. Prawdopodobnie Paweł zatrzymuje się tu na kilka dni, żeby zobaczyć rodzinę i przyjaciół. Czeka ich
misja, dlatego idą dalej w górę rzeki Kydnos by przejść góry Taurus by
dotrzeć do Derbe. Miejscowi mieszkańcy rozpoznają Pawła, przybiegają
otaczają wędrowców. Ofiarują gościnę misjonarzowi i towarzyszowi podróży. Z radością odkrywa wspólnotę, która nie doznała żadnych znacznych strat duchowych. Opuszcza Derbe, dopiero wtedy, gdy upewniwszy
się, że chrześcijanie są całkowicie przepełnieni naukami Pawła.
Po opuszczeniu Derbe Paweł wraz z Sylasem dociera do Listry. To
tutaj odnajduje młodego Tymoteusza3, teraz mężnego osiemnastolatka.
Młodzieniec nadal jest gorliwym chrześcijaninem przypomina Pawłowi
o obietnicy, udzielonej trzy lata wcześniej.
„Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez Apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę” (Dz 16, 4 -5).
Tak oto Paweł wraz z Sylasem, Tymoteuszem wraca do miast, w
których Kościoły zostały założone podczas pierwszej podróży. Dokonuje
inspekcji. Jak są zorganizowane te pierwsze wspólnoty chrześcijańskie?
Najważniejszymi postaciami każdej wspólnoty są starsi, czyli prezbiterzy4,

biskupi5, diakoni6. To oni ponoszą moralną odpowiedzialność za gminę
chrześcijańską.
Teraz, gdy misja się skończyła, gdzie dalej? Po zatrzymaniu się po
raz trzeci w Antiochii Pizydyjskiej, Paweł waha się, co do dalszej trasy.
Jest to rozterka nie tyleż geograficzna, co duchowa. Musi wybrać między
podróżą na zachód po Via Sebasta, która zawiodłaby go bezpośrednio do
Efezu, a drogą północną, prowadzącą do rzymskiej prowincji Bitynii. Kusi
go mocno posuniecie się dalej na zachód i dotarcie do radosnej Azji, prowincji rzymskiej na brzegach Morza Egejskiego. W głównych jednak jej
miastach, a zwłaszcza w Efezie, ryzykuje przecinanie śladów posłańców
Chrystusa, którzy go poprzedzili. Paweł nie znosi być drugim. Dlatego po
namyśle rezygnuje z drogi wzdłuż wybrzeża wiodącej do Efezu. Paweł jest
przekonany, że to jest podyktowane przez Ducha Świętego „ponieważ
Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji” (Dz. 16, 6). W ten sposób
decyduje się skierować swoje kroki ku regionom, które znajdują się w samym centrum anatolijskiej wyżyny „przeszli Frygię7 i krainę galacką8”
(Dz 16.6). Spotyka się tu z serdecznym przyjęciem, czego da dowód w
napisanym do nich liście: „mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie
przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież się
więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo mogę wydać
wam świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli
i dali je mnie” Ga 4, 14 -15).
Chociaż traktowany jest przychylnie, nie przeszkadza mu niepokoić
się zwyczajami pogańskimi, jakie tu panują „nie znając Boga, służyliście
bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją” (Ga 4,8). To tu zapewne Paweł widział świątynie Romy i Augusta, monumentalne termy, eleganckie

2

Issos, starożytne miasto w Cylicji, w Azji Mniejszej, obecnie Dörtyol w Turcji nad zatoką Iskenderun.
To tutaj armia Aleksandra Wielkiego odniosła druzgocące zwycięstwo nad wojskami króla perskiego
Dariusza III Kodomanusa (333 p.n.e.)
3
Tymoteusz (z greki "Bojący się Boga") to postać Nowego Testamentu, bliski współpracownik św.
Pawła. Urodził się w Listrze około roku 15 p.Ch. Ojciec był Grekiem - poganinem, matka Eunice była
Żydówką. Od najmłodszych lat był wychowywany w pilnym czytaniu Ksiąg Świętych. Jego matka,
babka Lois jak i sam Tymoteusz zostali nawróceni i ochrzczeni podczas pierwszej podróży misyjnej
Św. Pawła i jego pobytu w Listrze. Kiedy Św. Paweł podczas swojej drugiej podróży misyjnej odwiedza Listrę zostaje mu polecony Tymoteusz jako człowiek prawy i bogobojny. "Bracia z Listry dawali o
nim dobre świadectwo" (Dz 16:1-2). Św. Paweł wybiera go na swojego ucznia i towarzysza, potem
niejednokrotnie będzie wysyłał Tymoteusza w trudne i poufne misje jako swego zaufanego
ucznia."Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem" (Dz 16:3). Obrzezanie wiązało sie z ówczesnym
prawem, według którego dzieci z mieszanych małżeństw powinny trzymać się religii matki. Pozwoliło
to w zaakceptowaniu Tymoteusza przez Żydów i przełamaniu ich oporów religijnych Tymoteusz nazywany jest przez Św. Pawła, jako współpracownik, synem umiłowanym, bratem, sługą Chrystusa Jezusa,
dzieckiem w wierze.
4
„[może nim zostać],jeśli ktoś jest bez zarzutu, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nieobwiniane
o rozpustę lub niekarność „(Tt 1, 5-6).

5

„Biskup, bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem bez zarzutu, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku, lecz gościnnym,
miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych” (Tt 1,7 -9).
6
„Diakonami tak samo winni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nie nadużywający wina, niechciwi
brudnego zysku, [lecz] utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu” (! Tm 3,8).
7
Frygia to starożytna kraina w zachodniej części Azji Mniejszej, położona między Bitynią, Myzją,
Lidią, Karią, Lycją, Pamfylią, Lykaonią i Galacją. Była znana z kwitnącego rolnictwa i chowu bydła,
kopalni złota i kamieniołomów marmuru.
8
Galacja W starożytności kraina w centralnej Azji Mniejszej, położona wokół dzisiejszej Ankary,
nazwana tak przez Rzymian od nazwy Galatów przybyłych w ten rejon w III w. p.n.e.
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palestra9, miejsce praktykowania sportów. Wszystko dla ciała, nic dla życia
duchowego. Będąc tutaj dokłada starań, by w Galacji rozbrzmiało orędzie
ewangeliczne. Co tu mają do roboty nieme bożki, gdyż nie mogą nic powiedzieć ludziom, podczas gdy człowiek imieniem Jezus mówi do nich
wyłącznie o rzeczach ważnych w życiu. Dlatego mówi Galatom z całą
mocą, że powołał ich przez łaskę Chrystus (Ga 1,6). Na skutek tego nie
trzeba było długo czekać. Wśród Galatów powstaje nie jedna, ale wiele
wspólnot chrześcijańskich. Rozwiną się szybko, czego dowodzi początek
listu, jaki napisał do nich Paweł zimą 56 -57 roku. Jest tam wprost napisane, że adresowany jest on „oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną – do Kościołów Galacji” (Ga 1,2). Św. Paweł wprost używa liczby mnogiej. Nigdzie indziej jego sukcesy nie były tak szybkie i zdecydowane jak w Galacji.
To właśnie w Galacji – choć nie wiemy dokładnie gdzie – choroba
powala Pawła. Jakby grom z jasnego nieba. Wspominając później ten
smutny epizod, „zatrzymany chorobą, i jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież się, więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo
mogę wydać wam świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie
oczy wydarli i dali je mnie” (Ga 4, 14 -15). Ile czasu dochodził do sił? Nie
mówi nam tego. Jedynie, co pewne, to, że po powrocie do zdrowia i założeniu wspólnot opuszcza Galację, aby kontynuować misję.
Maszerując na zachód Paweł wraz z towarzyszami podróży osiąga
Pergamon, Myzję, by w konsekwencji dotrzeć do Bitynii, która z jednej strony sąsiaduje z Morzem Marmara a z drugiej strony z Morzem Czarnym. Być
może po dotarciu nad brzeg Morza Czarnego Paweł mając wykształcenie
greckie przypomina sobie scenę z Anabazy Ksenofonta10. Być może pociągają go te wody, za którymi mieszkają nie tylko poganie, ale i barbarzyńcy.
Ale w momencie, gdy Paweł wraz z towarzyszami kierują się w tę
stronę, rozgrywa się scena, która pozostaje tajemnicą „przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli
więc Myzję i zeszli do Troady11” (Dz 16, 7 -8).

Troada, położone u stóp gór Ida i z trzech stron otoczone morzem. Miasto, którego pełna nazwa brzmiała Aleksandria Troada, miało charakter rzymski, od czasów Cezara była rzymską kolonią, leżała nad Hellespontem12.Przybycie do Troady potwierdza, że kolejnym etapem misyjnej działalności ma być Europa. To tutaj mógł liczyć na to, że znajdzie jakiś statek, którym wraz Sylasem i Tymoteuszem popłyną dalej. Troada była miastem pulsującym życiem, punktem węzłowym, gdzie spotykali się ludzie z całego świata,
tacy, którzy raz poznawszy Ewangelię, mogli ją nieść dalej. Zapewne podczas
tego pobytu Paweł głosił Ewangelię, być może, że i założył Kościół13.
To tutaj zapewne w Pawle, jak i Sylasie i Tymoteuszu budzą się
wspomnienia po sławnym mieście opiewanym przez Homera. Można wyobrazić sobie Pawła wychodzącego na równinę u podnóża góry Ida, jak
wspomina opis z Iliady14. Przypomina sobie wersety zapowiadające katastrofę: nadejdzie dzień, kiedy Troja stanie w płomieniach, Priam zginie,
a jego lud klęskę poniesie.
Miasto, które widzi Paweł, to dziewiąte. Zostało odbudowane na ruinach ośmiu innych w I w. przed Chrystusem zaraz po wizycie Cezara. Cezar
August kontynuował prace i wzniósł tam piękną świątynię z marmuru.
Samotny Paweł u stóp wzgórza może tylko powtórzyć myśl autora
Iliady: „pokolenia następują po sobie i przemijają, jak liście w lesie”.
„W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim]
i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! Zaraz po tym widzeniu
staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał,
abyśmy głosili im Ewangelię. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy
wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu”(Dz 16, 9 -11).
Ks. Adam Anioł COr

Palestra- w starożytnej Grecji szkoła zapasów i boksu (od gr. pale - zapasy).
Thalatta, thalatta! morze, morze! (radosny okrzyk dziesięciu tysięcy gr. żołnierzy Ksenofona, gdy w
trudnym i niebezpiecznym odwrocie przez Azję Mniejszą ujrzeli M. Czarne, co zapowiadało im szybki
powrót do ojczyzny).
11
Troada port leżący około 16 km od Troi, obecnie w płn. zach. Turcji. Paweł często korzystał z tego
portu. W Troadzie miał widzenie wzywającego go na pomoc Macedończyka. Stąd wypłynął w pierwszą

misyjną podróż do Europy. Podczas kolejnego pobytu przywrócił życie Eutychowi, gdy ten wypadł z
okna podczas nauczania Apostoła. Dz. 16, 8-12; 20,5-12; 2 Kor 2,12; 2 Tm 4,13
12
Hellespont. W starożytności Dardanele nosiły nazwę Hellespont. Cieśnina stanowiła część szlaku
wodnego biegnącego między Europą i Anatolią. Nazwa wywodzi się od imienia mitycznej Helle, która
zginęła w wodach cieśniny. Greckie Hellespontos oznacza "Morze Helle". Tłumaczono ją także jako
"most Hellenów". Wąska cieśnina była doskonałym miejscem do kontroli przepływających statków, co
stanowiło źródło bogactwa okolicznych miast. Najwcześniejszym z nich była Troja, której zniszczenie
było spowodowane najprawdopodobniej chęcią zapewnienia sobie swobodnego importu metali przez
Greków. W pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e. Grecy założyli nad Hellespontem liczne kolonie.
13
List Ignacego do Filladelfian; 2 Tm 4,13 – „Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa”
14
„Gniew Achilla, bogini, głoś obfity w szkody, który ściągnął klęsk tyle na greckie narody, mnóstwo
dusz mężnych wcześnie wtrącił do Erebu, a na pastwę dał sępom i psom bez pogrzebu walające się
trupy rycerskie wśród pola”.
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Z ŻYCIA SANKTUARIUM
MUSICA SACROMONTANA
We wrześniowym numerze „Świętogórskiej Róży Duchownej” miałem
zaszczyt poinformować Czytelników naszego sanktuaryjnego pisma o trzeciej
edycji Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana. W dniach 27-28
września i 4-5 października 2008 roku odbyły się na Świętej Górze, w pięknej
bazylice, cztery koncerty w wykonaniu wybitnych artystów. Ponieważ festiwal
ma już swój profil muzyczny, charakter i tradycję, kontynuujemy to, co miało
miejsce rok i dwa lata temu. Muzyka, którą prezentujemy podczas festiwalu
podporządkowana jest uroczystościom i nabożeństwom kościelnym (msze
i nieszpory), jak również utwory niekościelne (symfonie, czy arie). Wszystko
jednak skupiało sie wokół tematu zbiorów muzycznych Księży Filipinów na
Świętej Górze. Wszystko jest tak przemyślane, żeby odkryć przed publicznością
fragmenty muzycznej historii klasztoru z XVIII i XIX wieku. Chcemy pokazać,
jak bogata była ta muzyka, jak się rozwijała, jacy wspaniali artyści i kompozytorzy działali na Świętej Górze, posługujący na potrzeby tutejszego sanktuarium.

Mocny akcent na początek
Festiwal zainaugurowany został w sobotę 27 września o 20:30 koncertem Missa pro Don Giovanni, w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego oraz Poznańskiego Chóru Kameralnego, pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego. Koncert wyreżyserowany
został przez Ryszarda Peryta okazał się wspaniałą ucztą nie tylko dla ucha,
ale i dla oka.
Żeby rozpocząć mocnym akcentem, wyciągnęliśmy na światło
dzienne ze świętogórskich zbiorów utwór, który na teczce miał bardzo prosty opis: Msza Święta - Mozart. Już po pobieżnej analizie okazało się, że
nie jest to dzieło do tej pory nieznane, lecz oparte na tematach z opery Wolfganga Amadeusa Mozarta Don Giovanni. Libretto, które jest historią Don
Giovanniego – grzesznika i rozpustnika, zamieniono w bardzo zgrabny
sposób na tekst liturgiczny. Nie wiemy, kto był kompozytorem. Jest to
tajemnica. Wiemy tylko, że manuskrypt pochodzi z 1795 roku, czyli został
opracowany osiem lat po premierze opery Don Giovanni. Inność tego koncertu polegała na tym, że byliśmy świadkami spektaklu na pograniczu teatru i opery. Koncert wyreżyserował Ryszard Peryt, który jako jedyny na
świecie wystawił wszystkie dzieła sceniczne Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ostatnia inscenizacja Don Giovanniego wyreżyserowana przez Ryszarda Peryta miała miejsce w Emiratach Arabskich.

Z ŻYCIA SANKTUARIUM
Powrót do zamierzchłych zwyczajów, przeciwwaga i ciepłe klimaty
Słuchacze nie zawiedli się również nazajutrz, ponieważ podczas
festiwalu sięgamy po szeroko pojętą kulturę muzyczną. W pierwszej części
koncertu Chór Politechniki Gdańskiej odkrył przed nami piękno i głębię
muzyki cerkiewnej, takich klasyków jak Rachmaninow, czy Czajkowski.
Następnie przenieśliśmy się w zupełnie inne, ciepłe klimaty, mianowicie
w świat muzyki etnicznej Ameryki Południowej. Była to oparta na motywach ludowych tańców latynoamerykańskich Msza Kreolska, napisana
przez Argentyńczyka Ariela Remireza. Utwór powstał wkrótce po decyzji
Soboru Watykańskiego II, umożliwiającej odprawianie mszy w języku
ojczystym modlących się. Msza Kreolska, śpiewana po hiszpańsku przez
ludy latynoskie, zrobiła oszołamiającą karierę i objechała już cały świat. Po
raz pierwszy można było ją usłyszeć w Gostyniu. To utwór rzeczywiście
radosny, wręcz taneczny, podrywający publiczność z miejsc. Chór, soliści
operowi i zespół folkowy Sierra Manta prawdziwie przenieśli słuchaczy do
Ameryki Południowej.
Nastrój zmienił gitarzysta Krzysztof Pełech, który zaprezentował
utwory hiszpańskie i latynoamerykańskie. Krzysztof Pełech, jeden z najaktywniejszych muzyków młodego pokolenia, wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, laureat wielu prestiżowych konkursów w kraju
i zagranicą, miał okazję występować przed gostyńską publicznością już
wcześniej - dwa lata temu podczas kameralnego koncertu w klasztornym
refektarzu. Nie zawiódł i tym razem, kiedy wypełnił wnętrze Bazyliki
Świętogórskiej szlachetnym i odrobinę nostalgicznym brzmieniem gitary.
W niedzielę 28 września, w samo południe, odprawiono także Mszę
Świętą w intencji Józefa Zeidlera, patrona Stowarzyszenia Miłośników
Muzyki Świętogórskiej, które jest organizatorem festiwalu. Pół godziny
wcześniej miały miejsce muzyczne medytacje przed liturgią przy dźwiękach Kapeli Świętogórskiej. Było to nawiązanie do tradycji muzycznej
klasztoru z XVIII i XIX wieku, kiedy to grywano symfonie przed Mszą
o godzinie 12:00.
Zeidler, Mozart i Ries
Na sobotę 4 października, na g. 20:30, zaplanowano koncert dedykowany Gostyniowi w 730. Rocznicę Lokacji Miasta. Polska Orkiestra
Radiowa, pod dyrekcją Łukasza Borowicza, wespół z Zespołem Śpiewaków Camerata Silesia, wykonała dwa utwory ze zbiorów świętogórskich:
Sinfonie D Ferdinanda Riesa i Regina Coeli Wolfganga Amadeusa Mozarta
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oraz jeden ze zbiorów gnieźnieńskich: Vesperae ex D (Nieszpory) Józefa
Zeidlera. Rangę koncertowi nadały zarówno utwory, jak i wykonawcy,
którzy są jednymi z najlepszych w kraju. Nieszpory Józefa Zeidlera leżały
w zbiorach w Gnieźnie i nigdy nie były opracowane i wykonane. Prawykonanie tego utworu da początek nowej płycie Musica Sacromontana (seria
pofestiwalowa w kooperacji z Polskim Radiem i Radiem Merkury w Poznaniu). Regina Coeli Mozarta, to tak naprawdę fragment opery Don
Giovanni, ale z tekstem liturgicznym, oczywiście w języku łacińskim.
Z kolei Symfonia Ferdinanda Riesa potwierdza tezę, że muzyka w klasztorze wychodziła poza liturgię, że grywało się muzykę świecką, nawet na
gankach i schodach do bazyliki. Jest to jedyna Symfonia prawie zapomnianego dziś, ale podobno bardzo zdolnego kompozytora, który był uczniem
Ludwika van Beethovena. Na pewno w Polsce nikt nigdy nie wykonywał
tej Symfonii.

mosfera, klimat i bardzo dobra akustyka w całej bazylice, to są rzeczy niepowtarzalne i nieporównywalne. W zasadzie ten festiwal mógłby się odbywać w Krakowie, czy w Warszawie i byłby czołową imprezą. Trzeba popracować nad tym, żeby była to wydarzenie o randze ogólnopolskiej i nie będzie to takie trudne, bo poziom jest wyjątkowo wysoki – powiedział nam
Wojciech Kwapisz, kierownik Radiowej Agencji Nagrań i Koncertów
w Polskim Radiu w Warszawie.
O randze festiwalu świadczą także patronaty honorowe: Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Starosty Gostyńskiego
Andrzeja Pospieszyńskiego, Burmistrza Gostynia Jerzego Woźniakowskiego, Wójta Gminy Piaski Zenona Normana, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego ks. prof. Stanisława Wilka, Prokuratora Generalnego Kongregacji Św. Filipa Neri O. Eduardo Aldo Cerato, Prokuratora Kongregacji
Św. Filipa Neri w Polsce ks. Zbigniewa Starczewskiego COr.

Koperski na deser
Trzecią edycję festiwalu uwieńczył koncert dedykowany Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu w 340. Rocznicę Fundacji. Honorowy patronat objęła Elżbieta Penderecka. Muzyczna uczta rozpoczęła się
w niedzielę 5 października o g. 18:30. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej oraz Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod
dyrekcją Marcina Nałęcza–Niesiołowskiego, wykonała Symfonię nr 40 gmoll KV 550 Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz utwór Missa in D Maksymiliana Koperskiego ze zbiorów jasnogórskich. Msza Maksymiliana
Koperskiego, to kolejne muzyczne prawykonanie. Utwór znajdzie się na
drugim krążku dwupłytowego albumu, który będzie firmował trzeci festiwal. Dwa ostatnie koncerty są bardzo ważne dla Gostynia, bo promowały
gostyńskich kompozytorów: Józefa Zeidlera i Maksymiliana Koperskiego.
Poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat ich kompozytorskich talentów. Józef
Zeidler nazywany jest dziś gostyńskim Mozartem. Czy Maksymilian Koperski okaże się Beethovenem z Gostynia...? Ich muzyka każe tego pytania
nie pozostawiać bez odpowiedzi.
Niezapomniana atmosfera i oratoryjne święto
Wszystkie koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze
strony gostyńskiej publiczności, która gostyńską jest z racji usytuowania
Bazyliki Świętogórskiej, ale na festiwalowe wieczory przybyli również
melomani z odległych stron Wielkopolski i całego kraju. To świadczy
i o wyrobieniu i o potrzebie słuchania takiej muzyki na Świętej Górze. At-

Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana na Świętej Górze jest przede wszystkim oratoryjnym świętem. Przez muzykę powracamy
do dawnego klimatu nabożeństw i spotkań w świętogórskim sanktuarium,
odkrywamy piękno, a przez nie spotykamy się z Panem Bogiem. W ten
sposób staramy się naśladować św. Filipa Neri, który, podobnie w Rzymie,
gromadził wokół siebie ludzi i przez szeroko pojętą kulturę docierał do ich
serc. Cieszy więc fakt, że na koncerty przybywają miłośnicy naszego sanktuarium z Gostynia i odległych stron, zwłaszcza ci, którzy o festiwalu dowiedzieli się będąc w naszym klasztorze na rekolekcjach czy dniach skupienia. Już dziś zapraszam na kolejny festiwal, który w roku 2009 będzie
się odbywał w ostatni weekend września i pierwszy weekend października.
Pozostaję z wyrazami szacunku i wieczności wobec wszystkich
uczestników tegorocznej edycji naszego muzycznego święta.
Ks. Jakub Przybylski COr
Komitet Organizacyjny Festiwalu:
Ks. Jakub Przybylski COr – Dyrektor
Wojciech Czemplik – Dyrektor Artystyczny
Leszek Jankowski – Dyrektor Organizacyjny
Krzysztof Fekecz (prezes Stowarzyszenia), Mariusz Giermaziak (wiceprezes Stowarzyszenia), Elżbieta Fekecz (księgowa), Piotr Kaczor, Andrzej Konieczny, Dariusz Wujek (asystenci).
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SZACUNEK DLA ŻYCIA
W tym dziale dajemy tym razem głos Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, który jako kardynał,
w czasie gdy trwał Sobór Watykański II, wypowiedział poniższe słowa. Potrzebne są na
one zwłaszcza w kontekście hasła nowego
Roku Liturgicznego: „Otoczmy troską
życie”. Teraz, kiedy wpatrujemy się
w żłóbek, w którym położony jest Jezus
w nasze człowieczeństwo obleczony, On
Źródło życia, teraz, kiedy patrzymy na
troskę Maryi i Józefa o to Życie, przyjmijmy z pokorą nauczanie Kościoła,
które każe nam otoczyć troską życie
każdego człowieka od chwili naturalnego
poczęcia aż do naturalnej śmierci.
„Świat w swoim całokształcie, ta jak na niego możemy spojrzeć już
w pierwszych kartach Księgi Rodzaju, w opisie dzieła stworzenia - świat
jest zbiorem dóbr. Wszystko co Bóg stworzył, jest dobre. Pa każdym akcie
szczegółowym, odnoszącym się do takiego - czy innego dzieła w całokształcie stworzenia, powtarza Księga Rodzaju: "widział Bóg, że było dobre". A więc świat jest zbiorem dóbr., wartości założonych przez Stwórcę
i wartości zamierzonych przez Stwórcę.
Takie jest nasze chrześcijańskie, zasadnicze spojrzenie na świat. Od
tego spojrzenia rozpoczynamy lekturę Pisma świętego i od tego spojrzenia
rozpoczynamy też budzenie naszej wiary, budzenie naszej postawy religijnej; w szczególności od tego spojrzenia istotę swej postawy religijnej muszą rozpoczynać ludzie świeccy, katolicy świeccy.
Wśród tych dóbr założonych przez Boga w świecie: widzialnym, materialnym świecie, jest jedno bardzo podstawowe dobro, mianowicie dobro
życia. Bóg wyposażył świat widzialny w to dobro: życie. Dał to życie na
różnych stopniach egzystencji, poczynając od najskromniejszej, a kończąc
na szczycie. Szczytem egzystencji w świecie widzialnym jest człowiek.
Dlatego też, życie ludzkie posiada tak wielką wartość. Wielka wartość życia ludzkiego znalazła wyraz w prawie Bożym, w przykazaniu: Nie zabijaj!

Z NASZEJ AMBONY
To przykazanie, jedno z dziesięciu praw, podstawowych, elementarnych praw życia, działania ludzkości całej, prawo, którego nie trzeba specjalnie dowodzić, które się samo tłumaczy, jest oczywiste - tak bardzo jest
proste: "Nie zabijaj!" Otóż to prawo, którego brzmienie ma charakter negatywny: "Nie zabijaj!" to prawo ma oczywiście swoją bardzo głęboką pozytywną treść; niejako pozytywną odwrotność tego negatywu. Ta pozytywna
odwrotność negatywu, czyli zakazu: "Nie zabijaj!" - zawiera się w nakazie:
szanuj życie. Szanuj życie ludzkie.
I tutaj spotykają się ze sobą prawo, nakaz moralny i wartość. Zawsze
tak jest; zawsze nakaz moralny ma za podstawę, czy też za motyw, jakąś
wartość. W danym wypadku chodzi o bardzo wielką wartość, o wartość
życia ludzkiego, i dlatego też prawo Boże: "Nie zabijaj!" jest takie oczywiste, takie przekonywające i takie bezwzględne.
Mówię o tym dlatego, że z prawem: nie zabijaj, a bardziej jeszcze z
jego pozytywem: szanuj życie, łączy się bardzo wiele zagadnień osobistych, zagadnień społecznych i wreszcie zagadnień zawodowych. Wszystkie te zagadnienia mają charakter moralny. Szanuj życie; życie ludzkie ma
- każde z osobna - swoją historię: ma swój początek, ma swój rozwój, ma
swój kres. Człowiek, który rozumie wartość życia, rozumie tę wartość w
Bożym świetle. Rozumie ją po chrześcijańsku. Człowiek taki może całą
swoją wiarę, cały swój stosunek do Boga wyrazić, w szacunku życia.
W szacunku życia na wszystkich jego etapach; we wszystkich jego momentach, poczynając od pierwszej chwili poczęcia, poprzez wszystkie fazy jego
kształtowania, poprzez wszystkie fazy jego rozwoju, a potem przygasania.”
Ks. Kard. Karol Wojtyła

___________________________________________________

___________________________________________________

8 13 8

8 14 8

KATECHEZA
BOŻE NARODZENIE – ODSŁANIA GRZECH I BUDZI NADZIEJĘ
Zupełnie inaczej opisuje św. Mateusz dziecięctwo Jezusa w porównaniu ze św. Łukaszem. Rozpoczyna od rodowodu Jezusa, ukazując, jak
Bóg prowadzi Naród Wybrany, począwszy od obietnicy danej Abrahamowi, przez stulecia jego historii, aż do jej zrealizowania się przez Jezusa
Chrystusa.
„Przez Ciebie ludy całej ziemi będą otrzymywały błogosławieństwo”
/Rdz 12,3/. Bóg ponawia potem swoją obietnicę Dawidowi: „Wywyższę po
tobie potomka twego, który wyjdzie z wnętrzności twoich, umocnię jego
królestwo… Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem… Przed moim obliczem dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki” /2Sam 7,12-16/.
Mateusz od początku chce zaprosić nas do wielkiej refleksji. Nic nie
może przeszkodzić Bogu w realizowaniu Jego planów w historii Narodu
Wybranego. Żadna niewierność, żaden grzech kolejnych patriarchów, królów i całych pokoleń nie udaremni woli Jahwe. To chce nam Duch Święty
powiedzieć już w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Mówią o tym, co było
w ogóle nie spotykane w rodowodach, imiona czterech kobiet, którymi nie
są sławne matki, jak np. Sara, Rebeka, Lea czy Rachela. Ale jest to Tamar,
która grzesznym podstępem stała się matką synów Judy – Peresa i Zeracha.
W rodowód włączona jest nierządnica Rahab – Kananejka, która okazała
wielką pomoc Jozuemu w zdobyciu Jerycha. Jest także wymieniona Rut –
moabitka, która była prababką Dawida. Czwarta kobietą włączoną w rodowód była żona Uriasza Hetyty, z którą Dawid popełnił cudzołóstwo i która
stała się matką króla Salomona. Nic nie może przerwać Bożego błogosławieństwa, które doprowadza do spełnienia się Bożej obietnicy.
W historię rodu Dawida i w historię całego Narodu Wybranego Jezus
wchodzi przez Józefa, męża Maryi, „z której narodził się Jezus, zwany
Chrystusem” /Mt 1,16/. Na Jezusie spoczywa nie tylko obietnica dana dynastii Dawida, ale obietnica dana całemu Narodowi Wybranemu. Jezus
uosabia powołanie i zadanie Izraela – być błogosławieństwem albo przekleństwem dla wszystkich narodów. „Oto ten przeznaczony jest na upadek
i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”
/Łk 2,34/. Jezus jest „Figurą” Izraela, jest Izraelem i odsłania już
cichą zapowiedź, że stanie się „Założycielem” Nowego Ludu Wybranego
– Kościoła.

KATECHEZA
W myśli teologicznej Mateusza – Józef jest postacią pierwszoplanową. Gdy po Zwiastowaniu waha się, czy nie zwolnić Maryi z umowy małżeńskiej, Bóg przysyła mu Anioła wzywającego go - „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” /Mt 1,20.21/. Józefa,
syna Dawida, Bóg wzywa by stał się ojcem Jezusa wobec Prawa, żeby
wziął odpowiedzialność za Maryję i Jej Syna. Ale zarazem w tym Bożym
wezwaniu jest pewne, wiele mówiące ograniczenie. Nie Józef, według
zwyczaju Prawa, nada Jezusowi imię, ale zostaje mu ono nadane z góry,
przez Boga. Nazwiesz Go Jezusem - Zbawicielem - „On bowiem zbawi lud
swój od jego grzechów”. Taki jest Boży plan powzięty przed wiekami,
objawiony już wcześniej przez proroka Izajasza. „Oto Dziewica pocznie
i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami».
Ta tajemnicza i niezwykła bliskość Boga staje się rzeczywistością w Dziecięciu Jezus.
Poganie przynoszą do Jerozolimy Dobrą Nowinę
o narodzeniu Króla Żydowskiego
Rodowód objawia nam Jezusa
z rodu Dawida, syna Abrahama, obiecanego Narodowi Wybranemu Mesjasza.
Przybycie Mędrców ma charakter
profetyczny. Oni, nie znając Boga –
przychodzą jednak, aby oddać pokłon
Pomazańcowi Pańskiemu, złożyć hołd
tak, jak to mówi prorok Izajasz w 61
rozdziale i Psalm 71 – Poganie przyjdą
oddać cześć Panu i uznać w Nim swego
Mesjasza.
Otrzymali znak od Boga – gwiazdę, która ich prowadzi. Ewangelia
mówi wyraźnie – to był znak dany od Boga, znak „Króla Żydowskiego” .
Przychodzą do Jerozolimy, do stolicy królewskiej z pytaniem i wieścią –
„Gdzie jest nowonarodzony Król Żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć Mu pokłon”.
Nad Jerozolimą nie było gwiazdy, znaku nowego Króla Żydowskiego. W Jerozolimie był Herod - tylko król. Nie był on królem z woli Jahwe,
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ani z woli narodu żydowskiego. Herod był poganinem, pochodził z Idumei,
a godność królewską nadał mu okupant Narodu Wybranego – otrzymał ją
od cesarza rzymskiego, pewnie za sowitą opłatą. Ewangelia tylko Jezusa
obdarza dwa razy tytułem Król Żydowski i to ustami pogan. Teraz, w pytaniu Mędrców – gdzie jest nowonarodzony Król Żydowski i drugi raz, tytuł
ten nadaje Mu Piłat na krzyżu – „To jest Jezus Król Żydowski” /Mt 27,37/.
Nad Jerozolimą nie ma znaku gwiazdy, gdyż Jerozolima nie jest
miejscem Narodzenia Mesjasza. Wbrew temu, co mówi jej nazwa – „Miejsce Bożego pokoju” , jest miejscem grzechu nieposłuszeństwa, obojętności,
niewierności, pychy, kłamstwa i miejscem śmierci proroków. Jeruzalem
stanie się miejscem kiedyś Bożego pokoju, gdy stanie w niej krzyż Chrystusa, który da zapowiedź „Niebieskiego Jeruzalem”. Znowu Mateusz
wprowadza nas dyskretnie w nowe proroctwo, w nową wizję nadziei.
Wieść o nowym Królu Żydowskim przyniesiona w pytaniu Mędrców
wstrząsnęła Herodem i całą Jerozolimą. Dla Heroda – w jego ograniczonym rozumieniu – to była wieść o narodzeniu się rywala do jego tronu.
Jerozolima zaś boi się nowej fali terroru Heroda, który jako poganin , nic
nie wie oczywiście o miejscu narodzenia się Mesjasza. Herod odwołuje się
do Narodu Wybranego, który jest reprezentowany przez arcykapłanów
i uczonych w Piśmie. „Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych
ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli:
W Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok: «A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze z pośród głównych miast Judy, albowiem
z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela»”
/Mt 2,4-6/. Przedstawiciele ludu wybranego dają klucz do rozumienia historii objawienia i nic więcej. Zupełna cisza i obojętność z ich strony wobec
tej Nowiny, którą przynieśli Mędrcy…
Mędrcy zaś udają się do Betlejem i składają hołd i dary Dziecięciu,
jakie składa się Bogu i Królowi. To jest początek hołdu narodów wobec
Pana. Światło jest nie tylko dla Żydów. Ten Władca będzie nie tylko Pasterzem Izraela, ale także pogan. Oni pierwsi przyszli do „Swego Pana”. Oddali pokłon Królowi objawionemu w słabości Dziecięcia, a ominęli króla
drżącego ze złości i knującego już plany śmierci dla „rywala”, i inną drogą
wrócili do Ojczyny swojej.

Herod nie reprezentuje niczego, chyba tylko jakąś formę pogańskiej
władzy . Gniew i jego rozkaz zgładzenia dzieci betlejemskich ukazują
pewne podobieństwo do Piłata w czasie Męki Jezusa. Herod odgrywa taką
rolę, jaka kiedyś przypadnie również poganinowi – Piłatowi. Ewangelia
pokazuje nam, że pojawienie się Dziecięcia – obiecanego Mesjasza – budzi
absolutną wrogość królów tego świata oraz wywołuje konflikt na śmierć
i życie. Nieprzyjaciel, który przybiera postać Heroda, sam się demaskuje.
Zdradza to, czym jest naprawdę: władzą śmiercionośną.
Grzechem Heroda jest nieuznanie tego co zostało mu powiedziane
jako „dobra nowina”. Grzechem jego jest odrzucenie Króla danego przez
Boga. Herod sam siebie ustanowił królem, a właściwie kupił tę godność od
cesarza i stawia siebie w miejscu należnym Bogu. Nie potrafi nic innego
uczynić, jak tylko zabić Króla Żydowskiego, którego dał Bóg. Ewangelia
podaje nam wstrząsający opis odrzucenia Mesjasza, w symbolicznym zgładzeniu Go przez Heroda, zanim zostało ono dokonane przez Rzymian –
poprzez rzeź dzieci z domu Dawida. Zostały one zabite wyłącznie dlatego,
że były z domu Dawida. Zabił wszystkich chłopców do lat dwóch, „stosownie do czasu, o którym dowiedział się od Mędrców” /Mt 2,16/.
„Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachela opłakuje swe
dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma” /Mt 2,18/. Mateusz
cytuje proroka Jeremiasza, gdy po latach pisze swoją Ewangelię, ciągle
słyszy jęki osieroconych matek. I nie przeszkadza mu to, że Jeremiasz mówi o Racheli pramatce pokolenia Beniamina i Efraima, która opłakuje swoich synów uprowadzonych do niewoli asyryjskiej. Wyludnione miasta
i wsie, beznadziejnie puste okolice Rama, ale i beznadziejne puste jest serce Racheli. To było ogromne cierpienie dla całego kraju, które odsłoniło
nieposłuszeństwo narodu. Podobne cierpienie ogarnęło matki całego Betlejem. Ewangelista słyszy nie tylko jęk matek z Betlejem, ale widzi także
niezrozumiałą niewrażliwość całego Izraela na znaki dawane przez Boga.
Ten straszny grzech dokonuje się na Ziemi Obiecanej i z woli człowieka,
który mieni się królem tej ziemi.

Herod demaskuje się, kim jest…

Jezus uratowany od rzezi w Betlejem,
aby stać się Zbawicielem wszystkich
„Józefie, wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu”
/Mt 2,13/. Bóg ratuje swojego Syna teraz od śmierci. Wysyła Go do Egiptu.
To nie przypadek! Było już takie wydarzenie, precedens proroczy. Przed
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wieloma wiekami Faraon kazał zabijać wszystkich nowonarodzonych
chłopców Izraela i z tamtej „rzezi” ocalał jedynie Mojżesz, bo Bóg go potrzebował, aby wyzwolić przez niego Naród Wybrany z niewoli egipskiej
/por Wj 1,16.22/. Teraz odsłania się prawda tej proroczej zapowiedzi, że
Mojżesz był „figurą” Mesjasza, o którym mówił prorok Ozeasz: „Z Egiptu
wezwałem mego Syna” /Oz 11,1/.
Bóg wezwał swego Syna w Mojżeszu uratowanym z rzezi synów żydowskich w ziemi egipskiej. Bóg wezwał swego Syna w ludzie wyrwanym
z niewoli egipskiej. Bóg realizował swój plan miłosierdzia poprzez całą
historię Ludu Wybranego – aż do „pełni czasów”, w którym punktem
orientacyjnym stał się krzyż. Bóg uratował swego Syna z rzezi dzieci
z rodu Dawida, aby umarł na krzyżu, zabity przez pogan, aby także poganom dać zbawienie.
Ale dla nas owa pełnia czasów jeszcze nie nastąpiła. W naszym życiu i w naszej historii jest nadal ukryty blask Mesjasza, który przez różne
wydarzenia i przez różnych ludzi – proroków jest odsłaniany i ujawniany.
Nasze Boże Narodzenie jest wypełnione bardziej opisem z Ewangelii św.
Łukasza. Stało się ono takim … „Bożym narodzeniem dla dzieci” Natomiast św. Mateusz zachęca nas do głębokiej refleksji, że Boże dzieło zbawienia ciągle trwa, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy objawiali blask Mesjasza, który przyjdzie powtórnie. Sługa Boży Jan Paweł II papież wielokrotnie powtarzał, że nic nie dzieje się przypadkiem, że właściwym Twórcą
historii ludzkości, Twórcą historii życia każdego człowieka jest Bóg w swej
Opatrzności. Zrealizowaniu tego Bożego Planu Miłosierdzia nic nie przeszkodzi. Na każdy mój grzech , na każdą zbrodnię najbardziej przerażającą,
może odpowiedzieć Bóg swoją wszechmocą miłosierdzia. Nowy Lud Boży
– Kościół jest apostołem takiej Nadziei. My jesteśmy apostołami tej Nadziei o której mówi Apostoł Jan: „Jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy”.
Jesteśmy nosicielami tej Nadziei ukrytej i ciągle się odkrywającej w nas
i przez nas jako jej apostołów – aż do końca czasów, kiedy się ujawni
i „będziemy podobni do Niego, bo ujrzymy Go takim, jakim jest”
/por. 1J 3,2/.
Ks. Tadeusz Badura COr

DOM REKOLECYJNY
CZY TROSZCZYMY SIĘ JESZCZE O ŻYCIE DUCHOWE?
Troska o życie jest jednym z pierwszych zadań jakie powierza Bóg
człowiekowi. Wiemy doskonale, że ta troska realizuje się na różnych płaszczyznach: fizycznej, psychicznej i duchowej. Nie możemy zaniedbać żadnej z nich, aby nie wypaczyć sensu życia jako całości. Jednym z celów
jakie stawiamy sobie w naszym filipińskim klasztorze jest prowadzenie
Domu Rekolekcyjnego, który ma pomóc wielu ludziom w realizacji tego
zadania. Utrzymanie życia duchowego na dobrym poziomie (czyli takim,
który rozwija człowieka) wymaga o wiele więcej zaangażowania niż przygotowanie codziennego posiłku koniecznego do podtrzymania życia. Duchowość nie znosi automatyzmu. Można bezmyślnie pochłaniać kanapkę
bez straty wartości energetycznej czytając gazetę, ale bezmyślna modlitwa
prowadzi do utraty sensu wiary.
Troska o życie duchowe to coś innego niż troska o życie wewnętrzne, które można nazwać także życiem emocjonalnym. Realizujemy
je poprzez wypełnianie życiowych planów: osobistych i zawodowych,
przez uczestnictwo w kulturze, rozwijanie relacji z innymi ludźmi. Natomiast życie duchowe to inny wymiar naszego człowieczeństwa. Nie wystarcza tu tylko wrażliwość na piękno, ale potrzebna jest także świadomość
celu. Nie trzeba wierzyć, aby być dobrym człowiekiem, ale trzeba uwierzyć, aby być zbawionym.
Trudno zaufać ludziom, którzy nigdy nie mają czasu. Obojętnie
kim są i jak się tłumaczą. Nie ufajmy sobie, gdy czujemy się zarażeni wirusem pośpiechu. Właśnie w tym momencie tracimy kontakt z rzeczywistością. Na kolejnym etapie tej choroby, często opiekę przejmują psychiatrzy.
Dla wszystkich, którzy poszukują i tęsknią za głębszym wymiarem życia,
a może potrzebują już duchowej rekonwalescencji, otwieramy nasz klasztor, bo w jego murach czas płynie wolniej, słowo brzmi wyraźniej a modlitwa staje się oczywista. Propozycje spotkań rekolekcyjnych w Nowym
Roku 2009 znajdują się na dołączonej ulotce. Także zaproponowanie komuś innemu przyjazdu do naszego klasztoru na jakieś wybrane rekolekcje
może okazać się całkiem dobrym prezentem, niezależnie od okoliczności.
Ks. Dariusz Dąbrowski COr
Prefekt Domu Rekolekcyjnego
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SREBRNE TABERNAKULUM ZŁOTNIKA WROCŁAWSKIEGO
TOBIASZA PLACKWITZA MŁODSZEGO
Z KOŚCIOŁA KSIĘŻY FILIPINÓW W GOSTYNIU Część I
Kościół i klasztor księży filipinów leży w połowie drogi między Poznaniem a
Wrocławiem, znaczącymi ośrodkami artystycznymi. Stąd zachowany zespól zabytkowy nosi silne ślady wpływu środowiska śląskiego i wielkopolskiego. Wysoka ranga
złotnictwa wrocławskiego decydowała, że także tutaj dokonywano zakupów gotowych
wyrobów, jak również składano zamówienia na bardziej indywidualne i bogatsze fundacje. Uwzględniając tylko rzemiosło artystyczne, w zbiorach klasztornych zachowały
się wysokiej jakości artystycznej wyroby złotników wrocławskich. Jednym z nich jest
przedstawione w niniejszym artykule tabernakulum, które doczekało się sporo wzmianek w literaturze tematycznej, jednakże nie było nigdy przedmiotem szczegółowych
badań1. Prezentowane dzieło złotnicze jest jednym ze przykładów dawnego kunsztu
artystycznego i warsztatowego środowiska wrocławskiego, a zarazem świadectwem
powiązań mistrzów wrocławskich ze środowiskiem augsburskim.
1

Literatura dotycząca tabernakulum filipińskiego: A. Brzeziński, Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego
Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. I, Poznań 1869, s. 218; J. Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, Berlin 1896, Bd. III, s.
248; S. Tabor, Kościół OO. Oratorjanów w Gostyniu. Na pamiątkę koronacji cudownego obrazu Matki
Boskiej, Kraków 1928, s. 12; T. Kruszyński, O. Stefan Tabor. Kościół OO. Oratorjanów w Gostyniu,
Rzeczy Piękne, R. VII, 1928, nr 4 – 5, s. 44 - 55. S. Tabor, Kościół i cudowny obraz Matki Boskiej na
Świętej Górze, Druk X.X. Misjonarzy Zd. Wola 1938, s. 45; A. Dubowski, Zabytkowe Kościoły Wielkopolski, Poznań – Warszawa – Lublin 1956, s. 57; KZSP, Powiat gostyński, opr. Z. Białłowicz – Krygierowa, t. V, Warszawa 1961, z. 4, s. 19 – 20, fig. 129; H. Jaromin, Zarys historii Kongregacji Oratorium
św. Filipa Neri w Polsce (1668 – 1968). Studia z dziejów kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Nasza
Przeszłość, XXXII, 1970, s. 31, fot. 2; Bazylika i klasztor księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia
(Przewodnik), Gostyń Pozn. –Święta Góra 1971, s. 19, 40, il. 19; A. Rafałko, Dzieje tabernakulum w
Polsce, [w:] Studia dziejów liturgii w Polsce, Lublin 1982, t. 4, s. 233; J. Kowalczyk, Zamojskie zamówienia u złotników wrocławskich w okresie rokoka, Roczniki Sztuki Śląskiej, XIII: 1983, s. 113; J.
Samek, Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Warszawa 1984, s. 341, il. 206; J. Samek,
Polskie złotnictwo, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź 1988, s. 177 – 178, il. 193; K.
Kuźmak, Maria Rosa Mystica, Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej, dzieje i teologia, Gostyń
1988, s. 39, fot. 13; J. Samek, Dzieje złotnictwa w Polsce, Warszawa 1993, s. 43; Z. Starczewski,
Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Gostyń – Święta Góra, Wrocław 1999, s. 19;
Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat rzemiosła artystycznego na Śląsku, katalog pod. red. M. Starzewskiej,
Wrocław 2000, nr kat. 198; Z. Kurzawa, Tabernakula kościoła farnego, [w:] Stara i nowa far, „Kronika
Miasta Poznania”, 2003, nr 3, s. 307, przyp. 3; Szlachetne dziedzictwo czy przeklęty spadek. Tradycje
sarmackie w kulturze i sztuce,[katalog wystawy] praca zbiorowa pod red. J. Dziubkowej, Poznań 2004,
s. 227 (autor noty H. Brzozowski); B. Berent, H. Brzozowski, Z. Starczewski, Święta Góra Gostyń,
Gostyń 2005, s. 28, fot. 19, 23-26; H. Brzozowski, Vasa Sacra. Naczynia eucharystyczne przechowywane w polskich skarbcach filipińskich, Gostyń 2005, s. 38 – 39; Świat ze srebra. Złotnictwo augsburskie od XVI do XIX wieku w zbiorach polskich, (katalog wystawy), Kraków 2005, nr kat. II/47 (autor
noty K. J. Czyżewski); P. Oszczanowski, Złotnicy wrocławscy – elita nowożytnego miasta, [w:] Wrocławski skarb z Bremy, Wrocław 2007, s. 63.
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Ilustracje do artykułu zamieszczone są w środkowej wkładce niniejszego numeru.

Historia powstania

Archiwalne źródła podają sporo interesujących szczegółów złotniczej
fundacji, jakkolwiek nie zachował się sam kontrakt z wykonawcą. Kronika
klasztorna wspomina o podjęciu przez kustoszy sanktuarium w 1758 r. decyzji
sprawienia okazałego tabernakulum do ołtarza głównego2. Kościół filipiński
był i pozostał do dzisiaj sanktuarium maryjnym oraz miejscem pielgrzymkowym z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej. Inspiratorem fundacji okazał
się bardzo rzutki ówczesny przełożony ks. Józef Prażmowski prowadzący liczne prace nad upiększaniem świątyni. Uwzględniając znaczne nakłady finansowe, postanowiono na ten cel zużyć część złotych i srebrnych przedmiotów
wotywnych. Zapewne olbrzymią większość stanowiły plakietki wotywne,
składane w dużej obfitości przez przybywających tutaj pielgrzymów. Akt wizytacyjny archidiakona śremskiego Jana Franciszka Wolskiego z 1667 r. wśród
darów wymienia znaczną ilość „tablic srebrnych”3. Przeznaczanie srebrnych
plakietek na inne przedmioty liturgiczne należało do powszechnie przyjętych
zwyczajów, wywodzących się jeszcze ze średniowiecznej tradycji przetapiania
wotów woskowych na świece. Administratorzy sanktuarium nie posiadali prawa do samowolnego zarządzania zdeponowanym zasobem wotywnym. Dlatego zwrócili się o pozwolenie do biskupa Teodora Czartoryskiego „Biskupa po
on czas Poznańskiego i Warszawskiego”4. Dostojnik kościelny przychylnie
rozpatrzył prośbę i wydał indult 17 lutego 1758 r. w Dolsku pozwalający przelać szlachetny kruszec na inny kształt, z wyraźnym podkreśleniem, aby zgodnie z pobożną intencją ofiarodawców służył ku chwale Bożej5.
Kronika miejscowa podaje, że kontrakt na wykonanie tabernakulum
zawarto ze złotnikiem wrocławskim Tobiaszem Plackwitzem 17 maja 1759 r.
Dziejopis klasztorny określa tabernakulum, jako dzieło „roboty Augsburskiej
z miedzi pozłacanej przyozdobione misternemi wyrobami ze złota i srebra było
wykończone w Roku 1764”6. Z kronikarskich zapisków dowiadujemy się też,
2
K. Dominikowski, Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osiadłej przez Kongregacją
Oratorij Świętego Filippa Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika (XVI – XIX w.)
pisana w latach 1827 – 1836, egzemplarz I, Archiwum Filipinów w Gostyniu [dalej: AFG] A 11, s. 377378.
3
Visitatio decanatus Sremensis et Crobensis anno 1667, Joannes Francisci Wolski, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, AV 16, v. 63 – 67.
4
K. Dominikowski, Zbiór wiadomości... jak w przyp. 2, s. 378.
5
Tamże, Dopisy, CLXVIII, s. 238. Warto zwrócić uwagę na argumentację biskupa szanującą wolę
fundatorów. Przedmioty wotywne mogły zmienić formę, ale funkcja powinna pozostać nadal sakralna.
6
Tamże, s. 377.
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że na srebrną realizację zużyto 247 grzywien i 10,5 łutów srebra o wartości
3962 ówczesnych talarów, a całkowita suma wydatków związanych z fundacją
tabernakulum wynosiła 6182,5 talarów7. Z dokumentów nie wiadomo, czy
powierzone przez zleceniodawców srebro pokryło w całości zapotrzebowanie
na szlachetny kruszec.

ści wynikało z wyraźnego zamówienia zleceniodawców, którzy chcieli mieć
tabernakulum wykonane z trzynastki, jaka obowiązywała wówczas w Augsburgu. Prawdopodobnie dlatego w źródłach archiwalnych widnieje określenie
tabernakulum auszpurskiey roboty dotyczące nie tyle proweniencji artystycznej, co srebra wyższej próby, a także sposobu i techniki wykonania.
Drugim zidentyfikowanym złotnikiem był Johann Hag(e)mair pochodzący z Augsburga, sygnujący swoje wyroby połączonym monogramem złożonym z imienia i nazwiska11. Na podstawie znaków warsztatowych jemu
należy przypisać przedstawienia figuralne (dwie hermy anielskie oraz anioł
z krzyżem w zwieńczeniu). Znaki miejskie Augsburga wybite obok znaków
warsztatowych pozwoliły określić czas powstania na lata 1761 – 1763.12
Biorąc pod uwagę zapisy kronikarskie można przyjąć, że pracę zasadniczą wykonał warsztat Tobiasza Plackwitza mł. w latach 1759-1764 i że to on
sprowadził z Augsburga przedstawienia figuralne.
Zlecenie tak okazałego tabernakulum naszemu mistrzowi nie było przypadkowe, gdyż Tobiasz Plackwitz mł. był doświadczonym złotnikiem w realizacji sporych rozmiarów zamówień. Wspólnie z mistrzem wrocławskim Beniaminem Hentschelem i złotnikiem augsburskim Gottfriedem Bartermannem
wykonali w latach 1753 - 1755 duże antependium fundowane dla kościoła
benedyktyńskiego w Tyńcu pod Krakowem13. Współpraca ze złotnikiem augsburskim potwierdza utrzymywanie żywych kontaktów środowiska wrocławskiego z tym wiodącym ośrodkiem złotniczym, promieniującym na całą Europę. Zamówienie gostyńskie było także kontynuacją istniejących już wcześniej
kontaktów klasztoru filipinów z warsztatem Plackwitzów14.
Z pewnością mistrz Tobiasz wzorował się na jakimś projekcie graficznym, który dotychczas nie został odnaleziony. Nie wiemy też, czy postacie
figuralne zostały wykonane na specjalne zlecenie, czy też złotnik wrocławski
korzystał z gotowych wyrobów augsburskich. Dobre proporcje i harmonijny
układ figur anielskich w stosunku do całej kompozycji pozwalają sądzić, że
było to zamówienie indywidualne.

Proweniencja warsztatowa

Okazałość tabernakulum, znakomite walory warsztatowe jak również
niespotykana struktura nasuwają pytanie o jego wykonawcę.
Z zapisków źródłowych wiadomo, że zamówienie złożono u wspomnianego wyżej Tobiasza Plackwitza. Odczytanie znaków warsztatowych na tabernakulum pozwoliło ustalić, że jego autorem był nie jeden, ale dwóch złotników
- wrocławski i augsburski. Nazwisko mistrza wrocławskiego, podane w kronice klasztornej, potwierdziły badania przeprowadzone na samym obiekcie. Znak
warsztatowy z pełnym nazwiskiem, wybity w leżącym prostokącie, zamieszczony został na pszenicznych kłosach. Mistrz Tobiasz należał do znanej rodziny złotniczej, jakich wiele było we Wrocławiu, gdzie zawód ten przekazywano
z pokolenia na pokolenie. Znawca dawnego rzemiosła śląskiego Erwin Hintze
pisze o dwóch złotnikach noszących to samo imię i nazwisko – był to ojciec
i syn8. Z informacji podanych przez niemieckiego badacza dowiadujemy się,
że Tobiasz starszy zmarł w 1727 r., zaś jego syn urodził się we Wrocławiu
i pracował u mistrza Christiana Schlenckera9. Na prace mistrzowskie wykonał
kielich, pierścień oraz pieczęć i mistrzem został 15 grudnia 1727 r. Wiemy też,
że jego żona Anna Rosina umarła 13 grudnia 1731 r. Parał się zarówno rzemiosłem, jak również handlem dziełami złotniczymi.
Przy znakach imiennych wybito także znak miejski Wrocławia z próbą
srebra „13” umieszczoną powyżej. Znak miejski wybito także na kartuszu
umieszczonym powyżej drzwiczek tabernakulum. Złotnicy wrocławscy stosowali wówczas srebro 12 łutowe i do rzadkości należało wykonanie przedmiotu
z wyższej próby10. Można domniemywać, że zastosowanie srebra lepszej jako7
Szczegółowe wydatki podaje kronika klasztorna: miedź pozłacana ważyła 448 grzywien i kosztowała
1792 talarów, miedź nie pozłacana o wadze 69 grzywien kosztowała 138 talarów. Za prace stolarskie i
ślusarskie zapłacono razem talarów 190. Dwa lustra do tabernakulum kosztowały talarów 57, szkło i
skrzynki talarów 30. Transport z Wrocławia do Gostynia wyniósł 13,5 talarów. Przyjmując 200 gram za
jednostkę wagową dla jednej grzywny, wówczas na to dzieło zużyto by około 50 kg srebra. Zob. K.
Dominikowski, Zbiór wiadomości...jak w przy. 2, s. 377.
8
E. Hintze, Die Breslauer Goldschmiede. Eine archivalische Studie, Breslau 1906, s. 138 – 139.
9
Tamże.
10
M. Gradowski, Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych
jej granicach, Warszawa 2001, s. 156.

H. Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529-1868. Meister, Marken, Werke, München
1980, Bd. III, s. 380, nr 2352.
12
Tamże, s. 26, nr 243.
13
Świat ze srebra ... jak w przyp. 1, s. 81 – 82, poz. kat. II/47.
14
Skarbiec klasztorny przechowuje krzyż procesyjny oraz stopę lichtarza ze znakami imiennymi Tobiasza Plackwitza st. (czynny w latach 1688 – 1727). Również we Wrocławiu zamówiono dwie monstrancje dla klasztoru gostyńskiego znakowane przez złotnika augsburskiego Emanuela Drentwetta i wykonane w latach 1759 - 1761. Z uwagi na wspomniane wyżej kontakty można sądzić, że T. Plackwitz mł.
był pośrednikiem w zakupie monstrancji.
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Analiza formalno – artystyczna

Inwentarz sreber kościelnych sporządzony wkrótce po 1767 r. podaje: „Tabernaculum całe ma tło miedziane wyzłocone auszpurskiey roboty
sztukami srebrnemi dziwnie przyozdobione, na wierzchu samym tego Tabernaculum Anioł trzyma Krzyż w ręku, niżey dway aniołowie dźwigają
ciężar wyższey struktury, niżey jeszcze po bokach dwa snopki pseniczne,
wedle tych snopkow stoią wazy, od których ciągną się z dołu aż do góry
winne grona z liściami. Te wszystkie sztuki są srebrne oprocz wazow”15.
Analizowany zabytek reprezentuje typ tabernakulum architektonicznego, dwukondygnacjowego, z tronem eucharystycznym i przęsłami bocznymi. Posiada formę przypominającą fasadę rokokowej budowli usytuowanej na niskim cokole. Jest dziełem bardzo okazałym, bo jego wysokości wynosi ok. 355 cm, a szerokość ok. 300 cm. Konstrukcja składa się
z drewnianego stelażu obłożonego złoconą blachą miedzianą, gęsto pokrytą
aplikowaną, srebrną dekoracją rokokową wykonaną w technice trybowania,
cyzelowania, fakturowania i odlewu. Blacha jak i srebrne aplikacje, niezwykle starannie opracowane, przytwierdzone zostały do podłoża srebrnymi gwoździkami i nakrętkami. Dekorację stanowi typowy dla rokoka repertuar form zdobniczych: ażurowe muszle, małżowiny, morskie grzywacze,
kogucie grzebienie, listki akantu, drobne kwiatki z przewagą róż, stylizowane formy roślinne w układzie ceowo - esowym, a także kratka rokokowa. W rzucie poziomym dominują linie faliste z wypukłą częścią środkową. Partię centralną otaczają boczne skrzydła zwieńczone pojedynczymi
rokokowymi sterczynami z płonącymi wazonami.
Dolną kondygnację zajmuje wydzielone pilastrami repositorium,
czyli miejsce zdeponowania rezerwy eucharystycznej, zamykane drzwiczkami zdobionymi kielichem na obłokach wraz z pateną i puryfikaterzem.
Zarówno formę jak i dekorację kielicha kształtują rocaille. Powyżej kielicha unosi się promienista hostia zdobiona monogramem IHS z trzema
gwoździami i krzyżykiem. Dolną część tabernakulum zwieńcza gzyms
z nałożonym na osi kartuszem. W kondygnacji górnej zamkniętej falującym, gierowanym gzymsem, znajduje się tron eucharystyczny w kształcie
hemisferycznej wnęki, służący do wystawiania monstrancji lub krzyża ołtarzowego. Wnękę ujmują zwężające się ku górze pilastry zakończone półplastycznymi hermami anielskimi. Po bokach wnęki, prawie na całej jej
15

Sprzęt srebrny kościelny,[w:] Dokumenta starożytne XVI – XIX w., AFG A 5.
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wysokości umieszczone są otwory z kryształowymi lustrami oraz półplastycznymi kłosami pszenicznymi16. Od anielskich herm spływają srebrne
wicie winnej latorośli z liśćmi i owocami, dochodzące do płonących wazonów. Do dolnej części pilastrów umocowane zostały ruchome, esowate
ramiona na świece z profitką w formie rozetki. Pole środkowe tronu wypełniają insygnia papieskie: tiara, krzyż, stuła, otwarta księga, dzban i misa
używana w rycie lawabo. Całość ujmuje listwowo – roślinna rama otoczona dwoma drzewami palmowymi. Podniebienie wnęki zdobi kratka z rozetkami, wydzielona ażurowymi muszlami. Oś wnęki akcentuje umieszczony
na górnym gzymsie kartusz zbudowany z rokokowych form ujęty od dołu
różanymi girlandami. Pole kartusza zdobi duża róża otoczona formami
kwietnymi. Część centralną zwieńcza ażurowa nastawa ujęta wolutami oraz
ażurowe sterczyny zbudowane z rocailli. W nastawie dominuje półplastyczne przedstawienie anioła ukazanego w całej postaci, trzymającego
oburącz krzyż. Postać anielską otaczają obłoki, wśród których wyłaniają się
dwie główki anielskie. Przęsła boczne tabernakulum tworzą wklęsłe skrzydła z pojedynczymi sterczynami zdobionymi kratką, zakończone wolutowymi spływami. Sterczyny zwieńczają puklowane, płonące wazony.
Bogata dekoracja, granicząca z horror vacui, szczelnie pokrywa
wolne miejsca nie zacierając jednak struktury architektonicznej. Wykonana
została z niezwykłą biegłością techniczną i wyczuciem artystycznym. Szeroki wachlarz możliwości warsztatowych ukazany został przede wszystkim
w kunsztownym wykonaniu trybowanych ornamentów, zestawianiu powierzchni gładkich z fakturowanymi oraz partii wklęsłych z wypukłymi. W
rezultacie osiągnięto zróżnicowanie kolorystyczne i fakturalne, wrażenie falowanie powierzchni i bogate efekty światłocieniowe
nadając całości dzieła niezwykłą ekspresję. Na
podkreślenie zasługuje znakomity modelunek
i szczegółowe opracowanie przedstawień figuralnych.
cdn.
Ks. Henryk Brzozowski COr

16
W latach 60 – tych XX w. usunięto srebrną lustrzankę pozostawiając przeźroczyste szyby kryształowe i wstawiono wieczne lampki.
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BYŁ OJCEM…
„Otoczmy troską życie” – to hasło
rozpoczętego nowego roku liturgicznego.
Nie można być w pełni uczniem Chrystusa, nie będąc - tak jak On - miłośnikiem
życia. Poznając Ewangelię Życia chrześcijanin czy to indywidualnie lub we wspólnocie otacza troską życie nie tylko swoje,
ale także drugiego człowieka od chwili
poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Dzięki bogatej spuściźnie literackiej
jaką pozostawił nam bł. Edmund Bojanowski mamy możliwość odkryć czym
według Niego jest życie, a także na czym polega istota i piękno życia oraz
powołania kobiety, w czym należy upatrywać, to coś, co jest „geniuszem
kobiety”, a także odkrycie duchowego ojcostwa.
W niniejszym artykule – a właściwie w osobistym świadectwie duchowej córki Edmunda - s. M. Doroty Kurowskiej - zapraszam do wspólnego
pochylenia się nad tym wielkim darem i tajemnicą, jakim jest powołanie do
ojcostwa. Błogosławiony Edmund wiedział, że ojcowska miłość to przede
wszystkim odpowiedzialność za człowieka, za jego przyszłość, wychowanie, za zbawienie.
BÓG OJCIEC W ŻYCIU BŁ. EDMUNDA
Każdy człowiek ma w swoim sercu obraz OJCA. Pierwszy wynosimy
z domu rodzinnego, a zapisuje się on w naszej pamięci już od pierwszych
chwil życia. Błogosławieni ci, którzy mają lub mieli dobrego ojca. Mogą z
uznaniem przywoływać czułość i stanowczość swego taty, przytaczać jego
mądre powiedzenia i roztropne decyzje, mówić o jego pobożności, pracowitości, uczciwości, wspominać chwile spędzone razem z nim na wspólnych
wyprawach, nauce czy zabawie.

ŻYŁ WŚRÓD NAS
odpowiedzialny, przy nim wszystko staje się prostsze, bo wielu problemom
potrafi zaradzić. TATO to ktoś, przy kim można poczuć się bezpiecznie.
Miłość ojca ma ogromny wpływ na życie każdego człowieka.
Niestety, nie ma się co czarować, tatusiowie nie są aniołami i mają
swoje wady… Trzeba przyznać, że wielu ludzi (być może i wiele z nas) nosi
w swojej pamięci trudne i bolesne doświadczenia obecności ojca: agresywnego, może surowego, często nieobecnego w domu…
Są i tacy, którym nigdy nie było dane poznać swego ojca, ponieważ
wychowywali się bez niego…
Doświadczenia ojca ziemskiego w dużym stopniu wpływają na wyobrażenie innego OJCA, ale tak naprawdę nie mogą całkowicie zamazać
w sercu obrazu, który wyrysował w nim sam Bóg. KKK (239) mówi o tym,
że „nikt nie jest ojcem tak jak Bóg” oraz że „Bóg, nasz Ojciec, przekracza
kategorie świata stworzonego”(KKK 2779), a więc przekracza także mój
obraz ziemskiego ojca.
Od pierwszych lat katechizacji na pytanie: „dlaczego Boga nazywamy najlepszym Ojcem?” odpowiadamy: „bo stworzył nas, bo nas kocha
i opiekuje się nami”.
Tak rozpoczyna się przygoda, będąca przez całe życie nieustannym
odkrywaniem i poznawaniem drugiego obrazu OJCA, który tak naprawdę
istnieje w nas od zawsze, od początku naszego istnienia.
I choćby ten „ziemski” sprawiał ból, rodził smutek, przywoływał
przykre wspomnienia, to drugi – o wiele głębszy – zawsze niesie ze sobą
ciepło, dobroć, miłość i troskę.
Problem polega na tym, że aby ten obraz poznać, trzeba się najpierw
natrudzić, żeby go w sercu odkryć, dostrzec jego obecność i w niego uwierzyć. A nie jest to łatwe, ponieważ nie możemy tu liczyć na własne zmysły.
Nie zobaczymy go wzrokiem ani nie dotkniemy. Żeby doświadczyć w sercu
miłującej obecności OJCA, trzeba wejść w «inny świat», w przestrzeń wiary, którą Bóg podarował nam jako ŁASKĘ w sakramencie Chrztu Świętego,
kiedy stałyśmy się Jego dziećmi.

Bo kim jest OJCIEC ?
OJCEM jest mężczyzną, który pochyla się nad dzieckiem. Silny, okazujący zainteresowanie, troskliwy, czuły. Można na niego liczyć, bo jest

Co to znaczy, że Bóg jest OJCEM?
W imieniu «Ojciec» zawarte są dwie prawdy o Bogu:
- że jest On Początkiem wszystkiego, Dawcą życia i najwyższym Autorytetem
- że dobrocią i miłującą troską obejmuje wszystkie swe dzieci.
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Te dwie podstawowe prawdy stały się fundamentem wiary naszego
Ojca Założyciela, który przez całe swoje życie uczył się, jak być OJCEM od
Tego, Który jest OJCEM wszystkich ojców, Który jest Źródłem wszelkiego
ojcostwa.
Chociaż nie założył własnej rodziny, choć nie miał swoich własnych
dzieci, dla których mógłby być tatusiem, to jednak otrzymał od Boga wielki
dar i powołanie do duchowego ojcostwa.
Na modlitwie Ojciec Edmund odkrył Boga, który mimo doświadczeń,
chorób i niepowodzeń życiowych, był dla niego dobrym kochającym Ojcem
nieustannie obdarzającym miłością i ukazującym perspektywę czynienia
dobra w każdej sytuacji życiowej.

Bezsilność wobec zbliżającej się śmierci dziecka, rozpacz i bezradne
załamanie rąk sprawiły, że Walenty Bojanowski pobiegł tego wieczoru nad
parkowy staw i przesiedział tam całą noc.
Wtedy, jak nam wiadomo, Edmund został przyjęty przez Boga pod
szczególną opiekę. Cudowne uzdrowienie zawsze będzie budziło w nim
ogromną wdzięczność i świadomość, że Bóg jako najlepszy Ojciec czuwa
nad całym jego życiem.
Czułą i dobrotliwą dłoń Boga Ojca przez całe swe życie będzie rozpoznawał – jak sam napisze w swoim Dzienniku –
w „cudownych zrządzeniach Bożej Opatrzności” i „nieprzebranym miłosierdziu Bożym”. Ojciec Edmund żył w przekonaniu, że Bóg może w każdej,
nawet najtrudniejszej sprawie, zesłać mu pomoc jak mannę z nieba (Dz.
17.O9.1853)
„O, jakże to Bóg litościwy pokazuje jawnie, aby w miłosiernych przedsięwzięciach ufać w Jego Opatrzność.”

Wiemy, że Edmund Bojanowski pochodził z rodziny głęboko religijnej, pielęgnującej tradycje patriotyczne i miłość do podzielonej przez zaborców Polski. I choć początki swej wiary, niezwykłą, lecz trzeźwą pobożność wraz z nabożeństwem do Matki Bożej, zaszczepioną w sercu delikatność i miłość bliźniego zawdzięcza swej matce, to i postać ojca miała duży
wpływ na kształtowanie charakteru i postawy Edmunda.
To dzięki swemu ojcu Edmund - już w okresie dzieciństwa i dorastania - brał żywy udział w tym wszystkim, co działo się w Grabonogu i jego
najbliższym otoczeniu: konne wyjazdy do kościoła, odwiedziny w zaprzyjaźnionych dworach, przyjęcia, polowania, czytane jednym tchem historyczne książki, cześć dla bohaterów narodowych, serdeczność i gościnność
wobec innych, wrażliwość na kwestie społeczno-narodowe… Dzięki przyjaźniom ojca, wśród których było wielu napoleońskich legionistów, młody
Edmund bardzo szybko przyswoił sobie historię, poznał sukcesy i klęski
Rzeczypospolitej, rozmyślał nad sposobami ratowania ojczyzny. To wówczas rozpoczęło się w nim dojrzewanie do życiowej misji, która przybierze
kształt bardzo konkretnej apostolskiej miłości.
Ale trzeba też powiedzieć o tym, że i Edmund doświadczył słabości
swego ziemskiego ojca, zbyt beztroskiego jak na czasy, w których przyszło
im żyć. Ojciec nie przyjmował faktu, że szlachecka Rzeczpospolita legła w
gruzach i że nie wystarczy chodzić na polowania i bawić w towarzystwach,
aby wszystko było jak dawniej… Mówiąc o słabościach, można tu wspomnieć ciężką chorobę zapalenia płuc małego Bojanowskiego i tą chwilę,
kiedy znikąd nie było widać nadziei na jego powrót do zdrowia.

Edmund sam umiał ufać Bogu jak dziecko. Kiedy stopniowo pozbywał się swego majątku na rzecz ubogich, mówił:
Dz. 28.O9.1865: „Kogo Bóg ma w Swej obronie, ten w złej doli nie
utonie (...) i Bogu służąc nikt nie umarł z głodu.
Módlmy się więc i pracujmy, a Opatrzność Boża jak nie zapomina
o biednych ptaszętach, tak i o nas pamiętać raczy.”
Mówiąc o relacji Ojca Założyciela do Boga Ojca, nie sposób nie
wspomnieć o jego modlitwie. To na kolanach Edmund uczył się synowskiego zawierzenia Bogu na wzór Syna Bożego. Godziny spędzane na długich
rozmowach z Bogiem nigdy nie były dla niego czasem straconym, wręcz
przeciwnie – przemieniały jego serce. Dzięki coraz bardziej dojrzałej modlitwie, Bóg mógł swobodnie działać w jego wnętrzu, zapraszając serce do
coraz głębszego zjednoczenia z Sobą. W jego spotkaniach z Niebieskim
Ojcem nie brakowało dziękczynienia „za szczęśliwie dzień spędzony”, Bożą
pomoc i opiekę, za dobrych ludzi spotykanych nie tyle z przypadku, co
z woli i postanowienia Bożego. Edmund przedstawiał Bogu swoje plany,
prosił o Jego błogosławieństwo, polecał wszystkie sprawy dotyczące rodzącego się Zgromadzenia, zamykał w Jego ojcowskim Sercu wszystkich chorych, z którymi miał styczność, ubogich, którzy przychodzili do niego po
chleb lub parę groszy, sieroty, które lgnęły do niego i darzyły dziecięcą
miłością.
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Mówił Bogu o wszystkim, co było dla niego ważne, dając Mu w ten
sposób dostęp do najmniejszego zakamarka swej duszy.
Dzięki długiemu trwaniu przed obliczem Ojca, Edmund uczył się
dziękować, prosić, przepraszać i modlitwę łączyć z życiem.
Bardzo często posługiwał się słowami modlitwy „Ojcze nasz”,
uświadamiając sobie w ten sposób prawdę o Bożym dziecięctwie. Patrząc
na jego życie, można, a nawet trzeba powiedzieć, że nie były to tylko puste
słowa. Edmund widział w Bogu Stwórcę i Ojca wszystkich stworzeń, ogarniającego miłością cały świat, ale w szczególny sposób zwracającego się
ku tym, którzy miłość świadczą wobec bliźnich. Dlatego, ucząc się ojcowskiej miłości Boga, sam był jak ojciec dla tych, którzy go potrzebowali.
Siostry pracujące w ochronkach dobrze wiedzą, że dziecko swoim instynktem wyczuwa, do kogo może pójść. Edmund też to wiedział i dlatego
starał się najwięcej serca i uwagi okazywać dzieciom, szczególnie osieroconym.

Przywołam wspomnienia M. Elżbiety Szkudłapskiej :
„On był mi ojcem i matką i wszystkim razem. W każdym smutku moim
i wątpliwościach, był mi pocieszycielem i doradcą (…), zawsze był cierpliwy, wesoły, serdeczny, zawsze pokorny.
Samo spojrzenie jego do miłości Boga pobudzało.”

Był OJCEM, a nie tylko dobroczyńcą. Dla niego ważne były nie tylko
„dzieci”, ale każde, pojedyncze dziecko, które autentycznie kochał.
To, co mi się bardzo podoba u naszego Założyciela, to jego okazywanie uczuć, których się nie wstydził: radości, smutku, współczucia, lęku,
wzruszenia. Edmund wiedział, że ojcowska miłość nie może opierać się
tylko na uczuciach, ale przede wszystkim jest to odpowiedzialność za człowieka, za jego przyszłość, wychowanie i wreszcie – za zbawienie. Nasz
Ojciec Założyciel doświadczył, że prawdziwa miłość stawia mądre wymagania i uczy trudnej sztuki samodzielnego życia. Czuł, że jego obowiązkiem
jest upominać, poprawiać, a nawet karać – lecz zawsze z miłością. Nigdzie
nie spotkałam się z tym, żeby Ojciec Edmund uderzył jakieś dziecko. Używał zwykle stanowczego słowa i uczył posłuszeństwa.
Można powiedzieć, że najstarszym „dzieckiem” Edmunda Bojanowskiego jest nasze Zgromadzenie.
Założyciel odczytał bowiem powołanie do duchowego ojcostwa wobec każdej z sióstr. Dzieląc się z nimi swoim duchowym bogactwem, przekazując to, co w jego życiu stanowiło największą wartość, pomagał im
wzrastać i dojrzewać w promieniach Bożej łaski.
Nie zatrzymywał jednak na sobie, lecz prowadził do Boga – najlepszego Ojca.

Edmund Bojanowski, ucząc się ojcowskiej miłości Boga, sam umiał
być ojcem:
ojcem, który wychodzi do każdego z otwartym sercem,
ojcem, który troszczy się o swoje dzieci,
ojcem, który karmi je chlebem Ewangelii, troski, opieki, chlebem
miłości.
Dzisiaj, kiedy coraz więcej jest matek samotnie wychowujących dzieci,
kiedy ojcowie opuszczają rodziny albo są w nich po prostu nieobecni, kiedy
coraz mniej dzieci może spontanicznie myśleć o miłości Boga jako prawdziwego i najlepszego Ojca, myślę, że możemy, a nawet powinnyśmy modlić
się - za wstawiennictwem naszego Założyciela - o mądrych i odpowiedzialnych ojców, by polskie rodziny były domową oazą świętości i kolebką nowych i świętych powołań.
Bóg - hojny dawca życia, który powołał nas niegdyś do istnienia zaprasza „dziś” do tworzenia cywilizacji życia. Współpracując z Nim poprzez
wierne i odważne głoszenie oraz dawanie świadectwa o Ewangelii Życia
wcielamy słowa tego Chrystusowego orędzia w czyn.
Uczeń Chrystusa wie, że każde życie dane nam od Boga jest wielkim
darem; jest darem danym i zadanym, który trzeba mądrze zagospodarować,
a który nie należy zmarnować.
Życzę, aby podjęta refleksja o wartości życia pozwoliła nam na nowo
odkryć wartość i godność ludzkiego życia oraz jego sens doczesny i wieczny oraz pomogła uwrażliwić nasze
serca na ten wielki dar i tajemnicę,
jakim jest życie.
przygotowała: s. M. Karolina Buksa
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na rozum biorę tą drogę.
Drogi tej trzymając się ściśle,
wiem, że jestem i że już myślę,
niestrasznym już byt ten nowy,
do życia powracam gotowy.
Samemu, lecz nie samotnie,
pokonuję programu stopnie,
pomocni w tym przyjaciele,
wśród nich raźniej, weselej.
Czas, pokornie dając czasowi,
pragnę, by uwierzyli nowi,
moim szczytnym to zadaniem,
cierpiącym jeszcze, nieść posłanie.

MOJE TRZY ŚWIATY
BEZDOMNOŚĆ
Nareszcie to do mnie dotarło,
jak dusza ma jest otwartą,
umysł także jest chłonny,
mimo, iż jestem bezdomny..
Choć wiele tutaj szarości
serce me pełne radości,
przebudzenia to symptomem,
cieszę się spokoju ogromem.
W świecie tym pojaśniało,
pragnę by zawsze to trwało,
bezdomność już nie przeszkodą
wypełniona odnową duchową.
Łaski przebudowy doznaję,
innym na wprost życia staję,
w Panu pokładam nadzieję,
z Nim naprawdę trzeźwieję.
Choć popełniam małe błędy,
nie jestem nimi przejęty,
to On mi drogę wskazuje,
z Nim życie swe prostuję".

MARZENIA

WSPÓLNOTA
o przebudzeniu mówiłem,
tam tego doświadczyłem,
ludzi, też chorych, poznając,
z nimi się utożsamiając.
I z nimi i z dziwną chorobą,
tam zdobywam jaźń nową,
z tym, o czym nie chcę zapomnieć,
kroczę wolno i bardzo pokornie.
Na błędach innych się uczę,
naprawiam chorą swą duszę,
ciału, choć mało pomogę,

Nabrałem także przeświadczenia,
jak pomocnymi są marzenia,
mój inny, piękny świat się jawi
w nich właśnie pragnę go naprawić.
Tam jestem z losem pogodzony,
poukładany i wyciszony,
pierwszeństwo jednak oddałem
trzeźwości, z wiecznym mym udziałem.
Wiele mam jeszcze do zrobienia,
aby spełniły się me marzenia,
konsekwencja prym w tym wiedzie,
a nie ulegnę żadnej już biedzie.
Jak w pięknej przypowieści,
plaża dwa ślady stóp pomieści,
Bogu oddaję swe marzenia,
w Jego gestii sposób ich ziszczenia.
Wierzę, że z Panem idąc pod rękę
najgorszą choćby zniosę mękę,
W Nim pokładam swe nadzieje,
w to wierząc, po prostu wytrzeźwieję.
Andrzej PBW
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WIERSZ
POMÓDLMY SIĘ
W NOC BETLEJEMSKĄ...
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
I oby w nas złośliwe jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.
By anioł podarł każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
kładąc na serce pogmatwane,
jak na osiołka - kompres śniegu.
Aby się wszystko uprościło było zwyczajne - proste sobie by szpak pstrokaty, zagrypiony
fikał koziołki nam na grobie.
Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska - cichych, ufnych jak ciepły pled wzięła na ręce.

WIERSZ NIETRADYCYJNY
Już wzdychał na myśl
o Bożym Narodzeniu
o tym jak naprawdę było modlił się do świętej rewolucji
w Betlejem
od której liczymy czas
kiedy znowu zaczął
merdać puszysty ogon tradycji
prosiła się sama choinka
za osiemdziesiąt złotych
elegancko ubrana
świeczki wyprawiły nastrój
mlaskały kluski z makiem
podlizywały się babki
kura po wigilii spieszyła na rosół
potem milczenie większe niż żal
i już na gwiazdkę szalik przytulny
jak rasowa kotka
żeby się nie ubierać za cienko
i nie kasłać za grubo
zdrzemnął się na dwóch fotelach
i nawet nie usłyszał, że za oknem
przeszedł Pan Jezus
prosty jak kościół z jedną tylko malwą
obdarty ze śniegu i polskich kolęd
za wcześnie, za późno, nie w porę
nacisnął dzwonek
Dzwonek był nieczynny
Ks. Tan Twardowski

PISZĄ DO NAS
Bydgoszcz 22 września 2008 r.

WIELEBNY KSIĘŻE REDAKTORZE!
Od pewnego czasu myślę o kilku sprawach dotyczących lat ostatniej wojny
i jeszcze trochę wcześniejszych, ponieważ byłem świadkiem niektórych wydarzeń
dotyczących samego klasztoru i bazyliki na Świętej Górze. Przypominam sobie
włoskiego członka Oratorium św. Filipa, któremu na powitanie śpiewaliśmy (jako
ministranci i konwiktorzy) włoską piosenkę. Superiorem wtedy był ks. Służałek,
a pracowali wtedy księża: Szczerbiński (wykształcony w Petersburgu), Szeliga,
Zgama (podobno Węgier), Rataj, Michałkowski, ks. Wojciech (nie wiem czy to
imię) nosił zawsze ciemne okulary, a w Drzęczewie gospodarował ks. Smoliński.
Razem ze mną w Konwikcie w tzw. sypialni królewskiej mieszkali śp. ks. Alojzy
Machay, śp. ks. Marian Wichłacz oraz przyszły dyrektor Szkoły Podstawowej
śp. Marian Kluczyk i ja, Pospieszyński Witold – emerytowany obecnie nauczyciel.
W tym czasie Ojcowie Filipini przejmowali na Wschodzie Polski, za Zbarażem, w Oleksińcu, odnowiony budynek kościoła, który wcześniej zbudowany
przez katolików dostał się w czasie rozbiorów prawosławnym, a teraz wracał do
wiernych rzymsko – katolickich. Sądzę, że jednym z powodów zorganizowania
w tamtejszej okolicy obozu harcerskiego i wzięcia udziału w tamtejszych uroczystościach było podtrzymanie ducha patriotycznego w tamtejszych rodakach żyjących w środowisku ukraińskim. Drużyna Harcerska im. Adama Konarzewskiego,
wzmocniona siłami harcerzy z Gostynia, min.: Łagodziński, Mroczkiewicz, Portugalski Witold – w sumie około 30 druhów, przygotowała się na daleką wówczas
przygodę. Głównymi organizatorami byli: ks. Szczerbiński i kleryk Kokociński.
Grupa harcerska załadowała swój ruchomy dobytek do pasażerskiego wagonu,
który stał się dla nas miejscem noclegu w ciągu trzech nocy. Jadąc przez Warszawę, Lublin, Lwów do stacji przed Zbarażem zwiedziliśmy po drodze np. Zamek
Królewski w Warszawie, kopię Unii Lubelskiej w Lublinie, kościoły, muzea i inne
pamiątki, np. Muzeum Jana III we Lwowie, Cmentarz Orląt (gdzie znalazłem grób
Jurka Bitchama, tego z piosenki o obronie Lwowa).
Docieramy wreszcie do stacji docelowej pod Zbarażem i witają nas jakieś
ruiny wzmocnień – może jeszcze z czasów I Rzeczypospolitej. Na tej stacji czekały na nas zamówione wcześniej małe drabiniaste wozy zaprzężone w jeszcze
mniejsze koniki. Woźnice ukraińscy protestowali przed większym obciążeniem
naszym przywiezionego dobytku i tylko „pięć do sześć dusz” mogło siadać na
każdy pojazd. Jazda polnymi drogami trwała kilka godzin.
Dotarliśmy wreszcie do wsi Korszułówka, która leżała na jednym wzgórzu,
a na przeciwnej polanie leśnej mieliśmy nasze miejsce na obozowisko. Rozdzielał
nas od wsi zaczynający się wąwóz, którego ściany wapienne woda w czasie deszczu wypłukiwała morskie muszle, a więc i tu było kiedyś morze.
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Życie obozowe, wycieczki, uroczystości, to inny już temat. Przy końcu
lipca wróciliśmy do Gostynia przez Lwów (zwiedzanie Panoramy Racławickiej),
Tarnopol, Bytom, Cieszyn – miasta graniczne.
Początek wojny – ucieczki, bombardowania, ostrzeliwania na zapełnionych
drogach. Po powrocie z ucieczki niczego dobrego nie oczekiwaliśmy. Miejscowi
Niemcy aktywizują się i zaczynają się aresztowania, zakładnicy, rozstrzelania,
wywózki do Guberni. Miejscem zebrania ludzi wysiedlonych stały się sale i wszelkie pomieszczenia klasztorne na Świętej Górze. W pierwszych dniach po powrocie
z ucieczki klasztor, kościół był czynny, ale ludzi bardzo mało. Przypadkowo byłem
w tym dniu ministrantem przy Mszy św. ks. Szczerbińskiego. Zaraz po Mszy św.
do zakrystii weszło dwóch Niemców, jeden cywil to Niemiec gospodarujący w
Brzeziu, a drugi w mundurze, jakiś obcy. Zaczepili ks. Szczerbińskiego i kazali
prowadzić się do pomieszczeń klasztornych dla sprawdzenia podejrzeń, czy ktoś
się tam nie ukrywa. Wkrótce te pomieszczenia stały się miejscem zbiórek ludzi
wywożonych. Później, po zajęciu Francji, niewolnicy wojenni przebywali w Gostyniu, oczyszczali rowy melioracyjne, a w niedziele mieli przywilej w murach
klasztornych być na Mszy św. odprawianej przez ich kapelana. Jeszcze później
w kościele przebywała straż pożarna. Każdy Polak musiał gdzieś pracować, aby
otrzymać kartę żywnościową. Jednak w 1941 roku zaistniała potrzeba dokształcania się. Znaleźliśmy różne podręczniki, które zachowały się jeszcze i przy pomocy
nauczycieli, takich jak śp. Kazimiera Konieczna, ukrywający się kleryk śp. Florian
Konieczny i przerabialiśmy literaturę, matematykę, historię. Nasze wychowanie
sportowe, to często były gry w piłkę siatkową w sąsiedztwie obecnej bazyliki, na
podwórku u państwa Zielińskich. U tych państwa urządzaliśmy też ciche uroczystości większych świąt. Potem nastąpiło pierwsze wywiezie na roboty do Niemiec
między innymi śp. ks. Mariana Zielińskiego, a potem przyszła kolej na mnie. Wywieziono mnie do Westfalii, do Lanerlandu, gdzie poważnie zachorowałem, ale
dzięki siostrze miłosierdzia wróciłem do częściowych sił, aby być wywiezionym
na roboty do Austrii. Do kraju wróciłem w 1945 roku. (…).
Już ponad 57 lat mieszkam w Bydgoszczy razem z żoną, która jest również
z Gostynia (Konieczna, siostra śp. ks. Floriana) i każdego roku odwiedzaliśmy
klasztor ciesząc się z aktywności „Bożej Załogi”. W bazylice obchodziliśmy też
większe rocznice naszego małżeństwa i naszych bliskich. Czytam Wasz Kwartalnik i z dużym zainteresowaniem poznaję dokładniej historię świątyni. Mam nawet
już przyszłoroczny kalendarz. W tym roku, ze względu na kłopoty ze zdrowiem,
nie byliśmy jeszcze w Gostyniu.
Polecamy się Waszym modlitwom. Szczęść Wam Boże!
Pospieszyński Witold

POSYŁAM WAS...
OTOCZMY TROSKĄ RODZĄCE SIĘ NOWE POWOŁANIA
Rok Liturgiczny 2008/2009 Kościół w Polsce wiąże z hasłem:
„Otoczmy troską życie”. Wyczuwamy, iż podstawowym przesłaniem tegoż
hasła jest, by zatroszczyć się o każde poczęte pod sercem matek życie, ale
też, by należycie to życie kształtować, i to nie tylko w wymiarze fizycznym
i psychicznym, ale także w duchu moralnym i religijnym.
Życie człowieka jest największym darem Boga i dlatego z największą pieczołowitością należy do niego podchodzić. W dziedzinie naszego
istnienia nie można pozwolić sobie na ograniczenia czy na jakiekolwiek
eksperymenty, ale trzeba ze wszech miar otworzyć się na to wszystko, co
naprawdę służy człowiekowi – jego wszechstronnemu rozwojowi. Dzisiejsza cywilizacja śmierci przeraża nas. W związku z tym chcemy zaangażować się, by człowieka naprawdę najbardziej sobie cenić, i by każde życie
na miarę wymagań czy na miarę obdarowania Boga, kochać!
Dowodem, że my kochamy człowieka jest to między innymi, że pozwalamy odczytać jego życiowe powołanie, i że zawczasu temu powołaniu
pozwalamy się rozwijać. Wspomnę w tym momencie świadectwo jednej
z sióstr zakonnych, która mówiła kiedyś młodzieży, w czasie rekolekcji,
jakie miałem szczęście prowadzić, iż ona poszła do klasztoru wbrew woli
swojego rodzonego ojca, pod osłoną nocy. Powołanie do życia konsekrowanego odczytała w sposób jasny i nie miała wątpliwości, że ma być siostrą zakonną. Z tej decyzji bardzo ucieszyła się mama, ale nie tata. Tata
powiedział, że jeśli ja pójdę do klasztoru, to on nie chce mnie znać. Bolało
mnie to bardzo. Ale ja czułam, że mam powołanie do służby Bogu i Jego
Kościołowi, więc wbrew woli ojca poszłam do klasztoru. Od strony fizycznej wyglądało to tak, że z domu wyjechałam pod osłoną nocy, ponieważ
tato na ten wyjazd za żadną cenę nie chciał się zgodzić. Dzisiaj jestem
szczęśliwą siostrą zakonną, a tato do tej pory nie pogodził się z moim wyborem.
Przytaczam to świadectwo, ogromnie bolesne świadectwo, aby ukazać, jak nieprawidłowe jest nieraz myślenie i działanie rodziców. Ich zadaniem jest przecież otoczyć troską życie człowieka od początku i to w każdym wymiarze, także w wymiarze odczytanego i rozwijającego się powołania zakonnego czy kapłańskiego. Ale wielu rodziców jest niedojrzałych,
wielu chce tworzyć szczęście dziecka na swój obraz i na swoje podobieństwo. Ale, czy to jest zgodne z tajemnicą ludzkiej wolności, a zwłaszcza
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POSYŁAM WAS...
z tajemnicą Boga, który wolność nam ofiarował i który chce, abyśmy
w wolny sposób wybierali drogi naszych powołań?
Otoczymy troską życie! To ogromnie ważne hasło ma także zastosowanie w pielęgnowaniu powołań do służby Bożej. Znamy powiedzenie,
że pierwszym seminarium, czy pierwszym domem formacji zakonnej, jest
dom rodzinny. I to właśnie zobowiązuje nas do zrobienia sobie refleksji,
czy w domach naszych jest atmosfera sprzyjająca rozwojowi powołań kapłańskich i zakonnych? Czy w domach naszych o osobach duchownych
dobrze się mówi? Czy modlimy się za osoby Bogu poświęcone? Czy modlimy się o powołania do Bożej służby również, jeśli taka wola Boża,
o powołanie dla mojego dziecka? A jak reagujemy, gdy widzimy, czy słyszymy medialne ataki przeciwko duchownym? Czy potrafimy powiedzieć
wówczas, że trzeba za tę sprawę, czy za tak sądzoną osobę, ofiarować Komunię św.? A może nienawiści wrogów Boga i Kościoła kibicujemy i to
jeszcze przy naszych dzieciach?
Otoczmy troską życie! Otoczmy troską rodzące się powołania! I nie
lekceważmy kryzysu powołań, z jakim dzisiaj mamy do czynienia. Uświadommy sobie, że jeśli zabraknie osób Bogu poświęconych, to kto nas rozgrzeszy? Kto nam poda Komunię św.? Kto się nad nami pochyli, gdy
wszyscy nas opuszczą? Cieszmy się że, są wśród nas kapłani i osoby konsekrowane, ale też wszystko uczyńmy, aby również z naszych rodzin wychodzili nowi Pańscy żniwiarze. I zawsze
pamiętajmy, że największym darem dla
rodziny jest, gdy Pan Bóg powoła dziecko do służby swojej! W duchu tej prawdy
otoczmy troską rodzące się nowe powołania, bo żniwo naprawdę wielkie, ale
robotników mało.

NASZ KALENDARZ
STYCZEŃ – LUTY - MARZEC
30.12. -

2.01. - Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej i św. Filipa

15.01. - 18.01. - Rekolekcje Trzeźwościowe
2.02. -

5.02. - Rekolekcje dla poszukujących w milczeniu

7.02. - 13.02. - Rekolekcje Federacji Sióstr Służebniczek
13.02. - 15.02. - Róża dla Małżeństw
17.02. - 19. 02 - Rekolekcje dla Rolników
27.02. -

1.03.

Rekolekcje dla Młodzieży i Maturzyści
– Koedukacyjne

6.03. -

8.03. - Młodzież filipińska

13.03. - 15.02. - Rekolekcje dla Odnowy w Duchu Świętym
20.03. - 22.03. - Rekolekcje dla „Odrodzenia”
27.03. - 29.03. - Rekolekcje dla „Amazonek”

Ks. Leszek Woźnica COr
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RADUJCIE SIĘ
PRZEBACZENIE ZNIEWAG
Pewien pan, który od niedawna poddał się duchowemu kierownictwu Filipa, przysiągł, iż dokona surowej zemsty za bardzo ciężką obrazę, jakiej doznał.
Święty usiłował uspokoić go najbardziej przekonywującymi argumentami,
lecz na próżno.
- Mój Ojcze - powiedział - nie potrafię przebaczyć takiej obrazy! .
Jednego dnia Filip, aby przypuścić ostatni szturm do tego zatrutego serca
i nakłonić je do spokojnych decyzji, pokazał mu Krucyfiks, mówiąc: .
Popatrz tu; widzisz tego Ukrzyżowanego? A więc z miłości do ciebie ten
Chrystus wylał całą swoją krew i z miłości do ciebie, na Krzyżu, błagał o miłosierdzie i przebaczenie! Uklęknij zatem i przebacz!
Ten zatwardziały pan już nie potrafił dłużej opierać się mocy Filipa, płacząc i szlochając, zawołał:
- Gotów jestem, Ojcze, być ci posłusznym: chętnie przebaczam!

MIEJCIE TROCHĘ CIERPLIWOŚCI!
Od jakiegoś czasu w Oratorium pojawiał się rozwiązły łobuz, niejaki
Tommaso Arena, Kalabryjczyk. Zamiast słuchać kazań, urządzał sobie kpiny
z mówców i z uczestników. Siadał w głębi sali, aby drwić z tego lub z tamtego;
podczas gdy inni się modlili, on gwizdał i chichotał gorzej od jakiegoś prostaka. Wszyscy byli nim zmęczeni i bardzo się skarżyli.
- Ojcze, nie możemy już dłużej tolerować tego „kwiatu hołoty” - orzekło
pewnego dnia kilku uczniów Świętego - potrzeba tu energicznego działania.
- Miejcie trochę cierpliwości, a zobaczycie - odpowiedział Filip.
Nieszczęśnik jeszcze przez pewien czas dalej przeszkadzał i wystawiał na
próbę cierpliwość tych, którzy uczęszczali do Oratorium. .
Kiedy jednak spostrzegł, że nikt już nie zwraca uwagi na jego prowokacje,
zaczął się nudzić swoim prostackim zachowaniem. Pociągany stopniowo łagodnym sposobem bycia Świętego, zmienił postawę.
Łagodna i pokorna cierpliwość Filipa zwyciężyła!
Arena, pobudzony wyrzutami sumienia, prosił Filipa o wybaczenie zgorszenia, jakie dawał swoim zachowaniem i powierzył się jego kierownictwu.
Filip, zadowolony z nowego nabytku dla Oratorium, mówił tym, którzy żalili
się w przeszłości:

RADUJCIE SIĘ
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki,
modlę się o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko
Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku
Natchniona turystka do bacy:
- Wy to jesteście szczęśliwi. Widujecie zaślubiny górskich potoków z obłoczkami,
widujecie, jak zachodzące słońce wypija czerń całego dnia, jak blady księżyc topi
się w bezdennych mgłach...
- Wszystko to widywałem, panieneczko, ale teraz już nie pije
Baco, gdzieście się nauczyli tak drzewo rąbać?
- Na Saharze.
- E, baco, kłamiecie! Przecież Sahara to pustynia.
- No, teraz to już pustynia.
Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe. Nauczycielka podchodzi do ławki
Adasia, siedzącego przed czystą kartką.
- Adam, czemu nic nie narysowałeś?
- Nieprawda, narysowałem Małysza!
- Ale gdzie on jest?
- Poleciał...
-Dlaczego polskie pszczoły poleciały na jesień do Brukseli?
-Bo czuły lipę
Pani Kowalska przychodzi do sąsiadki i pyta:
-Ma pani pożyczyć wałek?
-Nie mogę, ja też czekam na swojego chłopa.
oprac. Br. Franciszek Kiklica COr

Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri
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APOSTOLSTWO MODLITWY
INTENCJE
MIESIĘCZNE
APOSTOLSTWA
MODLITWY
Styczeń:
Misyjna: Aby różne wyznania chrześcijańskie, niestrudzenie głosiły Dobrą
Nowinę i dążyły do pełnej jedności wszystkich chrześcijan, by móc składać
bardziej wiarygodne świadectwo Ewangelii.
Kongregacyjna: Wkraczając pod opieką Świętej Bożej Rodzicielki w Nowy Rok uczmy się od Niej otaczać troską życie

Luty:
Misyjna: Aby Kościół w Afryce znalazł odpowiednie sposoby, by skutecznie szerzyć pojednanie, sprawiedliwość i pokój zgodnie ze wskazaniami
II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce.
Kongregacyjna: Niech Świętogórska Róża Duchowna pomaga nam z szacunkiem otaczać każdego człowieka i troszczyć się o jego największy dar
ofiarowany przez Boga, jakim jest życie.

Marzec:
Misyjna: Aby biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy
w Chińskiej Republice Ludowej, w duchu listu skierowanego do nich przez
Papieża Benedykta XVI starali się być znakiem i narzędziem jedności,
komunii i pokoju.
Kongregacyjna: Przeżywanie w wielkopostnych rozważaniach ogromu
miłości cierpiącego Chrystusa do każdego nas niech uczy nas kochać
i otaczać troską życie cierpiącego i bezbronnego człowieka
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Okładka lewa

MODLITWA O DOBRY WYBÓR STANU
Boże mój, Ty, który jesteś
Bogiem mądrości i rady,
Ty, który czytasz w mym sercu
szczerą wolę podobania się tylko Tobie,
spraw, bym wybrał stan,
zgodny z Twoim najświętszym pragnieniem,
użycz mi łask potrzebnych przez przyczynę
błogosławionej Dziewicy, Matki mojej,

MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA
Miłość małżeńska najlepiej objawia nam
swą prawdziwą naturę i godność
dopiero wtedy, gdy rozważymy, że początek swój czerpie ona
- jakby z najwyższego źródła - z Boga,
który jest Miłością i Ojcem,
„od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”.
Małżeństwo bowiem nie jest wynikiem jakiegoś przypadku
lub owocem ewolucji ślepych sił przygody:
Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu,
aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości.
Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie,
im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób,
aby doskonaląc się w niej wzajemnie,
współpracować równocześnie z Bogiem
w wydawaniu na świat i wychowywaniu -nowych ludzi.
Dla ochrzczonych zaś małżeństwo
nabiera godności sakramentalnego znaku łaski,
ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem.

świętych moich patronów,

______________________________________

a w szczególności św. Józefa i św. Alojzego.

PRZEKAZYWANIE ŻYCIA

Niech poznam,

Bardzo doniosły obowiązek przekazywania życia ludzkiego,
dzięki któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi
współpracownikami Boga-Stwórcy; napełnia ich zawsze wielką radością,
z którą jednak idą niekiedy w parze niemałe trudności i kłopoty.
Jeżeli w każdej epoce pełnienie tego obowiązku
stawiało przed sumieniem małżonków trudne problemy,
to współczesny rozwój społeczeństwa ludzkiego
spowodował takie przemiany, że powstały nowe zagadnienia,
których Kościołowi nie wolno pomijać milczeniem,
ponieważ odnoszą się one do spraw
tak ściśle związanych z życiem i szczęściem ludzi.

kiedy mam uczynić krok stanowczy
i przyczynić się do Twej chwały
i zasłużyć sobie na nagrodę niebieską,
którą obiecałeś tym,
co pełnić będą wolę Twoją świętą.
Amen.

Paweł VI „Humanae Vitae”

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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