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CZCIGODNI CZYTELNICY! 
 
Mija już połowa Roku Pańskiego 2009. Zakończył się Rok Pawło-

wy, który honorowaliśmy w naszym Piśmie, również w tym numerze, arty-
kułami o tym wielkim Apostole Narodów. W Uroczystość Bożego Serca 
zaczął się Rok Kapłański, który zwłaszcza dla wybranych przez Jezusa 
księży będzie okazją do pogłębienia życia z tym darem, życia Jezusem – 
Arcykapłanem, który nade wszystko był w sprawach Ojca, o czym tak wni-
kliwie w katechezie mówi nam ks. Tadeusz. 

A wszyscy świeccy w Kościele niech teraz i zawsze próbują życia 
z takim zaangażowaniem, jak to choćby, które widzimy u bł. Edmunda 
Bojanowskiego. O Edmundzie, który był beatyfikowany 10 lat temu znaj-
dziemy tym razem więcej materiału w rozmaitych miejscach Kwartalnika, 
a na okładce zobaczyć możemy nowy jego pomnik poświęcony na Świętej 
Górze 9 maja br..  

Ale też na wakacyjnym szlaku będąc możemy odwiedzić miejsca, 
które wspomina ks. Henryk pisząc swój artykuł o różnych tabernakulach 
porównując je z naszym świętogórskim. Niech ten szlak przyprowadzi Was 
też na Świętą Górę, gdzie nie tylko rokokowe tabernakulum podziwiać 
możemy, ale gdzie jest przede wszystkim Jej Ikona, naszej Matki, w której 
kochał się św. Filip, bł. Edmund i tylu innych, również nasi klerycy, o czy 
nam mówią swoją twórczością, czy wierna czcicielka naszej Pani, która 
wychwala Ją swoją poezją, i tym razem tutaj prezentowaną.  

Niech Duch Święty, którego uczciliśmy w Zielone Święta, 
co przypomina nam drukowane tu kazanie ks. Adama, prowadzi nas najlep-
szymi drogami i wakacyjnego, i później wrześniowego czasu, i nie zapo-
minajmy o trzeźwości, która jest nam szczególnie zadana, zwłaszcza 
w wakacje, gdy tylu młodych gubi się w alkoholowym procederze.  

Życzymy wszystkim miłej lektury naszego Pisma i serdecznie 
dziękujemy za wszelką życzliwość z jaką podejmujecie to skromne nasze 
przedłożenie. 

 
 
      W imieniu zespołu redakcyjnego 
    Ks. Leszek Woźnica COr 
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BŁ. EDMUND BOJANOWSKI  
DROGOWSKAZEM I DLA NAS … 

 
Otaczający nas świat symboli, znaków, pomników, 

obrazów – medialny świat dociera do naszych serc i kreuje 
wyobraźnię, wywołuje niepokój, albo budzi nadzieję. 
W takim świecie przyszło nam żyć i wypełniać swoje chrze-
ścijańskie zadanie. Potrzeba, abyśmy otwarci na działanie 
Ducha Świętego umieli otoczyć mądrze troską nasze życie 

i przyjmować rzeczywistość świata i wartościować go w świetle Bożej Ewangelii.  
Dnia 9 maja 2009 r. na Świętej Górze stanął nowy pomnik bł. Edmunda 

Bojanowskiego, Wielkiego Syna Ziemi Gostyńskiej, Wielkopolanina, który 
przeszedł do historii, jako „człowiek serdecznie dobry”, jako człowiek, który 
umiał sercem patrzeć w serce drugiego człowieka - bardzo często biednego, 
zalęknionego, opuszczonego, człowieka małego – dziecka, które wymagało 
troski i miłości. Ten pomnik ufundowany przez Siostry Służebniczki i na nowo 
umiejscowiony i wyeksponowany przy drodze prowadzącej do Świętogórskie-
go Sanktuarium staje się symbolem i przypomnieniem dla wszystkich, którzy 
dziś kroczą tą drogą na Świętą Górę, by uczyć, pobudzać do refleksji i wska-
zywać, że dzisiejszemu światu potrzeba ludzi serca, ludzi prawych umysłów 
i czystych rąk, wyciągniętych do budowania jedności, miłości, pokoju. Ten 
pomnik uroczyście poświęcony przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądec-
kiego Metropolitę Poznańskiego przy udziale przedstawicieli władz samorzą-
dowych Powiatu Gostyńskiego i lokalnej społeczności, a nade wszystko przy 
ogromnej rzeszy Sióstr Służebniczek staje się nie tylko symbolem, ale nade 
wszystko ewangelicznym przesłaniem. Potrzeba, byśmy tak jak on, w trudnych 
czasach politycznej niewoli, zubożonego społeczeństwa, powszechnej biedy 
i wydawać by się mogło wprost bezsilności, podejmować zadania pracy nad 
człowiekiem i dla człowieka. Nieść kaganek oświaty i lekarstwo miłości, nieść 
Ewangelię i chleb, i dzielić się bardzo często własnym niedostatkiem. Tego 
uczył nas bł. Edmund, to przesłanie kierował nie tylko do swoich duchowych 
córek Sióstr Służebniczek, ale nadal kieruje i do nas współczesnych.   

Ikonograficzna treść pomnika ukazuje nam bł. Edmunda w otoczeniu 
dzieci, które niejako wtapiają się w jego postać, zbliżają się do jego dłoni, 
wsłuchują się rytm bicia jego serca. Z pomnika tego wprost emanuje troska 
o życie tych, dla których bez reszty oddał siebie, swoje ręce i swoje serce. 
Piękny w swej wymowie jest ten monument wykonany ze spiżu, piękny 
w swym usytuowaniu na marmurowym cokole. Może się jednak rodzić niepo-
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kój i pewna trudność, zwłaszcza dla nas współczesnych – ja nie jestem ze spi-
żu, ja nie wchodzę na marmurowe cokoły, ja jestem przechodniem tej ziemi, 
słabym, ograniczonym człowiekiem, chrześcijaninem. Tak, to prawda. Takim 
jestem, osaczonym duchem tego świata, ale muszę pamiętać, patrząc na ten 
pomnik, że błogosławiony Edmund też był człowiekiem słabym, ograniczo-
nym bezsilnością, osaczony duchem ówczesnego nieprzyjaznego człowiekowi 
świata. On przychodził tu, na Świętą Górę, prawie każdego dnia, aby czerpać 
moc i siły do zadań, które zrodziły się w sercu pod okiem Świętogórskiej Mat-
ki. Zjednoczony i umocniony Eucharystią, tą mocą szedł, by zaradzać potrze-
bom na miarę możliwości, by bardziej wyraziściej patrzeć sercem w serce 
i czynić to, co niemożliwe – możliwym. Inspirowany Bożym duchem szedł 
tymi samymi drogami i ścieżkami do człowieka, by mu pomóc, by otoczyć go 
troską, którymi i my kroczymy w naszej codzienności. Wielkość i mądrość 
jego to umiejętność czerpania z prawdziwego źródła mocy i siły, by stawać się 
dobrym człowiekiem. Ewangelia, którą nie tylko nosił i czytał stawała się 
światłem jego dróg i czynów. Bardzo dobrze tę myśl ukazuje piosenka poświę-
cona bł. Edmundowi:  

„Nasz Ojciec Edmund chciał wiele osiągnąć, 
Wielkie marzenia i plany miał. 
Lecz Pan Bóg Sam go zawrócił z drogi,  
I przedstawił Swój odwieczny plan. 

Każdego Bóg prowadzi inną drogą,  
Po której idąc, ma dojść do Niego. 
Nie ważne, czy przez wielkość i sławę,  
Czy cicho żyjąc osiągnie niebo. 

Gdy jedni patrzą na niego z litością,  
On swoje modły do Boga śle,  
Ma słabe zdrowie, mówią z żałością,  
On wielkie dzieło rozpoczyna swe”. 

Drodzy Czytelnicy i Pielgrzymi do Świętogórskiej Róży Duchownej! 
Zechciejcie patrzeć oczyma serca na ten znak – pomnik bł. Edmunda umiej-
scowiony przed Świętogórską Bazyliką. Niech on staje się dla nas współcze-
snych swoistym drogowskazem i znakiem, że i dziś można, wręcz potrzeba, 
kierując się prawością serca, kształtować tak, jak on swojego ducha, pielęgno-
wać prawdziwe wartości i stawać się serdecznie dobrym człowiekiem jakiego 
potrzebuje świat, szczególnie w obecnej dobie kryzysu. 

Niech Świętogórska Róża Duchowna tak, jak dla bł. Edmunda staje się 
i dla nas Przewodniczką do nieba. 

Ks. Zbigniew Starczewski COr 
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ROK ŚW. PAWŁA 
część 6 

 
 

Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, i za-
pytali: «Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to 
nową naukę głosisz? Bo jakieś nowe rzeczy wkła-
dasz nam do głowy. Chcielibyśmy, więc dowiedzieć 
się, o co właściwie chodzi». A wszyscy Ateńczycy 
i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedy-

nie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego. «Mężowie 
ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że jeste-
ście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc, bowiem i ogląda-
jąc wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: "Nie-
znanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stwo-
rzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie miesz-
ka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk 
ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i od-
dech, i wszystko. On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, 
aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i gra-
nice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po 
omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim 
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych 
poetów: "Jesteśmy, bowiem z Jego rodu". Będąc, więc z rodu Bożego, nie 
powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo 
do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nie-
świadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, 
dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat 

przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec 
wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych». Gdy usłyszeli o zmar-
twychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię 
o tym innym razem»(Dz17, 22- 32). 

Jest to koniec Pawłowego przemawiania do Ateńczyków. Ta wspa-
niała mowa, którą ich dalecy potomkowie wygrawerowali w 1938 na tabli-
cy z brązu i przytwierdzili w dolnej części skały Areopagu, jest pierwszą, a 
zrazem ostatnia mową. Paweł opuszcza Ateny, uważając, że traci tam czas. 
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„Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu1” (Dz 18,1). Z Aten 
przywędrował Paweł do Koryntu, stolicy Achai, po raz pierwszy na prze-
łomie 51 i 52 r. Tę ponad półmilionową metropolię z dwoma portami na 
przesmyku peloponeskim odwiedzał Apostoł jeszcze parokrotnie w czasie 
III wyprawy misyjnej w latach 54-58. Nawet dzisiaj urzeka wznoszący się 
nad starożytnym miastem masyw Akrokoryntu, z ruinami świątyni Afrody-
ty związanej ze słynnymi „córami Koryntu2”.  

Zaraz po przybyciu do Koryntu Paweł zatrzymuje się w domu Akwi-
li3 i Pryscylli. Dom ten staje się, jak inne w każdym ewangelizowanym 
mieście, macierzystą komórką wspólnoty chrześcijańskiej. Tam też zbiera-
no się na modlitwę. 

Swoim zwyczajem Paweł trudzi się cały dzień, żeby nie być dal ni-
kogo ciężarem „Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowa-
liśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was 
głosiliśmy Ewangelię Bożą” (1Tes 2,9). Dzięki temu może powiedzieć 
„głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje 
Ewangelia” (1 Kor 9, 18), „za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą”. 

Każdego wieczora, gdy tylko może, organizuje spotkanie w tym czy 
tamtym zaprzyjaźnionym domu. Najczęściej jest zapraszany do przema-
wiania do małej grupy osób, które chciałyby go posłuchać. Modlą się 
z wielkim zapałem a następnie mówi o Jezusie Chrystusie. Na końcu spo-
żywają prosty posiłek. W biednych domach być może każdy przynosi coś 
do jedzenia. A on bierze chleb, błogosławi go, łamie i im rozdaje. Nigdy 
nie są tak bardzo braćmi, jak w tych momentach. Ich jedność jest tak silna, 
tak wielkie łączy ich skupienie, że doświadczają, prawie fizycznie, wraże-
nia, że Jezus nagle zjawia się między nimi. 

Bez wątpienia Paweł zajmuje się też organizacją rodzącej się wspól-
noty. Po ateńskiej pustce, korynckie przepełnienie. Gdy dołączają ponow-

                                                           
1 Korynt . Miasto w środkowej Grecji, na półwyspie Peloponez, u nasady Przesmyku Korynckiego. 
W okresie starożytnym Korynt należał do największych i najbogatszych miast Grecji, był ważnym portem 
i ośrodkiem rękodzielnictwa (m.in. wazy i tkactwo). W latach 395-387 p.n.e. miasto było zaangażowane 
w tzw. wojnę koryncką, w której było częścią koalicji skierowanej przeciw Sparcie. W 337 r. p.n.e. zawią-
zany został w mieście tzw. Związek Koryncki, który uznawał faktyczną władzę Filipa Macedońskiego nad 
Grecją. W 146 r. p.n.e. miasto zostało zburzone przez Rzymian. Po odbudowie Korynt był (od 26 r. p.n.e.) 
stolicą rzymskiej Achai. Po upadku Rzymu miasto należało do Bizancjum, Wenecji, Turcji. 
2 W starożytnej Grecji grupa zawodowych kurtyzan. Różniły się od zwykłych prostytutek niezależno-
ścią i dość wysoką pozycją towarzyską. Inna nazwa to córa Koryntu. 
3 Jest to nawrócony Żyd imieniem. Pochodził z Pontu, południowego wybrzeża Morza Czarnego. 
Praktykował ten sam zawód, co Paweł – był wytwórcą namiotów.  
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nie do niego Sylas i Tymoteusz – to oni przejmują całą troskę o organizo-
wanie życia gminy chrześcijańskiej. Odtąd Paweł może się poświecić wy-
łącznie głoszeniu Słowa Bożego. 

W każdy szabat zabiera głos w synagodze, próbując przekonać ko-
rynckich Żydów na podstawie tekstów, że ten galilejski cieśla był naprawdę 
Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków. Jak zawsze po pewnym cza-
sie napotyka na sprzeciw i obelgi, wówczas „otrząsnął swe szaty i powie-
dział do nich: «Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili 
pójdę do pogan»(Dz 18, 6).  

Po tym wydarzeniu Paweł udaje się do domu Tycjusza Justusa, który 
wierzy w Jezusa. Odtąd dom Tycjusza, stał się miejscem ewangelizacji 
mieszkańców Koryntu. Czyniąc ten gest zapukania do sąsiedniej bramy, 
Paweł wyraża w ten sposób chęć zerwanie z synagogą, jako instytucją. Nie 
zrywa jednak póki co więzi z Żydami. W chwili, gdy wątpi w możliwość 
przekonania choćby jednego, przełożony synagogi Kryspus nawraca się 
wraz z całym domem. Wtedy następuje – jakże zaskakujące –napomnienie 
od Pana: „przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą 
i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu 
mam w tym mieście” (Dz 18, 9 -10). To sugerowałoby, że istotnie powo-
dem „umycia rąk” od przekazania wiary Żydom mógł być strach przed 
konsekwencjami. Bóg napomina, zatem Pawła, gdyż ten wybrał "łatwą 
drogę” nauczania tych, którym wiara przyszła łatwo. 

To wydarzenie z działalności misyjnej Pawła niesie także i dla nas 
przesłanie: łatwa droga nie zawsze jest najlepsza. Dane nam zostały talenty 
i Boża opieka – właśnie po to, by stawić czoło światu i wypełniać swoje 
powołanie. Jeśli droga ta wydaje nam się zbyt trudna, wspomnijmy na sło-
wa Jezusa: "Jam zwyciężył świat"(J 16,33). 

Ta obietnica zostaje niezwłocznie urzeczywistniona. Wielu Koryn-
tian wysłuchawszy Pawła staje się chrześcijanami i przyjmuje chrzest.  

Mijają miesiące. Mnożą się nawrócenia. Rygorystyczni Żydzi od-
czuwają rosnącą coraz bardziej niechęć względem Pawła. Ten ich współ-
brat pod względem pochodzenia, który po przybyciu wydał się im na-
tchnionym gadułą, okazuje się teraz osobnikiem niebezpiecznym. Nie jest 
zwykłym dysydentem, jakich wielu judaizm widział w swojej długiej histo-
rii. Naprawdę robi wrażenie, że jest pionierem nowej religii.  

Żydzi ci ponawiają podobne posunięcia, które ich ojcowie poczynili 
w Jerozolimie, dążąc do pozbycia się Jezusa. Docierają do władz rzym-
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skich w celu, aby postawić Pawła przed prokonsulem Achai Gallionem. 
„Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem”(Dz 18, 13). 

Paweł szykuje się do odpowiedzi. Gallio wówczas przemówił do Ży-
dów: «Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się 
wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze 
Prawo, rozpatrzcie to sami! Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach» 
(Dz 18, 14 – 15).  

Choć rozprawa zakończyła się ona uniewinnieniem Apostoła, kon-
flikt jednak z Żydami przyczynił się do opuszczenia przez Pawła Koryntu.  

Pod koniec lata 52 r. lub na początku jesieni Paweł opusza Korynt. 
Być może po raz ostatni wszedł na szczyt góry, która wznosi się nad mia-
stem, w którym spędził półtora roku. Może spokojnie odejść. Nasienie, 
które zasiał, przypomina ziarno gorczyczne, o którym mówił Jezus na 
brzegiem jeziora Galilejskiego: „gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniej-
sze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe 
od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się 
w jego cieniu”(Mk 4, 31 -32). 

„Potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla 
i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub. Następnie przy-
byli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał 
z Żydami, a gdy go prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się, ale żegnając 
się z nimi, powiedział: «Wrócę do was, jeżeli Bóg zechce». I odpłynął 
z Efezu. Po przybyciu do Cezarei udał się do Jerozolimy. I pozdrowiwszy 
[tamtejszy] Kościół, zeszedł do Antiochii”(Dz 18, 18 -22). 

Tak kończy się tak zwana „druga podróż misyjna” Pawła. Od po-
czątku wyruszenia dwa i pół roku. Przebył w tym czasie blisko pięć tysięcy 
kilometrów, z czego dwa tysiące pieszo.  

Z poetycką intuicją Viktor Hugo napisze pewnego dnia trzy wersy, 
które doskonale pasują do Pawła i jego towarzyszy podróży: 

„TRUDZĄCY SIĘ LUDZIE SĄ WIELCY,  
GDYŻ IDĄ. ICH LOSEM JEST PÓJŚĆ DALEJ 

 POD ARKI BRZEMIENIEM, NIE DOTRZEĆ DO CELU,  
LECZ BYĆ STALE W DRODZE4”. 

Któż bardziej od Pawła jest wiecznie w drodze? 
Ks. Adam Anioł COr 

                                                           
4Cytat wzięty z książki - Paul Dreyfus – Święty Paweł (str. 251). 
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CZŁOWIEKOWI WODĘ DANO… 
 

Referat wygłoszony podczas 
II Eko-festynu na Świętej Górze w dniu 
1 maja 2009 roku. Tematem przedłożenia 
była kwestia wody w Piśmie Świętym, 
ponieważ myślą przewodnią pierwszoma-

jowego spotkania była troska o środowisko naturalne, w tym szczególnie 
o wodę jako źródło życia i symbol Bożego Błogosławieństwa. Obrano taką 
myśl ze względu na stepowienie Wielkopolski. W czasie całego dnia odbyło 
się szereg wydarzeń o charakterze artystycznym – zabawy i koncerty dla 
dzieci, spotkania edukacyjne, pogadanki ekologiczne. Wieczorem odbył się 
w Bazylice Świętogórskiej koncert na szklanej harfie (Glass Duo – Gdańsk) 
z udziałem Kwartetu Capitol (Wrocław) i recytacjami fragmentów Księgi 
Rodzaju (Piotr Warszawski – Warszawa). Ideę teologiczną całego dnia 
uzasadniły poniższe rozważania.  
 

 W Biblii woda pojawia się już w pierwszym zdaniu tekstu na-
tchnionego. „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była 
bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, 
a Duch Boży unosił się nad wodami” (Rdz 1, 1-2). Można powiedzieć, 
że woda jest początkiem stworzenia. Od tego momentu przez karty Słowa 
Bożego płyną strumienie wody ze swoim życiodajnym i niszczącym skut-
kiem. Najpierw cztery rzeki w raju i ich ożywczy wpływ na całą przyrodę 
(por. Rdz 2, 10- 14), ale za chwilę wody potopu, niszczące prawie całą 
populację ludzką i świat przyrody (por. Rdz 6-8). Dostrzegamy tu zapis 
prawdy odczytywanej już przez najstarsze kultury: woda niezbędna jest 
do życia, ale jest też żywiołem, zagrożeniem. Jednakże ten biologiczny, 
przyrodniczy obraz wody, od samego początku w natchnionych tekstach, 
przenika się z nadprzyrodzonym. W raju wody symbolizują strumienie 
Bożej łaski, które obficie i bez ograniczeń wylewają się na ludzkość i całą 
przyrodę. Nieokiełzane wody potopu odsłaniają prawdę o konieczności 
poniesienia kary za czynione zło, zachęcają do dokonywania aktów 
oczyszczenia. Każdy z nas musi jednak poddawać się owemu oczyszczeniu 
duszy, tak jak każdy z nas musi brać kąpiel, by oczyścić swe ciało. Jest 
w tym obrazie także zapowiedź sakramentu chrztu i pokuty, która rozwinie 
się  głównie  w  opisie  przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone 
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(por. Wj 14) i przez Jordan (por. Joz 4). To te dwa wydarzenia, z okresu 
wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej, stanowią najkonkretniej-
szą zapowiedź wspomnianych sakramentów. Wejście w rzeczywistość 
Bożych tajemnic dokonuje się zawsze poprzez duchowe obmycie. Dostrze-
gając wiele innych pięknych starotestamentalnych opisów, ukazujących 
wodę jako źródło życia i łask od Boga (wody wypływające ze świątyni – 
Ez 47, 1-12; życiodajne strumienie w wielu Psalmach), stopniowo prowa-
dzi nas natchniony zapis w kierunku treści ukazanych w Nowym Przymie-
rzu.  
 Woda występuje w Nowym Testamencie ponownie jako czynnik 
naturalny, przyrodniczy, stosowany w codzienności, ale i obraz o nieprze-
branej głębi duchowej. Te oba porządki prawie zawsze mieszają się ze 
sobą. Źródła i sadzawki, picie, kąpiele, zanurzenia – w bezpośrednim za-
stosowaniu pozwalają realizować konkretny cel, ale też zawierają treści 
nadprzyrodzone. W tych wszystkich fragmentach niektóre wysuwają się na 
plan pierwszy. Najpierw trzeci rozdział Ewangelii Janowej: „Jezus odpo-
wiedział Nikodemowi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się 
z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” 
(J 3, 5-6). Od razu w całej tej rozmowie pojawia się cel: wejście do Króle-
stwa Bożego przez wody chrzcielne. Jest tu woda – część przyrody i jest 
Duch – nadprzyrodzoność. Jednak nawet po przyjęciu chrztu, jako osoby 
dorosłe, nie polewając już sobie głów wodą, musimy poddawać się temu 
aktowi ponownych narodzin, nieprzerwanie poddając się „oblewaniu” 
strumieniami Bożej łaski. Ona spływa na nas z całą intensywnością, ale 
tylko od naszej na nią otwartości zależy skuteczność napełnienia się nią 
i obmycia. Św. Jan relacjonuje również przebieg niezwykłego spotkania, 
podczas którego symbol wody staje się nośnikiem zbawienia. Jezus, Mistrz, 
Nauczyciel rozmawia z grzeszną i poniżaną (przez Żydów z powodu po-
chodzenia) kobietą - Samarytanką. Ona przychodzi po wodę, Jezus ją do-
strzega, rozmawia i pomaga. Słońce, pragnienie, woda, wzajemna delikat-
ność – to wszystko stanowi tło do ukazania treści najgłębszych: „Każdy, 
kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja 
mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie 
się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4,13-14). 
Trzeba pić tę wodę, trzeba gasić pragnienie, ale tak jak niezbędna jest do 
życia woda w postaci spożywanego płynu, tak konieczna jest „woda” dla 
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naszych arterii duchowych, woda która gwarantuje życie na wieki. Płyny 
musimy przyjmować każdego dnia w odpowiednich ilościach (całkiem 
sporych) i wiemy jaki dramat oznacza brak wody –  wysychanie ziemi, 
stepowienie Wielkopolski. Jeżeli codziennie nie pijemy wody ze źródła 
nadprzyrodzonego, Jezusowego, doprowadzamy do duchowego deficytu, 
słabniemy, stajemy się łatwymi ofiarami dla duchowego przeciwnika. 
 Dlatego genialny pisarz, św. Ambroży (IV w.), tak nas zachęca: „Pij 
z obydwu kielichów: ze Starego i Nowego Testamentu. Pij Chrystusa, który 
jest winnym krzewem! Pij Chrystusa, który jest Skałą, skąd tryska woda! Pij 
Chrystusa, który jest fontanną życia! Pij Chrystusa, który jest pokojem! Pij 
Chrystusa, byś mógł poić się jego nauką! Jego nauka, to Stary i Nowy Te-
stament. Gdy pijemy Pismo Święte, gdy je wchłaniamy, sok Słowa Od-
wiecznego wstępuje w arterie naszego umysłu i w energie nasze duchowe.” 
 Kulminacyjnym momentem dzieła zbawienia była śmierć Jezusa na 
krzyżu. Po wielogodzinnych torturach szybko następuje agonia: „Lecz gdy 
podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko 
jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i 
natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 
33-34). Jest to dar Ducha Świętego, obejmu-
jącego swoim działaniem cały Kościół, 
obecnego we wszystkich sakramentach.  
 Woda w Piśmie Świętym posiada za-
tem dwie znaczeniowe warstwy: naturalną 
i nadprzyrodzoną. Woda zawiera w sobie 
boskie przesłanie o życiu i oczyszczeniu. 
Dlatego troska o wodę jest troską o życie 
zarówno w wymiarze doczesnym jak i 
wiecznym. Bez tego boskiego skarbu czło-
wiek traci życie. Te biblijne myśli w pełni 
uzasadniają hasło tegorocznego Eko-festynu 
Człowiekowi wodę dano i finał tego dnia 
jakim jest muzyczna Opowieść o wodzie. Usłyszymy piękną kompozycję 
Cezarego Chmiela i towarzyszyć nam będą fotografie o tematyce ekolo-
gicznej. Niech to pobudza naszą wrażliwość na boski dar wody. 
 

Ks. Jakub Przybylski COr 
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DUCHU OŻYWICIELU PRZYJDŹ! 
 

 Rozpoczynając na Świętej Górze doroczny Odpust 
Zesłania Ducha Świętego, trzeba zatrzymać się najpierw nad 

wymową tegorocznego hasła, które ma nam towarzyszyć przez 
ten tydzień „trwania na modlitwie” na wzór Maryi i  Apostołów zgro-
madzonych w Wieczerniku Jerozolimskim. Świętogórska Bazylika ma być dla 
nas w tym czasie Wieczernikiem, w którym mamy mieć udział 
w doświadczeniu Maryi i Apostołów w dzień Zesłania Ducha Świętego.  
 Stając na progu tego czasu przemiany naszych serc, warto najpierw 
postawić sobie dwa pytania: 
 - Co to znaczy, że Duch Święty daje nam życie? 
 - Czy dziś potrzebujemy jeszcze tego ożywczego tchnienia? 
 

I. Co to znaczy, że Duch Święty daje nam życie? 
 

1. Moje życie  
 Otwierając pierwsze strony Pisma Świętego znajdujemy opis stworzenia 
świata. Najpierw Bóg stwarza niebo i ziemię. Następnie różne stworzenia, które 
zamieszkują Boży świat. Ukoronowaniem dzieła stworzenia jest człowiek, który 
otrzymał od Boga „tchnienie życia”. A zatem życie człowieka różni się od in-
nych form życia biologicznego. W człowieku jest Boże tchnienie. Człowiek 
został stworzony na obraz i Boże podobieństwo i jest współpracownikiem Pana 
Boga w dziele stworzenia („czyńcie sobie ziemię poddaną”). To Boże tchnienie 
w nas sprawia, że nasze życie nie może być zwyczajną wegetacją. 
 

2. Owoc mojego życia 
 Będąc współpracownikiem Boga, człowiek ma realizować Jego plan, 
a nie swój plan. Wówczas owoc naszego życia jest piękny i daje poczucie 
spełnienia. Najwyraźniej widzimy to w życiu Maryi. Często słyszymy tutaj (na 
środowych nowennach) opis Zwiastowania. Maryja wszystkiego do końca nie 
pojmuje, lęka się, a wówczas Anioł zapewnia Ją: „Duch Święty zstąpi na Cie-
bie i moc najwyższego osłoni Cię”. Owoc Twojego życia jest dziełem Boga. 
Owoc życia każdego z nas ma myć z Boga, wówczas jest źródłem radości 
i satysfakcji z podejmowanego trudu. 
 

3. Życie wspólnotowe – społeczne 
 Po dramatycznych wydarzeniach Wielkiego Tygodnia Apostołowie 
wraz z Maryją trwali na modlitwie w Wieczerniku. Tam czuli się bezpieczni, 
na zewnątrz był zły świat, który tak okrutnie obszedł się z ich Mistrzem. Ale 
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cudowne działanie Ducha Świętego sprawia, że z tych zrezygnowanych i wy-
straszonych zamieniają się w rozentuzjazmowanych głosicieli Dobrej Nowiny 
i wówczas otwierają drzwi Wieczernika. Właśnie wtedy rodzi się Kościół. 
Rozpoczyna się nowa era. Rodzi się cywilizacja chrześcijańska. Kościół rozla-
ny na całym świecie zaczyna mówić różnymi językami. Rodzi się nowa jakość 
w życiu społecznym. 
 

II. Czy dziś potrzebujemy jeszcze tego ożywczego tchnienia? 
 

1.  Moje życie  
 Co to znaczy żyć po ludzku? Czy mamy świadomość, że jest w nas to 
Boże tchnienie? Wydaje się, że wielu żyje dziś według zasady: „Co użyjem to 
dla nas, bo za sto lat nie będzie nas”. Czy może to być zasadą życia człowieka, 
który ma świadomość, że jest współpracownikiem Pana Boga? Czy raczej nie 
jest to zasada życia każdego bydlęcia, czy burka przy budzie? – Co zjem to moje, 
co sobie poszczekam, to moje… a za sto lat i tak mnie nie będzie… Jeżeli jednak 
jest we mnie ożywcze Boże tchnienie, to winienem być odpowiedzialny za swoje 
życie, bo ono zmienia się, ale się nie kończy. A przed nami to, czego „ani oko 
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, co Bóg 
nam przygotował”. Jestem odpowiedzialny za owoc moich dni na ziemi. 
 

2.  Owoc mojego życia 
 Co to znaczy, że owoc naszego  życia ma być z Boga, ma być owocem 
współpracy z Duchem Świętym? Chrześcijańska Europa wychowała się na 
benedyktyńskim haśle: „módl się i pracuj”. Najpierw zegnij kolana przed Bo-
giem, proś o światło Ducha Świętego, odczytaj Boży plan i swoje w nim miej-
sce, a dopiero potem podejmuj trud pracy. Wtedy owoc tej pracy będzie z Bo-
ga. Często jednak wyzwolony człowiek, jak Syn Marnotrawny, z dala od Boga, 
na własną rękę chce realizować swoją wizję szczęścia. Modyfikuje wówczas 
benedyktyńską zasadę i zamiast tracić czas na modlitwę, che go poświęcić na 
pomnażanie dzieła własnych rąk. Ale wówczas otrzymujemy zasadę: pracuj, 
pracuj… a garb w różnej formie sam ci wyrośnie. Trud podejmowany bez 
liczenia się z Bożym planem, trud podejmowany wbrew Bogu przynosi efekt 
jałowy czy wręcz zły. Nie „daj to co mi się należy”, a ja sam sobie życie ułożę 
(jak w przypadku Syna Marnotrawnego), ale FIAT Maryi przyniosło najwspa-
nialszy owoc i Bóg zamieszkał wśród nas. 
 

3.  Życie społeczne    
Gdy w dniu Pięćdziesiątnicy rodził się Kościół, gdy rodziła się cywilizacja 
chrześcijańska, Duch Święty wlał w serca zatrwożonych Apostołów wiarę 
i nadzieję, że możliwe jest budowanie cywilizacji miłości opartej na Ewangelii. 
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Gdy wychodzili z Wieczernika stali – po ludzku patrząc – na straconej pozycji. 
Prości rybacy z Galilei wobec potęgi Rzymskiego Imperium opartego na zasa-
dach bardzo odległych od Ewangelii miłości. Niewolnictwo, krwawe egzeku-
cje, pogarda wobec podbitych ludów. A jednak… 
Czyż nie mieliśmy szczęścia doświadczyć podobnego cudu, gdy Namiestnik 
Jezusa na Ziemi Jan Paweł II stanął wśród nas i zawołał: „Niech zstąpi Duch 
Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. I stał się 
cud. I świat zadziwił się atmosferą jedności, miłości, solidarności, która stała 
się rzeczywistością zmieniającą oblicze ziemi.  
 

 Zakończenie      
 

 Ale historia pokazuje, że ewangelicznego entuzjazmu starcza nam na 
krótko. Dlatego ciągle potrzebujemy tego ożywczego tchnienia Ducha Święte-
go. Dlatego jest sens każdego roku wędrować do tego Świętogórskiego Wie-
czernika, by doświadczyć tej cudownej przemiany, by wyjść stąd innym. Jest 
sens zastanowić się na nowo, na czym opieram zasady mojego życia osobiste-
go, rodzinnego, społecznego? Czy niekończące się dyskusje i wola większości 
jest gwarantem odkrywania Boskiego porządku rzeczy? 

Dlatego zapraszamy w tym tygodniu odpustowym do wspólnej modli-
twy MATKI, kapłanki ognisk rodzinnych, rodzicielki. Współczesna kultura 
śmierci, o której tyle mówił Jan Paweł II, kpi dziś z macierzyństwa, wyśmiewa 
rodzinę. Ale przecież bez rodzin, bez matek nie ma życia, nie ma przyszłości. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy osoby starsze, chorych i cierpiących, 
tych, których kultura śmierci chce zepchnąć poza nawias społeczeństwa, 
a najlepiej w humanitarny sposób zutylizować, aby nie generowali kosztów. 
Chcemy ich otoczyć modlitwą. Modlić się za nich i z nimi, bo może współcze-
snemu światu najbardziej potrzeba właśnie tych cichych „Zdrowasiek” szepta-
nych w zaciszu pokoju. 

Zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów, by uświadamiać sobie, 
że człowiek jest współpracownikiem Boga i podejmowana praca jest powoła-
niem do którego Bóg przygotowuje nas, wyposażając w odpowiednie talenty.  

Tylko wtedy, gdy będziemy wychodzili stąd w przekonaniu, że niesie-
my w sobie Boże tchnienie życia, że owoc naszych trudów ma być z Boga, 
obojętnie jaki zawód wykonujemy, tylko wtedy będziemy, jak Apostołowie z 
Maryją, będziemy współtwórcami kultury życia. Dlatego jest sens wołać: Du-
chu Ożywicielu przyjdź!    

Ks. Adam Adamski COr 
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BYĆ W TYM, „CO NALEŻY DO MEGO OJCA” 
cz. 1 

 
 W czwartej Modlitwie Eucharystycznej kapłan modli się słowami: 
„Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesła-
łeś nam Jednorodzonego Syna swojego, aby nas zbawił. On to za sprawą 
Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był 
do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu.” Był do nas podobny we 
wzrastaniu, w uczeniu się, w pracy, w trudzie i cierpieniu, we wszystkim 
oprócz grzechu. 
 Człowiek uczy się od początku swego życia. Najpierw w rodzinie, 
naśladując rodziców, uczestniczy w atmosferze i kimacie domu, który stwa-
rzają rodzice, ucząc się od nich wiary – potem szkoła, nauka zawodu itd. 
Również Jezus przeszedł tę drogę każdego człowieka. Uczył się być czło-
wiekiem od Matki. Uczył się zawodu od Józefa – „Męża Sprawiedliwego”. 
Podpatrywał jak chwytać narzędzie ciesielskie, jak się nimi posługiwać – aż 
w końcu stał się pełnowartościowym współpracownikiem swego Opiekuna, 
znanym dla mieszkańców Nazaretu i okolicy. Dziwili się potem mieszkańcy 
Nazaretu, gdy Jezus już podczas swej publicznej działalności, odwiedził 
rodzinne miasto: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana?” /.../. 
„Czy nie jest to cieśla, syn Maryi” (Mk 6,2.3). Łukasz powie to jeszcze wy-
raźniej: „czyż nie jest to syn Józefa?” (Łk 4,22).  
 

„Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością  
Jego umysłu i odpowiedziami” (Łk 2,47) 

 
 Gdzie się nauczył Jezus tego, że zadziwił uczonych w Piśmie swą 
niezwykłą już znajomością Pisma? Nie musimy sięgać po nadprzyrodzoną 
mądrość. Syn Boży stał się człowiekiem, aby „być podobnym do nas we 
wszystkim oprócz grzechu”, aby przejść taką drogę, jak każdy człowiek. 
W pobożnych rodzinach izraelskich katecheza dzieci rozpoczynała się bar-
dzo wcześnie, po prostu od pierwszych chwil życia dziecka. Szczególna 
odpowiedzialność wobec syna spoczywała na ojcu. Podczas obrzędu „Bar 
micwah”, podczas którego 12 – 13 letni chłopiec został uznawany za 
członka Narodu Wybranego, za dojrzałego, by wypełniać przepisy Prawa – 
Tory, Ojciec błogosławił Boga, że zdjął z niego ciężar odpowiedzialności 
za wychowanie syna. W tej niezwykłej – Świętej Rodzinie – opowiadanie 
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o wielkich czynach Jahwe było codziennością. Matka nuciła już do ucha 
synowi pieśni psalmów, a potrafiła to robić i wyśpiewywać chwałę Jahwe, 
jak to mamy przykład w Magnificat. Józef natomiast w roli ojca – Opieku-
na opowiadał o wydarzeniach z historii Narodu Wybranego – podczas pra-
cy, w szabat, podczas świąt, a szczególnie w Święto Paschy. Jezus uczył się 
tekstów Pisma, szczególnie Tory, Ksiąg Mądrości, Proroków i modlił się 
odmawiając Psalmy. Był zapewne pilnym uczniem katechezy w synagodze 
i uczestnikiem razem z rodzicami nabożeństw synagogalnych. Józef, 
„człowiek prawy” należący do religijnie szlachetnego rodu Dawida, potrafił 
dobrze, z całą odpowiedzialnością serca przygotować Jezusa do obrzędu 
„Bar micwah”, który prawdopodobnie odbył się w świątyni jerozolimskiej 
podczas tej pielgrzymki 12 - letniego Jezusa na Święta Paschy. Łukasz nie 
mówi tego wyraźnie, ale sam fakt opisania tej pielgrzymki do Jerozolimy 
i tego, co się tam wydarzyło, na to by wskazywało. Podczas tych trzech dni, 
gdy rodzice z bólem serca szukali Jezusa – On z ucznia stał się nauczy-
cielem¸ a nauczyciele stali się uczniami. Na 
pytanie i wyrzut Matki: „Synu, czemuś nam to 
uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie, odpowiedź Jezusa jest 
znamienna: „Czemuś cie mnie szukali? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co 
należy do mego Ojca?” (por. Łk 2,41-52). Co 
należy do Mego Ojca? Tora daje odpowiedź. 
Jezus poznał ją dokładnie i zrozumiał, że to jest Jego szczególne zadanie, 
Jego powołanie. To brzmi jak zapowiedź programowa na całe życie. To 
będzie trud Jego życia – być w sprawach Ojca – ciągle na nowo, w każdej 
nowej sytuacji, wśród nowych ludzi dopatrywać się, uczyć się być posłusz-
nym Woli Ojca. „A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, 
co wycierpiał” (Hebr 5,8). 
Zrozumiał dokładnie to najważniejsze przykazanie Tory: „Słuchaj Izraelu, 
nasz Bóg, Jahwe – Jahwe jedyny. Będziesz miłował twojego Boga, Jahwe, 
z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech 
pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję” (Pp 6,4-6).  

Wiele lat później, gdy przyjdzie wysłannik uczonych w Piśmie z pod-
stępnym pytaniem – płacić podatek cesarzowi, czy nie płacić? Jezus odpowie-
dział: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do 
Boga” (Łk 20,25). Cezarowi – podatek, a Bogu – całą miłość człowieka.  
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Teraz daje odpowiedź Matce, kto mnie nauczył mówić do Boga – 
Ojcze, kto mnie nauczył mówić do Boga – Abba – Tatusiu? 
Nie zrozumieli tych słów, ale Matka – „zachowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swoim sercu”. Zapamiętała! A On wrócił z nimi i był im 

poddany.  
 
„Tyś mój Syn Umiłowany” – szkoła pustyni 

 
 „W owym czasie – gdy wypełnił się 
czas – przyszedł Jezus z Nazaretu do Jana i 
przyjął od niego chrzest w Jordanie. W chwili, 

gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha, jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś mój Syn umiło-
wany, w Tobie mam upodobanie»” (Mk 1,9-11). Wiedział przecież o tym. 
Tyle razy mu o tym opowiadano, że „człowiek został stworzony na wy-
obrażenie Boga” (Rdz 9,6). Znał słowa proroka Izajasza: „Oto mój sługa, 
którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie” (Iz 42,1). 
A teraz jednak – „ujrzał” i „usłyszał” głos: „Tyś mój Syn Umiłowany w 
Tobie mam upodobanie”. To nadprzyrodzone doświadczenie objawiło Mu 
nie tylko, że jest Synem, ale też, że jest „Umiłowanym Synem”. Ta szcze-
gólna miłość wypowiada się również przez to, że zostało Mu to objawione. 
 Można dopatrzeć się analogii w historii Narodu Wybranego i w ży-
ciu Jezusa Chrystusa. Jak Izrael wyzwolony z Egiptu i 40 lat przebywał 
wędrując na pustyni, tak teraz Jezus zaraz po chrzcie w Jordanie jest wy-
wiedzionym przez Ducha na pustynię, na której przebywał 40 dni, aby zo-
stać poddanym próbie – kuszeniu. Dotykamy tu tajemnic Bożej miłości, 
której doświadczył już Abraham, Jakub, Mojżesz i Izrael na pustyni. Jakub 
wędrujący ze swym rodem i całym mieniem do Kanaanu – w przeddzień 
spotkania z bratem Ezawem, z którym był w konflikcie, nad potokiem Jab-
bok musi walczyć. „…ktoś pasował się z nim, aż do wschodu jutrzenki” – 
była to walka na śmierć i życie, z której Jakub wyszedł zwycięsko. Potem 
Jakub tłumaczył: - „Mimo, że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak oca-
liłem swe życie” (Rdz 32,31). W tym dniu Jakub pojednał się z Ezawem. 
Dziwna to historia – Bóg, który ratuje, jest Bogiem, który staje człowieko-
wi w drodze, zagraża i próbuje.  
Podobna historia wydarzyła się Mojżeszowi, którego Bóg wybrał i przeko-
nał do tego, aby wyprowadził naród z niewoli egipskiej. Podczas drogi do 
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Egiptu – „w czasie noclegu spotyka Jahwe Mojżesza i chce go zabić” 
(Wj 4,24). To podobna sytuacja, jaką przeżywał Jakub. Następnego dnia 
Mojżesz spotyka swego brata Aarona, który wyszedł mu z Egiptu naprze-
ciw i któremu opowiada „o wszystkich słowach Jahwe”. Poszli razem do 
ludu Izraela. W obydwu sytuacjach przed spotkaniem z bratem jest spotka-
nie z Bogiem. Odbywa się walka z Bogiem! Czy to oznacza, że kto ją prze-
żyje, przeżyje spotkanie z bratem, dojdą do zgody i „pójdą razem”. 
Jezus przeżywa podobną sytuację. Zostaje potwierdzony w tym, że jest 
Synem i zaraz zostaje wyprowadzony na pustynię i wiedziony na pokusze-
nie. To dzieje się podobnie, jak z Jakubem, Mojżeszem, Hiobem, czy też 
Sługą Jahwe z Księgi Proroka Izajasza z rozdziału 53. Oni wszyscy do-
świadczają zagrożenia od Boga, próby Boga. To swoje doświadczenie Je-
zus wprowadza do modlitwy, której nas nauczył: „… nie dopuść, abyśmy 
ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego” (Mt 6,13). Kuszenie Jezusa ma 
nam uświadomić, że w nas są te pokusy, że w nas jest niebezpieczeństwo 
uległości pokusie. Z jakimi „dzikimi zwierzętami” musi człowiek nauczyć 
się żyć na pustyni życia? Jezus jest poddany trzem pokusom, które były 
znane Izraelowi – też „synowi Bożemu” – od wędrówki po pustyni, a które 
Jezus poznał z czytań Tory w Synagodze. W tych pokusach okaże się, czy 
uczeń – Jezus poznał Torę i czy znajdzie odpowiedź ufności pokładanej 
w Bogu Ojcu. 
 Najpierw przyszła pokusa głodu, której doświadczył Izrael na pusty-
ni i doświadcza często człowiek w swoim życiu. Jezus odpowiada na każdą 
pokusę Słowem Bożym z Tory. Na pokusę głodu – odpowiada Jezus cyta-
tem z Księgi Powtórzonego Prawa: „Uznaj swym sercem, że jak wychowu-
je człowiek swego syna, tak twój Bóg, Jahwe, wychowuje ciebie” (Pp 8,5). 
W tym wychowaniu Izrael, człowiek winien rozpoznać sercem, że: „Utrapił 
cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi 
ojcowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje czło-
wiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Jahwe”. (Pp 8,3). 
 Drugie kuszenie Jezusa – jest pokusą władzy ziemskiej. Za uległość 
pokusie – otrzymasz władzę nad wszystkimi. Uległość tej pokusie spływa 
niezwykle obfitymi rzekami ludzkiej krwi w ciągu historii. Pokusa ta uwi-
dacznia się w życiu człowieka od „niewinnego” pragnienia narzucenia wła-
snego zdania innym, aż po najbardziej krwawe podboje „wielkich zdobyw-
ców”. Władca tego świata chce tylko uległości, pochwały i uznania, że jest 
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wspaniały. Jezus odpowiada krótko: „Będziesz się bał twego Boga, Jahwe. 
Jemu samemu będziesz służył”(Pp 6,13).  
 Wreszcie trzecie kuszenie religijne – rzuć się ze świątyni w dół – jest 
ono nawet uzasadnione biblijnym cytatem z Psalmu 90,11. „Aniołom Swo-
im rozkazał o Tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przy-
padkiem nie uraził swej nogi o kamień”. To jest pokusa kariery religijnej, 
którą ma potwierdzić i rozsławić Bóg. Ona przewijać się będzie często 
w działalności Jezusa – „jaki znak uczynisz abyśmy Ci uwierzyli” i „żądali 
znaku od Niego”. Jezus odtrąca pokusę Słowem Bożym z księgi Powtórzo-
nego Prawa 6,16 – „Nie będziecie kusili waszego Boga, Jahwe”.  
„Umiłowany Syn przeszedł zwycięską próbę. Potrafił dać kusicielowi wła-
ściwe odpowiedzi i „Aniołowie usługiwali Mu”, a kusiciel „Odstąpił od 
Niego aż do czasu” (Łk 4,13). 

 
Modlitwa i ludzie – przestrzenią poznania Woli Ojca 

 
 Jezus wraca z pustyni i idzie do ludzi głosząc im Dobrą 
Nowinę – Bóg kocha was, jest waszym Ojcem – nawróćcie się 

do Niego. Niektórzy chcą Mu towarzyszyć, ale mogą tylko ci, których On 
wybiera, których Mu Ojciec dał. Wśród ludzi, których spotyka przypadko-
wo, którzy przychodzą ze swoimi troskami, cierpieniami pytaniami, ogra-
niczeniami, a także z obłudnym podstępem – w nich Jezus poznaje Wolę 
Ojca i rozpoznaje swoją drogę, na którą Go Ojciec posyła. Wszystkim pra-
gnie powiedzieć i ukazać Boga, który jest i Jego Ojcem i każdego z nich. 
Pragnie budować Królestwo oparte nie na strachu, ale na miłości Ojca.  
Gdy w Synagodze w Kafarnaum opętany zaczyna wołać: „czego chcesz od 
nas Jezusie Nazarejczyku? Przychodzisz nas zgubić?” Wykrzykuje w ten 
sposób strach, który opanowuje ludzi pod wpływem ducha nieczystego. 
Jezus rozkazuje – milcz i wyjdź z niego. I w ten sposób otwiera na Nowinę 
Królestwa Boga Ojca, które będzie się opierało na miłości a nie na strachu. 
Uzdrawia od gorączki teściową Piotra, którą choroba wyłączyła z drugiej 
części świętowania szabatu w domu, a która teraz wstała i usługiwała im. 
Ewangelista Marek opowiada o tym, że gdy nastał wieczór , „… przynosili 
do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane 
u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 
duchów wyrzucił. /.../ Nad ranem gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł 
i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. /…/ Pospieszył za Nim 
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Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu – wszyscy Cię 
szukają. A On rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miej-
scowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej 
Galilei” (Mk 1,32-39). Łukasz powie to trochę inaczej – „Bo na to zostałem 
posłany”. W taki zwięzły sposób, streszczający nawał pracy i natłok ludzi 
przedstawia Marek podkreślając w szczególny sposób to odejście Jezusa na 
miejsce osobne – na modlitwę. Owocem tej modlitwy był dalszy plan dro-
gi, na którą wszedł i która na modlitwie została poszerzona i przedłużona. 
Rozpoznał Wolę Ojca, by iść do innych miejscowości, do innych ludzi. Ta 
modlitwa Jezusa, o której Ewangelie wspominają, ma zawsze miejsce 
w ważnych momentach. Z tej modlitwy rodzą się decyzje i plany, wytycza-
ny jest kierunek dalszej drogi Jezusa aż… – po śmierć. Będzie Jezus od-
chodził na miejsce osobne, aby się modlić przed wyborem apostołów, po 
pierwszym rozmnożeniu chleba, przed wyznaniem Piotra. Jego modlitwa 
była natchnieniem prośby uczniów – Panie naucz nas modlić się. I na górę 
Tabor wziął trzech uczniów aby się modlić. I pojawia się znowu pokusa! 
Ludzie gromadzą się wokół Jezusa z wielkimi nadziejami. Przybywają ze 
swoimi chorobami, troskami ponad siły, zepchnięci na margines społeczny 
i religijny. Natłok jest tak wielki, że czasem Jezus z uczniami nie miał cza-
su na posiłek. Towarzyszyła wszystkim ciągle nadzieja mesjańska, że Jezus 
będzie takim Mesjaszem na miarę Dawida, że przywróci wolność narodowi 
i uczyni go wielkim. Jego litość nad tłumami, które były jak owce nie ma-
jące Pasterza, odsłaniała dobroć i miłosierdzie Ojca. Z drugiej strony musi 
się dystansować i to wyraźnie od tych oczekiwań ludzi, które nie są zgodne 
z wolą Ojca. Pojawia się w człowieku potrzebującym pomocy pragnienie, 
aby ten, który pomaga, był zawsze do jego dyspozycji. To pragnienie może 
być tak wielkie, że może posunąć się aż do wymuszania i szantażu – ty 
musisz mi pomagać, bo bez ciebie zginę. Taką postawę człowiek często 
przybiera wobec Boga – ty musisz mi pomóc! To jest kuszenie Pana Boga. 
Człowiek w swej słabości czyni się jeszcze mniejszym i apeluje do 
Wszechmocy Boga, przypisując Mu całą odpowiedzialność za nędzę, 
w której się znalazł. Oczekuje że Bóg sam ureguluje wszystkie sprawy 
całego jego życia, że dokona cudu. Jezus musi więc powiedzieć człowie-
kowi, przekonać go, że Bóg wiele spraw w życiu zawierza człowiekowi. 
Bóg chce mieć w człowieku partnera ufności i miłości . Dlatego Jezus nie 
zabiera i nie wiąże ze sobą wszystkich, którzy doznali pomocy, uzdrowie-
nia od Niego, a chcą iść za Nim. Zostawia ich i zachęca, aby wśród swoje-
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go otoczenia opowiadali o wielkich działach Bożych i oddawali chwałę 
Bogu za to, czego doświadczyli. „Wracaj do domu, do swoich i opowiadaj 
im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą” (Mk 5,19). Ten 
motyw dystansu przewija się ciągle na nowo przez całą Ewangelię. „Cudo-
twórca” musi nieustannie czuwać, aby nie być niewłaściwie zrozumianym. 
Najwyraźniej czytamy o tym w Ewangelii Jana (6,1nn.) po rozmnożeniu 
chleba. Jezus nakarmił tłumy pięcioma jęczmiennymi chlebami i dwoma 
rybami. Uczniowie zebrali 12 koszów ułomków, co dla Jezusa stało się 
znakiem – masz iść do całego narodu, do wszystkich 12 pokoleń Izraela. 
Ale w tym miejscu rozpoczyna się pokusa. „A kiedy ludzie spostrzegli, jaki 
cud uczynił Jezus, mówili – ten prawdziwie jest prorokiem, który miał 
przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby 
obwołać królem, sam usunął się znów na górę” (J 6, 14.15) – aby omówić 
nową sytuację z Ojcem. Nigdy nie było w historii Izraela proroka i króla 
w jednej osobie. To nie jest jeszcze ten czas. Jan chce nam jakby podpo-
wiedzieć, że dopiero gdy nadejdzie godzina i Jezus stanie przed Piłatem, to 
powie wtedy „Tak, jestem królem” (J 18,37). Wtedy nie będzie już niebez-
pieczeństwa, że zostanie zrozumiany czysto po ludzku. Ci wszyscy ludzie, 
którzy do Niego przychodzą, których spotyka, skłaniają Jezusa do zastano-
wienia się, czy nie są dla Niego znakiem od Ojca, czy w ich prośbach ży-
czeniach, nadziejach nie usłyszy głosu Ojca.  
 Po pierwszym rozmnożeniu chleba i po sporze z uczonymi w Piśmie 
na temat, co jest czyste i nieczyste, Jezus opuszcza tereny Heroda i idzie 
w okolice Tyru, które wtedy należały do Syrii. I oto kobieta kananejska, 
matka, zabiega Mu drogę i prosi usilnie, „żeby złego ducha wyrzucił z jej 
córki”. Zastanawiające jest to spotkanie zwłaszcza w opisie Mateusza. Je-
zus nie odpowiada na jej wołanie – „ulituj się nade mną, Panie, Synu Da-
wida”. Uczniowie wstawiają się – „odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Jezus 
mówi wtedy: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izra-
ela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła – „Panie, dopomóż mi”. On 
jednak odparł: „Nie dobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom. A ona 
odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze 
stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o, niewiasto, wielka jest 
twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz” (por. Mt 15,21-28). W tym 
spotkaniu jest ukryte pytanie – do kogo jest Jezus posłany? Oczywiście 
z perspektywy zmartwychwstania – było to jasne – do wszystkich narodów, 
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do wszystkich ludzi. Ale wtedy – przed męką, śmiercią i zmartwychwsta-
niem…? 
Ta poganka przez swoją wytrwałą prośbę, przez to, że przyjmuje obraźliwe 
miano i zamienia je na argument wzmacniający jej prośbę, przez swoją 
ufność – skłania Jezusa, że spełnił jej prośbę – „niech ci się stanie, jak 
chcesz”. Ta bezimienna kobieta w swej wytrwałej prośbie jest znakiem dla 
Jezusa. Jest On nie tylko do „zaginionych owiec z domu Izraela” posłany. 
Gromadzenie wszystkich narodów już się rozpoczyna. Jest posłany także 
do „psów” – do pogan! Nie jedyny to znak dla Jezusa. Doświadczył tego 
w Kafarnaum, gdy żydowscy starsi przekazują Jezusowi prośbę setnika – 
oficera rzymskiego – o uzdrowienie sługi. Setnik mówi z pokorą i wiarą: 
„Nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie”. Starsi wspierają jego 
prośbę: „Godzien jest, /…/ gdyż kocha nasz naród”. Także tu daje Jezus 
wyraz swemu zadziwieniu: „Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znala-
złem nawet w Izraelu” (por Łk 7, 1-10).  
Poganka i rzymski żołnierz, spotkanie z Nim – dostarcza Jezusowi nowej 
perspektywy Jego misji. To nowe spojrzenie zostało wypowiedziane przez 
Ewangelistów przy drugim rozmnożeniu chleba, które ma miejsce nie na 
galilejskiej stronie jeziora Genezaret, ale na wschodniej stronie, w okolicy 
Dekapolu, w większej części zasiedlonych przez pogan. Po nakarmieniu 
czterech tysięcy uczniowie zebrali „siedem koszów ułomków”. Według 
starej tradycji w okolicach Dekapolu osiedliło się siedem ludów pogań-
skich, dlatego te „siedem koszów” odnoszą się do tych siedmiu ludów po-
gańskich. Jak za pierwszym razem karmi Jezus 12 pokoleń Izraela, tak 
teraz karmi 7 ludów pogańskich.  
 Jezus idzie przez życie, wypełniając swoją misję Ojca drogą wstępu-
jącą w coraz to głębsze poznawanie woli Ojca. Poprzez różne sytuacje ży-
ciowe, w których ważną rolę odgrywają ludzie, do których został posłany, 
staje się dla człowieka wzorem uczenia się odczytywania woli Bożej. To 
nie jest łatwe, ponieważ poddawani jesteśmy pokusom i doświadczamy 
często sprzeciwu otoczenia. Ale Jezus wytyczył drogę „nowego Adama”, 
która dla nas jest fundamentem ufności przez całe życie, również na tym 
najtrudniejszym etapie – na etapie naszej śmierci. O tym będziemy rozwa-
żać w drugiej części artykułu, w następnym numerze Święto górskiej Róży 
Duchownej 
 

Ks. Tadeusz Badura COr 
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RÓŻA DLA NARZECZONYCH 
– NARZECZENI DO „RÓŻY” 

 
W dniach 22 – 24 maja br. odbyły się kolejne 

rekolekcje dla narzeczonych przygotowujące młodych 
ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa. Tradycją 
jest współprowadzenie tych zajęć przez trzy pary 

małżeńskie, które pozytywnie i z dużym poczuciem 
humoru dzielą się swoim doświadczeniem. Tym razem z Domu Rekolek-
cyjnego wyjechało 16 par, które mamy taką nadzieję, stworzą szczęśliwe 
rodziny oddane Chrystusowi i Świętogórskiej Róży Duchownej. A oto ich 
wrażenia ze spotkania w klasztorze: 

Kasia i Olek: „Wszystkim polecamy taką formę przygotowania do 
Sakramentu Małżeństwa. Wykłady prowadzone były w sposób ciekawy, 
poparty przykładami. Wszystko w atmosferze otwartości, nieskrępowania, 
sprzyjającej integracji poprzez zmywanie i nakrywanie do stołu oraz grilla. 
Ciekawym miejscem rozmów i spotkań była również kafeteria. Klasztorne 
mury, wbrew pierwotnym lękom, nie okazały się zimne i zamknięte 
a otwarte i ciepłe, gdzie można przyjść i po prostu porozmawiać. I do tego 
smaczne jedzenie z własnymi wyrobami…” 

/…/ Ku naszemu zaskoczeniu zajęcia były naprawdę ciekawe, dużo 
z nich wynieśliśmy. Uważamy, że można by dołożyć kilka dodatkowych 
zajęć, program na pewno nie był przeładowany. Ks. Darek – bardzo dobre 
podejście do młodych. Współprowadzące małżeństwa – świetni ludzie, 
bardzo otwarci, od nich najwięcej się dowiedzieliśmy. 

Kasia i Remik: „Spędziliśmy wspaniały czas. Piękne, pouczające 
kazania. Będziemy polecać tę formę szkoleń znajomym.” 
/…/ „Podobała nam się otwartość i życzliwość prowadzących. Również 
zajęcia praktyczne, które pomogły nam dowiedzieć się więcej na temat 
siebie i drugiej osoby, wspólnych relacji, wartości i cech osobowości.”  

Agnieszka i Bartosz: Miło spędziliśmy czas, wiele się nauczyli-
śmy i dowiedzieliśmy się nowych rzeczy. Miła atmosfera, poczucie humoru 
bardzo nam sprzyjało. Chcielibyśmy jeszcze kiedyś się tutaj spotkać 
w takim towarzystwie. 

oprac. Ks. Dariusz Dąbrowski COr 
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SREBRNE  TABERNAKULUM  ZŁOTNIKA  WROCŁAWSKIEGO 
TOBIASZA  PLACKWITZA  MŁODSZEGO 

Z  KOŚCIOŁA  KSIĘŻY  FILIPINÓW  W  GOSTYNIU 
CZĘŚĆ III 

 
ANALIZA PORÓWNAWCZA 

 
    Przechodząc do problematyki porównawczej należy zaznaczyć, że srebr-
nych tabernakulów zachowało się stosunkowo mało. Z uwagi na szlachetny 
kruszec nader często stawały się pożądanym obiektem w czasach, kiedy ceniono 
bardziej wartość materiałową aniżeli artyzm. Przy aktualnym stanie badań moż-
na jedynie wskazać na nieliczne tabernakula powstałe w zbliżonym okresie cza-
su, jak też inspirowane analogicznymi przesłankami znaczeniowymi.  
       W latach 1746 - 1747 powstało tabernakulum wykonane przez mistrzów 
wrocławskich B. Hentschla i J. Ch. Janckego dla kolegiaty p.w. Zmartwych-
wstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu1. Forma strukturalna 
przybrała kształt architektoniczny z dwukondygnacjową częścią środkową 
i krótkimi przęsłami bocznymi. Drzwiczki zamykające repositorium dekoruje 
puszka na komunikanty usytuowana na obłokach z anielskimi główkami. Tron 
wystawiania w formie konchowej wnęki otaczają, podobnie jak w dziele go-
styńskim, pilastry zakończenie anielskimi hermami. Nad tronem widnieje duża, 
trybowana plakieta ukazująca spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego i nie-
wiernego Tomasza Apostoła. Przęsła boczne zredukowano do spływów wolu-
towych z umieszczonymi na nich herbami fundatorów w ozdobnych kartuszach 
(herb Jelita ordynata Tomasza Antoniego Zamojskiego oraz Rawicz ordynato-
wej Anieli Teresy z Michowskich Zamojskiej). Dekoracja szczelnie pokrywa 
każdą płaszczyznę do tego stopnia, że architektura staje się mało czytelna. 
W odróżnieniu od dzieła filipińskiego w tabernakulum zamojskim konstrukcja 
nośna obłożona została srebrną, trybowaną blachą.  
    Przejrzystą architekturą i wytworną dekoracją wyróżnia się tabernaku-
lum fundowane przez Eleonorę z Koźmińskich Jaraczewską dla kościoła far-
nego p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny w Po-
znaniu2. Realizacja z lat 1747 – 1749 powstała w warsztacie złotnika augsbur-

                                                           
1 Szerzej tabernakulum omawia J. Kowalczyk, Zamojskie zamówienia u złotników wrocławskich 
w okresie rokoka, [w:] Roczniki Sztuki Śląskiej, 1983, t. XIII, s. 107 – 115. 
2 KZSP, Miasto Poznań, Śródmieście, Kościoły i klasztory 1, Seria Nowa, t. VII, cz. II, 1, pod. red. 
Z. Kurzawy i A. Kusztelskiego, Warszawa 1998, s. 18, il. 188. 
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skiego E. Drentwetta3. Dzieło reprezentuje typ dwukondygnacjowy ze znacz-
nie zredukowanymi przęsłami bocznymi. Analogicznie jak w zabytku filipiń-
skim, strukturę jego stanowi drewniany stelaż obłożony złoconą blachą mie-
dzianą z aplikowaną srebrną dekorację. Na podkreślenie zasługuje aplikowany 
ornament, który formą jak i jakością artystyczną wykazuje tak daleko idące 
zbieżności z ornamentem filipińskim, że gdyby nie znaki złotnicze wyklucza-
jące jeden warsztat, można by sądzić, że wyszły spod ręki tego samego mi-
strza. Drzwiczki repositorium zdobi puszka na komunikanty otoczona aniel-
skimi główkami. Tron wystawienia w formie konchowej wnęki dekorowanej 
gołębicą Ducha Świętego i muszlą w podniebieniu, ujmują plastyczne woluty 
z anielskimi hermami. Całość zwieńcza przedstawienie Boga Ojca na tle Oka 
Opatrzności4.  
    Okazałe tabernakulum przechowuje dominikański kościół p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu ufundowane przez rodzi-
nę Tarnowskich5. Zabytek wyszedł z warsztatu wybitnego gdańskiego złotnika 
J. G. Schlaubitza w 1755 r., ale nosi też ślady późniejszych interwencji6. Do 
powstania tak znacznego dzieła przyczynili się ówcześni przeorzy Bazyli Bar-
ski, Wincenty Borowiński i Andrzej Gregierski7. Tabernakulum należy do typu 

                                                           
3 Znaki złotnicze odkryto podczas prowadzonych prac konserwatorskich pod nadzorem prof. J. Krauze 
z Torunia 2006 r. (H. Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529-1868. Meister, Marken, 
Werke, München 1980, Bd. III, s. 25, nr 227; s. 395, nr 2407).  
4 Do tabernakulum po 1956 r. dodano neorokokowy cokół wg. projektu Klemensa Wasiewicza wyko-
nany przez p. Mikołajczaka z pancernym pomieszczeniem na komunikanty (zob. Z. Kurzawa, Taberna-
kula kościoła farnego, [w:] Kronika Miasta Poznania, Stara i Nowa Fara, t. 3, Poznań 2003, s. 206). 
Pierwotne repositorium  zatraciło swoją funkcję, a całość przybrała strukturę trójkondygnacjową nie 
zakłócając harmonijnych proporcji pierwotnego założenia.  
5 O tabernakulum wspomina: M. Karpowicz: Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994, s. 98.  
6 Sygnatury wybite na tabernakulum wskazują na trzech złotników: w kilku miejscach znak warsztato-
wy J. G. Schlaubitza oraz znak miejski Gdańska z literką „L” stosowaną w 1755 i 1761 r. (M. Gradow-
ski, Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach, 
Warszawa 2001, s. 70, nr XVI; M. Gradowski, A. Kasprzak – Miller, Złotnictwo na ziemiach północnej 
Polski, cz. I. Województwo pomorskie, kujawsko – pomorskie i warmińsko – mazurskie, Biblioteka 
Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. CIV, Warszawa 2002, s. 132, G 554); na drzwiczkach w 
owalnej tarczy dwukrotnie bity znak warsztatowy „ML” (prawdopodobnie mistrz krakowski Marcin 
Lekszycki czynny w latach 1763 – 1798, por. J. Samek, Polskie złotnictwo, Wrocław – Warszawa – 
Kraków – Gdańsk - Łódź 1988, s. 311, lp. 9); na cokole w prostokątnej tarczy kilkakrotnie wybite 
nazwisko „W. GLIXELLI” (Władysław Glixelli czynny w latach 1884 – 1895, z cechą austriacką dla 
srebra próby „4”, por. J. Samek, tamże, s. 310, lp. 6).  
7 Informacje o fundatorach oraz sprawujących wówczas funkcje przeorów zaczerpnięte zostały 
z zamieszczonych w trzech miejscach inskrypcjach: 1. na gwieździe zwieńczającej tabernakulum in-
skrypcja fundacyjna pisana grawerowaną minuskułą: Luna Pulchriori Stellis Nitidiori B:V: Mariae 
obtulit Domus Tarnowianae Ao. Dni 1755 (tłum. Piękniejszej od księżyca, Jaśniejszej od gwiazd, 
Błogosławionej Dziewicy Maryi ofiarował Dom Tarnowskich Roku Pańskiego 1755); 2. na dolnej 
części tronu wystawienia inskrypcja radełkowana: Opus hoc constructum est. Cura et Labore A:R 
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architektonicznego, dwukondygnacjowego z przęsłami bocznymi. Tylną ścian-
kę tronu wystawienia w kształcie baldachimowej wnęki, ujętą spływami wolu-
towymi zdobi duża, plakieta przedstawiająca scenę Zwiastowania Najświętszej 
Panny Maryi. Drzwiczki dekoruje kielich z promienistą hostią i chrystogra-
mem IHS z krzyżykiem i trzema gwoźdźmi. Tłem dla przęseł bocznych stano-
wią prostokątne, lustrzane tafle ujęte srebrnymi ramami zdobione nakładaną 
kratką rozetkową i ornamentem rokokowym. Całość zwieńcza zmodyfikowany 
herb darczyńców Tarnowskich Leliwa - półksiężyc i ośmioramienna gwiazda z 
inskrypcją fundacyjną. W odróżnieniu od zabytku gostyńskiego, tabernakulum 
tarnobrzeskie nie posiada ornamentu aplikowanego do podłoża. Rokokową 
dekorację mistrz gdański bezpośrednio wykuł w blasze. Obydwa dzieła szcze-
gólnie zbliża, oprócz struktury architektonicznej i motywów dekoracyjnych, 
efekt zastosowanych luster i kratka rokokowa.  
    Skromniejsze tabernakulum znajduje się w kościele paraf. p.w. św. Sta-
nisława Bp. w Rydzynie z około roku 1777, powstałe prawdopodobnie w śro-
dowisku leszczyńskim8. Konstrukcję drewnianą obito miedzianą blachą sre-
brzoną, miejscami trybowaną i zdobioną aplikowanym ornamentem srebrnym. 
Złocenia pojawiają się tylko w tronie wystawienia, zwieńczeniu i na drzwicz-
kach. Także i tutaj zastosowano dwukondygnacjowy projekt, tym razem 
zwieńczony kulą ziemską z Okiem Opatrzności wykonanym z barwnej emalii 
na tle promieni. Krótkie przęsła boczne wydzielone spływami wolutowymi 
dekoruje trybowana i schematycznie wykonana kratka rokokowa. Nawet biorąc 
pod uwagę ubytki srebrnej aplikacji, o czym świadczą otwory w blasze, deko-
rację rozłożono oszczędnie. Dwie postacie anielskie z polichromowanego 
drewna klęczą na zwieńczającym gzymsie. Dzieło nie posiada znaków złotni-
czych, ale niezbyt wysoki poziom warsztatowo - techniczny pozwala sądzić, że 
tabernakulum rydzyńskie nie powstało w renomowanym warsztacie.  
    Zawartą strukturą dwukondygnacjową utrzymaną w wielkim porządku 
wyróżnia się tabernakulum z cysterskiego kościoła p.w. św. Wojciecha i NM 
Panny w Jędrzejowie o bardzo czytelnych podziałach architektonicznych9. Znaki 
złotnicze wskazują, że dzieło to o nieprzeciętnych wartościach artystycznych 

                                                                                                                                      
Patris Basily Barski, S:Th: praesentati protunc Prioris Dzikowiensis Ao. Dni 1755: Eiusq Successoris 
R.A.P: Vincenty Borowinski Praed Gnlis; 3. przy dolnym brzegu drzwiczek inskrypcja puncowana: Hoc 
Ciborium comparavit Rev. P. Fra: Andreas Gregierski P.G. Prior Dzik: AD 1767 
8 KZSP, Powiat leszczyński, t. V, z. 12, opr. R. i T. Juraszowie oraz T. Ruszczyńska i A. Sławska, 
Warszawa 1975, s. 75, il. 345. 
9 KZSP, Powiat jędrzejowski, t. III, z. 4, opr. T. Przypkowski, Warszawa 1957, s. 10 – 11.  
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wykonał C. X. Stippeldey z Augsburga w latach 1787 – 178910. Zbudowane, 
podobnie jak zabytek filipiński i poznański, na podkładzie drewnianym, obłożo-
nym miedzianą blachą złoconą, do której przymocowano srebrną aplikację. Ta-
bernakulum sprawiono w okresie wzmożonego zainteresowania antykiem i jest 
dobrym przykładem współistnienia w jednym dziele form rokokowych z klasy-
cystycznymi. Późnobarokową architekturę dekorują typowe motywy antyczne 
takie jak wieńce laurowe, kokardy z girlandami wawrzynowymi, rozetki, a także 
ornamenty rokokowe umieszczone na drzwiczkach. Wysokie cztery kolumny 
wydzielą dominujący tron wystawienia dekorowany muszlą w podniebieniu. 
Cokół mieści repositorium zamykane drzwiczkami dekorowanymi kielichem 
z hostią. Przedstawienia anielskie umieszczono podobnie jak w tabernakulum 
rydzyńskim i zamojskim na gzymsie. Całość zwieńcza pelikan w gnieździe kar-
miący swoje pisklęta (symbol Chrystusa). 
    Ideę architektonicznej fasadowości reprezentuje tabernakulum z archi-
katedry p. w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Dzieło to 
powstałe w 1878 r. zrealizowała warszawska firma G. Roszkowskiego według 
planu i rysunków Wł. K. Zielińskiego11. Struktura dwukondygnacjowa i trój-
przęsłowa nawiązuje do fasady rzymskiej bazyliki św. Jana na Lateranie. Na 
podkreślenie zasługuje wysoki cokół imitujący nieobrobione bloki kamienne, 
w których można upatrywać zobrazowanie ciągle aktualnej idei novum sepul-
crum Iesu Christi. W cokole umieszczony jest pojemnik na rezerwę euchary-
styczną,  zamykaną drzwiczkami zdobionymi kielichem na obłokach z promie-
nistą hostią. Kondygnację górną utrzymaną w wielkim porządku dzielą biegną-
ce przez całą wysokość cztery kolumny. Miejsce centralne zajmuje tron wy-
stawienia. Dwa przęsła boczne przedzielone gzymsem mieszczą po dwie edi-
kule z figurkami ewangelistów wraz z ich atrybutami. Całość zwieńcza attyka 
balustradowa przerwana naczółkiem z akroterionem szczytowym i Okiem 
Opatrzności pośrodku. Na postumentach attyki umieszczono dwa posążki anio-
łów adorantów oraz dwie chłopięce postacie niosące pełne kosze chleba ilu-
strujące ewangeliczną scenę cudownego rozmnożenia pokarmu. 
     Spoza granic Rzeczpospolitej dobrym materiałem porównawczym jest 
srebrny ołtarz z tronem eucharystycznym przechowywany w katedrze w Re-
gensburgu. Warto zaznaczyć, że tego typu zabytki należą do nielicznych dzieł 
zachowanych na terenach niemieckich. Z uwagi na liturgie katedralną pominię-

                                                           
10 Na tabernakulum wybity w kilku miejscach znak warsztatowy „CXS” oraz znak miejski Augsburga z 
literką „D” (H. Seling, Die Kunst der Augsburger ... jak w przyp. 2, Bd. III, s. 27, nr 273, 274; s. 410, nr 
2505).  
11 W tym miejscu dziękuję p. D. Szewczyk – Prokurat za informacje dotyczące roku powstania 
i wykonawców.  
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to miejsce na przechowanie świętych postaci, które umieszczono w osobnej 
kaplicy Najświętszego Sakramentu. Część centralną w nastawie ołtarzowej 
zajmuje tron wystawienia. Jakkolwiek ołtarz wykonywany był przez złotników 
ze środowiska augsburskiego, nie jest dziełem stylistycznie jednorodnym, po-
nieważ powstawał w przeciągu około dziewięćdziesięciu lat12. Antependium 
ołtarzowe sprawił w 1731 r. złotnik J. C. Lutz. Dwie krańcowe płyty z tegoż 
antependium powstały w warsztacie mistrza G. I. Bauera w latach 1784/1785. 
Z warsztatu tego samego złotnika wyszedł w 1777 r. krzyż ołtarzowy, sześć 
lichtarzy i trzy tablice na kanony mszalne. Cztery srebrne wazony stojące na 
mensie powstały w pracowni F. A. Gutweina w latach 1783/1785. Srebrny 
ołtarz zwieńczają cztery relikwiarze hermowe. Popiersia wyobrażające Matkę 
Boską i św. Józefa wykonał w latach 1695/1696 M. Wolf. Dwa następne po-
chodzą z 1764 r. Figurę św. Piotra sprawił monogramista „ACW”, a postać 
św. Pawła wykonał F. Ch. Mäderl. Hermy umieszczone zostały na rokokowych 
cokołach powstałych w latach 1766/1767 autorstwa złotnika J. C. Stippeldeya. 
Dla niniejszych rozważań istotne znaczenie posiada usytuowana na mensie 
nastawa ołtarzowa wykonana w latach 1784/1785. Wybijana w wielu miej-
scach sygnatura „IAD” wskazuje na złotnika J. A. Dressela. Oprawy dla reli-
kwiarzy znakowane są inicjałami „GIB” (G. I. Bauer). Dzieło jednokondygna-
cjowe z pięcioma przęsłami posiada na osi centralnej wydzielonej spływami 
wolutowymi tron wystawienia zdobiony kotarą i lambrekinem z promienistą 
plakietą IHS. Tron otaczają tej samej wysokości dwa przęsła boczne przeprute 
przeszklonymi pojemnikami zawierającymi relikwie. Dalsze dwa przęsła, 
znacznie niższe, zaopatrzone są w analogiczne pomieszczenia relikwiowe. 
Całość zwieńcza mierzący 294 cm krzyż usytuowany na osi środkowej. 
    Oprócz tabernakulów metalowych podobieństwa formalne wykazują 
tabernakula zbudowane w zasadniczej części z drewna zdobionego srebrną 
aplikacją. Przykładem jest niezwykle kunsztowne tabernakulum z jezuickiego 
kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce. Kon-
strukcję drewnianą przyozdobił srebrną dekoracją ornamentalno - figuralną 
w początkach lata 20 – tych XVIII w. złotnik z Królewca S. Grewe13. Strukturę 
jednoosiową i dwukondygnacjową, w dolnej części mieszczącą repositorium, 
a w górnej tron wystawienia pokrywa delikatny, koronkowy srebrny ornament. 
Repositorium zamykają drzwiczki zdobione plakietą przedstawiającą Uczniów 
z Emaus, czyli ewangeliczną scenę rozpoznanie Chrystusa Zmartwychwstałego 
przy łamaniu chleba. Plakietę otacza ażurowa bordiura utworzone z suchego 
                                                           
12 A. Hubel, Der Regensburger Domschatz, München – Zürich 1976, s. 51 – 69, kat. 1 – 7, tamże 
literatura.  
13 J. Paszenda, Święta Lipka, Olsztyn b.r.w., s. 18. 
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akantu, kwiatów oraz winnej latorośli i snopów zboża (symboli eucharystycz-
nych). Zaskakującą kształt przyjął tron eucharystyczny w formie teatralnej 
sceny umożliwiający widzowi wgląd w Wieczernik. Scena Ostatniej Wiecze-
rzy ujęta kolumnami dźwigającymi belkowanie ukazuje Chrystus za stołem 
w gronie dwunastu Apostołów. Postacie wykonano z trybowanej srebrnej bla-
chy. Za postaciami zawieszona srebrna kotara potęguje walory przestrzenne 
nadając całości wygląd barokowego teatru. Kolumny, głowice, gzymsy i inne 
drewniane płaszczyzny zdobi wykonany w srebrze akant, ornament wstęgowo 
– cęgowy, lambrekin i motywy roślinne. Całość zwieńczają umieszczone na 
postumentach wazony z emaliowanymi i kameryzowanymi kwiatami.  
    Obiektem wyjątkowym w przebadanym materiale porównawczym jest 
zabytek o nieustalonej jeszcze proweniencji warsztatowej, z pielgrzymkowego 
kościoła p.w. Nawiedzenia NM Panny w Wambierzycach14. Forma wykonania 
i repertuar stylistyczny pozwalają przypuszczać, że dzieło powstało w dwóch 
przedziałach czasowych – w końcu XVII w. i w 2 ćwierci XVIII w. Wyjątko-
wość zabytku polega na zestawieniu w jedną całość tabernakulum z tronem 
wystawienia, w którym umieszczono na stałe słynącą łaskami drewnianą figur-
kę Matki Boskiej. Dolną część stanowi właściwe tabernakulum służące do 
przechowania rezerwy eucharystycznej, zbudowane z form architektonicznych 
dekorowanych akantem, girlandami i motywami roślinnymi. Dwie kolumny 
kompozytowe oplecione girlandami owocowo – kwietnymi i delikatnie kame-
ryzowane, wydzielają pole środkowe zamykane drzwiczkami. Powierzchnię 
drzwiczek zdobi gęsto rozłożona wić winnej latorośli oraz płomienisto – pro-
mienista gloria z chrystogramem, krzyżykiem i sercem z trzema gwoździami. 
Na tabernakulum spoczywa zwężający się ku górze drewniany cokół, ujęty 
liściastymi wolutami zdobiony srebrną aplikacją wstęgowo – cegową i suchym 
akantem. Cokół podtrzymuje tron w kształcie przeszklonej szafki zbudowanej 
z podobnych form jak tabernakulum15. Szafkę zwieńczają umieszczone na 
skrajach wazony kwietne oraz położone na osi centralnej putto, promienista 
gloria i gołębica Ducha Świętego. 
     Przedstawiony materiał porównawczy z uwagi na ograniczoną ilość 
zaprezentowanych realizacji oraz zawężony zakres pracy badawczej, a także 
biorąc pod uwagę nieznaną liczbę dzieł zaginionych, metodologicznie nie 
upoważnia do wyciąganie wniosków uogólniających. Wydaje się jednak, że 
zapotrzebowanie czy wręcz ambicje administratorów i fundatorów na posiada-
                                                           
14 L. Drożdż, P. Nowaczyk, Wambierzyce Przewodnik, Wrocław 2007, s. 45. 
15 Z uwagi na identyczność form repositorium i szafki można wnioskować, że wyszły z jednego warsz-
tatu pod koniec XVII w. Cokół z wykształconym ornamentem regencyjnym powstał później, zapewne 
w związku z budową nowego ołtarza w 1725 r.   
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nie w swoich kościołach srebrnych nastaw eucharystycznych apogeum osią-
gnęło około połowy XVIII w. Nasilenie wstępowanie srebrnych tabernakulów 
zbiega się czasowo ze szczytem popularności na srebrne wyposażanie kościo-
łów i kaplic. Wśród srebrnych przedmiotów najbardziej powszechne stawały 
się plakietki wotywne i sukienki na cudowne wizerunki. Wobec powyższego 
problematykę srebrnych tabernakulów należałoby rozpatrywać, jako część 
składową znacznie szerszego zjawiska kulturowego. Ta srebrna formuła arty-
styczna znakomicie wpisuje się w sarmacką kulturę z jej upodobaniem do szla-
chetnego kruszcu16. Na tle omówionych przykładów tabernakulum gostyńskie 
wyróżnia się finezją wykonania, wyrafinowanymi formami i niezwykłą lekko-
ścią pomimo pokaźnych rozmiarów. Zaprezentowany materiał badawczy nie 
wyczerpuje całości tematu i pozostaje nadal problemem otwartym. Dalsze 
badania i odkrycia nieznanych jeszcze obiektów pozwolą z pewnością bardziej 
wnikliwie ocenić realizację gostyńską oraz określić miejsce srebrnych taberna-
kulów w kulturze polskiej. 
    Podsumowując całość przeprowadzonych badań można wnioskować, że 
tabernakulum gostyńskie należy do najokazalszych realizacji powstałych 
w środowisku śląskim i świadczy też o prężności oraz wysokich umiejętno-
ściach mistrzów wrocławskich. Pod względem artystycznym wykonane zostało 
z niezwykłą starannością, gdzie wybitne zdolności techniczne doskonale kore-
spondują z wysoką jakością artystyczną. Precyzja, dbałość o szczegóły, z jaką 
zostały opracowane nawet najbardziej drobiazgowe partie, właściwie dobrane 

proporcje, umiejętnie rozłożona dekoracja 
pozwalają widzieć w dziele gostyńskim jedno 
z najznakomitszych tego typu realizacji po-
wstałych w drugiej połowie XVIII w. nie tyl-
ko na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, ale 
także w środkowej Europie. 
 

Ks. Henryk Brzozowski COr  
 

                                                           
16 Szerzej na temat znaczenia srebra w kulturze sarmackiej: T. Chrzanowski, M. Kornecki, Wota 
srebrne. Z badań nad sztuką sarmatyzmu w Polsce, Biuletyn Historii Sztuki, R. XXXII: 1970, s. 209 – 
214. 
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WYWIAD  
Z BŁOGOSŁAWIONYM EDMUNDEM 
 
Chciałabym o coś zapytać... 
Ojciec Edmund: Pytaj, proszę. 
 

Czy byłeś szczęśliwy w życiu? 
Ojciec Edmund: Tak. Ale dopiero pod koniec 
życia zrozumiałem, czego Bóg ode mnie ocze-
kiwał. Całe życie szukałem znaku od Niego.  

 

Czy możesz mi o tym opowiedzieć? Kim jesteś? 
Ojciec Edmund: Zwykłym człowiekiem… Takim jak Ty…, który miał swój 
dom, Mamę, Tatę, brata. Mieliśmy swoje problemy rodzinne, bo czasy były 
trudne. Mieszkaliśmy w zaborze pruskim. Za przyznawanie się do polskości 
płaciło się konfiskatą majątku i różnymi utrudnieniami. Znasz to z historii… 
 

Co zrobiłeś wielkiego? 
Ojciec Edmund: Zależy jak rozumiesz wielkość... Dla mnie wielkość, to 
wierność z dnia na dzień. Wierność Bogu, Ojczyźnie, człowiekowi i sobie. 
W każdym dniu stawiałem sobie pytanie: Czego Bóg ode mnie oczekuje? Kie-
dyś była u nas epidemia cholery. Na domach pojawiały się czarne krzyże, lu-
dzie bardzo bali się tych znaków, bo one oznaczały śmierć. Wiedziałem, że nie 
mogę tych chorych pozostawić bez pomocy. Ryzykując życie niosłem im 
chleb, lekarstwa i pociechę. Niestety po tych czasach zostało dużo sierot… 
Nimi też trzeba było się zająć. Więc powstały: Instytut Gostyński i ochronki… 
byli głodni więc gotowaliśmy dla nich zupę. W końcu zrozumiałem że sam nie 
podołam wszystkim potrzebom. Były młode, pełne entuzjazmu dziewczyny, 
które chciały pomóc dzieciom i chorym. Nie myślałem na początku o założe-
niu Zgromadzenia, ale Boże drogi były inne. Teraz dzieło służenia podejmują 
Siostry Służebniczki … 
 

Jak twoje zdrowie? 
Ojciec Edmund: Raczej kiepskie - całe życie chorowałem. Moim rodzicom 
przysporzyłem wiele kłopotów w tym względzie. Gdy miałem cztery lata leka-
rze nie dawali mi szans życia. Kochana Mama wybłagała cud dla mnie. Do 
dziś można oglądać Oko Opatrzności, które złożyła jako wotum u stóp Matki 
Bożej w Gostyniu. 
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Czym się kierowałeś w życiu? 
Ojciec Edmund: Wierzyłem, że wszystko co mamy, mamy od Boga. Że Bóg 
czuwa nad wszystkim. Ufałem Bożej Opatrzności nawet wtedy, gdy sytuacja 
wydawała się bez wyjścia i waliły się wszystkie moje plany. Nigdy się nie 
zawiodłem. 
 

Co chciałeś w życiu robić? 
Ojciec Edmund: Zawsze interesowałem się literaturą. Sam próbowałem pisać 
i podobno miałem talent… Spotkałem wielu poetów mojego okresu, którzy 
pomogli mi wejść w obszar wielkiej poezji. Chciałem zostać pisarzem. Nawet 
podjąłem studia w tym kierunku. Najpierw we Wrocławiu a potem w Berlinie. 
Niestety zdrowie przeszkodziło mi w kontynuacji nauki. Nie zrezygnowałem 
jednak z marzeń. Całe życie pisałem. 
 

Czy interesowałeś się polityką?  
Ojciec Edmund: Owszem i to bardzo. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu. 
Trudno nie myśleć o swojej Ojczyźnie, która jest pod zaborami, trudno nie 
myśleć o Jej historii i pięknie kultury, i próbować to ocalić dla tego pokolenia 
i następnych. Chciałem nawet walczyć w powstaniu listopadowym i znów 
choroba pokrzyżowała moje plany. Zrozumiałem, że inaczej muszę służyć 
mojej umiłowanej Ojczyźnie.  
 

To na pewno wiele ludzi Cię podziwiało? Na pewno pisano o Tobie 
w gazetach? 
Ojciec Edmund: Nie wiem jak Ci to powiedzieć ale wszystkie rzeczy dobre 
rodzą się w bólu a często w niezrozumieniu. Mi czasami też nie było łatwo, nie 
wszyscy rozumieli to, co chciałem zrobić. Jak by to powiedzieć, trochę wy-
przedzałem epokę. Cieszyłem się jak pisano o powstającym dziele, bo przecież 
wszystko to, co robimy, to robimy dla Boga, a wobec takiego celu bardzo ma-
luczkimi przedstawiają się przeszkody, choćby najdotkliwsze.…. I to było 
moją siłą.  
 

Dziękując za to co usłyszałam muszę to przemyśleć, bo to co usłyszałam 
jest takie dzisiejsze, a przecież Ty żyłeś prawie 150 lat temu. 
Ojciec Edmund: Nie… Ja wciąż żyję… żyję wśród moich sióstr. Pokazuje im 
jak mają odczytywać Boże wezwanie we współczesnych znakach, które przy-
nosi świat. Wspieram ich w ich służbie dzieciom, ubogim i chorym. Wstawiam 
się za nimi oraz za wszystkimi, których mi polecają. Dużo przeżyłem i rozu-
miem ludzie problemy. Mam ciągle dużo do zrobienia… 

A MOŻE TY MASZ PYTANIA DO OJCA EDMUNDA? 
Napisz... Poprosimy Go o odpowiedź… 
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10  ROCZNICA  BEATYFIKACJI  EDMUNDA  BOJANOWSKIEGO 
 
 Dnia 13 czerwca 2009 r. nasze Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, przeżywało 10 rocznicę 
beatyfikacji Ojca Założyciela. Było to dla nas wielkim świętem i wezwa-
niem do dziękczynienia Bożej Opatrzności za ten niezwykły dar. Ojciec 
św. Jana Paweł II w homilii podczas uroczystości beatyfikacyjnej dnia 
13 czerwca 1999 r. powiedział: "Apostolstwo miłosierdzia wypełniło rów-
nież życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski 
ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią 
życia [duchowego], mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością 
i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu 
wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał począ-
tek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religij-
nym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając 
świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich 
działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestni-
kami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako "serdecznie dobry 
człowiek", który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jedno-
czyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko 
wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Waty-
kański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, 
Ojczyzny i Kościoła. Dzieło błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 
kontynuują Siostry Służebniczki, które z całego serca pozdrawiam i dzięku-
ję im za cichą i ofiarną służbę dla człowieka i Kościoła." 
 Natomiast ks. kard. Zenon Grocholewski w kazaniu wygłoszonym 
w Luboniu 12 września 1999 r. mówił o nim szukając jednocześnie odpo-
wiedzi na pytanie: "W czym, dzięki czemu, Bojanowski jest przykładem, 
wzorem, ilustracją realizacji Ewangelii?"  
 „Edmund Bojanowski urodził się w 1814 r. w Grabonogu pod Go-
styniem. Odznaczał się wielkimi zdolnościami literackimi i w dziedzinie 
nauk humanistycznych. Do tego stopnia, że już w 20 roku życia przetłuma-
czył i wydał drukiem "Pieśni Serbskie", poprzedzając je dość pokaźnym 
wstępem o dziejach Serbii, a rok później przetłumaczył z angielskiego 
i wydał "Manfreda Byrona". Przetłumaczył też inne arcydzieła literatury 
światowej i pozostawił po sobie także własne oryginalne publikacje. Cho-
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roba płuc nie pozwoliła mu jednak na ukończenie studiów rozpoczętych na 
Uniwersytecie Wrocławskim i kontynuowanych w Berlinie. W 24 roku 
życia powrócił więc do wspomnianego Grabonoga. Tutaj rozpoczął się dla 
Bojanowskiego niejako nowy okres życia. Dostrzegł całą nędzę ludu wiej-
skiego we wszystkich jej wymiarach i poświęcił się pełnym sercem pracy 
społecznej, mającej na celu uzdrowienie tej sytuacji poprzez ochronki, 
szkoły, sierocińce, biblioteki, czytelnie ludowe, w których wieśniacy mo-
gliby wypożyczać książki. Podczas epidemii cholery, która nawiedziła 
Gostyń i okolice w roku 1849, Bojanowski dniem i nocą nawiedzał cho-
rych, pomagał im jak tylko mógł, wykonywał wobec nich wszystkie moż-
liwe posługi pielęgniarskie. Zorganizował także dom dla ubogich, chorych 
i sierot, podejmując się upokarzających starań, by zapewnić mu byt i po-
większyć go. W tej trosce o zaspokojenie potrzeb ludu wiejskiego zrozu-
miał, że nie ma co liczyć na pomoc z zewnątrz, że trzeba zaradzić własny-
mi siłami. Zbierał więc wiejskie proste dziewczęta, kształcił je i przygoto-
wywał, by stały się narzędziem odnowy społecznej, zwłaszcza poprzez 
ochronki wiejskie. Na nich zależało mu najbardziej. Założył najpierw Brac-
two Wychowawczyń Ochronek. Tak bardzo przepoił to Bractwo duchem 
wiary i praktyk religijnych oraz miłości chrześcijańskiej, że wkrótce stało 
się ono zgromadzeniem zakonnym Sióstr Służebniczek Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W ten sposób - rzecz naprawdę nie-
zwykła - Bojanowski, człowiek świecki stał się założycielem żeńskiego 
zgromadzenia zakonnego. On też, człowiek świecki, przy pomocy innych 
napisał Regułę tego zgromadzenia. 
 Ochronki wiejskie, które były zarazem placówkami nowego Zgro-
madzenia, coraz bardziej się rozpowszechniały, nie tylko w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim, lecz także w innych częściach okupowanej wówczas 
Polski (pod zaborem austriackim, rosyjskim i na Śląsku), jak również bu-
dziły zainteresowanie poza granicami Polski. W chwili śmierci Bojanow-
skiego - która miała miejsce 7 sierpnia 1871 r. przy Sanktuarium w Górce 
Duchownej - Zgromadzenie liczyło łącznie 188 sióstr pracujących 
w 37 domach. Poza tym wg idei Bojanowskiego powstało także w Anglii 
zgromadzenie zakonne "Ubogich Służebnic Matki Boga" (The Poor Se-
rvants of the Mother of God), założone przez Marię Taylor, która kontak-
towała się osobiście z Bojanowskim. 
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 Obecnie Siostry Służebniczki liczą łącznie, w 4 gałęziach, ponad 
3 i pół tysiąca Sióstr, pracujących we wszystkich prawie częściach świata. 
Jest to największe zgromadzenie zakonne powstałe w Polsce. 

 

WZÓR DOBROCI 
 

 W czym Bojanowski - którego sylwetkę i dzieło pokrótce naszkico-
wałem - jest przykładem, wzorem realizacji Ewangelii? Odpowiadając na 
to pytanie, można by zwrócić uwagę na różne aspekty jego życia. Musząc 
z konieczności ograniczyć to rozważanie, chciałbym dzisiaj podkreślić 
jedno, mianowicie jego dobroć, nieustannie zasilaną czy raczej wyrastającą 
z jego łączności z Bogiem. 
 Nazwano go, jak przypomniał Ojciec Święty w dniu beatyfikacji, 
"serdecznie dobrym człowiekiem". Zrozumiał wagę przykazania miłości 
i konsekwentnie stawił je na pierwszym miejscu. Tak, to jest najważniejsze 
przykazanie (zob. Mk 12,28-33). Bojanowski, wielce utalentowany, rezygnu-
jąc z wielu innych rzeczy, głównym przedmiotem swej twórczości uczynił 
niesienie pomocy potrzebującym. Temu poświęcił wszystkie swoje zdolno-
ści, wszystkie swoje talenty. Poświęcił je - precyzuję - nie pisaniu traktatów 
o potrzebie czy sposobach czynienia dobra (co nie byłoby dla niego trudnym) 
ani dyskusjom na ten temat, lecz poświęcił je po prostu czynieniu dobra, 
zaradzaniu konkretnym potrzebom, które dostrzegał w swoim środowisku. 
Toteż np. w czasie zarazy cholery nosił chorych na własnych ramionach, 
wykonywał wobec nich najbardziej elementarne posługi; sam uczył proste 
wiejskie dzieci; nie wstydził się prosić i błagać o pomoc materialną dla po-
trzebujących; pocieszał, podnosił zniechęconych na duchu, itd. Przedmiotem 
jego troski stały się umorusane i zaniedbane dzieci, sieroty, proste kobiety 
wiejskie, cuchnący chorzy zakażeni cholerą, biedacy nędznie umierający 
i ten cały lud wiejski. To był ten materiał, w który on, ten Boży artysta, wło-
żył wszystkie swe talenty i niejako rzeźbił, choć z tego nie zdawał sobie 
sprawy, wspaniały wzór dobroci, miłości bliźniego. 
 Przypatrując się jego życiu, przychodzą nam na myśl słowa Pana 
Jezusa, opisującego sąd ostateczny: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; (...); byłem nagi, a przyodzialiście 
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Mt 25,31-40); i odnosząc to 
wyliczanie do Bojanowskiego spontanicznie dopełniamy je dalszymi ele-
mentami: byłem sierotą, a przygarnęliście Mnie; byłem zaniedbanym 
dzieckiem, a zatroszczyliście się o Mnie, uczyliście Mnie itd. 
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 Jakżeż nam wszystkim potrzebny jest ten przykład Bojanowskiego, 
by przypadkiem nie zabrakło w naszym życiu chrześcijańskim rzeczy istot-
nej: dobroci, realizacji przykazania miłości na co dzień.  
 To czynienie dobra u Bojanowskiego charakteryzowało się bardzo 
wyraźnie dwoma cechami: 
- Pierwszą, że dostrzegał różne wymiary ludzkiej nędzy i brał pod uwa-
gę całościowe dobro człowieka, a więc nie tylko dobro materialne (zapo-
biec biedzie, chorobie), ale także dobro intelektualne, kulturowe, któremu 
poświęcił bardzo dużo troski (szkoły, czytelnie, tradycje kulturowe ludu, 
podnoszenie poziomu intelektualnego wsi) i dobro moralno-duchowe (za-
radzenie nędzy duchowej człowieka). Umiał też odpowiednio ocenić, że to 
ostatnie dobro, czyli moralno - duchowe, jest najważniejsze. Toteż np. 
w czasie epidemii starał się przede wszystkim zapewnić chorym opiekę 
duchową i sakramenty święte. Podkreślał bardzo mocno konieczność umo-
ralnienia ludu wiejskiego i czynił wszystko, by do tego doprowadzić. 
 Ta postawa Bojanowskiego jest dla nas wymownym zwróceniem 
uwagi, byśmy w naszym realizowaniu miłości bliźniego nie pomijali nędzy 
duchowej otaczających nas ludzi; zwróceniem uwagi na konieczność ubo-
gacania innych dobrem wiary i miłości. 

- Drugą cechą charakteryzującą jego dobroczynną działalność było 
położenie nacisku na odpowiednie wychowanie dzieci. Leżały mu na 
sercu przede wszystkim ochronki wiejskie. Im poświęcił najwięcej starań. 
Z nimi ściśle złączył założone zgromadzenie zakonne: te ochronki były, jak 
już wspomniałem -zarazem placówkami Zgromadzenia. W tej działalności 
na rzecz dziecka, i to chciałbym podkreślić, uwypukla się mocno także 
pierwsza cecha charakteryzująca jego realizację przykazania miłości bliź-
niego, tzn. troska przede wszystkim o dobro duchowe. Starał się więc, by 
w tych ochronkach były kaplice, by codziennie była odprawiana Msza św., 
sam urządzał pielgrzymki z dziećmi, rekolekcje, uczył dzieci pacierza, 
ułożył "Litanię do św. Dziatek" itd. Zdawał sobie sprawę z tego, że co się 
w duszy dziecka zasieje, to zostaje bardzo głęboko w jego sercu na całe 
życie. Nawet potem te niejednokrotnie porzucone zasady otrzymane 
w dzieciństwie, w późniejszym, wieku odżywają i doprowadzają do praw-
dziwego nawrócenia. Niech to będzie dla nas rachunkiem sumienia, 
zwłaszcza dla rodziców. Nie wystarczy dać dziecku zabawki, wykształce-
nie, wygodę życia. Trzeba mu dać to, co najważniejsze, to co będzie deter-
minowało jego życie w wymiarze wiecznym: Boga. Cóż bowiem za ko-
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rzyść odniesie twe dziecko, choćby cały świat zyskało, jeżeli na duszy po-
niesie szkodę? (zob. Mt 16,26). 

 
WZÓR MODLITWY 

 

 Ta dobroć Bojanowskiego, to jego niezmordowane czynienie dobra 
było ściśle złączone i nieustannie zasilane jego modlitwą, jego ciągłą łączno-
ścią z Bogiem. W niej znajdował światło i moc. Ta jego modlitwa, jak wyni-
ka z "Dziennika", który napisał, była taka bardzo prosta, nieskomplikowana. 
Była niejako nieustannym oddechem jego duszy: była zachwytem i uwiel-
bieniem Boga, ustawicznym dziękczynieniem; była odczytywaniem woli 
Bożej i żarliwą prośbą, by umieć ją spełnić; była bólem z popełnionych 
uchybień, bólem prowadzącym do konfesjonału, by wyznać upadek, wzmoc-
nić się i zacząć od nowa. Była to modlitwa, w którą Bojanowski włączał 
wszystko - swą pracę, trudy, cierpienia, kłopoty, radości, smutki, sukcesy 
i porażki. Jednym słowem w nią było włączone wszystko i wszystko w jego 
życiu stawało się modlitwą. Dzięki tej modlitwie Pan Bóg nie był mniej 
obecny w jego codziennym życiu i aktywności, niż byli w nim obecni jego 
najbliżsi, jego przyjaciele, współpracownicy, czy potrzebujący jego pomocy. 
 Kto tak potrafi się modlić, posiada wielki skarb. Posiada ogromne 
źródło światła, mocy i duchowej radości. Nie zaniedbujmy naszej modli-
twy! Nie szczędźmy wysiłku, by ją doskonalić! Pan Bóg bowiem nie chce 
być na peryferiach, lecz w centrum naszego życia i naszej działalności, by 
uczynić tę działalność owocną w perspektywie czynienia dobra i w per-
spektywie wiecznego szczęścia. Uczmy także dzieci modlić się, i to od 
pierwszych lat życia!” 
 

 Kiedy zastanawiamy się, co to znaczy dziękować za beatyfikację, 
z pomocą przychodzą nam znowu słowa ks. kard. Zenona Grocholewskiego 
ze wspomnianego kazania: "Zebraliśmy się na Placu Edmunda Bojanow-
skiego, nieopodal jego grobu, aby podziękować Panu Bogu za jego beatyfi-
kację. Co to znaczy podziękować za beatyfikację? Za co konkretnie chce-
my dziękować? 
 "Oczywiście nie za to, że Bojanowski teraz cieszy się wiecznym 
szczęściem w niebie, bo on tym samym szczęściem cieszył się i przed be-
atyfikacją. W tym względzie akt beatyfikacyjny nie ma charakteru konsty-
tutywnego, lecz jedynie deklaratywny: jest stwierdzeniem rzeczywistości 
obiektywnie istniejącej niezależnie od beatyfikacji. Chcemy natomiast po-
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dziękować za to, że Kościół, sprowokowany chwałą świętości Bojanow-
skiego, po dokładnym zbadaniu jego życia i działalności, stawił go nam 
autorytatywni za wzór postępowania, za przykład, za pewną pomoc w od-
czytywaniu wymogów Ewangelii w perspektywie ich realizacji w naszym 
codziennym życiu. Chcemy więc podziękować za autorytatywne wskazanie 
jego postępowania jako wzoru (...) Przykład Bojanowskiego, ten wzór, jaki 
Kościół w jego osobie stawia nam przed oczy jest bardzo czytelny i bardzo 
prosty, na miarę każdego z nas tutaj obecnych: 
 

• czynić dobro, nie zapominając o konieczności ubogacania innych przede 
wszystkim w dobra duchowe, co ma szczególne zastosowanie, gdy idzie 
o wychowanie dzieci; 
 

• być złączonym z Bogiem na modlitwie, byśmy mieli siłę do czynienia 
dobra i by to czynienie było owocne. 

 

Jednym słowem: czynna miłość bliźniego, zakorzeniona w modlitwie. 
 Dziękujemy, jak powiedziałem na początku, za dany nam wzór, za 
przykład realizacji Ewangelii w naszym życiu, za postawienie Bojanow-
skiego na świeczniku. Aby to nasze dziękczynienie nie było obłudą, nie 
było zakłamaniem, weźmy ten wzór do naszych domów, do naszych ro-
dzin, do naszych serc, by był dla nas nieustannym wyzwaniem, by obudził 
nasze sumienia, bo także Ty i ja nie jesteśmy powołani do miernoty, ale do 
świętości; także Ty i ja jesteśmy powołani do wiecznego szczęścia''. 
 

W dzisiejszej rzeczywistości jako Siostry Służebniczki wpatrzone 
w postać i wskazania bł. Ojca Edmunda pragniemy „na nowo rozpalać cha-
ryzmat Boży” i w codziennej posłudze pomagać rodzinom w chrześcijańskim 
wychowaniu dzieci zawłaszcza w wieku przedszkolnym. Siostry czynią to 
przez służbę dziecku w prowadzonych ochronkach, świetlicach, a także w 
pracy katechetycznej i duszpasterskiej w parafii. Niosą także pomoc biednym 
i ubogim oraz służą jako pielęgniarki w szpitalach, stacjach opieki Caritas, 
śpieszą z samarytańską posługą do ubogich i chorych. A wszystko to starają 
się czynić „Na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy” mówiąc 
życiem swoim, że służenie Bogu jest piękne i dające zadowolenie1 

 
oprac. s.M. Karoliana Buksa 

                                                           
1 Por. Papieskie Dzieło Powołań Kościelnych, In verbo tuo,  Rzym1997,  s. 8 
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TROSKA O DZIECI 
 
 Pan Jezus w Ewangelii 
swojej mówi: „Dopuśćcie dzieci i 
nie przeszkadzajcie im przyjść do 
Mnie; do takich bowiem należy 
królestwo niebieskie” (Mt 19,14). 
A gdy ostrzega nas przed ciężkim 
grzechem zgorszenia mówi w taki 
sposób: „Zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli się nie odmienicie i nie 

staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc 
uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim i kto by 
przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Lecz kto by się 
stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, 
temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi 
morza. Biada światu z powodu zgorszeń” (Mt 18,3-7).  

Groźne są zwłaszcza końcowe słowa o gorszeniu dzieci. A czy dzi-
siaj brakuje zgorszenia? A czy dzisiaj dorośli w zachowaniach swoich zaw-
sze mają na uwadze skarby jakimi są dzieci? Tyle dzisiaj rozmaitych zgor-
szeń. Zgorszenia dzieją się nie tylko w publikatorach, ale również w rodzi-
nach naszych, a zwłaszcza w tym procederze, który nazywamy obyczajem 
pijackim.  
 Z podwórka mojej trzeźwościowej pracy dostrzegam jedną niedobrą 
prawidłowość, a mianowicie, że dzisiaj do duszpasterstwa trzeźwości przy-
chodzi coraz więcej młodych ludzi. I może ktoś powiedzieć: to dobrze, że 
przychodzą. Owszem, ale, gdy 18 lat temu zaczynałem pracę z uzależniony-
mi młodych w naszym duszpasterstwie było o wiele mniej. Dzisiaj ta liczba 
się zwiększa. O czym to świadczy? O tym, że wiek uzależnienia niesamowi-
cie się obniżył. Obecnie, po przeprowadzeniu badań w szkołach naszych, 
okazuje się, że prawie nie ma już gimnazjalisty, któryby nie miał kontaktu 
z alkoholem. A ilu z nich jest już po nie jednym upiciu się do nieprzytomno-
ści? Skąd to wszystko? Między innymi z obyczaju pijackiego w rodzinach 
naszych, w których rodzice na każdą okazję stawiają alkohol i sami się nim 
upijają. Dziecko od maleńkości myśli, że alkohol stawiany na każdą okazję, 
że to coś normalnego, że to normalny element kultury, i w tym przekonaniu 
wzrasta. A potem sięgnąć po kieliszek wódki czy po piwo, to już naprawdę 
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nie jest trudne, tym bardziej, że rówieśnicze środowisko okazuje się tutaj 
świetnym, w procederze upijania się, organizatorem.  

Najgorszym jest jednak to, gdy rodzice, albo inni z rodziny dziecku 
dają alkohol i stają się w ten sposób nauczycielami prowadzącymi do zgu-
by. Świadectwo poniższe, wyjęte z pracy znanego z łam naszego Kwartal-
nika Andrzeja, niech szczególnie do nas przemówi i niech ostrzeże, abyśmy 
dzieci nie niszczyli, ale pomagali im do dojrzale wolnego życia, które jest 
najlepszym przychodzeniem do Jezusa: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszka-
dzajcie im przyjść do Mnie” (Mt 19,14):  

Zamieszkiwałem kiedyś w małej, podpoznańskiej miejscowości, gdzie 
od najmłodszych lat danym mi zostało obcowanie z ludźmi stanowczo nad-
używającymi alkohol i całą otoczką ich zachowań pod wypływem tej zdra-
dliwej substancji. Widok tych zapijaczonych gęb, jak też całej gamy poal-
koholowych zachowań, nie zawsze pożądanych, mam do dzisiejszego dnia 
przed oczyma i w tym wypadku  śmiało mogę powiedzieć powiedzenie, ze 
„czym skorupka za młodu…”. Tak właśnie odbieram to, co stało się moim 
udziałem w późniejszych latach. 

Zacząć musze od mego pierwszego kieliszka, jak również od nieod-
powiedzialności dorosłych podobno ludzi, którzy walnie przyczynili się do 
sięgnięcia przeze mnie po ten mój pierwszy w życiu kieliszek. Wydarzyło się 
to podczas rodzinnej wizyty i jak to przy takich „okazjach” bywało, suto 
zakrapianej. Dokładnie pamiętam, jak „ważnym” poczułem się, gdy zapro-
ponowano mi, abym wypił razem z nimi mój pierwszy kieliszek, a nadmie-
nić muszę, że miałem wtedy 6 lat i tak wcześnie nastąpiła, jak ja to nazy-
wam „moja inicjacja”. Wiem, że wtedy był to tylko wygłup dorosłych po-
dobno ludzi, ale patrząc przez pryzmat lat, w których moje upadlanie prze-
biło wszystkich, tych podobno dorosłych ludzi, to najnormalniej ryczeć mi 
się chce i to w niebogłosy. Nie byłoby może nic dziwnego w tym zajściu, 
lecz gdy przypominam sobie zwirowania w mojej głowie, spowodowane 
właśnie tym jednym kieliszkiem i jak spadłem, schodząc po schodach, zresz-
tą bardzo stromych i krętych, to z obecną świadomością wiem, że choć nic 
mi się wtedy nie stało, to były to pierwsze negatywne konsekwencje spoży-
wania napojów wyskokowych i to przy biernej postawie ludzi podobno za 
mnie odpowiedzialnych. Gdy przypomną sobie całe to zajście i brak jakiej-
kolwiek reakcji ze strony „wesołego” towarzystwa, od razu przychodzą mi 
myśli moje własne zachowania z późniejszego okresu mego życia, ale o tym 
w dalszej części tego opisu. 

TRZEŹWYMI  BĄDŹCIE 

____________________________ 
- 40 - 

Całe moje dzieciństwo upłynęło na częstym oglądaniu zapijaczonych 
twarzy, a niejednokrotnie poobijanych i pokrwawionych, co było skutkiem 
awanturniczej natury męskiej części mojej rodziny. Nawet takie przykłady 
nie były w stanie zniechęcić mnie do uprawiania tego niecnego procederu, 
co w moim dalszym życiu zaowocowało uzależnieniem, powikłaniami zdro-
wotnymi, bezdomnością itp. 

Mógłbym przedstawić wiele jeszcze przykładów mego obcowania z al-
koholem w tak młodym wieku, lecz nie ma to być piciorys, a tylko pokazanie 
drogi mego upadku i dlatego zaniecham grzebania w pamięci i „chwalenia 
się” początkowym stadium mojej choroby alkoholowej jak również najnor-
malniejszego odstępstwa od ogólnie przyjętych norm i zasad. 

Podsumowując ten okres mego życia stwierdzić muszę, że tylko i wy-
łącznie wzorce, jakie otrzymałem od dorosłych i które powielałam w swoim 
późniejszym życiu, po prostu inaczej nie mogły zaowocować, jak tylko mo-
im uzależnieniem, co w konsekwencji stało się przyczyną mojej obecnej, 
niezdrowej sytuacji, w którą nieświadomie wpakowałem się sam, bez niczy-
jej pomocy. Krótko mówiąc – mam na to, co sumiennie zapracowałem. 

Krytycznie pisze Andrzej, że ma to, na co zapracował. Ale myślę, że 
gdyby w dzieciństwie nie wydarzyło się to, co tak głęboko wbiło się w jego 
świadomość, gdyby w dzieciństwie było to, co piękne, co dziecku pozwala 
właściwie się rozwijać, to dzisiaj nie byłoby, na szczęście zażegnanej już, 
tragedii. 

Popatrzmy w nasze domy. Zapytajmy się, czy naszym upijaniem się, 
albo częstym stawianiem alkoholu – na każdą okazję – nie jesteśmy dla 
dzieci naszych gorszycielami? Czy nie przygotowujemy im czarnej przy-

szłości? Trzeba, aby w nas za-
mieszkała troska o swoje dojrzałe 
życie, trzeźwe życie, a przy tym o 
dojrzałe, wolne od nałogów życie 
naszych dzieci, które przecież są 
przyszłością świata, narodu 
i Kościoła. „Dopuśćcie dzieci 
i nie przeszkadzajcie im przyjść 
do Mnie” (Mt 19,14). 
 

oprac. ks. Leszek Woźnica COr 
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MATKO, JUŻ ŹLE ZE MNĄ BYŁO 
Świat się oddalał, ciemno wokół się zrobiło 
I nie było przy mnie bliskiej osoby 
Tylko Twój wizerunek, który zawsze mam przy sobie 
I nie było już siły na modlitwę 
Tylko prośba bądź ze mną, daj wytrwać 
A trudno było wytrwać w tej życiowej próbie 
Tylko Twój wizerunek, który zawsze mam przy sobie 
I myślałam, że już do domu nie wrócę 
Ale wróciłam i wiedziałam że do Ciebie pójdę 
I poszłam podziękować, że czuwałaś przy mej skromnej osobie 
Bo Twój wizerunek mam zawsze przy sobie 
I będę go zawsze w sercu nosić 
Dopóki mi życie pozwoli 

Μ  Ω  Μ  Ω  Μ 
DAŁAŚ MI MATKO TAK WIELKĄ NADZIEJĘ 

Że Jesteś nawet, gdy wszyscy zapomnieli 
I wiem teraz, wiem to na pewno 
Że w każdej chwili jesteś ze Mną 

Lecz jak mam Ci tą dobroć wynagrodzić 
Czy wystarczy się do Ciebie modlić 

I pójść pod tą Świętą Górę stromą 
Żeby Cię zobaczyć i nigdy nie zapomnieć 

Μ  Ω  Μ  Ω  Μ 
POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ 

Gdy dopada smutek, gdy w życiu źle 
Gdy już świat zapomniał o moim istnieniu 
Tylko Ty pamiętasz, tylko Ty dajesz nadzieję 
Pod Twoją obronę uciekamy się 
Modlitwa którą mówię co dzień 
I patrzę na twą matczyną twarz 
Wie, że jesteś, że zawsze trwasz 
I czuwasz przy mnie w każdej życia dobie 
Ale jak się z to odwdzięczyć Tobie 

Μ  Ω  Μ  Ω  Μ 
W ODLEGŁYM KOŚCIELE BYŁAM 

I matka tam była inna 
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Ale choć do Niej się modliłam 
To Ciebie widziałam duszy oczyma 

I to do Ciebie me myśli biegły 
Wróciłam, żeby przed Twoim obrazem się żegnać 

By znów patrzeć na Tą niezapomnianą twarz 
Jak to dobrze Matko że Ciebie mam 

Μ  Ω  Μ  Ω  Μ 

LUBIĘ DO CIEBIE MATKO PRZYCHODZIĆ 
W takie zwyczajne dni 
Gdy w klasztorze cicho, spokojnie 
Wtedy mam wrażenie że jesteśmy tylko obie 
Że tylko we mnie Masz utkwiony wzrok 
Wszystko Wiesz o mnie, znasz każdy mój krok 
I wiem, że słuchasz moich próśb 
Więc będę przychodzić znów i znów 

Μ  Ω  Μ  Ω  Μ 

MATKO, CO ZE ŚWIĘTEJ GÓRY PATRZYSZ 
Ty wszystko rozumiesz, wszystko wybaczysz 

Ty znasz wszystkie me przewinienia 
Bo ja przed Tobą tajemnic nie mam 
Ale znasz przecież mą dolę smutną 

Zawsze mnie wspierasz gdy jest za trudno 
A ja cóż w zamian dać Ci mogę 

Więc przemierzam do Ciebie drogę 
I klękam przed Twym obrazem 

A na duszy robi się raźniej 
Μ  Ω  Μ  Ω  Μ 

MATKO, DLACZEGO TWÓJ WZROK TAKI ZATROSKANY 
Czy martwisz się, że tyle próśb do Ciebie mamy 
Ale tak dużo trosk i cierpień na nas spada 
A tylko Ty możesz znaleźć na nie radę 
Więc zanosimy je wszystkie do Ciebie 
Bo wiemy, że pomożesz w potrzebie 
I nie zapomnisz o naszych duszach zbłąkanych 
Bo Jesteś z nami, choć wzrok Twój zatroskany  

Ela Pachniewska  
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„NA ŚWIĘTEJ GÓRZE NIECH BIJĄ DZWONY...” 
 

Dnia 9 maja 2009 r. świętogórskie dzwony roz-
brzmiały wyjątkowo uroczystym tonem. W tym dniu Siostry 
Służebniczki NMP wszystkich czterech gałęzi zgromadziły 
się w bazylice u stóp Świętogórskiej Róży Duchownej, 
by złączyć się we wspólnym uwielbieniu Boga i dzięk-
czynieniu za łaskę beatyfikacji Edmunda Bojanowskie-
go, Założyciela Zgromadzenia, której przed 10-ciu laty 
dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do 
Ojczyzny. Idea zorganizowania tej uroczystości zrodziła się na spotkaniu 
federacyjnym wyższych przełożonych Służebniczek. 

Na długo przed rozpoczęciem Eucharystii, Służebniczki szczelnie 
wypełniły bazylikę. W Godzinie Miłosierdzia polecały siebie i swoje ro-
dziny zakonne Bożemu Miłosierdziu i błagały o wstawiennictwo Ojca Za-
łożyciela w Litanii do bł. Edmunda. Ta niezliczona rzesza Jego duchowych 
córek i zastępy młodzieży zakonnej były naocznym świadectwem, że Jego 
charyzmat jest wciąż aktualny, że Bóg zawsze potrzebuje gorących serc i 
otwartych rąk, które Jego miłość przelewać będą na maluczkich i biednych. 

Dochodzący z oddali śpiew zbliżającej się dziatwy, zwiastował 
przybycie najmłodszych, których dziś nie mogło tu zabraknąć. To grupa 
dzieci z miejscowości Piaski, przybyłych w pieszej pielgrzymce do swoje-
go opiekuna i patrona. 

Uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. abpa Sta-
nisława Gądeckiego, ks. Mariana Fąki, ks. prowincjała Zbigniewa Star-
czewskiego i innych kapłanów, była potężnym hymnem uwielbienia Boga 
za dar Ojca Edmunda i łaskę jego beatyfikacji. Klimat dziękczynienia po-
głębiła homilia ks. Arcybiskupa przybliżająca postać i dzieło bł. Edmunda 
oraz posłannictwo, jakie przekazał swoim duchowym córkom - a także 
piękna oprawa liturgiczna opleciona chórowym śpiewem. 

Wymownym symbolem przywiązania Służebniczek do miejsca 
związanego z ich Założycielem i historią zgromadzeń, był kamień węgielny 
poświęcony po Mszy Św., wydobyty z fundamentów tutejszej bazyliki, 
a przeznaczony na podwaliny dla kościoła przy klasztorze Służebniczek 
w Starej Wsi. 

Dopełnieniem uroczystości dziękczynnych było poświęcenie odno-
wionego pomnika bł. Edmunda. Znamienne słowa wdzięczności skierował 
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miejscowy starosta przypominając, iż dar ten dla Gostynia jest równocze-
śnie wezwaniem do wypełniania zadania, jakie pozostawił im ich wielki 
Rodak - syn wielkopolskiej ziemi: czynić dobro bliźnimi! 

Słowa podziękowania do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do wspólnego wyśpiewania Te Deum, w imieniu Służebni-
czek skierowała przełożona generalna M. Brygida Biedroń, Przewodniczą-
ca Rady Federacji Sióstr Służebniczek NMP. 

Ostatnie godziny dnia wypełniło czuwanie u stóp Tej, przed Którą 
często klęczał bł. Edmund Bojanowski i do Niej zanosił gorące modły. 
„Błogosławiony Edmundzie, jednoczący wielu wokół dobra, módl się za nami". 

 
s. M. Bożena Megier  

 Wrocław 
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„RÓŻA NASZYCH SERC” 
 

Młodzi ludzie często szukają piękna i to 
piękna najwyższej próby. Nie zadawalają ich 
błahostki i tanie świecidełka. Chcą czerpać 
z życia i brać pełnymi garściami z niekończą-
cego się świata przyjemności. Pożądliwość 

jest cechą wręcz nabytą, a co najmniej wyuczoną przez te kilkanaście 
lat ich życia. Piękno, które ich otacza jest narzucające się, a często 
nawet i nachalne. Lecz czy istnieje tylko taki wymiar piękna?! 

Podczas oprowadzania pewnej młodzieżowej grupy po Bazyli-
ce Świętogórskiej, pada spontaniczne pytanie, na temat piękna miło-
ści:  
- Jak wy możecie wytrzymać bez kobietek? 
- Bez przysłowiowych „maniurek” nie da się wytrzymać. Więc zako-
chałem się w jednej… 
- Ooo śmierdzi skandalem… 
- Zakochałem się w jej oczach, jej spojrzeniu, jej delikatności, jej 
czułości i jej niedostępności 
- No więc cóż to za wybranka <he he> 
- To Róża mego serca, Duchowa ma Królowa i Matka Pięknej Miło-
ści!!! 
- Nie no, nie rób „jaj”; zakochałeś się w obrazie?! 
- Nie w obrazie, ale w najpiękniejszej ze stworzeń Bożych… 
- Znowu we wszystko wplata się Boga. 
- Nie. Jego nie trzeba w nic wplatać, gdyż to On wszystko stworzył, 
utrzymuje w istnieniu i udoskonala. 
- Dobra, daj mi jakiś dowód. 
- O.K. Maryja jest najwspanialszym „dziełem” Bożym. 
- Ha ha i mam w to uwierzyć, niby jak? 
- Bo piękno Jego stworzenia w Niej się objawiło, gdyż po urodzeniu 
Chrystusa to Ona go karmiła, myła i tuliła. To właśnie Ona w swej 
matczynej opiece troskliwie Go wychowywała. To Ona miłością 
głęboką do Niego zapałała. A w skrytości swej, serce swe mu dała. 
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- No, jak każda Matka. To przecież jej obowiązek… 
- Obowiązek obowiązkiem; ale nie widzisz piękna tej Kobiety, którą 
zachwyca się cały świat? 
- Nie, wcale. 
- Więc spójrz sercem na obraz pięknej tej Pani. Na pierwszy rzut oka 
to taka sobie przeciętna kobieta… 
- Troskliwa i oddana, to widać. 
- No a głębiej? 
- Jak głębiej? Co mam wejść w obraz? 
- He He nie, tylko użyj serca i rozumu, a one najlepiej powiedzą ci 
gdzie tkwi Jej piękno. 
- No dobra… widzę kobietę, która zrobiła coś niesamowitego bo 
wierzyła, żyła i kochała – oto chodzi? 
- Bingo. Czy uwierzysz, że w tej Kobiecie można się zakochać? 
- Chyba zwariowałeś.?! 
- Zwariowałem oczarowany: 
jej pięknem, prostotą, pokorą, 
cichością, delikatnością i miło-
ścią nie mająca granic. 
- Dobrze się czujesz? Jak moż-
na kochać ikonę? 
- Nie kocham obrazu czy ikony 
lecz Tę, którą ten wizerunek 
przedstawia… Bo Boskim 
ogniem miłości mnie ona 
owładania. 
- Chyba do końca zwariowałeś 
u tych filipinów! 
- Zgadza się, zwariowałem na 
punkcie Maryi i św. Filipa, bo 
dla nich porzuciłem wszystko, 
a teraz po kilku latach widzę 
wielkie więzy miłości jakie ich łączyły i chyba mnie też się udziela-
ją. Często św. Filip mawiał: „miejcie nabożeństwo do NMP, miejcie 
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nabożeństwo wiem o czym mówię” oraz, że jedyną  jego wybranką 
jest Matka Pięknej Miłości. Dlatego też Kongregację oparł tylko na 
miłości. 
- Co to ma niby znaczyć? 
- Tzn. miłość, która w tobie zapłonęła do twej lubej jest czasowa 
i jeśli się o nią nie dba to przemija. Natomiast miłość, którą darzy nas 
Bóg przez Kongregację oraz przez Różę dusz naszych, rodzi owoce 
piękna, które ulec zagładzie nie mogą. 
- Ale przecież nie można się zakochać w kimś kogo się nie zna. 
- Zrozum, że ta miłość jest głębsza niż: widzenie i posiadanie, czyst-
sza niż branie i odczuwanie, a piękniejsza niż trwanie. 
- Widzę stary, że cię to nieźle wciągnęło. 
- Tak, wiedz, że piękno które przez Nią udziela nam Bóg… jest także 
darem dla ciebie. 
- Ale ja już mam kobietę i nie chcę zostać Księdzem ani zakonni-
kiem! 
- I chwała ci za to, bo przecież potrzeba zdrowych, normalnych 
i kochających się rodzin… Mówię tylko o tym, iż twoje otwarcie się 
na piękno prawdziwej miłości sprawi, że dostrzeżesz wieczny sens 
miłości. Staniesz się prawdziwym mężczyzną, który troszczy się, 
opiekuje i utrzymuje piękno waszego związku. Zobaczysz piękno 
w nowych barwach, gdy tylko przyjmiesz Matkę Pięknej Miłości, tę 
oto Różę do swego serca. Dostrzeżesz wtedy, że miłość może być 
uczynna, wierna i głęboka. Twe serce rozpali się żarem pożądania 
wiecznego piękna i osiągniesz - róży kwiat - nagrodę w postaci takiej 
samej miłości do swojej wybranki. 
- No no brzmi całkiem nieźle. 
- Wiedz, że ta Róża Duchowna, to światłości Boskiej blask i kto Ją 
za przykład swej miłości bierze, otrzyma już teraz ten znak miłości. 

 
Klerycy    
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LIPIEC – SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 
 
 

30.06. - 3.07. - Rekolekcje o Aniołach 

7.07. - 13.07. - Rekolekcje dla Sióstr Służebniczek - Federacyjne 

22.07. - 26.07. - Filipińskie Dni Młodych 

27.07. - 30.07. - Rekolekcje dla Księży 

31.07. - 2.08. - Dni skupienia dla rodzin i przyjaciół osób uzależ-
nionych od alkoholu 

3.08. - 6.08. - Letnie Spotkanie Oratoryjne 

4.09. - 6.09. - Rekolekcje dla Duszpasterstwa Rodzin  

7.09. - 16.09. - Wczaso – rekolekcje dla chorych 

  18.09. - Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych 

21.09. - 23.09. - Rekolekcje dla Organistów 

26.09. 

3.10. 

-

-

27.09. 

4.10. 

- IV Festiwal Muzyki Oratoryjnej  

Musica Sacromontana 
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KTO PRAGNIE MAJĄTKU, NIGDY NIE BĘDZIE MIAŁ POGODY DUCHA 
 

Wiedząc, że pewien jego penitent bardzo się wzbogacił na handlu i zgromadził 
znaczny kapitał, Święty powiedział mu: 

- Synu, kiedy byłeś ubogi, miałeś twarz anioła i zawsze widziałem cię zadowolo-
nym. Teraz zmieniłeś oblicze, utraciłeś zwyczajną radość, widzę cię przygnębio-
nym. Bogactwa pozbawiły cie spokoju serca. Dobrze się zastanów nad twoimi 
sprawami ! 

Penitent poznał, ze ojciec Filip odgadł stan jego ducha i postanowił rozdawać 
jałmużnę oraz spełniać dobre dzieła. 

***************** 
 Pewnego razu zapytał brata w Kongregacji, Egidia Calvelliego, czy pragnąłby 
pieniędzy. 
 Calvelli, który w szkole Świętego nauczył się oderwania od wszelkich spraw 
ziemskich, odpowiedział: 
- Ojcze, gdy nie brakuje mi tego, co jest konieczne, nie pragnę niczego innego. 
Na to Filip: 
 - Dobrze, jeżeli tak się ma sprawa, pójdziemy razem do Nieba! Proszę cie bar-
dzo, abyś nigdy nie pozwolił zawładnąć sobą pragnieniu pieniędzy lub bogactw! 
Święty często przypominał tę piękną maksymę: 
- Starzy powinni się strzec chciwości a młodzi sprośności. 
 

GŁĘBOKA POKORA 
Pewnego dnia Święty przebywał w domu markizy Rangona, swojej penitentki, 
w towarzystwie ojca Gallonia. 
 Podczas rozmowy, która toczyła się na tematy religijne, markiza zapytała Filipa: 
- Od jak dawna Ojciec opuścił świat? 
- Nigdy go nie opuściłem – odpowiedział szybko Filip. 
I zwracając się do Gallonia, rzekł: 
- Opowiedz markizie, jak zabawiam się pięknymi książkami i dowcipami. 
- Cóż dziwnego, Ojcze – zawołał Gallonio – jeżeli nie może Ojciec w inny sposób 
stłumić płomienia miłości Boga, który płonie w twojej, Ojcze piersi? 
Filip, który oczekiwał zupełnie innej odpowiedzi, rzucił na niego surowe spojrzenie. 
Słowa Gallonia zniszczyły jego plan, pragnął bowiem, aby markiza wyrobiła sobie 
o nim mało pochlebna opinie. Usiłował w jakiś sposób to naprawić, dodając: 
- zawsze lubiłem zabawę i życie światowe. 
Markiza jednak zrozumiała natychmiast, że mówił to z pokory. 
W drodze powrotnej do domu nie omieszkał zganić Gallonia, mówiąc: 
- Synu, co ci przyszło do głowy? Nie powinieneś był tego mówić … Niech ci Bóg 
przebaczy! 

Przedruk z książki „Anegdoty o Świętym Filipie Neri”- Oreste Cerri 
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* ☺ * ☺ * ☺ * 
Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie samochodu. Ojciec ostro: 
– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to wrócimy do tematu. 
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi: 
– Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na pamięć. Pożycz samochód! 
– A włosy? 
– Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson, Mojżesz, nawet Jezus mieli długie włosy! 
– O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę... 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
- Pani syn nie powinien chodzić na lekcje gry na skrzypcach. On nie ma za grosz 
słuchu – mówi nauczycielka. 
Na to mama: 
- On nie ma słuchać, on ma grać! 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
– Tatusiu, czy ty wiesz, że mama jest lepszym kierowcą od ciebie? 
– Chyba żartujesz? 
– Uwierz mi. Sam mówiłeś, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym samochód nie 
ruszy z miejsca, a mama wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów! 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
Letniczka kupuje u rolnika mleko. 
- A starczy wam litr? - pyta z troską rolnik. 
- Dziękuje, starczy. 
- Bo jakby mało było, to mogę jeszcze wody dolać ... 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
Spotykają się szefowie USA, Rosji i Unii. Pierwszy mówi:  
- Kurcze, jeden z moich ministrów jest narkomanem, ale nie wiem który?  
Prezydent Rosji mówi: - Eee tam, jeden z moich jest w mafii i też nie wiem który.  
A szef Unii: - No kochani, to jeszcze nic, u mnie któryś ekspert jest fachowcem i 
też nie mam pojęcia, kto? 

* ☺ * ☺ * ☺ * 
Do bacy podchodzą turyści: 
- Baco, dojdziemy tą drogą na Morskie Oko? 
- Jasne, prościutko tylko idźcie. 
Gdy turyści odeszli baca mówi sam do siebie 
- Przecie ziemia jest okrągła. 

oprac. Br. Franciszek Kiklica COr 
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INTENCJE 
MIESIĘCZNE 

APOSTOLSTWA 
MODLITWY 

 
 

 
 
LIPIEC: 
Misyjna: Aby Kościół był zalążkiem i sercem pojednanej i tworzącej jedną 
rodzinę Bożą ludzkości, dzięki świadectwu wszystkich wiernych na całym 
świecie. 
 
Kongregacyjna: Niech wakacyjny wypoczynek staje się darem Bożym 
w trosce o własne życie. 
 
SIERPIEŃ: 
Misyjna: Aby chrześcijanom, dyskryminowanym i prześladowanym w 
wielu krajach z powodu imienia Chrystusa, przyznano ludzkie prawa, rów-
ność i wolność religijną, by mogli żyć i wyznawać swoją wiarę w wolności. 
 
Kongregacyjna: Wniebowzięcie Matki Najświętszej niech będzie dla 
wszystkich chrześcijan przypomnieniem, że jesteśmy również powołani do 
życia w niebie. 
 
WRZESIEŃ: 
Misyjna: Aby chrześcijanie w Laosie, Kambodży i Myanmarze wobec 
wielkich trudności, z jakimi często się zmagają, nie tracili odwagi, by gło-
sić swoim braciom Ewangelię, pokładając ufność w mocy Ducha Świętego. 
 
Kongregacyjna: Niech ofiara życia, którzy zginęli na różnych frontach 
II wojny światowej przypomina nam o odpowiedzialnej trosce za życie 
wszystkich Polaków.  
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ON   MNIE   KOCHA 
 
Czy pamiętamy o tym, że Bóg nas kocha? 

 
Modlić się to oderwać się od świata, od 
ludzi i uprzytomnić sobie, że jest Bóg 
– Ten, który mnie naprawdę kocha, który 
prowadzi mnie niewidzialną ręką, dał mi 
tyle dobrego i nawet przeprowadza mnie 
przez cierpienia po to, abym zmądrzał. 
 

Czy pozwalamy się Bogu kochać? 
 

Odnosimy  się  często  do  Niego,  tak, 
jakbyśmy nie chcieli Jego miłości.  Nie 
przychodzimy do Niego, chociaż stale 
czeka na nas w  kościele, nie odpowia-
damy na przesłane do nas listy – Ewan-
gelię świętą. Zachowujemy się tak, jak-
byśmy odtrącali Go od siebie. 
 
Modlić się – to pozwolić się Bogu ko-

chać. 
 

Na modlitwie człowiek widzi tylko Boga 
i uświadamia sobie, ile dobrego może 
przez Niego uczynić, gdy otworzy się 
całkowicie dla Jego miłości i dobroci. 
Bóg kocha mnie bardziej, niż jak kocham 
ojca, matkę, siostrę, brata. Kocha mnie 
bardziej, niż ja ich kocham, bo nie ko-
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cham ich tak, jak On naprawdę chce, że-
bym ich kochał.  
 

Ks. Jan Twardowski 
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Jak  siebie  samego 
 
Co to znaczy: 
„miłować bli�niego swego jak siebie samego?” 
Nigdzie  nie  czytamy: kochaj bli�niego jak swojego anioła, swoj� anielic�, tylko: kochaj jak 
siebie samego.  
 
Kiedy kochamy samych siebie? 
Nie wtedy, kiedy siebie wychwalamy, skar�ymy si�, �e nikt nie zwraca na nas uwagi, �e 
nas krzywdz�, ale wtedy, kiedy u�wiadamiamy sobie, �e jeste�my grzesznikami, u�wia-
damiamy sobie swoje wady. 
 
Kocham samego siebie, je�eli licz� na Pana Boga, na lekarstwa z Bo�ej apteki, sakramenty 
�wi�te, dzi�ki którym mog� si� oczy�cić, ochronić i kiedy czuj�, �e Bóg jest miłosier-
dziem i tylko na Niego mog� postawić, bo mnie kocha. 
 
Kochać bli�niego to znaczy widzieć w nim grzesznika, takiego jak ja. Jego  te�, jak i mnie, 
mo�e uratować miło�ć i opieka Bo�a. On te�, tak jak i ja, ma poło�yć si� w klinice 
Bo�ej, by leczono go po Bo�emu. 
 
Je�li w bli�nim widz� grzesznika, który tak jak i ja mo�e liczyć tylko na miłosierdzie 
Bo�e i pomoc, to znaczy, �e kocham bli�niego swego jak siebie samego. 
 

ks. Jan Twardowski  


