Od Redakcji
Czcigodni Czytelnicy
Z wielk¹ radoœci¹ przekazujemy do Waszych r¹k nowy numer
naszego sanktuaryjnego Kwartalnika. Jak widzicie, ma on nieco zmienion¹
formê - jest inna treœæ ok³adki i kolorowe ilustracje wewn¹trz. I tak to bêdzie
od teraz, ¿e ok³adki zawsze bêd¹ inne, a artyku³y bêdziemy o¿ywiaæ ró¿nymi
obrazami, aby w ten sposób i ubogaciæ i uprzyjemniæ lekturê naszego Pisma.
W zwi¹zku z tymi zmianami kwartalnik bêdzie trochê dro¿szy, ale mamy
nadziejê, ¿e zbytnio nie odczujecie tego w Waszych bud¿etach.
Zauwa¿acie, ¿e w czêœci “Prosto do serca” swoje s³owo kieruje teraz
do nas ks. Marek Dudek Cor, który od 22 czerwca br. jest nowym superiorem
Kongregacji Oratorium œw. Filipa Neri na Œwiêtej Górze, a zarazem
kustoszem naszego Sanktuarium. Proszê Was o modlitwy w Jego intencji, a
tak¿e w intencji ca³ego nowego zarz¹du klasztoru, abyœmy umieli sprostaæ
zadaniom, jakie Opatrznoœæ wytycza nam na tê godzinê.
Prosimy te¿ o modlitwê w intencji zespo³u redakcyjnego
“Œwiêtogórskiej Ró¿y Duchownej”, który zasadniczo siê nie zmienia, a
wszyscy redaguj¹cy Pismo chêtnie podejmuj¹ swoje tematy, które zawsze
próbujemy wi¹zaæ z czasem liturgicznym, czy z g³ównymi wydarzeniami w
¿yciu Koœcio³a. Oczywiœcie, ¿e najbardziej nam zale¿y, aby prezentowaæ
tutaj treœci, które wprost pokazuj¹ nie tylko wspania³¹ historiê Œwiêtej Góry,
ale równie¿ przybli¿aj¹ Wam te wydarzenia, które dziej¹ siê u nas w tym
czasie.
Zapraszamy Was do wspó³pracy z nami nie tylko przez nabywanie i
czytanie skromnego naszego Pisma, ale równie¿ do pisania listów, czy
swoich przemyœleñ, które, jeœli bêd¹ odpowiada³y tematyce jakiej siê
podejmujemy, z wielk¹ przyjemnoœci¹ tutaj wydrukujemy. To jest nasze
Pismo - naszego wspólnego Sanktuarium i niech na drogach dalszego
naszego dzia³ania i rozwoju, jak dot¹d, opiekuje siê nami Pani Œwiêtej Góry Œwiêtogórska Ró¿a Duchowna.
W imieniu zespo³u redakcyjnego
Ks. Leszek WoŸnica COr
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DRODZY CZCICIELE
ŒWIÊTOGÓRSKIEJ RÓ¯Y DUCHOWNEJ
W Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, w 150 rocznicê
œmierci Œwiêtego Proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya, Ojciec Œwiêty
Benedykt XVI og³osi³ uroczyœcie rozpoczêcie Roku Kap³añskiego. Ten czas
ma byæ dla nas, zarówno kap³anów jak i œwieckich, czasem spojrzenia na
pos³ugê i miejsce kap³ana w Koœciele. Ojciec œwiêty pragnie, „aby ten rok
przyczyni³ siê do wewnêtrznej odnowy wszystkich kap³anów na rzecz
silniejszego i bardziej wyrazistego œwiadectwa ewangelicznego we
wspó³czesnym œwiecie”.
Myœlê, ¿e Ojciec œwiêty z pewnoœci¹ dostrzega problem coraz
mniejszej iloœci zg³aszaj¹cych siê kandydatów do seminariów duchownych,
ale tak¿e zwraca uwagê na problem niewiernoœci niektórych z naszych
szeregów, co jest powodem zgorszenia i odrzucenia dla wielu. Media karmi¹
nas na co dzieñ takimi informacjami zasiewaj¹c w naszych sercach wiele
w¹tpliwoœci i gotowoœæ do ³atwego wydawania wyroków. Tak ma³o
pozytywnych s³ów o kap³anach mo¿na wy³owiæ z ca³ego g¹szczu
beznadziejnych wiadomoœci.
Chcia³bym w tym krótkim s³owie do Was, Drodzy, podzieliæ siê moim
osobistym prze¿ywaniem tajemnicy kap³añstwa. Jestem ksiêdzem od 12 lat i
mam za sob¹ pierwsze uniesienia pe³ne zapa³u i momenty upadków, które
pokaza³y mi kim naprawdê jestem i jak bardzo moje kap³añstwo zale¿y od
osobistej relacji z Chrystusem. Myœlê, ¿e taka droga powtarza siê w ¿yciu
wielu kap³anów, gdy na pocz¹tku drogi osi¹ga siê jakieœ ludzkie sukcesy i
ludzie nie szczêdz¹ pochwa³, a my zaczynamy w to wierzyæ. Przychodzi
wreszcie taki etap prawdy, gdy odkrywamy, ¿e nie o sukcesy tu chodzi, ale o
to, by ktoœ poprzez mnie, mam na myœli s³owo, sakramenty, które sprawujê i
moje œwiadectwo ¿ycia spotyka³ Boga. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dotyczy to
ka¿dego powo³ania, ka¿dej drogi, ka¿dego cz³owieka, ale kap³an ma tê
£askê, ¿e ”s³owem sprawi, ¿e siê Chrystus zaraz zjawi z Nieba na o³tarz”.
Kap³an ma tê ³askê, ¿e jest œwiadkiem spotkania w po³owie drogi:
Mi³osiernego Ojca z Marnotrawnym Synem. Nieustannie chcê dziêkowaæ
Bogu za ten Dar, który z³o¿y³ w moje niegodne rêce.
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Dziêkujê te¿ Dobremu Bogu, ¿e moje kap³añstwo realizujê w tym
miejscu i w³aœnie w tej wspólnocie. Œwiêta Góra, to miejsce naprawdê
niezwyk³e nie tylko dla pielgrzymów ale tak¿e dla nas, którzy tu na co dzieñ
¿yjemy. Ka¿dej niedzieli i w œwiêta przybywa do nas kilka tysiêcy ludzi z
ró¿nych stron Wielkopolski, aby modliæ siê w naszym Sanktuarium. Mimo
utrudzenia, po takim pracowitym dniu, czujemy radoœæ, bo tak wielu ludzi
przyst¹pi³o do Sakramentu Pojednania i przyjê³o Pana w Komunii Œwiêtej i
powrócili umocnieni £ask¹ Bo¿¹ do swojego ¿ycia.
Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e zawsze cieszê siê, gdy ktoœ mówi, ¿e to nasz
ksi¹dz, albo nasi ksiê¿a ze Œwiêtej Góry. Jesteœmy dla Was i czujemy siê
wyró¿nieni, gdy tak nas siê okreœla. Pragnê te¿ wypowiedzieæ kilka zdañ o
naszym ¿yciu we wspólnocie. Uwa¿am, ¿e wspólnota to wielki dar dla nas .
¯yjemy ze sob¹ przez ca³e ¿ycie i znamy swoje wady i zalety jak nikt inny, ale
wiem i czujê, ¿e razem tworzymy prawdziwy dom i kiedy wracam z jakiegoœ
wyjazdu, rekolekcji, to czujê, ¿e wracam do domu. Dom to miejsce, w którym
toczy siê ¿ycie i gdzie siê dojrzewa i tym w³aœnie jest dla mnie nasza
wspólnota, tu mogê poznaæ prawdê o sobie i mogê dojrzewaæ i wzrastaæ. W
jakiœ sposób uczestniczycie w tym wszystkim, bo towarzyszycie nam od
pocz¹tku, od momentu wst¹pienia do klasztoru, poprzez kolejne etapy ku
kap³añstwu i potem w naszym ¿yciu kap³añskim poprzez modlitwê i
przyjacielskie relacje. To wszystko jest ³ask¹ i buduje nasze kap³añstwo.
Wyra¿am nasz¹ wdziêcznoœæ za ka¿dy znak, ¿e nas potrzebujecie i proszê
b¹dŸcie z nami w modlitwie.
Ks. Marek Dudek COr
superior
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Rok Œw. Paw³a Cz. 7
„Potem po¿egna³ siê z braæmi i pop³yn¹³ do Syrii, a z nim Pryscylla i
Akwila. W Kenchrach ostrzyg³ g³owê, bo z³o¿y³ taki œlub. Nastêpnie przybyli do
Efezu i tam ich zostawi³. Sam zaœ wszed³ do synagogi i rozprawia³ z ¯ydami, a gdy go
prosili, aby pozosta³ d³u¿ej, nie zgodzi³ siê, ale ¿egnaj¹c siê z nimi, powiedzia³:
«Wrócê do was, je¿eli Bóg zechce». I odp³yn¹³ z Efezu. Po przybyciu do Cezarei uda³
siê do Jerozolimy. I pozdrowiwszy [tamtejszy] Koœció³, zeszed³ do Antiochii. Zabawi³
tam pewien czas”. (Dz 18, 18 -23).
Wróciwszy nad Orontes pod koniec 53 r., Pawe³ pozosta³ tam
prawdopodobnie do wiosny lub lata 54 roku i ponownie „wyruszy³, aby obejœæ
kolejno krainê galack¹ i Frygiê, umacniaj¹c wszystkich uczniów” (Dz 18, 23).
Na pocz¹tku wyprawy misyjnej Pawe³ zapewne posuwa siê znajom¹ tras¹:
Tars, Brama Cylicyjska, Derbe, Listra, Ikonium. Przechodzi têdy po raz czwarty od
swego pierwszego przemarszu. Odwiedza Koœcio³y, które za³o¿y³. Znajduje
prze³o¿onych, których wyznaczy³, lub ich nastêpców. £amie chleb z wiêkszymi ju¿
wspólnotami. Umacnia ich w wierze.
„Pawe³ przeszed³ okolice wy¿ej po³o¿one, przyby³ do Efezu i znalaz³ jakichœ
uczniów. Nastêpnie wszed³ do synagogi i odwa¿nie przemawia³ przez trzy miesi¹ce
rozprawiaj¹c i przekonuj¹c o królestwie Bo¿ym. Gdy jednak niektórzy upierali siê w
niewierze, bluŸni¹c wobec ludu przeciw drodze, od³¹czy³ siê od nich i oddzieli³
uczniów, i rozprawia³ codziennie w szkole Tyrannosa”(Dz 19.1; 8-9).
Gdy Pawe³ przybywa do Efezu, miasto liczy oko³o dwustu dwudziestu tysiêcy
mieszkañców. Rezyduje tu rzymski prokonsul. Miasto mia³o z³¹ reputacjê, by³o
1
zepsute przez zniewieœcia³e obyczaje przywiezione z ca³ej Jonii .To w³aœnie tutaj
Pawe³ postanowi³ ustanowiæ oœrodek wszystkich za³o¿onych przez siebie
Koœcio³ów.
Zaraz po przybyciu do Efezu Pawe³ swoim zwyczajem uda³ siê do synagogi,
gdzie odwa¿nie naucza³ o Królestwie Bo¿ym. ¯ydzi z Efezu s³uchaj¹ go przez trzy
miesi¹ce. Po czym, jak siê sta³o zwyczajem, ju¿ go nie popieraj¹: „bluŸni¹c wobec
ludu przeciw drodze”. Pawe³ ¿egna siê z synagog¹ i udaje siê do niejakiego
Tyrannosa, prowadz¹cego jedn¹ ze szkó³ efeskich, w których naucza siê i dyskutuje.
Tu bêdzie naucza³ codziennie. Efez nie jest miastem wy³¹cznie hellenistycznym.
Statki przywo¿¹ tu wielkie iloœci imigrantów z ró¿nych stron. To wœród tych ludzi
Pawe³ bêdzie mia³ najwiêcej nawróceñ.
Trzy lata pobytu Paw³a w Efezie bêdzie usiane nadziejami i osi¹gniêciami, ale
tak¿e walkami i pora¿kami. Nigdzie, przez ca³y czas swego aposto³owania, nie

1. Jonia, kraina w staro¿ytnoœci po³o¿ona w centralnej czêœci wybrze¿a Azji Mniejszej, miêdzy rzekami Hermos
a Meander. Zasiedlona przez Greków, g³ównie Jonów z Attyki i Peloponezu.
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bêdzie przebywa³ tak d³ugo w tym samym miejscu i podejmowa³ wysi³ki, równie¿
pe³ne doœwiadczeñ, pracuj¹c czêsto, jak sam wyzna³: „we ³zach i wœród prób”.
Czuwa nad wspólnot¹, mno¿¹ siê nawrócenia, staje w obliczu zagro¿eñ
pochodz¹cych ze wszystkich stron. Nie mog¹c oddaliæ siê, dzia³a jak admira³.
Wysy³a najgorliwszych ze swych wiernych do ewangelizowania miast, które jeszcze
nie przyjê³y orêdzia Jezusa. Nieustannie utrzymuje kontakty z Koœcio³ami w
Kolosach, Laodycei, Hierapolis. Na uwagê zas³uguj¹ rozwijaj¹ce siê stosunki z
Macedoni¹, dok¹d udaje siê Tymoteusz i Erast: „Otwar³a siê, bowiem wielka i
obiecuj¹ca brama dla mojej dzia³alnoœci” (1 Kor 16, 8).
Mijaj¹ miesi¹ce… W Efezie nauczanie Paw³a zaczyna przynosiæ owoce.
Miêdzy nowo nawróconymi s¹ nale¿¹cy do domu Cezara: „Pozdrawiaj¹ was
wszyscy œwiêci, zw³aszcza ci z domu Cezara”2 (Flp 4,22).
Na pocz¹tku roku 56, gdy up³ywa prawie dwa lata, Pawe³ zaczyna myœleæ o
wyjeŸdzie. Przed³u¿a jednak swój pobyt w Efezie, gdy¿ rezultaty dzia³alnoœci s¹
bardzo zadawalaj¹ce: „Otwar³a siê, bowiem wielka i obiecuj¹ca brama” (1 Kor
16,9). Nie wszystko jest jednak ³atwe. Zdarza mu siê pracowaæ we ³zach i poœród
doœwiadczeñ. Spiski ¯ydów, jego wspó³braci s¹ knute przeciw niemu „Jak s³u¿y³em
Panu z ca³¹ pokor¹ wœród ³ez i doœwiadczeñ, które mnie spotka³y z powodu zasadzek
¿ydowskich” (Dz 20, 19). W trakcie pobytu pojawia siê jeszcze inny k³opot, i to tam,
gdzie siê wcale nie spodziewa³: w Koryncie.
„Kryzys koryncki”, powsta³ na skutek braku jednoœci chrzeœcijan w tym
mieœcie. Jedno stronnictwo powo³uje siê: „Ja jestem Paw³a, a ja Apollosa; ja jestem
Kefasa, a ja Chrystusa”3 (1 Kor 1, 12). Taka zaistnia³a sytuacja w Koœciele
korynckim by³a zapowiedzi¹ schizmy.
Wiosna 56 r. Pawe³ zosta³ dok³adnie poinformowany o zaistnia³ej sytuacji
przez Apollosa, który przyby³ do Efezu. ¯eby pomoc korynckim przyjacio³om w
przezwyciê¿eniu podzia³ów, Pawe³ posy³a Tymoteusza wraz z listem, „dlatego to
pos³a³em do was Tymoteusza, który jest moim synem umi³owanym i wiernym w Panu,
aby wam przypomnia³ drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszêdzie, w
ka¿dym Koœciele” (1Kor 4,17). Tak powsta³ Pierwszy List do Koryntian.
Od razu w nim przypomnia³, ¿e nie ma Koœcio³a Apollosa, Koœcio³a Paw³a,
Koœcio³a Kefasa, Koœcio³a Chrystusa. Jest tylko jeden Koœció³, którego nauczanie
mo¿na tak dla koryntian, jak dla wszystkich chrzeœcijan, streœciæ w jednym zdaniu:
„Wy Chrystusa, a Chrystus Boga” (1 Kor 3, 23).
Pawe³ jeszcze nie zakoñczy³ spraw Koryntu, a ju¿ musi zaj¹æ siê Galatami: oni
2. Nawróceni pretorianie, urzêdnicy, personel cesarski, w³¹cznie z niewolnikami.
3.Apollos by³ ¯ydem z Aleksandrii, ¿e przyj¹³ "chrzest Janowy" i ¿e by³ "uczony i znaj¹cy... Pisma. Dziêki
Akwili i Pryscylli, których pozna³ w Efezie, zetkn¹³ siê bli¿ej z Ewangeli¹, a nastêpnie "z wielkim zapa³em
naucza³ tego, co dotyczy³o Jezusa". Prawdopodobnie zjednywa³ sobie s³uchaczy talentem krasomówczym;
"Kefas" - wyraz aram. oznaczaj¹cy ska³ê, opokê; imiê dane Szymonowi przez samego Jezusa. Odpowiednikiem
aram. Kefas jest gr. Petra. Œw. Pawe³ mówi¹c o pierwszym z Aposto³ów czêsto nazywa go imieniem Kefas.
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tak¿e zaczynaj schodziæ na b³êdne drogi.
Niektórzy z g³osz¹cych w Koœciele w Galacji twierdz¹: nie mo¿na byæ
chrzeœcijaninem bez przestrzegania Prawa Moj¿eszowego, a szczególnoœci bez
poddania siê obrzezaniu. Tymczasem kwestia ta zosta³a uregulowana na soborze
jerozolimskim.
Je¿eli przestrzegacie litery Prawa, mo¿ecie poza tym robiæ, co chcecie.
Niebezpieczna postawa: otwiera bowiem bramê do zupe³nego laksyzmu.
Pawe³ na tak¹ postawê reaguje: „O, nierozumni Galaci! Któ¿ was urzek³. Czy¿
jesteœcie a¿ tak nierozumni” (Ga 3,1,3). Kto chce zostaæ chrzeœcijaninem, powinien
dokonaæ potrójnego wyboru: wiara czy prawo, duch czy cia³o, wolnoœæ czy niewola?
„ Wy zatem, bracia, powo³ani zostaliœcie do wolnoœci. Tylko nie bierzcie tej wolnoœci
jako zachêty do ho³dowania cia³u, wrêcz przeciwnie, mi³oœci¹ o¿ywieni s³u¿cie sobie
wzajemnie! Bo ca³e Prawo wype³nia siê w tym jednym nakazie: Bêdziesz mi³owa³
bliŸniego swego jak siebie samego” (Ga 5, 13 -14)
Podczas d³ugiego pobytu Paw³a w Efezie, Bóg spe³ni³ przez jego rêce
„niezwyk³e cuda”. Czytamy w Dziejach Apostolskich: „Bóg czyni³ te¿ niezwyk³e
cuda przez rêce Paw³a, tak, ¿e nawet chusty i przepaski z jego cia³a k³adziono na
chorych, a choroby ustêpowa³y z nich i wychodzi³y z³e duchy” (Dz 19. 11- 12) a przez
to „Tak potê¿nie ros³o i umacnia³o siê s³owo Pañskie (Dz 19, 20).
Pawe³ mieszka w Efezie od trzech lat4. Wiosn¹ roku 57 ma zamiar udaæ siê do
Jerozolimy przez Macedoniê i Achajê w celu zaniesienia owoców zbiórki; Koœció³
tamtejszy, bowiem przechodzi trudne chwile. Za czasów Paw³a w Jerozolimie roi siê
od ¿ebraków, wœród których znaleŸli siê te¿ Galilejczycy, przybyli wraz z Jezusem,
którzy po ukrzy¿owaniu zostali w mieœcie. S¹ tam nadal, a ich rodziny przymieraj¹
g³odem. Koœció³ macierzysty pomaga im jak mo¿e, ale dysponuje niewielkimi
œrodkami. Pawe³ powtarza, ¿e obowi¹zkiem innych Koœcio³ów, gdziekolwiek by siê
znajdowa³y, jest pomagaæ Koœcio³owi matce: „Macedonia i Achaja bowiem uzna³y
za stosowne zebraæ sk³adkê na rzecz œwiêtych w Jerozolimie. Uzna³y za stosowne, bo
i s¹ ich d³u¿nikami. Je¿eli bowiem poganie otrzymali udzia³ w ich dobrach
duchowych powinni im za to s³u¿yæ pomoc¹ doczesn¹” (Rz 15,26-28).
„Pawe³ przywo³a³ uczniów, doda³ im ducha, po¿egna³ siê i wyruszy³ w podró¿
do Macedonii. Przeszed³szy przez owe strony, udzieli³ im wielu napomnieñ. Potem
przyby³ do Grecji. Kiedy po trzymiesiêcznym pobycie zamierza³ odp³yn¹æ do Syrii,
¯ydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowi³ wiêc wracaæ przez Macedoniê”
(Dz 20, 1- 3).
Najpierw obiera kurs na zachód ku wyspie Samos, z przystankami na Chios,
Lesbos by dotrzeæ do Troady a st¹d do Filippi, gdzie chce podziêkowaæ
5
chrzeœcijanom, którzy nieraz pomagali mu w potrzebie . Nastêpnie udaje siê, do
4 "przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawa³em ze ³zami upominaæ ka¿dego z was"(Dz 20,31).
5 "bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przys³aliœcie na moje potrzeby" (Flp 4,16).
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Tesaloniki, dok¹d wróci³ z wielk¹ przyjemnoœci¹. Zachowa³ dobre wspomnienia z
pierwszej wizyty. Wspólnota nie przesta³a siê rozwijaæ, a cechowa³y j¹ „czynna
wiara, trud mi³oœci i wytrwa³a nadzieja(…) okaza³a siê w ten sposób wzorem dla
wszystkich wierz¹cych w Macedonii i Achai” (1 Tes 1, 3 i 7).
„Oto teraz po raz trzeci wyruszam do was” (2 Kor13,1).
Po d³ugim pobycie w latach 50 -52, odby³ jeszcze krótk¹ wyprawê z Efezu,
próbuj¹c za³agodziæ niezgodê w ³onie wspólnoty chrzeœcijañskiej. Na tê
b³yskawiczn¹ podró¿ zdecydowa³ siê, z powodu nag³ego pogorszenia sytuacji.
Spory, zawiœci, rozluŸnienie obyczajów. Istnia³o tak¿e niebezpieczeñstwo schizmy i
apostazji.
Gdy przybywa po raz trzeci jesieni¹ roku 57, do umys³ów chrzeœcijan
zamieszkuj¹cych Korynt powróci³ spokój. Dziœ nie ma ju¿ powodu do smutku, a tym
bardziej, ¿e korynccy chrzeœcijanie trwaj¹ w wierze. Na pocz¹tku roku 58 Pawe³
koñczy swój pobyt w Koryncie.
W ci¹gu minionych trzynastu lat, jak s¹dzi, wype³ni³ swoj¹ misjê, jest „s³ug¹
Jezusa Chrystusa wobec pogan” (Rz 15, 16). Doszed³ do przekonania, ¿e w tych
okolicach nie ma ju¿ pola dzia³ania. Opuszczaj¹c Azjê Mniejsz¹, Macedoniê i
Grecjê postanowi³ udaæ siê do Hiszpanii (Rz 15, 24 i 28). Zanim siê tam uda zawiezie
owoce zbiórki na rzecz Koœcio³a w Jerozolimie, który odczuwa powa¿ne k³opoty
materialne.
„Po rozstaniu siê z nimi odp³ynêliœmy i bezpoœrednim kursem przybyliœmy do
Kos, a nastêpnego dnia do Rodos, a st¹d do Patary. Znalaz³szy okrêt, który mia³
p³yn¹æ do Fenicji, wsiedliœmy i odp³ynêliœmy. Zobaczyliœmy Cypr i zostawiliœmy go
po lewej rêce, a p³yn¹æ do Syrii, przybyliœmy do Tyru, tam bowiem miano wy³adowaæ
okrêt. Odszukawszy uczniów, pozostaliœmy tam siedem dni, a oni pod wp³ywem
Ducha odradzali Paw³owi podró¿ do Jerozolimy” (Dz 21, 1 4).
W mieœcie tym istnia³a wspólnota chrzeœcijañska, za³o¿ona przez uchodŸców
przyby³ych z Jerozolimy podczas przeœladowania po ukamienowaniu Szczepana.
Pawe³ pozostaje tam przez siedem dni wœród chrzeœcijan wiêkszoœci pochodzenia
¿ydowskiego. Wielu z nich odradza³o mu dalsz¹ podró¿. Nie chodŸ do Jerozolimy.
To Duch ka¿e nam ci powiedzieæ. Grozi ci tam niebezpieczeñstwo.
Po przybyciu do Cezarei zatrzymuje siê u diakona Filipa. Gdy Pawe³ spêdza
tu z przyjació³mi kilka dni, przybywa wówczas z Judei pewien cz³owiek o imieniu
Agabos, który mia³ dar prorokowania „wzi¹³ pas Paw³a, zwi¹za³ sobie rêce i nogi i
powiedzia³: «To mówi Duch Œwiêty: Tak ¯ydzi zwi¹¿¹ w Jerozolimie mê¿a, do
którego nale¿y ten pas, i wydadz¹ w rêce pogan” (Dz 21, 11. Te s³owa wywo³a³y
wielkie poruszenie wœród obecnych chrzeœcijan, którzy b³agaj¹ Paw³a, by nie szed³
dalej do Jerozolimy. On im jednak odpowiedzia³: „«Co robicie? Dlaczego
p³aczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecie¿ gotów jestem nie tylko na wiêzienie,
ale i na œmieræ w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa»” (Dz 21, 13).
____________
-77

Nie sposób by³o jednak przekonaæ Paw³a. «Niech siê dzieje wola Pañska!»
mówi¹ na koñcu. Grupa podró¿nych rusza do Jerozolimy. W dalszej podró¿y
towarzysz¹ tak¿e niektórzy uczniowie z Cezarei. Przybywszy do œwiêtego miasta
zostaje zaprowadzony do Mnazona z Cypru, chrzeœcijanina, który przyjmuje go
goœcinnie w swoim domu.
Tak koñczy siê trzecia wielka wyprawa Paw³a. Od wyruszenia z Efezu blisko 5
lat temu, przeby³ ponad piêæ tysiêcy kilometrów, z czego oko³o po³owy drogami i
œcie¿kami.
„Kiedy znaleŸliœmy siê w Jerozolimie, bracia przyjêli nas z radoœci¹.
Nastêpnego dnia Pawe³ poszed³ razem z nami do Jakuba. Zebrali siê te¿ wszyscy
starsi”(Dz 21,17 18).
W Jerozolimie Pawe³ spotyka siê z bratem Pañskim Jakubem, zwierzchnikiem
tego Koœcio³a. „Powitawszy ich, zacz¹³ szczegó³owo opowiadaæ, czego Bóg dokona³
wœród pogan przez jego pos³ugê” Dz 21, 19). Przez parê chwil spotkanie przebiega w
¿yczliwej atmosferze. Starszyzna z uwag¹ s³ucha opowieœci Paw³a o osi¹gniêciach w
nawracaniu pogan na s³u¿bie Bo¿¹.
Rzecz osobliwa, zamiast Paw³owi pogratulowaæ, choæ na to zas³u¿y³, kieruj¹
uwagê na kr¹¿¹ce pog³oski, ¿e wszystkich ¯ydów mieszkaj¹cych wœród pogan,
którzy zostali chrzeœcijanami, wzywa do odstêpstwa od Prawa Moj¿eszowego; ¿e
¿¹da od nich, by ju¿ nie obrzezywali swoich dzieci i nie przestrzegali Prawa; i
odwrotnie, nie nakazuje ochrzczonym poganom, ¿eby „powstrzymali siê od
pokarmów ofiarowanych bo¿kom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierz¹du” (Dz
21, 25). Pawe³ przyznaje, ¿e nie przestrzega ju¿ Prawa. „ Dla ¯ydów sta³em siê jak
¯yd, aby pozyskaæ ¯ydów. Dla tych, co s¹ pod Prawem, by³em jak ten,
który jest pod Prawem - choæ w rzeczywistoœci nie by³em pod Prawem - by pozyskaæ
tych, co pozostawali pod Prawem. Dla niepodlegaj¹cych Prawu by³em jak niepodlegaj¹cy
Prawu - nie bêd¹c zreszt¹ wolnym od prawa Bo¿ego, lecz podlegaj¹c prawu Chrystusowemu by pozyskaæ tych, którzy nie s¹ pod Prawem” (1 Kor 9, 20 -21), „I owszem, nawet wszystko

uznajê za stratê ze wzglêdu na najwy¿sz¹ wartoœæ poznania Chrystusa Jezusa, Pana
mojego. Dla Niego wyzu³em siê ze wszystkiego i uznajê to za œmieci, bylebym pozyska³
Chrystusa i znalaz³ siê w Nim - nie maj¹c mojej sprawiedliwoœci, pochodz¹cej z Prawa,
lecz Bo¿¹ sprawiedliwoœæ, otrzyman¹ przez wiarê w Chrystusa, sprawiedliwoœæ
pochodz¹c¹ od Boga, opart¹ na wierze” (Flp 3, 8 -9).Wobec pogan przedk³ada Jezusa nad
Prawo.
Tacy s¹ starsi z Jerozolimy. Wyszed³szy jak sam Pawe³ od judaizmu, byli
niezdolni, nie tylko do oddzielenia siê od niego, czego od nich nie ¿¹dano, co do
rozró¿nienia rzeczy istotnych i pobocznych. Usprawiedliwienie przez wiarê to idea,
która ich nie porusza.
Dziwne przygotowali mu przyjêcia bracia w Jerozolimie. Nie oczekiwa³, ¿e
ponios¹ go tryumfalnie. Niemniej jednak mia³ prawo oczekiwaæ, aby mu okazali wiêcej
uznania dla zbiórki, któr¹ zorganizowa³ i wiêcej zrozumienia dla tego, co zdzia³a³.
Pawe³ ma piêædziesi¹t dwa lata. Oto ju¿ trzynaœcie lat, odk¹d przemierza œwiat, by
g³osiæ Dobr¹ Nowinê. Za³o¿y³ wiele Koœcio³ów. W toku trzech du¿ych wypraw
przewêdrowa³ ponad dwanaœcie tysiêcy kilometrów. Stawia³ czo³o wszystkim
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niebezpieczeñstwom, znosi³ trudy.
Byæ mo¿e tego dnia, gdy tak dziwne przygotowali mu bracia przyjêcie w
Jerozolimie przypomnia³ sobie s³owa, które nie tak dawno napisa³, odpowiadaj¹c tym,
którzy zbyt ha³aœliwie che³pili siê, ¿e s³u¿¹ Chrystusowi: „S¹ s³ugami Chrystusa?
Zdobêdê siê na szaleñstwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez
wiêzienia; daleko bardziej przez ch³osty, przez czêste niebezpieczeñstwa œmierci. Przez
¯ydów piêciokrotnie by³em bity po czterdzieœci razów bez jednego. Trzy razy by³em
sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie by³em rozbitkiem na morzu, przez dzieñ i
noc przebywa³em na g³êbinie morskiej. Czêsto w podró¿ach, w niebezpieczeñstwach na
rzekach, w niebezpieczeñstwach od zbójców, w niebezpieczeñstwach od w³asnego
narodu, w niebezpieczeñstwach od pogan, w niebezpieczeñstwach w mieœcie, w
niebezpieczeñstwach na pustkowiu, w niebezpieczeñstwach na morzu, w
niebezpieczeñstwach od fa³szywych braci; w pracy i umêczeniu, czêsto na czuwaniu, w
g³odzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagoœci, nie mówi¹c ju¿ o mojej
codziennej udrêce p³yn¹cej z troski o wszystkie Koœcio³y. Któ¿ odczuwa s³aboœæ, bym i ja
nie czu³ siê s³abym? Któ¿ doznaje zgorszenia, ¿ebym i ja nie p³on¹³? Je¿eli ju¿ trzeba siê
chlubiæ, bêdê siê chlubi³ z moich s³aboœci. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Ten, który jest b³ogos³awiony na wieki, wie, ¿e nie k³amiê” ( 2 Kor, 11, 23 - 31).
Wszystko zawiera siê w tych kilku zdaniach giganta wiary, który jest te¿
gigantem drogi. Cdn.
Ks. Adam Anio³ Cor
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DZIESIÊÆ MINUT
Dnia 23 lipca 2009 roku. Piêkny s³oneczny lipcowy dzieñ. Wielu Gostynian
wyjecha³o nad jezioro. Niektórzy cieszyli siê urlopem, dzieci bawi³y siê upalnymi
wakacjami. Na Œwiêtej Górze odbywa³y siê akurat Filipiñskie Dni M³odzie¿y.
Panowa³ wiêc klimat zabawy, tañców, wszechobecnej radoœci. Ten upa³ by³ jednak
jakiœ nienaturalny. Niektórzy narzekali na serce, inni na rozleniwiaj¹ca duchotê. Nic
jednak nie wskazywa³o na tragediê.
Wieczorna Msza Œwiêta w Bazylice zgromadzi³a tego dnia sporo ludzi.
M³odzi przygotowali pe³n¹ ekspresji liturgiê. Ojciec superior, Marek Dudek, mówi³
tego dnia kazanie. Coœ by³o intryguj¹cego w jego przepowiadaniu. Wielokrotnie
powtarza³ s³owa jakby refrenu: "Musimy polegaæ na Bogu - w Nim nasza nadzieja!".
Tu¿ po rozpoczêciu Eucharystii nad bazylikê, z zachodu zaczê³y nadci¹gaæ
przera¿aj¹ce czarne chmury. Zbli¿a³y siê przez ca³¹ liturgiê, któr¹ ca³kowicie
zdominowa³ o godzinie 19.35 huk zbli¿aj¹cego siê huraganu. W jednej chwili zgas³o
œwiat³o i z powodu granatowoczarnych chmur oraz podnosz¹cego siê py³u ca³a
Œwiêta Góra zamar³a w ciemnoœciach. Nie by³o widaæ ludzkich twarzy, a kap³ani
mieli powa¿ny problem z udzielaniem Najœwiêtszego Sakramentu. Œpiew
przyg³usza³y ³ami¹ce siê drzewa - stupiêædziesiêcioletnie lipy, modrzewie, sosny
oraz spadaj¹ce z klasztornego dachu nowo po³o¿one dachówki. Jeden z ksiê¿y
pobieg³ szybko pozamykaæ okna. Nie wszystkie zd¹¿y³. Albo by³y porozbijane, albo
napór wiatru okazywa³ siê silniejszy. Ludzie z koœcio³a przeszli na dolny korytarz
klasztorny. Dzieci przera¿one p³aka³y. Nikt nie wiedzia³, co robiæ, nikt nie oœmieli³
siê wyjœæ z budynku. Woda la³a siê przez zamkniête drzwi. Po chwili do huku
kataklizmu przy³¹czy³y siê dŸwiêki alarmów samochodów, które uleg³y
zniszczeniu. Po dziesiêciu minutach wszystko us³a³o. Tylko deszcz jeszcze pada³,
jakby na epilog zniszczenia. Dziesiêæ tragicznych minut. Dziesiêæ minut, które
trwa³y wiecznoœæ. Dziesiêæ minut, które by³y wielk¹ niewiadom¹, co bêdzie.
Dziesiêæ minut, które by³y jak wizja koñca œwiata, jak wybuch straszliwej bomby.
Gdy deszcz przesta³ padaæ, rozpoczêto oglêdziny strat.
Trzydzieœci procent dachówek na ziemi, zerwane opierzenia, mnóstwo
poprzewracanych drzew - zarówno na terenie Œwiêtej Góry, jak i na drodze wiod¹cej
na wzniesienie, zniszczone samochody, z³amany namiot dla pielgrzymów,
ca³kowicie zniszczona szklarnia w klasztornym ogrodzie, powybijane okna.
Zniszczenia i nieporz¹dek na masow¹ skalê, obejmuj¹ce budynek klasztorny, dom
s³. Bo¿ego ks. Wawrzyñca Kuœniaka, kapliczkê Matki Bo¿ej Bolesnej, tzw. szpitalik
oraz budynki gospodarcze i podcienia na placu za Bazylik¹. Straty w obrêbie
budynków i wszelkie inne materialne s¹ zawsze mo¿liwe do naprawienia. Szkoda
jednak tych piêknych drzew, które ros³y kilkadziesi¹t lat. Najwa¿niejsze jednak, ¿e
nikomu nic siê nie sta³o. Gdyby ta nawa³nica nadesz³a kilkanaœcie minut póŸniej, na
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drodze wjazdowej na Œwiêt¹ Górê z pewnoœci¹ by³oby sporo ofiar. Najwa¿niejsze
te¿, ¿e Bazylika - Dom Naszej Pani, poza naruszeniem blachy na poszyciu kopu³y,
nie uleg³a powa¿nym usterkom. Choæ ostatnio zauwa¿ono niebezpieczne pêkniêcia
w latarni. Czas jeszcze poka¿e i przypomni, ¿e by³ tu kataklizm.
Kilka dni trzeba by³o, aby uprz¹tn¹æ drzewa i doprowadziæ zieleñ do
mo¿liwego stanu. Przez kolejne tygodnie prowadzono prace dekarskie i
porz¹dkowe. Wszystkie straty oszacowano na oko³o 200 tysiêcy z³otych. To
ogromna kwota. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e w znacznej czêœci bêdzie ona pokryta
przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
Doœwiadczenie huraganu bardzo uczy pokory i bardzo pobudza do refleksji, ile
znacz¹ nasze wysi³ki i ca³y ten materialny œwiat, skoro wystarczy dziesiêæ minut,
¿eby straciæ dach nad g³ow¹. Kazanie tego dnia pozostaje komentarzem do
zdarzenia. "Musimy polegaæ na Bogu - w Nim nasza nadzieja!". Mo¿e wiêc za bardzo
ufamy sobie i zbyt rzadko, albo ze zbyt ma³¹ wiar¹, wo³amy:
Bo¿a Opatrznoœci, czuwaj nad nami!
Od powietrza, g³odu, ognia i wojny wybaw nas Panie!
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REMONTY 2009
Rok siê jeszcze nie koñczy, ale ju¿ mo¿na podsumowaæ, jakie prace remonowo
- konserwtorskie by³y prowadzone w tym roku w Sanktuarium Œwiêtogórskim.
Oprócz bie¿¹cych drobnych napraw, zrealizowano trzy du¿e przedsiêwziêcia. Po
pierwsze, decyzj¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kongregacja
Oratorium Œwiêtego Filipa Neri w Gostyniu otrzyma³a dotacjê na dokoñczenie
elewacji wschodniej i po³udniowej budynku klasztornego. Przedsiêbiorstwo
konserwatorskie dra Piotra Niemcewicza z Torunia wykona³o te prace. Cieszyæ siê
zatem mo¿emy piêknie odnowionym ca³ym klasztorem. Zastosowano najlepszej
jakoœci materia³y na tynki renowacyjne, wierzchnie warstwy scalaj¹ce, niekoroduj¹ce klamry i kotwy spinaj¹ce poszczególne partie œcian oraz œcian z przyporami.
Zastosowano technikê laserunkowego nak³adania warstw malarskich. Dodatkowo
wymieniono stolarkê okienn¹ w kuchni oraz troje drzwi wejœciowych. Od czasu
budowy nasz klasztor nigdy tak piêknie nie wygl¹da³. Koszt prac przekroczy³ pó³
miliona z³otych. 85% wydatków kwalifikowanych pokry³a dotacja. Resztê - œrodki
w³asne klasztoru. Przy tego typu pracach zawsze powstaj¹ wydatki nieplanowane,
niekwalifikuj¹ce siê do dotacji i j¹ przekraczaj¹ce, a jednoczeœnie konieczne do
wykonania (instalacje deszczowe i sanitarne, nieprzewidziane sytuacje techniczne,
rusztowania, stolarka, kostka brukowa, itp.). Wszystkie takie wydatki s¹ dodatkowym kosztem, który musi byæ pokryty z kasy klasztornej. £atwo to sobie uœwiadomiæ, gdy wyobrazimy sobie remont w domu. Zawsze coœ nieprzewidzianego
ujawni siê w trakcie prac. Zawsze portfel cz³owiek na wszystkie strony ogl¹da zanim
zdecyduje siê na wydatek i zawsze liczy po nocach, czy mu wystarczy. Dodatkowo,
w ramach œrodków Stowarzyszenia Mi³oœników Zabytków Œwiêtogórskich zrealizowano kolejny etap prac na dolnym korytarzu klasztornym. Przypomnê, ¿e w
wyniku braku odprowadzenia wody opadowej i kapilarnej powsta³ tam problem
powa¿nego zawilgocenia œcian. Zgodnie z opracowanym przez dra Piotra
Niemcewicza programem prac konserwatorskich, skuto partiami stare tynki, na
które przedtem b³êdnie na³o¿ono uszczelniaj¹ce zaprawy klejowe, gipsowe i
cementowe. Nastêpnie zastosowano kompresy odsalaj¹ce w postaci tynków
traconych oraz warstwê tynków renowacyjnych, szpachlówkê wapienn¹ oraz
podk³ad i warstwê malarsk¹. Na ten cel przeznaczono z poszczególnych gmin
Powiatu Gostyñskiego kwotê 39 tysiêcy z³otych.
Po drugie, Wojewódzki Konserwator Zabytków przyzna³ dotacjê na renowacjê po³owy ambony w bazylice œwiêtogórskiej. Aby dokonaæ prac w obrêbie ca³ej
ambony potrzeba 94 tysiêcy z³otych. Ta ogromna kwota jest jednak skromna, jeœli
zestawimy j¹ z nak³adami potrzebnymi, aby odnowiæ ca³¹ bazylikê - tu ju¿ o dziesi¹tkach tysiêcy nie ma mowy, tu w grê wchodzi kilkanaœcie milionów z³otych (sic!).
____________
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A naprawdê trzeba podejmowaæ te prace, przecie¿ bazylika wygl¹da piêknie?
Owszem, piêknie - ale z daleka. Podczas prac na ambonie z przera¿eniem
obserwowa³em liczne pêkniêcia, ubytki, brak z³oceñ, wszechobecne tzw.
"klawiszowanie" (wygiête pêkniêcia na podobieñstwo klawiatury, które po
dotkniêciu stuka³y). Przez najbli¿szych kilka lat stan bazyliki byæ mo¿e siê
drastycznie nie zmieni, ale za jakiœ czas mo¿e siê okazaæ, ¿e kolejne pokolenie
gostynian i mi³oœników Œwiêtej Góry nie bêdzie nas pozytywnie wspomina³o.
Dlatego trzeba prace podejmowaæ natychmiast, bo remont œwi¹tyni nie potrwa rok
czy dwa. Bêdzie to czas najbli¿szych kilkunastu lat. Mam nadziejê, ¿e odnowiona
ambona tak nas zachwyci, ¿e wyobrazimy sobie jaka mog³a by byæ bazylika po
renowacji i wszyscy bêdziemy zachêceni do wspierania dzie³a odnowy
œwiêtogórskich zabytków. Naprawdê ka¿dy grosz i gest ¿yczliwoœci ma wielkie
znaczenie. Ofiarowanych raz w miesi¹cu dodatkowo 10 z³otych to naprawdê wiele,
zw³aszcza gdyby takich drobnych ofiarodawców by³o kilkaset lub kilka tysiêcy. A
jest nas przecie¿ z pewnoœci¹ tylu!!!
Po trzecie, oddano do u¿ytku jedno piêtro nowego domu rekolekcyjnego,
który znajduje siê na wewnêtrznym podwórzu klasztornym. Budynek ten jest
piêknie widoczny od drogi z Gostynia w kierunku Piasków. Znajduje siê tam 8 pokoi
dwuosobowych i dwa pokoje jednoosobowe. Wszystkie pomieszczenia s¹ piêknie
umeblowane i posiadaj¹ indywidualne ³azienki. Podniesiono w ten sposób standard
domu rekolekcyjnego i poszerzono ofertê noclegow¹. Teraz jeszcze bardziej warto
wybraæ siê na rekolekcje i cieszyæ siê niepowtarzalnym klimatem naszego
sanktuarium. Korzystaj¹c z naszej propozycji wspieracie ca³¹ nasz¹ dzia³alnoœæ.
Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku, w zale¿noœci od œrodków, oddamy do u¿ytku
doln¹ kondygnacjê tego obiektu.
Potrzeb na Œwiêtej Górze jest wiele. Jedn¹ z najwa¿niejszych jest zbudowanie
parkingu przed Bazylik¹. Jego koszt przera¿a, gdy¿ wynosi oko³o 1,5 mln z³otych.
Podejmujemy próbê pozyskania œrodków unijnych na ten cel, ale i tak bêdzie
potrzeba sporo tzw. wk³adu w³asnego. Modlimy siê wiêc i szukamy sponsorów i
ofiarodawców, gdy¿ chcemy, abyœcie, przyje¿d¿aj¹c do nas nie denerwowali siê na
wyboje i mogli such¹ i czyst¹ nog¹ wejœæ do bazyliki. Jako ksiê¿a filipini, kustosze
Œwiêtej Góry, jesteœmy nieustêpliwi w poszukiwaniu dotacji i fundacji
wspieraj¹cych zabytki i inne konieczne obiekty. Jednak bez wsparcia wiernych
niewiele mo¿emy uczyniæ. Jesteœcie nasz¹ nadziej¹, nadziej¹ Œwiêtej Góry, nadziej¹
Matki Bo¿ej.
Ks. Jakub Przybylski Cor
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Nasze proœby dziêkczynienia
Dziêkujê za 60 lat ¿ycia dziêki ³asce Bo¿ej prze¿ytych w pokoju Józef
Matko Bo¿a, prze¿ywam trudny okres mojej wiary…, prawie j¹ straci³em … Nie
potrafiê albo nie chcê znaleŸæ drogi powrotnej do Pana Jezusa, ale proszê Ciê o
jedno, byœ trzyma³a dla mnie otwarte drzwi, bym jeszcze móg³ wróciæ!
Dziêkujê Ci, Maryjo, za ³askê przybycia na Œwiêt¹ Górê. Za te chwile, w które jestem
tu. Wszystko i wszystkich oddajê Tobie. Wszystkich, którym zawdziêczam
jakiekolwiek dobro tak ¿ywych jak i zmar³ych.
Z podziêkowaniem za dar ¿ycia, za Opatrznoœæ Bo¿¹ nad mê¿em Ryszardem,
£ukaszem, Jankiem, Kazikiem, którzy wyszli cali z wypadku drogowego.
Matko Bo¿a, dziêkujê Ci, ¿e da³aœ mi si³ê i zdrowie, bym mog³a dziœ siê pok³oniæ
przed Twoim Obliczem i dziêkowaæ za otrzymane ³aski - przepraszaj¹c gor¹cym
sercem za moj¹ s³aboœæ i upadki. Mo¿e kiedykolwiek obrazi³am Ciê, za co
serdecznie ¿a³ujê i proszê o wybaczenie wszystkich moich win. Uproœ swego
Boskiego Syna opiekê nad moj¹ ca³¹ rodzin¹, dzieæmi i wnukami. Spraw, by nigdy
nie zatracili wiary i mi³oœci do Boga i bliŸnich. A wszystkich moich bliskich
zmar³ych polecam Mi³osierdziu Bo¿emu. - Dziêkuje i prosi Twoja Czcicielka
Kochana Mateñko! Zawierzam Ci moj¹ siostrê Mariê, prosz¹c o przemianê jej serca
oraz o chêæ do ¿ycia, a tak¿e o prostowanie jej drogi ¿ycia i o dar zdrowia. Proszê o
³askê nawrócenia i szczer¹ spowiedŸ dla syna Marka oraz o owoce praktyki i zdanie
egzaminów. Dla syna Janusza proszê o nierozerwalnoœæ zwi¹zku ma³¿eñskiego i o
szczer¹ spowiedŸ dla ca³ej rodziny. Proszê równie¿ o mi³oœæ i dobr¹ relacjê w
rodzinach miêdzy rodzeñstwem, rodzicami i dzieæmi. Maryjo wstawiaj siê za nami.
Broñ nas i wspomagaj tak jak do tej pory. Twoja Czcicielka Jadwiga
Matko, pomó¿ mi, bym by³ lepszy. Dziêkujê mocno Tobie za ju¿ i za to co dla mnie
jeszcze uczynisz. Z ufnoœci¹ Staszek.
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NIE SAMYM CHLEBEM ¯YJE CZ£OWIEK
Wstêp
Sierpieñ to czas ¿niw, czas zabiegania o chleb powszedni. Jest to bardzo
wa¿ne, abyœmy nie cierpieli g³odu. Sam Jezus ucz¹c mas modlitwy, kaza³ wo³aæ:
„chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Ale czy winno to byæ JEDYN¥
trosk¹ cz³owieka? Czy zapewnienie chleba powszedniego gwarantuje
PRAWDZIWE ¯YCIE. Czy ten chleb wystarczy do pe³ni szczêœcia? Jak w ten
gor¹cy czas zabiegania o chleb powszedni odczytaæ s³owa dzisiejszej Ewangelii?
S³yszeliœmy przed chwil¹: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek… Troszczcie siê nie o
ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki… Chlebem Bo¿ym jest Ten,
który z nieba zstêpuje i ¿ycie daje œwiatu…
Co to znaczy ¿yæ naprawdê? Czy cz³owiek potrzebuje czegoœ wiêcej oprócz
zaspokojenia g³odu i pragnienia i mo¿liwoœci wyspania siê?
I.Wymown¹ odpowiedŸ na te pytania mog¹ nam daæ SIERPNIOWE ROCZNICE.
To w³aœnie w sierpniu wspominamy rocznicê Cudu nad Wis³¹, rocznicê
wybuchu Powstania Warszawskiego i Polskiego Sierpnia 1980 roku. Co siê
wówczas dzia³o?
W 1920 r. bolszewicy szli na zachód nios¹c Europie na bagnetach krwawej
rewolucji nowy porz¹dek i obiecywali chleb. A jednak polski ¿o³nierz stan¹³ nad
Wis³¹ i dziœ mówimy: - to by³ cud, ¿e nie poszli dalej.
W 1944 roku hitlerowski okupant dawa³ kartki na chleb. Obiecywa³ stworzenie
tysi¹cletniej Rzeszy, a jednak lud Warszawy stan¹³ do nierównej walki, k³ad¹c ¿ycie
na o³tarzu ojczyzny.
Socjalistyczne pañstwo da³o jeszcze kartki na cukier, miêso, papierosy i
wódkê, szczêœciarze dostali mieszkanie i malucha, a jednak polski robotnik w
sierpniu 1980 r. powiedzia³: - NIE.
Co nam mo¿e daæ poczucie, ¿e ¿yjemy naprawdê? Dlaczego przydzia³ chleba,
mas³a, cukru, papierosów i wódki nie dawa³ poczucia spe³nienia i satysfakcji?
II.OdpowiedŸ na te pytania podsuwa nam Benedykt XVI w wydanej nieco ponad
miesi¹c temu encyklice CARITAS IN VERITATE.
Piotr naszych czasów przypomina tam wspó³czesnemu œwiatu, pogr¹¿onemu
w kryzysie nie tylko ekonomicznym i szukaj¹cemu dróg rozwoju, odwieczn¹
prawdê o tym, ¿e tylko cz³owiek stworzony zosta³ na obraz i podobieñstwa Boga.
Tylko cz³owiek zdolny jest do mi³oœci (troski o dobro). Chocia¿ wielu ma dziœ na
ustach has³a mi³oœci i dobra, to jednak w atmosferze subiektywizmu i relatywizmu,
zagubiony cz³owiek ró¿nie rozumie dobro. Dlatego rodzi siê pytanie: sk¹d mamy
wiedzieæ, ¿e dobrem jest rodzina, a nie wolnoœæ tzw. singli pozwalaj¹ca na realizacjê
siebie, robienie kariery i czerpanie z ¿ycia przyjemnoœci pe³nymi garœciami? Czy dobre
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jest trudzenie siê, zdobywanie wykszta³cenia i solidna praca, czy mo¿e dobre jest, jeœli
siê uda, wykorzystanie dobrodusznoœci innych i ¿ycie z dnia na dzieñ na ich koszt?
Wobec tych pytañ, Papie¿ przypomina nam, ¿e to w³aœnie Bóg objawia
cz³owiekowi PRAWDZIWE DOBRO. Dlatego w œwietle Bo¿ej prawdy mo¿emy
powiedzieæ, ¿e krwawa rewolucja bolszewicka nie by³a dobr¹ drog¹ do uszczêœliwiania
ludzkoœci. To Bóg powiedzia³: Komu wiele dano, od tego bêd¹ wiêcej wymagaæ… Nie
zabijaj. To w œwietle Bo¿ej prawdy wiemy, ¿e podzia³ ludzi na rasê aryjskich panów i
s³owiañskie, ¿ydowskie i cygañskie œmieci jest haniebny i fa³szywy. To w œwietle Bo¿ej
prawdy wiemy, ¿e zbudowanie nawet z³otej klatki, w której ka¿dy dostanie przydzia³
cukru, miêsa, mas³a, papierosów i wódki, nie jest drog¹ godn¹ cz³owieka. Cz³owiek jako
wspó³pracownik Boga, musi w sposób wolny podejmowaæ odpowiedzialne decyzje.
III. Wszystkie ideologie XX w. zawsze zwalcza³y BOGA i Jego Koœció³.
A to dlatego, ¿e chcia³y zbudowaæ œwiat na w³asnych zasadach, nie licz¹c siê z
Bo¿¹ prawd¹. Bo je¿eli odrzucimy Boga, to mo¿emy na nowo dyskutowaæ:
- Mo¿e LENIN mia³ racjê, a fanatyczny polski ¿o³nierz zniweczy³ piêkn¹ perspektywê
uszczêœliwienia œwiata?
- Mo¿e Main Kampf Hitlera powinno zast¹piæ Bibliê i ju¿ mielibyœmy œwiatow¹,
szczêœliw¹ III Rzeszê i sieæ autostrad?
- A mo¿e socjalizm i komunizm by³ prawdziw¹ przysz³oœci¹ œwiata, a krn¹brny polski
robotnik ulegaj¹c imperialnemu spiskowi popsu³ wszystko?
Odrzucaj¹c Boga jako Ÿród³o Prawdy, na której mo¿emy budowaæ nasz¹
przysz³oœæ w mi³oœci, mo¿emy zacz¹æ dyskusje nad powy¿szymi pytaniami od nowa.
Ka¿dy pomys³ jest wówczas mo¿liwy do dyskusji, a potem mo¿emy nad nim g³osowaæ.
Bo innej mo¿liwoœci stwierdzenia kto ma racjê nie ma.
Zakoñczenie
Dlatego tak wa¿ne jest wo³anie Benedykta XVI zawarte w jego najnowszej
encyklice. „Prawda, która w równym stopniu co mi³oœæ jest darem, jest wiêksza od nas
(…) prawda nie jest naszym wytworem, ale zawsze jej szukamy albo lepiej
przyjmujemy j¹. Papie¿ przestrzega dziœ œwiat przed wspó³czesnymi k³amstwami
g³osz¹cymi, ¿e sensem ¿ycia cz³owieka jest robienie kariery, ¿e cz³owiek o w³asnych
si³ach mo¿e usun¹æ wszelkie z³o, ¿e p³ciowoœæ jest zwyczajnym Ÿród³em przyjemnoœci,
¿e ekonomia jest œlep¹ si³¹ rozwoju.
Historia jest nauczycielk¹ ¿ycia. Sierpniowe rocznice ucz¹ nas do czego mo¿e
dojœæ cz³owiek neguj¹c Boga, który jest Ÿród³em Prawdy. Dlatego jest sens, abyœmy w
czasie zabiegania o chleb, zatrzymali siê przy o³tarzu, ws³uchali w S³owo Bo¿e i
pamiêtali, ¿e nie samym chlebem ¿yje cz³owiek.
Ks. Adam Adamski Cor
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BYÆ W TYM, „CO NALE¯Y DO MOJEGO OJCA” CZ. II
„Nie wierzê w mi³oœæ” mówi zawiedziony cz³owiek, który zazna³ niewiernoœci. Co
kroku powtarza te s³owa cz³owiek przygnieciony z³em lub uwik³any w ca³y mechanizm
wielkiej machiny u¿ytkowania, konsumpcji, co dzieli œwiat i przeciwstawia sobie ludzi.
Jezus musia³ tak przejœæ przez œwiat i tak z niego odejœæ, aby ca³e to Przejœcie potwierdzi³o od
pocz¹tku do koñca prawdê Mi³oœci: „Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna Swojego
Jednorodzonego da³”/J 3,16/. Œwiat i sam cz³owiek jest terenem sporu z Bogiem, terenem
sprzeciwu Woli Bo¿ej, dlatego Jezus Cz³owiek objawia³ swoim s³owem i czynem, ¿e Bóg jest
Ojcem, ¿e Bóg kocha cz³owieka od pocz¹tku do koñca. Z mi³oœci go stworzy³, a wiêc „nie
mo¿e zaprzeæ siê samego siebie” /2Tym 2,13/ i kocha cz³owieka do koñca, bo jest wiêkszy w
swej mi³oœci od jakiegokolwiek grzechu i niewiernoœci cz³owieka. Gdy Jezus na progu swej
doros³oœci ludzkiej w œwi¹tyni jerozolimskiej odpowiada Matce, „¿e powinienem byæ w tym,
co nale¿y do mego Ojca”, mówi w³aœnie o tym, ¿e Wol¹ Ojca jest mi³oœæ ka¿dego cz³owieka i
aby Jezus tê mi³oœæ ukaza³, o tej mi³oœci mówi³ i z mi³oœci o cz³owieka walczy³.

Wol¹ Bo¿¹ mi³oœæ cz³owieka
Jezus od chwili swego przyjœcia na œwiat, zanim móg³ podj¹æ siê jakiejkolwiek
osobistej dzia³alnoœci, spotyka siê z wrogoœci¹ ludzi. Ewangelie dzieciñstwa od pierwszych
chwil uparcie podkreœlaj¹ ten rys, który bêdzie Mu towarzyszy³ przez ca³e ¿ycie. Jego
narodziny przynosz¹ „pokój ludziom” i mi³oœæ Boga /£k 2,14/ i sprawiaj¹ równoczeœnie, ¿e
staje siê On znakiem, „któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹” /£k 2,34/. Mêdrcy ze Wschodu
przybywaj¹ z ho³dem, lecz Herod, ca³a Jerozolima, wszyscy kap³ani i uczeni ludu /Mt 2,3nn/
pozostaj¹ œlepi na te królewskoœæ, chocia¿ czytaj¹ o niej w Pismach. Ewangelia Marka ju¿ od
pierwszych cudów ukazuje, ¿e Jezus jest inwigilowany przez tych, których oczy ju¿ Go nie
opuszcz¹, którzy Go osacz¹ ze wszystkich stron, a serca swoje starannie zabarykaduj¹ na
Jego S³owo. Widz¹c wiarê paralityka i tych, którzy go spuœcili przez dach, Jezus jakby sam z
siebie zapowiada jego zbawienie: „Synu, odpuszczaj¹ ci siê twoje grzechy”. Uczeni w Piœmie
natychmiast interpretuj¹ to po swojemu: „On bluŸni” /Mk 2,5nn/.
Wchodzi do synagogi i znajduje tam cz³owieka z usch³¹ rêk¹: „A œledzili Go, czy
uzdrowi w szabat, ¿eby Go oskar¿yæ” /Mk 3,2/. Przewidywania ich by³y s³uszne. Jezus
uzdrawia chorego, a czyni to tak, ¿e w dodatku ca³kiem jasna staje siê potêga opozycji:
„spojrza³ z gniewem” na te twarde twarze „zasmucone œlepot¹ ich serca”. Zarówno sam cud
uzdrowienia, jak i jego uzasadnienie „dobrze czyniæ, czy te¿ Ÿle” oraz zdecydowana postawa
Jezusa wywo³uj¹ zdecydowan¹ reakcjê. „Wyszli i ze zwolennikami Heroda odbyli naradê
przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zg³adziæ” /Mk 3,1-6/. Widzimy, ¿e Marek w swojej
Ewangelii stawia od pocz¹tku Jezusa wobec nieub³aganego oporu. Œwiat i cz³owiek jest
terenem sporu z Bogiem. Wys³annikiem Bo¿ym jest Jego Syn, w którym boskoœæ ¿yje na
sposób ludzki. Jak mówi Romano Guardini Bóg swoj¹ wolê na mocy Boskiej wla³ „w postaæ
niewolnika”. Od pocz¹tku publicznej dzia³alnoœci rozpoczyna siê walka Jezusa nie z ludŸmi,
ale z ich grzechem. Jezusowe spojrzenie obna¿a ka¿dy grzech. Nikt nie wymknie siê spod
Jego spojrzenia ani przyjaciele, ani przeciwnicy, ani niesta³e t³umy, ani lekkomyœlni
uczniowie. W godzinie Mêki wszyscy zjednocz¹ siê przeciw Jezusowi Judasz, Sanhedryn,
Pi³at, Piotr i jego strach, ca³a Jerozolima wyj¹ca dziko lub milcz¹ca tchórzliwie.
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Ta walka Jezusa jest jednak prowadzona nie przeciw ludziom, lecz dla ludzi. Jezus
anga¿uje dla nich siebie ca³ego i anga¿uje swoich: „Kto chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze
samego siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech mnie naœladuje” /Mt 16,24/. W tej Jezusowej
walce nie ma niczego negatywnego, ani tym bardziej agresywnego. Cz³owiek ka¿dy jest
godzien Jego zainteresowania. Najbiedniejsza kobieta jest dla Niego córk¹ Abrahama i je¿eli
mo¿na choæ o godzinê skróciæ jej cierpienie, Jezus nie wyobra¿a sobie, ¿e mo¿na by siê
wahaæ, choæby to by³ nawet dzieñ szabatu /£k 13,16/. Troski ludzkie s¹ Jego troskami.
Zachêca nas w prawdzie, by je powierzaæ Bogu i czyniæ to nie dlatego, ¿e nie bierze ich
powa¿nie, ale dlatego, ¿e Bóg jako Ojciec potrafi siê zatroszczyæ o swoje dzieci tak, jak one
na to zas³uguj¹. Dlatego niech œlepi widz¹, chromi chodz¹, niech kobiety odnajduj¹
zagubione drahmy, a ojcowie swoje dzieci i niech uczta weselna odbywa siê w radoœci. Oto s¹
s³uszne pragnienia ludzkiego serca, a ich zaspokojenie niech znaczy Jezusowe przejœcie
przez ¿ycie ludzkie. Poruszaj¹ Go ³zy matki, wiêc wskrzesza jej syna. Nie jest obojêtny
wobec ³ez rodziców, wiêc przywraca ich córkê do ¿ycia. Smuci siê smutkiem sióstr, p³acze
sam nad grobem przyjaciela, wiêc wskrzesza £azarza. To by³ ostatni czyn, który definitywnie
zadecydowa³, „¿e lepiej jest dla was, gdy jeden cz³owiek umrze za lud, ni¿ mia³by zgin¹æ ca³y
naród” /J 11,50/.
„Syn Cz³owieczy bêdzie wydany w rêce ludzi” /Mk 9,31/
Widoczne „niepowodzenia” pos³annictwa Jezusa zaczynaj¹ siê ju¿ w Galilei . Widaæ
to choæby w przypowieœciach o siewcy /Mt 13,1nn/. Jeszcze pe³en nadziei opowiada, ¿e
ziarno s³owa o Królestwie, mimo ró¿nych niebezpieczeñstw i wrogoœci , pada te¿ na ¿yzn¹
glebê i przynosi plon wielokrotny. Ale ju¿ przypowieœæ o chwaœcie, który zagra¿a ziarnu,
zapowiada coœ innego. Co prawda jeszcze nie nadszed³ czas s¹du. „Pozwólcie obojgu róœæ a¿
do ¿niwa, a w czasie ¿niwa powiem ¿eñcom: zbierzcie najpierw chwast i powi¹¿cie go w
snopki na spalenie; pszenicê zaœ zwieŸcie do mego spichlerza” /Mt 13,30/. Ale mo¿emy
wyczytaæ, ¿e Jezus zaczyna dostrzegaæ, ¿e jego s³owa o Królestwie Bo¿ym nie zostaj¹
przyjête ju¿ w przyjaznej Galilei. Szczególnie mocne s³owa wyrzutów zapowiedŸ s¹du
s³ysz¹ trzy miasta Korozain, Betsaida, i Kafarnaum, „w których najwiêcej Jego cudów siê
dokona³o, ¿e siê nie nawróci³y” /Mt 11,20nn/. Narastaj¹ca obojêtnoœæ i wrêcz ju¿ wrogoœæ w
Galilei zapowiadaj¹, ¿e dalsza droga do Jerozolimy bêdzie coraz trudniejsza. Jezus
przeczuwa, co Go oczekuje w Jerozolimie. Gdy po raz pierwszy o tym „zupe³nie otwarcie”
mówi, spotyka siê z niezrozumieniem i sprzeciwem uczniów. „Wtedy Piotr wzi¹³ Go na bok i
zacz¹³ Go upominaæ” /Mk 8,32nn/. Piotr jest w tym momencie „szatanem” kusicielem dla
Jezusa, „bo nie myœlisz o tym, co Bo¿e , ale o tym, co ludzkie”. To nie jest tylko problem
Piotra, ale wszystkich uczniów. Marek wyraŸnie mówi: „A kiedy byli w drodze, zd¹¿aj¹c do
Jerozolimy, Jezus wyprzedza³ ich, tak ¿e siê dziwili; ci zaœ, którzy szli za Nim byli strwo¿eni.
Wzi¹³ znowu Dwunastu i zacz¹³ mówiæ im o tym, co mia³o Go spotkaæ…” /Mk 10,32nn/.
Ewangelia w tych tekstach zdradza nam, ¿e Jezus odczyta³ Wolê Ojca musi iœæ do
Jerozolimy. Pewnoœæ Jego by³a tak wielka , ¿e w drodze przyœpiesza³ wyprzedzaj¹c uczniów.
To przyœpieszanie Jezusa jest znakiem pewnoœci serca Jezusa: Ojciec tego chce. Muszê siê
œpieszyæ, a co bêdzie to wszystko w rêku Ojca. Aposto³owie byli „strwo¿eni”. Oni tylko
wiedzieli, co im Mistrz powiedzia³ „Syn Cz³owieczy bêdzie wydany…”. Forma tych s³ów
wyraŸnie wskazuje bêdzie wydany za wiedz¹ Ojca. To jest odpowiedŸ Jezusa na wszystkie
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skargi cz³owieka, ¿e doznaje tyle niesprawiedliwoœci, cierpienia, ucisku ze strony innego
cz³owieka. Na te wszystkie ludzkie poprzez ca³¹ historiê wo³ania do Boga dlaczego
pozwalasz, dlaczego zostawiasz nas w rêkach ludzi, czy Ty tych moich cierpieñ nie
widzisz…? Jezus teraz odpowiada: bêdê iJa wydany w rêce ludzi!
Jezus w Jerozolimie g³osi Ewangeliê w innym tonie. Wystarczy przeœledziæ kolejne
wydarzenia o usch³ym na s³owo Jezusa drzewie figowym, o wypêdzeniu przekupniów ze
œwi¹tyni, spór o w³adzê, przypowieœci o przewrotnych rolnikach, o sprawie podatków,
pytanie o zmartwychwstanie, o zapowiedzi zniszczenia œwi¹tyni… . Ewangelia Marka
ci¹gle chcia³aby nam powiedzieæ o wielkim poœpiechu Jezusa, wynikaj¹cym nie z Jego
niecierpliwoœci, ale z wielkiego pragnienia , by spe³ni³a siê wola Ojca. Dlatego tak nale¿y
rozumieæ Jego wezwanie do modlitwy: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie siê
wam, tylko wierzcie, ¿e otrzymacie” /Mk 11,24/ oraz „… lecz co wam mówiê, mówiê
wszystkim: Czuwajcie!” /Mk 13,37/.
Godzina Jezusa
W Ewangeliach czytamy o dwóch tajemniczych s³owach, które okreœlaj¹ ca³e ¿ycie
Jezusa: „mój dzieñ” i „moja godzina”. Mówi nam, ¿e nie znamy ich daty: „o owym zaœ dniu i
godzinie nikt nie wie…” /Mt 24,36 oraz Mk 13,32/, ale ten Dzieñ i ta Godzina istniej¹. Ten
dzieñ , to dzieñ chwa³y, dzieñ powrotu do Ojca i zwyciêstwa nad grzechem. Jest to Dzieñ
Pañski i Jezus odnosi do Siebie to wielkie s³owo, do tego czasu zastrze¿one w Starym
Testamencie dla Jahwe, którego imienia nawet nie oœmielano siê wymawiaæ. Dzieñ Pañski
by³ dniem gniewu, a zarazem zwyciêstwa, dniem odnowy wszystkiego, nieba i ziemi.
Obok tego dnia chwa³y istnieje to, co Jezus nazywa „swoj¹ godzin¹”. W Kanie
Galilejskiej Jezus mówi do swej Matki: „Jeszcze nie nadesz³a godzina moja” /J 2,4/. Teraz
jest „Jego godzina”, to Getsemani i œmieræ na krzy¿u.
Jezus nie pragn¹³ krzy¿a. To grzech niepos³uszeñstwa ludzi, od tego pierwszego przy
drzewie kuszenia w raju, a¿ po ten opór s³owom Dobrej Nowiny, postawi³ krzy¿ na drodze
Jezusa. Krzy¿ jest najg³êbsz¹ ilustracj¹ zdania œw. Franciszka z Asy¿u, ¿e „Mi³oœæ nie jest
kochana”. Cz³owiek znajduj¹cy siê w stanie grzechu nie kocha Mi³oœci. I ta mi³oœæ Boga
przychodz¹cego miêdzy ludzi, nie zosta³a ukochana. Jezus odda³ ¿ycie dobrowolnie, ale
dlatego, ¿e ludzie nie zostawili Mu ju¿ innego œrodka, aby œwiadczyæ o swojej mi³oœci. Cud
odkupienia polega na tym, ¿e dziêki Jezusowi i przyjêciu przez Niego krzy¿a, uda³o siê
Bogu, mimo oporu i odmowy ludzkiej, wprowadziæ w œwiat wiêcej mi³oœci, ni¿
kiedykolwiek zaistnieje w nim buntu czy grzechu. Jezus wynagrodzi³ przez swój czyn, swoje
cierpienie, swoje pos³uszeñstwo Ojcu, ka¿dy grzech ludzki i zadoœæuczyni³ za zniewagi
wyrz¹dzone Bogu. „Achocia¿ by³ Synem, nauczy³ siê pos³uszeñstwa przez to, co wycierpia³.
A gdy wszystko wykona³, sta³ siê sprawc¹ zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go
s³uchaj¹…” /Hebr 5,8.9/.
Jezus wiedzia³ o krzy¿u, ale go nie pragn¹³. Przeciwnie, by³ smutny a¿ do œmierci,
rozwa¿aj¹c, ¿e ludzie do tego stopnia odrzucaj¹ mi³oœæ Boga. Jezus cierpia³ z powodu tej
odmowy. „Ojcze sprawiedliwy! Œwiat Ciebie nie pozna³, lecz Ja Ciebie pozna³em i oni
poznali, ¿eœ Ty mnie pos³a³. Objawi³em im Twoje Imiê i nadal bêdê objawia³, aby mi³oœæ,
któr¹ Ty mnie umi³owa³eœ, w nich by³a i Ja w nich. To powiedziawszy Jezus wyszed³ z
uczniami swymi za potok Cedron. By³ tam ogród, do którego wszed³ On i Jego uczniowie.
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Tak¿e i Judasz, który Go wyda³, zna³ to miejsce…” /J 17,25-18,2/. To nie przypadkowo Jan
tak opowiada o tym przejœciu Jezusa z wieczernika, po Ostatniej Wieczerzy, gdzie Jezus
s³u¿y³ ludziom na kolanach, da³ Siebie na pokarm w Eucharystii i ostrzega³ przed
niebezpieczeñstwem zdrady ka¿dego. To przejœcie z miasta, z wieczernika przez potok
Cedron przypomina ucieczkê króla Dawida z Jerozolimy, w³aœnie przez potok Cedron i górê
Oliwn¹ w kierunku pustyni Judzkiej. Przyczyn¹ ucieczki Dawida jest zdrada ukochanego
syna Absaloma i bunt przez niego wzniecony w Izraelu przeciwko królowi Dawidowi. Ogród
Oliwny staje siê miejscem s¹du, miejscem nie przypadkowo wybranym miejscem walki
Jezusa. W ten sposób podpowiada Ewangelia, ¿e rozpoczyna siê kuszenie Jezusa. Czytamy
œwiadectwo Ewangelii po kuszeniu na pustyni, gdzie Jezus to kuszenie zwyciê¿y³ moc¹
S³owa Bo¿ego, ¿e kusiciel „odst¹pi³ od Niego a¿ do czasu” /£k 4,13/. Teraz przyst¹pi³ na
nowo podsuwaj¹c pokusê ucieczki przed „Jego Godzin¹”, wiod¹c Jezusa, jakby na szlak
klasycznej drogi ucieczki z Jerozolimy na górzyst¹ pustyniê judzk¹, gdzie mo¿na by³o siê
³atwo ukryæ w niezliczonych grotach górskich.
Ale ewentualna myœl o ucieczce zostaje natychmiast odsuniêta. Jezus rzek³ do
uczniów: „Usi¹dŸcie, Ja tymczasem bêdê siê modli³. Wzi¹³ ze sob¹ Piotra, Jakuba i Jana i
pocz¹³ dr¿eæ i odczuwaæ trwogê. I rzek³ do nich: «smutna jest moja dusza a¿ do œmierci;
zostañcie tu i czuwajcie». I odszed³szy nieco dalej, upad³ na ziemiê i modli³ siê, ¿eby jeœli to
mo¿liwe ominê³a Go ta godzina. I mówi³ «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest mo¿liwe,
zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcê, ale to, co Ty»” /Mk 14,32-36/.
Trwa ostatnia walka Jezusa, walka wewnêtrzna, nie przeciw Woli Ojca, lecz aby j¹
przyj¹æ, aby jej byæ pewnym. Ale Bóg milczy! Jezus wraca do uczniów i zastaje ich œpi¹cych.
Nawet przez uczniów, którzy œpi¹, Bóg nic nie mówi. Trzykrotnie idzie Jezus na modlitwê i
trzykrotnie wraca do uczniów oni œpi¹. To jest te¿ odpowiedŸ. Miêdzy miejscem, gdzie œpi¹
uczniowie, a miejscem, gdzie walczy i modli siê Jezus nie ma ³¹cznoœci. W ¿yciu i
dzia³alnoœci Jezus dzieli³ siê z ludŸmi wszystkim s³owem, chlebem, Eucharysti¹, Matk¹
Swoj¹, a nawet krzy¿em, a tu w czasie konania w Ogrodzie Oliwnym jest sam. Tu nie mo¿na
niczego z Nim dzieliæ. Wszystko jest niedostêpne. Bóg uczyni³ Go za nas przekleñstwem jak
mówi œw. Pawe³ /Gal 3,13/. Ca³¹ g³êbia tej mêki w Ogrójcu, to miejsce ogromnej samotnoœci
Jezusa i pozostaje ca³kowicie ukryta nie tylko przed oczami uczniów, którzy posnêli ze
zmêczenia. Tej niewielkiej odleg³oœci od miejsca, gdzie spali uczniowie, do miejsca walki i
modlitwy Jezusa nikt nie mo¿e przebyæ, nikt nie mo¿e Jezusowi towarzyszyæ. Kielich mêki
musi Prawdziwy Cz³owiek wychyliæ sam do dna. By³a to mêka wewnêtrzna, mêka duchowa,
której nie sposób porównaæ z mêk¹ duchow¹ jakiekolwiek cz³owieka, choæby i œwiêtego.
Musimy mieæ przed oczyma ca³¹ tajemnicê Syna, który jest prawdziwym cz³owiekiem,
abyœmy mogli poj¹æ w jakiejœ mierze, co siê mog³o zawieraæ w tych s³owach zapisanych w
Ewangelii: „Ojcze mój, jeœli to mo¿liwe, niech mnie ominie ten kielich” /Mt 26,39/. A
przecie¿ ten cz³owiek wo³aj¹cy do Ojca, by³ prawdziwym Bogiem, a wiêc co mog¹ oznaczaæ
s³owa œw. Paw³a: „On, który nawet w³asnego Syna nie oszczêdzi³, ale Go za nas wyda³” /Rz.
8,32/ oraz „On to dla nas grzechem uczyni³ Tego, który nie zna³ grzechu” /2 Kor 5,21/.

Gdy Jezus wraca³ z tej modlitwy, gotowy przyj¹æ Wolê Ojca, powiedzia³ do nas:
„Czuwajcie i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie” /Mk 14,38/.
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„W Twoje rêce polecam ducha mojego” /Ps 30,6/
Najbardziej trudn¹ rzecz¹ w czasie Mêki nie jest dla Jezusa nienawiœæ
Sanhedrynu, ani okrucieñstwo katów, tchórzostwo uczniów, nawet zdrada Judasza.
Najciê¿sze jest to, ¿e Bóg pozornie, jakby publicznie, przyznaje racjê tym wszystkim,
których w³asne grzechy po³¹czy³y przeciw Jezusowi. Jezus uroczyœcie wobec w³adzy
politycznej, religijnej, wobec ca³ego ludu broni³ i zaœwiadcza³ o swej przynale¿noœci do
Boga: nie pochodzi z tego œwiata, Jego Królestwo te¿ nie jest z tego œwiata; Syn ma tylko
Ojca w niebie, ca³¹ sw¹ nadziejê pok³ada tylko w Bogu! A stoj¹cy nieopodal krzy¿a
krzycz¹ do Ukrzy¿owanego: „Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, zst¹p z krzy¿a” /Mt 27,40/.
Oczywiœcie „nie wiedz¹ co czyni¹” /£k 23,34/, ani co mówi¹, ale mówi¹ to, co widz¹.
Kiedy s³ysz¹ s³owa skargi modlitwy z Psalmu 22 „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie
opuœci³” interpretuj¹ je ca³kiem logicznie: Bóg nie jest ju¿ z Nim, Bóg zatem nie jest
Jego Ojcem… .
Zwyciêstwo Jezusa jednak polega na tym, ¿e móg³ On jednoczeœnie wo³aæ
„czemuœ Mnie opuœci³” i „Bo¿e mój”. Oznacza to bowiem, ¿e do samego koñca ¿ycia
zachowa³ nienaruszon¹, nietkniêt¹ tajemnicz¹ ³¹cznoœæ, która Go jednoczy z Ojcem.
Zachowa³ wolê wypicia a¿ do dna najbardziej gorzkiego kielicha. Zachowa³ pewnoœæ,
¿e do ostatniej „kreski” wype³nia Pisma i ¿e jest dok³adnie wierny woli Ojca. Jezus trwa
przy Bogu w swym opuszczeniu i absolutnej samotnoœci i mo¿e przebaczyæ ludziom w
tej chwili, gdy pope³niaj¹ najwiêkszy grzech. „Ojcze odpuœæ im bo nie wiedz¹, co
czyni¹” /£k 23, 46, por. Ps. 30,6/.
Aby móg³ powiedzieæ i modliæ siê s³owami Psalmu „W Twoje rêce polecam
ducha mojego” musia³a w Jezusie istnieæ mi³oœæ mocniejsza ni¿ grzech, mocniejsza ni¿
œmieræ, która pozwoli³a Mu z³o¿yæ ostatni¹ ludzk¹ ofiarê zawierzenia. Jezus z³o¿y³
swoim ostatnim ludzkim czynem swoj¹ œmierci¹ ho³d mi³oœci Ojca. I Bóg
odpowiedzia³ „Trzeciego dnia zmartwychwsta³”.
Jezus przeszed³ przez œwiat i tak z niego odszed³, ¿e Jego Przejœcie potwierdzi³o
od pocz¹tku do koñca prawdê Mi³oœci: „Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna Swojego
Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne”
/J 3,16/.
Droga Jezusa, to pe³nienie woli Ojca, droga trudu modlitwy i cierpienia.
Znakiem orientacyjnym tej drogi sta³ siê Krzy¿, z którego udzielona zosta³a nam ³aska
przebaczenia i mi³oœci. Droga ucznia jest powo³aniem, aby ze swoim krzy¿em iœæ za
Nim i dawaæ œwiadectwo o Mi³oœci.
„Ka¿dy cz³owiek musi prze¿yæ tajemnicê Mi³oœci i uczyniæ j¹ swoj¹” /Jan Pawe³ II/.
Ks. Tadeusz Badura COr
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CISZA - SZANSA PE£NEGO BUDOWANIA
Œwiat dzisiejszy krzyczy. Czym? Reklam¹, g³oœn¹ muzyk¹, hukiem maszyn,
zat³oczonymi przez samochody ulicami, stadionowymi krzykami, a nieraz i
burdami, oraz zagubionym wnêtrzem cz³owieka - zagubionym moralnie, któremu
wmawia siê, ¿e "przemoc jest energi¹, a cisza jest wrogiem!" Cz³owiek, który jest
zagubiony moralnie: w grzechach i na³ogach, taki cz³owiek ma wyrzuty sumienia i
czêsto przykrywa je ha³asem pochodz¹cym z cywilizacji. Cz³owiek zagubiony
moralnie nie lubi ciszy, ale najczêœciej dzieñ rozpoczyna przy g³oœno graj¹cym radiu,
w samochodzie musi byæ w³¹czone radio, i po powrocie do domu ca³y czas na g³os
w³¹czony jest telewizor, a potem przewa¿nie przy w³¹czonym odbiorniku zasypia.
Krzyk œwiata, a raczej rozkrzyczane wnêtrze dzisiejszego cz³owieka, to znamienny
znak czasu, który wzywa nas, aby coœ zmieniæ, aby nie daæ siê porwaæ temu, co
niszczy, co nie daje szczêœcia i pokoju.
Na Œwiêtej Górze w Gostyniu od wielu dziesiêcioleci funkcjonuje dom
rekolekcyjny, który ró¿nym grupom ludzi oferuje przez ca³y rok rozmaite
rekolekcje, a nade wszystko w czasie tych rekolekcji oferuje on wszystkim dar ciszy.
Ka¿dy dom rekolekcyjny, to cisza, ale u nas na Œwiêtej Górze ciszê mo¿na w
szczególny sposób us³yszeæ. Mówi¹ o tym ci wszyscy, którzy przybywaj¹ do nas,
bardzo czêsto z rozkrzyczanym swoim wnêtrzem, z rozkrzyczanego w rozmaity
sposób œwiata. Wchodz¹c w przestrzeñ œwiêtogórskiej ciszy doœwiadczamy tu nade
wszystko dzia³ania Boga, który, jak mówi wywieszone na pó³piêtrze rekolekcyjnym
has³o, w ciszy przemawia: "Zachowaj ciszê. Bóg nie przemawia w gwarze lecz w
ciszy i ten tylko kto milczy Jego g³os us³yszy".
Cz³owiekiem, który w ciszy stworzy³ wielkoœæ swojego ¿ycia, wielkoœæ
swojej œwiêtoœci, jest zwi¹zany ze Œwiêt¹ Gór¹ b³. Edmund Bojanowski. On
wyj¹tkowo kocha³ ciszê, zw³aszcza tê, któr¹ odnajdywa³ na modlitwie. Edmund
codziennie przychodzi³ do nas na modlitwê - na Mszê, i tutaj spêdza³ tyle godzin nie
tylko na wspólnej liturgii, ale nade wszystko w samotnoœci, gdy nikogo w bazylice
nie by³o - on tu zostawa³ i nieraz ca³y dzieñ siê modli³. Tak¿e, kiedy zamieszkiwa³ w
pokojach naszego domu (najczêœciej pod dzwonem czyli pod wie¿¹) wœród ciszy
klasztornej, któr¹ tutaj odnajdywa³ oddawa³ siê modlitwie, o czym w kazaniu
pogrzebowym mówi³ ks. Antoni Brzeziñski. A kiedy wraca³ do Grabonoga
najbardziej cieszy³ siê, gdy w domu nikogo nie by³o, bo wtedy móg³ oddaæ siê nie
tylko ulubionej lekturze, czy pisaniu artyku³ów do "Pok³osia", ale nade wszystko
wœród ciszy przed Jezusem i Jego Matk¹, której znak w figurze na stole mia³
postawiony, oddawa³ siê najg³êbszej modlitwie. Cisza wiêc u b³ogos³awionego
Edmunda ka¿e mu nade wszystko z Panem Bogiem siê jednoczyæ, i to ona tworzy³a
ogromn¹ wra¿liwoœæ serca na potrzeby dzieci, chorych i ubogich, a tak¿e, to ona
pozwala³a uczestniczyæ gorliwie w cotygodniowej spowiedzi sakramentalnej, która
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w Bogu i odnajdywanej ³asce najwiêksz¹ ciszê jego serca ci¹gle budowa³a.
Wszyscy, którzy prze¿ywamy dzisiejszy œwiat - czêsto tak bar-dzo ha³asem
nape³niony - têsknimy za cisz¹, a zw³aszcza za cisz¹ serca, której najbardziej
potrzebujemy. Tak¹ ciszê mo¿emy odnaleŸæ w³aœnie w Œwiêtogórskim Domu
Rekolekcyjnym, do którego wszystkich zapraszamy! Ró¿ne rekolekcje, dla ró¿nych
grup urz¹dzane daj¹ szansê i Tobie, abyœ móg³ czy mog³a wejœæ w œwiat Bo¿ej ciszy i
w tym œwiecie g³os Jego us³yszeæ.
Informujemy, ¿e na Œwiêtej Górze urz¹dziliœmy i udostêpniliœmy nowe
pokoje (z ³azienkami), w których mo¿na spêdziæ równie¿ indywidualny czas
rekolekcji, a bli¿szych informacji na ten temat udziela nasz brat Franciszek Kiklica
COr. .
Przyb¹dŸ do œwiata ciszy i pamiêtaj, ¿e w ciszy jest najg³êbsza szansa
sensownego budowania siebie i swojego zbawienia.
Ks. Leszek WoŸnica COr
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Z naszej historii
Ambona z koœcio³a Ksiê¿y Filipinów
na Œwiêtej Górze w Gostyniu
Podstawowym wyposa¿eniem koœcio³a przez ca³e stulecia by³a ambona,
zwana w Polsce zamiennie kazalnic¹. To dla niej fundatorzy i artyœci wyszukiwali
niezwyk³e programy ikonograficzne i nadawali jej kunsztowne formy artystyczne,
aby poprzez piêkno kszta³tów oraz treœci ods³aniaæ i przybli¿aæ piêkno S³owa
Bo¿ego. Niniejszy artyku³ ma za zadanie na podstawie dostêpnych archiwaliów i
literatury przybli¿yæ czytelnikowi historiê ambony z filipiñskiego koœcio³a, a tak¿e
opisaæ dzie³o i wskazaæ na treœci ikonograficzne.
Historia ambon
Ambona najprawdopodobniej wywodzi siê od pulpitów (katedr, trybun)
u¿ywanych w kulturze staro¿ytnej. Literatura przedmiotu wskazuje tak¿e na
¿ydowsk¹ bim¹, s³u¿¹c¹ w synagogach do odczytywania tekstów Pisma Œwiêtego.1
Pierwotnie miejscem przepowiadania orêdzia zbawienia w koœcio³ach staro¿ytnych
by³a katedra biskupia umieszczona w absydzie. W celu lepszej s³yszalnoœci
sytuowano j¹ coraz bli¿ej nawy i podwy¿szano. S³owo ambona pochodzi od
greckiego wyrazu anabaino, które ³acina oddaje wyra¿eniem ambo, ambon i
2
oznacza wstêpujê, wychodzê . Takim s³owem ju¿ od IV w. okreœlano w koœciele
miejsce podwy¿szone, znajduj¹ce siê w przestrzeni o³tarza, otoczone balustrad¹,
s³u¿¹ce podczas liturgii do odczytywania tekstów biblijnych. Z ambony
odczytywano, a tak¿e komentowano Pismo œw., wyk³adano naukê Koœcio³a oraz
wyg³aszano kazania. To powi¹zanie ambony z o³tarzem jest jej cech¹ wyró¿niaj¹c¹.
Rozwój ambony, oprócz przemian formalno - stylistycznych, zmierza³ w kierunku
przesuniêcia jej bli¿ej wiernych oraz pomno¿enia ich iloœci. W XI w. wprowadzono
drug¹ ambonê: jedna s³u¿y³a dla czytania Ewangelii, druga do odczytywania
pozosta³ych tekstów z Nowego Testamentu oraz fragmentów ze Starego
Testamentu. W niektórych koœcio³ach pojawi³a siê tak¿e trzecia ambona
3
usytuowana w nawie g³ównej przeznaczona dla wyg³aszania kazañ . Na ambonê
prowadzi³y czêsto dwa biegi schodów s³u¿¹ce do wstêpowania i schodzenia.
Zazwyczaj umieszczano j¹ w tej czêœci koœcio³a, z której odczytywano Ewangeliê
tzn. po pó³nocnej stronie œwi¹tyni. Literatura tematyczna odró¿nia ambonê od
kazalnicy (³ac. suggestus, pulpitum), któr¹ wprowadzono dopiero w wiekach
4
œrednich dla celów wy³¹cznie kaznodziejskich . Istotnym czynnikiem zaistnienia
kazalnicy by³o powstanie i rozwój zakonów mendykanckich (dominikanie,
franciszkanie) oddaj¹cych siê pos³udze ewangelizacji przez przepowiadanie s³owa
Bo¿ego. Dla uzyskania lepszej widocznoœci i s³yszalnoœci kazalnicê stawiano nie
tyle w bliskoœci o³tarza, ale jak najbli¿ej wiernych, do których kierowano s³owo.
Wizualno - werbalna komunikacja z odbiorc¹ Bo¿ego s³owa dyktowa³a rozwi¹zanie
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przestrzenne. Od XIII w. mo¿na ju¿ mówiæ o pojawieniu siê kazalnicy s³u¿¹cej
celom kaznodziejskim bez koniecznego zwi¹zku z liturgi¹. Kazalnicê umieszczano
w nawie g³ównej œwi¹tyni przy filarze lub na œcianie, jako konstrukcjê podwieszan¹
albo te¿ wolnostoj¹c¹, zw³aszcza w koœcio³ach pielgrzymkowych, gdzie mo¿na by³o
³atwo przenieœæ j¹ na zewn¹trz œwi¹tyni. W okresie wielkich dysput teologicznych,
dotyczy to przede wszystkim czasów kontrreformacji, budowano dwie kazalnice w
nawie g³ównej, umieszczone naprzeciw siebie. Na jednej z nich wyg³aszano kwestie
sporne i stawiano zarzuty, a na drugiej odpowiadano i wyjaœniano problematyczne
kwestie5 . Rozró¿nienie na ambonê i kazalnicê powoli zatar³o siê i w literaturze
u¿ywa siê obecnie zamiennie obu tych nazw. Zasadê te przyjêto w niniejszym
opracowaniu.

Historia œwiêtogórskiej ambony
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e materia³ archiwalny odnosz¹cy siê do omawianej
ambony jest bardzo skromny. Pierwsza wzmianka dotyczy jej fundacji. W okresie,
gdy prze³o¿onym klasztoru by³ ks. Józef Pra¿mowski (lata 1755 - 1782), nie
wymieniony z nazwiska sufragan poznañski ofiarowa³ na ambonê 1743 z³ote6 .
Przebadane Ÿród³a nie podaj¹, kiedy i jaki warsztat rozpocz¹³ prace przy mównicy.
Kronika klasztorna wspomina, ¿e w 1758 r. zap³acono 7 z³otych mularzom za prace
przy drzwiach ambony7. Ma³a suma pieniê¿na wskazuje raczej na drugorzêdne prace
przy starej kazalnicy. Pod dat¹ 1765 r. kronikarz zanotowa³ bardzo wa¿ny z naszego
punktu widzenia wydatek. Dotyczy³ on 682 z³otych wyp³aconych marmurierzowi za
prace zwi¹zane z ambon¹8. Zachodzi pytanie, kogo kronikarz okreœla³ pojêciem
marmurierzowi. Ten sam kronikarz pisz¹c o budowniczym o³tarza g³ównego,
Ignacym Provisore, na okreœlenie jego profesji zawodowej u¿y³ nazwy marmularz9 Z
pewnoœci¹ pojêciem marmurierz oraz marmularz w ówczesnej nomenklaturze
nazywano marmoryzatorów, czyli tych mistrzów, którzy wykonywali stiuki
naœladuj¹ce marmur. Bior¹c pod uwagê powy¿sze zbie¿noœæ nazewnictwa mo¿na
wnioskowaæ, ¿e œwiêtogórska ambona powsta³a oko³o 1765 r. To samo Ÿród³o
odnotowuj¹c dalsze wydatki zwi¹zane z ambon¹ podaje, ¿e w tym samym roku
wyp³acono malarzowi 216 z³otych. Kolejne informacje pochodz¹ z okresu
gruntownej restauracji koœcio³a, która mia³a za zadanie przywróciæ dawny blask
œwi¹tyni. Restauracjê podjêto w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê jubileuszem
dwóchsetnej rocznicy powstania Kongregacji œw. Filipa Neri w Gostyniu. Z
1. Encyklopedia Katolicka, Lublin 1995, t. 1, s. 407.
2. Encyklopedja Koœcielna pod³ug teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznemi jej dope³nieniani przy
wspó³pracownictwie kilkunastu duchownych i œwieckich osób wydana przez X. Micha³a Nowodworskiego,
Warszawa 1873, t. I, s. 171.
3. B. Nadolski, Ambona, historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2008, s. 13.
4. B. Nadolski, Leksykon liturgii, Pallotinum - Poznañ 2006, s. 640.

____________
- 24 25

Z naszej historii
przekazów wiadomo, ¿e w latach 1864-1868 prace we wnêtrzu koœcio³a prowadzi³
malarz Ignacy Prager z Krotoszyna i m³ody mistrz Andrzej Marcinkiewicz z
Poznania. Malowaniem œcian, konfesjona³ów, ³awek, filarów i nak³adaniem z³oceñ
1 0
zajmowa³ siê I. Prager, a Marcinkiewicz odnawia³ marmoryzacjê o³tarzy i ambony .
Prezentacja ambony
Omawiany zabytek nale¿y do ambon rokokowych, murowanych, pokrytych
stiukiem, przyfiltrowych, ze schodami wydr¹¿onymi w jego wnêtrzu. Wysokoœæ
ambony wynosi ok. 650 cm. Cokó³ posiada kolor piaskowy, korpus, t³a, pilastry i
baldachim w odcieniach ró¿u, p³yciny s¹ jasnob³êkitne, ornament z³ocony, a
przedstawienia figuralne posiadaj¹ odcieñ bieli. Podstawa wspiera siê na
prostok¹tnym w przekroju cokole, ³ukowato rozszerzaj¹cym siê ku górze. Cokó³
opinaj¹ dwie woluty zdobione ornamentem rokokowym takim jak kogucie
grzebienie, grzywacze morskie i akant. Pole œrodkowe coko³u wspiera murzynek z
rêkami za³o¿onymi do ty³u. Ukazany jest w kontrapoœcie, z g³ow¹ lekko
opuszczon¹, skrêcon¹ w lew¹ stronê i migda³owymi oczami utkwionymi w ziemiê.
Biodra zakrywa przepaska z bia³o - czerwonymi piórami siêgaj¹cymi kolan. Szyjê,
rêce i nogi zdobi sznur z³oconych pere³ek. Na podkreœlenie zas³uguj¹ znakomicie
oddane proporcje ludzkiego cia³a ze uwzglêdnieniem negroidalnych cech
anatomicznych, a tak¿e piêkna twarz murzyñskiej urody. Z coko³u wychodzi
piêcioboczny, wybrzuszony korpus, z szerokim polem œrodkowym, przedzielony
profilowaniami w miejscu najszerszym i przy parapecie. Boki korpusu o linii
wklês³o - wypuk³ej zdobi¹ p³yciny obramione rocaill'em. Pole œrodkowe korpusu
wype³nia p³ytki relief z tematem najprawdopodobniej Kazanie na Górze ukazuj¹cy
Chrystusa i czteroosobow¹ grupê uczniów z prawej strony, usytuowanych na
skalistym wyniesieniu11. Po lewej stronie sceny, przy jej krawêdzi, ukazana jest
kobieta i mê¿czyzna. Chrystus w promienistym nimbie, z d³ugimi w³osami i twarz¹
okolon¹ zarostem, ubrany w d³ug¹ szatê, praw¹ rêkê wyci¹ga w stronê grupy
uczniów, a lew¹ wznosi w geœcie nauczania. Zaplecek wydzielaj¹ pilastry z
p³ycinami zakoñczone wolutami i anielskimi hermami podtrzymuj¹cymi
baldachim. Powierzchniê œrodkow¹ zaplecka zajmuj¹ drzwi oraz p³ycina
wydzielona rocaill'em. Baldachim piêcioboczny, wklês³o - wypuk³y, o
5. A. Nowowiejski, Wyk³ad Liturgii Koœcio³a Katolickiego, Warszawa 1893, s. 1198.
6. Zbiór wiadomoœci o Œwiêtej Górze pod Gostyniem osiad³ej przez Kongregacj¹ Oratorij Œwiêtego Filippa
Neriusza ukoñczony 21. Wrzeœnia 1836 Roku, Kronika (XVI - XIX w.) pisana w latach 1827 - 1836,
przez ks. Kaspra Dominikowskiego, AFG (Archiwum Filipinów w Gostyniu) sygn. A 11, s. 375.
7. Tam¿e, s. 377.
8. Tam¿e, s. 379.
9. Tam¿e, s. 290.
10. A. Brzeziñski, Pami¹tka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipi-nów na Górze Œwiêtej
Gostyñskiej Roku Pañskiego MDCCCLXVIII, t. II, Poznañ 1869, s. 14.
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profilowanym brzegu, zbudowany jest z wolut spiêtrzaj¹cych siê ku górze i
tworz¹cych sto¿kowat¹ formê. Podniebienie baldachimu zdobi figurka go³êbicy
Ducha Œwiêtego. na tle promienistego nimbu. Na szczycie umieszczony jest anio³ w
pozycji siedz¹cej, ubrany w d³ug¹ szatê z czêœciowo obna¿onym torsem, z twarz¹
podniesion¹ i zwrócon¹ w górê, trzymaj¹cy dwie tablice z dziesiêcioma
przykazaniami.
Treœci ikonograficzne
Ambona pe³ni funkcjê proklamowania Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o
zbawieniu i radosnej wiary w Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Jej symbolika
integralnie wyp³ywa z funkcji g³oszenia orêdzia zbawienia i osobowego spotkania z
Chrystusem w Jego s³owie. T. Nadolski nazywa ambonê przestrzenn¹ ikon¹
Chrystusa Zmartwychwsta³ego, poniewa¿ to z niej wyg³asza siê misterium
paschalne. W kontekœcie s³ów œw. Augustyna "Ewangelia, to usta Chrystusa. Zasiada
w niebie, lecz nie przestaje przemawiaæ na ziemi" (Mowa 85,1), mo¿na upatrywaæ w
13
ambonie symbolu Chrystusa Nauczyciela . Powy¿sze znaczenie wzmacnia
dokument Soboru Watykañskiego II zawarty w Konstytucja o Liturgii (art. 7) "Gdy w
Koœciele czyta siê Pismo Œwiête, wówczas sam Chrystus przemawia". Ambona
oznacza usta Chrystusa. Podkreœlana przez wspó³czesne dokumenty Koœcio³a
jednoœæ dwóch sto³ów S³owa i Chleba w celebracji Mszy œw., pozwala widzieæ w
1 4
ambonie stó³, przy którym uczestnicy eucharystii posilaj¹ siê Bo¿ym s³owem .
.
Oprócz symboliki ogólnej ambony posiadaj¹ z regu³y zakodowan¹ symbolikê
indywidualn¹. Bior¹c pod uwagê wszystkie elementy sk³adowe, mównica
œwiêtogórska prezentuje pewne cechy, pozwalaj¹ce uznaæ jej program jednostkowy.
Bior¹c pod uwagê postaæ murzynka, wydaje siê, ¿e omawiana kazalnica przekazuje
treœci mówi¹ce o uniwersalnoœci Koœcio³a. Murzynek - atlanta, czêsto spotykana w
baroku formu³a plastyczna, zastosowana w ambonie mo¿e oznaczaæ, ¿e ciê¿ar S³owa
Bo¿ego spoczywa na wszystkich, niezale¿nie od koloru skóry. Przedstawiona na
korpusie scena (zapewne) Kazanie na górze tematycznie odpowiada funkcji
g³oszenia Bo¿ego S³owa. W takim kontekœcie plastycznym ambona symbolizuje
ewangeliczn¹ górê, na której niezale¿nie od czasu i osoby aktualizuje siê przes³anie
Chrystusowych b³ogos³awieñstw, skierowane do wiernych ka¿dej epoki. Motyw
Kazania na górze dobrze koresponduje z wystrojem plastycznym wnêtrza koœcio³a.
Postacie anielskie usadowione na tamburze pod czasz¹ kopu³y, trzymaj¹ce tablice z
oœmioma b³ogos³awieñstwami s¹ dopowiedzeniem treœciowym kazalnicy. A
przedstawione w oœmiu scenach przez malarza Wilhelma Neuhertza ¿ycie œw. Filipa

11. Scena interpretowana jest tak¿e jako Rozes³anie uczniów.
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Neri w czaszy kopu³y, obrazuj¹ cz³owieka, który realizowa³ osiem b³ogos³awieñstw,
czyli przes³ania wynikaj¹cego z Kazania na górze. Umieszczona w podniebieniu
baldachimu go³êbica to symbol Ducha Œwiêtego Przypomina on o potrzebie
modlitwy oraz otwarcia siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego tak dla kaznodziejów jak i
wiernych dla przekazywania i przyjmowania prawd objawionych. Zwieñczaj¹cy
ambonê anio³ z tablicami Dekalogu, zapatrzony w nieskoñczonoœæ oznacza, ¿e
fundament chrzeœcijañskiego ¿ycia oparty jest na dziesiêciu Bo¿ych Przykazaniach.
Postaæ murzynka z oczami utkwionymi w ziemiê i anio³ z tablicami Dekalogu,
zapatrzony w nieskoñczonoœæ wydaj¹ siê symbolizowaæ ¿ycie chrzeœcijanina
zmierzaj¹ce przez pielgrzymi¹ wêdrówkê na ziemi do tego co pozaziemskie i
nieskoñczone. I na tym pielgrzymim szlaku zas³uchany jest w odwieczne i zawsze
aktualne Bo¿e S³owo.
Problematyka konserwatorska
W 2009 r. podjêto prace konserwatorskie przy ambonie, finansowane przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Po-znaniu. Program prac zmierza³ do
powstrzymania procesów niszcz¹cych, przywrócenia w znacznym stopniu
utraconej wartoœci artystycznej i zabezpieczeniu zabytku. Koszty zwi¹zane z
ca³oœci¹ inwestycji wyceniono na ok. 100 tys. z³. Z uwagi na otrzyman¹ po³owê
dotacji, konserwacj¹ objêto tylko zaplecek i baldachim.
Zadanie to powierzono firmie konserwatorskiej z Torunia nale¿¹cej do dra
Piotra Niemcewicza, który zobowi¹za³ siê przeprowadziæ prace od czerwca do
wrzeœnia br. roku. Program prac konserwatorskich obejmowa³ oczyszczenie ca³ej
powierzchni z zabrudzeñ powierzchniowych, usuniêcie wtórnych nawarstwieñ
malarskich i dodatków, uzupe³nienia ubytków, usuniêcie br¹zy i uzupe³nienie
z³oceñ, scalenie kolorystyczne, a tak¿e scalenie powierzchni odspojonych i
spêkanych oraz zabezpieczenie ca³oœci syntetycznym woskiem. Przy realizacji
programu pracowa³y: mgr Ewelina Pawlak, mgr Katarzyna Matysiak, mgr Iwona
Smyk, studentki Weronika Falkowska, Aneta Górniak i Julia Pronobis. Na
podkreœlenie zas³uguje profesjonalizm, znakomite przygotowanie teoretyczno warsztatowe oraz pietyzm wobec dziedzictwa kulturowego wy¿ej wymienionych
Pañ konserwatorek. Z pewnoœci¹ zabiegi konserwatorskie przywróc¹ ambonie
zatarte przez nieub³aganie up³ywaj¹cy czas walory artystyczne i sprawi¹, ¿e ambona
znowu zajaœnieje blaskiem dawnego i dostojnego piêkna.
Ks. Henryk Brzozowski COr
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"Matka Koœció³ jest uzewnêtrznionym pe³nym piêknoœci
dzie³em Boga, która nas ¿ywi i uczy w duchowym ¿yciu.
PIÊKNO - PRAWDA - DOBRO."
/B³. Edmund Bojanowski/

ODDANY W S£U¯BIE DLA
KOŒCIO£A
Ka¿dy cz³owiek, moc¹ swego bycia
chrzeœcijaninem, jest zobowi¹zany do udzia³u w
pos³annictwie zbawczym Koœcio³a, w zadaniach
ewangelizacji i uœwiêcania, i to zarówno w
wewnêtrznej budowie wspólnoty, jak i w jej
B³. Edmund Bojanowski
1
pos³annictwie na zewn¹trz .
Nasz b³ogos³awiony Ojciec Za³o¿yciel rozumia³ tê
prawdê i dlatego w ca³ej swej pos³udze by³ zawsze wierny Koœcio³owi. S³usznie
nazywany "prekursorem Soboru Watykañskiego II" jeszcze wiele lat przed jego
zwo³aniem zrozumia³ istotê Koœcio³a, która zosta³a ujêta s³owami: "Koœció³ jest
jednoczeœnie ludzki i boski, widzialny i wyposa¿ony w dobra niewidzialne, ¿arliwy w
dzia³aniu i oddany kontemplacji, obecny w œwiecie a jednak pielgrzymuj¹cy. To
jednak, co w Koœciele jest ludzkie, nastawione jest na to co Boskie i temu
podporz¹dkowane, to co widzialne prowadzi do rzeczywistoœci niewidzialnej, ¿ycie
czynne wiedzie do kontemplacji a to co doczesne jest drog¹ do przysz³ego miasta,
którego szukamy"2.
W czym wyra¿a³o siê owo zrozumienie istoty Koœcio³a w ¿yciu
b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego?
Przede wszystkim nale¿y zaznaczyæ Jego troskê o osobisty rozwój
duchowy. "Ile razy nas Pan Bóg jak¹ szkod¹ nawiedza, rozpominam sobie najœciœlej,
czyœmy w czymkolwiek przeciwko Mi³osierdziu nie wykroczyli, czyœmy nie odmówili
przyjêcia jakiejœ sieroty lub chorego. Ale dziêki Bogu nic takiego przypomnieæ sobie
nie mogê3 ". Ojciec Edmund mia³ w sobie niezwyk³¹ duchow¹ wra¿liwoœæ, która
czyni³a go otwartym na sprawy Bo¿e i ludzkie. Prostota ducha, któr¹ nazwa³ darem
1.Por Ks. J. Klimek, B³. E. Bojanowski wzorem dla katolików œwieckich, w: S³u¿yæ i wychowywaæ do mi³oœci.
Lublin 2009 s. 199; Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja Lumen gentium 10,11 "W Koœciele ka¿dy jest
powo³any i pos³any. Ka¿dy cz³owiek na mocy wspólnego kap³añstwa wiernych wspó³pracuje z misj¹ Koœcio³a
przez wyznawanie wiary, g³oszenie Ewangelii, uczestnictwo w Eucharystii i innych sakramentach, przez
modlitwê, œwiadectwo ¿ycia, mi³oœæ czynn¹ i ró¿ne formy apostolstwa".
2. Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja Lumen gentium 36.; M. Duda, Koœció³ w ¿yciu b³ogos³awionego
Edmunda Bojanowskiego, art. Dêbica 2008.
3. E. Bojanowski, Dziennik, Wroc³aw 2000, 13.04.1854.
4.Por. Aby Jego duch wzrasta³ w nas. Dêbica 2003, s. 8.
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Ducha Œwiêtego, pozwala³a mu rozumieæ sens nawet najwiêkszych trudnoœci, bo
4
œwiat³o do ich zrozumienia z góry odbiera³ . Napisa³, ¿e tylko " umys³ czysty, prosty i
sta³y nie rozprasza siê na wiele przedmiotów, bo wszystko czyni dla czci boskiej, a w
sobie swobodny, stara siê wynieœæ nad wszelk¹ osobist¹ troskê"5 .
Ojciec Edmund nieustannie pog³êbia³ swoj¹ przyjaŸñ z Bogiem, czerpi¹c
ducha z Sakramentów Œwiêtych a zw³aszcza z codziennej Eucharystii. Czêsto
wstawa³ wczeœnie rano, aby iœæ do koœcio³a czy to na Œwiêt¹ Górê czy do Kaplicy
Instytutu: "Poszed³em na Mszê œw., by³em u Spowiedzi i Komunii œw. (…) Dziwna
rzecz, jak to wewnêtrzne zadowolenie mocno i korzystnie dzia³a na cia³o!"6 By³
cz³owiekiem modlitwy, wiele czasu ofiarowywa³ dla Boga co sam potwierdza: "Po
Mszy œw. d³ugo jeszcze zosta³em na modlitwie"7 , "Bêdê siê gor¹co modli³, bo za
8
wiele mam do dziêkowania i o wiele do proszenia" .
Ojciec Edmund mia³ szczególne nabo¿eñstwo do Maryi, jak sam pisa³ zawsze pomocy szuka³ u Niej "Stoi przede mn¹ na stoliku krzy¿, stoi i bia³a figura
9
Najœwiêtszej Panny, do nich siê ucieknê i w modlitwie bêdê szuka³ pociechy" .
Patrz¹c na ¿ycie Ojca Edmunda mo¿emy powiedzieæ, ¿e bez Jego ¿ywej wiary nie
by³oby mo¿liwe owocne wype³nienie wszystkich zadañ, jakie Bóg przed Nim
postawi³. Jego dawni przyjaciele, autorzy mów pogrzebowych: ksi¹dz Antoni
Brzeziñski i ksi¹dz Stanis³aw Gieburowski, z którymi wspó³pracowa³ przez prawie
20 lat, zgodnie podkreœlali ¿yw¹ wiarê Edmunda i jego wielk¹ pobo¿noœæ: "Ty, cichy
i spokojny, w zgodzie ze sob¹, mocny i silny Tym, któremu niez³omnie i po mêsku
1 0
poœlubi³eœ ¿ycie i s³u¿by, idziesz do swojego celu" . Ojciec Edmund zdumiewa³
innych ¿yw¹ wiar¹ ale sam w pokorze serca wyznawa³: "Ja nic nie znaczê, Bóg
wszystkim kieruje. Czyniê tylko to, czego Bóg ¿¹da ode mnie. Wyznajê, ¿e wszystko
11
co czyniê jest na chwa³ê Bo¿¹" .
Z duchowej sylwetki Ojca Edmunda odczytujemy jak wielkie znaczenie
mia³o dla Niego sk³adanie daru z siebie - ofiarowywanie siebie samego, swoich
trudnych spraw, ¿ycia - Bogu. W swoim Dzienniku napisa³: "Poszed³em zanieœæ
1 2
Bogu w ofierze moje zbola³e serce" a na innym miejscu: "Chocia¿ najczêœciej
usuwa mi siê to, w czym najpomyœlniejsze sk³adam sobie nadzieje, trzeba przecie¿

5.Por. Aby Jego duch wzrasta³ w nas. Dêbica 2003, s. 8.
6. Tam¿e, s. 55.
7. Dz. 27.05.1853.
8. Dz. 20.08.1853.
9. Dz. 13.05.1853.
10. Miejsce dla s³abych wœród silnych, B³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego notatki o dzieciach, kobiecie,
wychowaniu, narodzie, Dêbica 1999.
11. Aby Jego …, dz. cyt., s. 32.
12. Dz. 27.05.1853.
13. Dz. 17.08.1854.
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1 3

ofiarowaæ to Bogu" . B³ogos³awiony Edmund rozumia³, ¿e sk³adanie "duchowych
ofiar" ma g³êboki sens, jest "mi³e Bogu" i stanowi potê¿ny kapita³ mocy ca³ego
Koœcio³a. W Liœcie œw. Piotra znajdujemy potwierdzenie tych s³ów, ¿e ka¿dy
ochrzczony "stanowi duchow¹ œwi¹tyniê, œwiête kap³añstwo dla sk³adania
1 4
duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa" . Ojciec Edmund nie
tylko odczyta³ tê prawdê, ¿e jest powo³any i pos³any, aby urzeczywistniaæ w swoim
¿yciu kap³añsk¹ misjê Chrystusa dla zbawienia siebie i innych ale j¹ tak¿e wype³ni³,
co potwierdzaj¹ wypowiedziane s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w czasie homilii
beatyfikacyjnej: "Wiedziony pe³nym wra¿liwoœci rozeznaniem potrzeb, da³ pocz¹tek
licznym dzie³om wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym ( …) we
wszystkich dzia³aniach kierowa³ siê on pragnieniem, by wszyscy ludzie stali siê
uczestnikami odkupienia. Zapisa³ siê w pamiêci ludzkiej jako serdecznie dobry
cz³owiek, który z mi³oœci do Boga i do cz³owieka umia³ skutecznie jednoczyæ ró¿ne
1 5
œrodowiska wokó³ dobra" .
W czym jeszcze wyra¿a³ siê "zmys³ eklezjalny" Ojca Edmunda?
Katechizm Koœcio³a Katolickiego stwierdza, ¿e wiara wiernych jest wiar¹
Koœcio³a otrzyman¹ od Aposto³ów, jest skarbem ¿ycia, który siê pomna¿a, gdy jest
udzielany"1 6. Równie¿ ta prawda nie by³a obca naszemu b³ogos³awionemu. Jego
osobiste zaanga¿owanie w ¿ycie duchowe nie zamknê³o go w sobie, ale wrêcz
przeciwnie wyprowadzi³o ku drugiemu cz³owiekowi. Z wdziêcznoœci¹ przyjmuj¹c i
pielêgnuj¹c wiarê jako najcenniejszy dar otrzymany od Koœcio³a nie schowa³ jej pod
1 7
korcem , ale oœwietla³ ni¹ niejednokrotnie g³êbokie ciemnoœci innych ludzi: "W
dra¿liwej rozmowie religijnej, dziêki Bogu, utrzyma³em potrzebne umiarkowanie,
oraz czu³em zadowolenie sumienia, i¿ nie milcza³em, ale wedle si³ broni³em ustaw
1 8
Koœcio³a" . O Ojcu Edmundzie mo¿emy powiedzieæ, ¿e by³ œwiadkiem wiary o
wielkim spokoju ducha i pokorze intelektualnej. On wiedziony pe³nym wra¿liwoœci
rozeznaniem potrzeb wyczuwa³ miejsce i chwilê, by nie tylko mówiæ o swoje wierze
ale swoje relacje z Koœcio³em potwierdza³ swoj¹ postaw¹ i czynem. Jego
zaanga¿owanie i troska o ¿ycie Koœcio³a wyra¿a³y siê w ró¿nych obszarach Jego
apostolstwa.
W dziedzinie wychowania dzieci b³. Edmund na pierwszym miejscu
zwraca³ uwagê na wymiar religijny i moralny, na którym dopiero budowa³ wymiar
fizyczny i umys³owy. Nazywaj¹c dzieci "najwiêkszym skarbem Chrystusa Pana"1 9
14. 1 P 2,5
15 Homilia beatyfikacyjna, Warszawa 13.06.1999 w: Jan Pawe³ II o dziejach Polski, wybór i opr. A. Zwoliñski,
Radom 2004, s.122.
16. Por. Katechizm Koœcio³a Katolickiego, Pallottinum 1994, nr 3.
17. Mk 4, 21.
18. Dz. 4.04.1853.
19 Por. Aby Jego duch … …, dz. cyt., s. 30.
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Ojciec Edmund zaleca³ siostrom, aby w umys³ach dzieci zaszczepia³y prawdziwe i
g³êbokie poznanie Chrystusa oraz gor¹c¹ mi³oœæ ku Bogu. Uwa¿a³, ¿e dzieci
powinny byæ dobrze zakorzenione w Bogu i koœciele. By³ przekonany, ¿e mog¹
czerpaæ wiedzê z ¿ycia Koœcio³a i g³êboko wierz¹cych ludzi: "Ochrona jest jakby
pospólnym domkiem macierzyñskim, pospólnej Matki Koœcio³a, domowym
przybytkiem i pospólnej Matki naszej Maryi gospod¹". "Dzieci, poczynaj¹c od œwi¹t
koœcielnych, np. Œw. Miko³aja, Trzech Króli, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc,
Niepokalane Poczêcie, maj¹ braæ w nich czynny udzia³ razem z ochroniarkami" 2 .0
W pos³udze chorym i ubogim b³. Edmund poleci³ siostrom troszczyæ siê nie
tylko o cia³a swoich podopiecznych, ale przede wszystkim o ich duszê. Je¿eli chora
osoba by³a niewierz¹ca, siostry winny jej pomóc do nawrócenia, czyni¹c to nie tylko
z gorliwoœci¹, ale i z najwiêksz¹ roztropnoœci¹, by w ten sposób mog³y pozyskiwaæ
ludzi dla Koœcio³a. Temu celowi mia³a równie¿ s³u¿yæ praca sióstr w polu wœród ludu
wiejskiego. Dawa³y one bowiem przyk³ad nie tylko rzetelnej pracy, ale i wzorowego
zachowanie moralnego, i wielkiej wiernoœci.
Wœród wielu œmia³ych inicjatyw podejmowanych przez Edmunda dla dobra
Koœcio³a trzeba te¿ wymieniæ organizowane przez Niego tzw. wieczornice.
Stanowi³y one bowiem pocz¹tek podkreœlania wartoœci Koœcio³a Domowego. To
w³aœnie tutaj kobieta jako "kap³anka ogniska domowego" poznawa³a swoj¹ wartoœæ
i rolê jako "stra¿nica ¿ycia rodzinnego", oraz otaczana by³a duchow¹ opiek¹ dziêki
2 1
której wiedzia³a jak dbaæ o uœwiêcenie swoje i swojej rodziny .
Jak wiêc widzimy ca³e ¿ycie Ojca Za³o¿yciela by³o zaanga¿owane w ¿ycie
Koœcio³a i dla Koœcio³a do tego stopnia, ¿e ksiê¿a, którzy obserwowali "styl jego
kap³añskiego ¿ycia" doradzali Mu ¿eby zosta³ ksiêdzem. Ta myœl nie by³a obca
Edmundowi. Swemu przyjacielowi ksiêdzu Gieburowskiemu wyzna³: "Zawsze, od
2 2
m³odoœci czu³em gor¹ce powo³anie do stanu duchownego" . Chocia¿ zmar³
pogodzony z niezrealizowanym pragnieniem: "Teraz rozumiem, ¿e Bóg chcia³, abym
2 3
w stanie œwieckim umar³" , mo¿emy siê tylko domyœlaæ ile radoœci sprawi³oby Mu
odprawienie z mi³oœci do Koœcio³a i szacunku do Sakramentu Kap³añstwa chocia¿by
jednej Mszy œw. dla swoich sióstr.
Na koniec pozostaje jeszcze jedna bardzo wa¿ne cech ¿ycia
b³ogos³awionego Edmunda œwiadcz¹ca o Jego umi³owaniu Koœcio³a, a mianowicie
pos³uszeñstwo i zaufanie w³adzom koœcielnym.
Ojciec Edmund wiedzia³, ¿e Jego misja w Koœciele jest szczególna.
Aktywnoœæ apostolska, któr¹ podejmowa³, w tym za³o¿one przez niego
Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek wydawa³o coraz obfitsze owoce. Œwiadom
20 M. Duda, Koœció³ w ¿yciu ….
21 Tam¿e.
22 Sumariusz ¿ycia i cnót B³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego. Dêbica 2003. s. 101
23 Tam¿e.
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¯y³ wœród nas
obdarowania Bo¿ymi ³askami wiedzia³ jednak, ¿e ¿aden charyzmat nie zwalnia z
potrzeby podporz¹dkowania siê tym, którzy w Koœciele s¹ szczególnie powo³ani.
¯ywi³ on g³êbok¹ czeœæ wzglêdem Ojca Œwiêtego oraz swojego Ksiêdza
Arcybiskupa, najpierw Leona Przy³uskiego, a potem jego nastêpcy Mieczys³awa
Ledóchowskiego. W tym, co dotyczy³o Jego dzia³alnoœci jako Za³o¿yciela
Zgromadzenia u Ksiê¿y Biskupów szuka³ stosownych rad. Czêsto zwraca³ siê do
Arcybiskupa o zgodê w sprawie duchowego kierownictwa sióstr, wyznaczania dla
nich spowiedników, organizowania rekolekcji, itd. na przyk³ad kiedy 18 grudnia
napisa³ proœbê w sprawie ignacjañskich rekolekcji dla s³u¿ebniczek i 10 stycznia
otrzyma³ niezbyt zadawalaj¹c¹ Go odpowiedŸ przyj¹³ j¹ w duchu pe³nej uleg³oœci i
pos³uszeñstwa. W Dzienniku zapisa³ w tym dniu: "Z poczty odebra³em list od ks.
arcybiskupa jako odpowiedŸ na moje podanie wzglêdem rekolekcji ochronkowych.
¯¹da ode mnie wprzód obszernego raportu. Okolicznoœæ ta, jakkolwiek zw³okê
czyni¹ca w otrzymaniu tak upragnionego dla mnie przyzwolenia, mo¿e na dobre
2 4
wyjdzie dla zak³adu " .
Szacunek i zaufanie b³ogos³awionego do w³adz koœcielnych owocowa³y
wzajemnoœci¹. Arcybiskup Ledóchowski nie tylko bardzo wysoko ceni³
Bojanowskiego, jego styl ¿ycia, obyczaje, powagê i duchowoœæ, ale by³ te¿ g³êboko
przekonany o jego zaletach co do kierowniczej roli, takich jak roztropnoœæ,
dyskrecja, zrównowa¿enie. To jego przekonanie nigdy nie zosta³o zachwiane, o
czym œwiadczy fakt, ¿e nigdy nie wycofa³ Bojanowskiemu raz udzielonych Mu
pozwoleñ. Podobnie jak Arcybiskup Ledóchowski równie¿ wiele innych osób
zwi¹zanych ze œrodowiskiem Koœcielnym traktowa³y Edmunda z powag¹ i nale¿n¹
Mu godnoœci¹. Nazywany by³ przez nich "czcigodnym przyjacielem",
"cz³owiekiem œwiêtym", "bardzo zas³u¿onym", o "rêkach mi³osiernych", o "czu³ym
2 5
sercu" .
Skoro nasz b³ogos³awiony Ojciec Za³o¿yciel tak bardzo umi³owa³ Koœció³,
¿e ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ na pomna¿anie Jego œwiêtoœci wierzymy, ¿e jego
misja, tak dobrze zapocz¹tkowana na ziemi ci¹gle trwa w niebie - bo jak mówi
Katechizm Koœcio³a Katolickiego - mieszkañcy nieba poniewa¿ s¹ g³êbiej
2 6
zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzaj¹ ca³y Koœció³ . Dlatego
powierzamy siê jego wstawiennictwu, prosz¹c, byœmy tak jak on stawali siê

24 Sumariusz … dz. Cyt. s. 104-105.
25 Tam¿e, s.111.
26 Por. KKK 1029, 1053..; M. Duda, Koœció³ w ¿yciu ….
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TrzeŸwymi B¹dŸcie
Ni¿ej publikowany list cz³owieka uzale¿nionego od alkoholu, to cenne œwiadectwo,
jak¹ mo¿liwoœæ maj¹ ci, którzy zwi¹zali siê z procederem choroby alkoholowej.
Niechaj treœæ tutaj prezentowana bêdzie zachêt¹ i zaproszeniem dla tych, którzy nie
wiedz¹, co zrobiæ ze sob¹ i niech do³¹cz¹ do grona osób uczestnicz¹cych w
Œwiêtogórskim Duszpasterstwie TrzeŸwoœci.

“Rozpoczynaj¹c kolejn¹ czêœæ naszej korespondencji, pozdrawiam Ciê
gor¹co i najserdeczniej, jak to tylko mo¿liwe, a jednoczeœnie pragnê podziêkowaæ
Tobie za kolejn¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w spotkaniu wspania³ych ludzi, jakimi i
to bez krzty w¹tpliwoœci, s¹ ci, którzy przybywaj¹ na Œwiêt¹ Górê. Zreszt¹ wszyscy
ludzie po tak traumatycznych "przygodach" zwi¹zanych z jakimkolwiek
uzale¿nieniem, s¹ tymi, do których zaraz po Bogu jGp jest mi najbli¿ej, a w
przekonaniu tym utwierdza mnie œwiadomoœæ istnienia wœród tych w³aœnie ludzi,
jak równie¿ pomocnoœæ, i to ogromna, od mej Si³y Wy¿szej, któr¹ jak wiesz, jest dla
mnie Bóg, jakkolwiek Go pojmujê, lub nie pojmujê.
G³ównym jednak powodem tak szybkiej korespondencji, bez w¹tpienia jest
to, z czym wróci³em do miejsca mego pobytu, czyli do oœrodka, a najkrócej mówi¹c
o tym, to nazywam to najpotrzebniejszymi "narzêdziami" do dalszej, owocnej ze
wszech miar, pracy nad przemian¹ samego siebie, jak te¿ odbioru wszystkiego, co
mnie otacza i dotyczy. Na myœli mam oczywiœcie szeroko pojête trzeŸwienie, co
³¹czy siê z moim dalszym rozwojem i to pod ka¿dym jednym wzglêdem. To, o czym
piszê, to oczywiœcie g³ówny temat mityngów w trakcie ostatnich TrzeŸwoœciowych
Dni Skupienia i Modlitwy, którym by³a szeroko pojêta pokora, a której d³ugo mi
brakowa³o. Wzi¹wszy jednak pod uwagê wskazówki bardziej doœwiadczonych
ludzi i przyst¹piwszy do uczciwego przewartoœciowania priorytetów, z którymi
¿y³em do pewnego czasu, doœwiadczy³em prawdziwej ulgi i przekonania o
s³usznoœci moich, w tym wzglêdzie poczynañ. Pierwsz¹ i g³ówn¹ przyczyn¹ takiego,
z mojej strony podejœcia, by³a potrzeba naprawy b³êdnego toku myœlenia i
kolokwialnie mówi¹c, powrotu do normalnoœci. Jakby nie spojrzeæ, poprzednie niby
¿ycie, które wiod³em we wiadomy Tobie sposób, z pewnoœci¹ do niczego dobrego
nie prowadzi³o i z du¿¹ pewnoœci¹ mogê twierdziæ, ¿e wyprowadzi³bym sam siebie
na manowce, choæ i tak du¿o nie brakowa³o, aby to sta³o siê moim udzia³em. Piszê o
tym w moim œwiadectwie i dlatego te¿ nie przytaczam konkretnych przyk³adów.
Œmiem jednak twierdziæ, ¿e od chwili, kiedy uczciwie pocz¹³em
przewartoœciowywaæ swój niecny byt, jest mi du¿o l¿ej i raŸniej z pokor¹ pracowaæ
nad zmian¹ samego siebie. Bez pokornego oddania wszystkiego Bogu jGp, jak te¿
bez uznania swojej bezsilnoœci wzglêdem alkoholu, równie¿ innych kwestii
¿yciowych, co te¿ uczyni³em w chwili rozpoczêcia pracy nad sob¹, jakikolwiek
postêp w tej dziedzinie nie by³by w ogóle mo¿liwym. Podstaw¹ realizacji
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z trzeŸwieniem bezsprzecznie jest pokora, a dopiero na
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TrzeŸwymi B¹dŸcie
takim fundamencie mo¿na budowaæ przydatne innym i owocne dla mnie ¿ycie.
Wnioski, które tu przedstawiam, s¹ tylko tym, czego dowiedzia³em siê
obcuj¹c z ludŸmi, którzy posiadaj¹ ju¿ jakieœ doœwiadczenie w temacie trzeŸwienia,
a tak¿e za spraw¹ moich w³asnych w tym wzglêdzie przemyœleñ. Oczywiœcie
przemyœleñ tych dokonujê przy ogromnym wsparciu mej Si³y Wy¿szej, która
umo¿liwia mi to w sposób jednoznaczny, czyli pozwalaj¹c mi rozwijaæ siê w takim
tempie na jakie zas³ugujê. Z pewnoœci¹ nie jest to tempo zawrotnie, lecz ca³kowicie
mi wystarczaj¹ce. Doszed³em nawet do przekonania, ¿e gdyby odbywa³o siê to
szybciej ni¿ teraz, to móg³bym czasem przybraæ pozê moralizatorsk¹, a nie o to
chodzi cz³owiekowi d¹¿¹cemu do lepszego i godniejszego ¿ycia, jakim ju¿ wiem, ¿e
jestem i jakim pragnê pozostaæ. Chocia¿ powoli, to jednak ca³y czas posuwam siê w
przód i choæ droga ta ca³y czas wiedzie pod górê, to znacznie ju¿ z³agodnia³a i
naprawdê jest mi du¿o ³atwiej przyswajaæ sobie to, co naprawdê potrzebnym mi jest
do osi¹gniêcia upragnionego celu, jakim jest spokojne, w miarê, choæ godne, prawe i
uczciwe ¿ycie. ¯ycie pozbawione niepotrzebnych rozterek, a wype³nione pogod¹
ducha i mi³oœci¹.
To na razie tyle w temacie pokory, co wcale nie oznacza, ¿e ju¿ do tego
tematu nie wrócê. Teraz o tym, co urzek³o mnie w sposób wrêcz niewiarygodny, a
by³o to œwiadectwo dane w Bazylice przez jednego z naszych. Pisze w ten sposób,
gdy¿ zapomnia³em z wra¿enia oczywiœcie, jego imienia. Chyba Tadeusz, ale g³owy
nie dam. To, co ten cz³owiek przedstawi³ spowodowa³o u mnie i nie tylko u mnie,
ogromne wzruszenie, które objawi³o siê mocno zawilgoconymi oczyma i bardzo
przyspieszonym biciem serca. Wra¿enia, z jakimi odebra³em jego opowieœæ s¹
czymœ niepowtarzalnym i choæby tylko dla tych prze¿yæ, warto trzeŸwieæ i to ze
œwiadomoœci¹, ¿e to te¿ jest moim udzia³em. Prze¿ywaj¹c to w sposób tak
empatyczny, po prostu po raz kolejny danym mi zosta³o prze¿yæ cud olœnienia, a dla
takich chwil jak¿e móg³bym zboczyæ z tej najwspanialszej z dróg. Mia³em jednak
nos chwytaj¹c siê "tratwy", któr¹ bez w¹tpienia podstawi³ mi Bóg jGp i wielkim
by³bym g³upcem, gdybym, choæ na jotê zboczy³ z tej s³usznej drogi ku nowemu,
jasnemu ¿yciu wœród tak wspania³ych ludzi i zdarzeñ. czy¿ mo¿e byæ coœ
piêkniejszego od takiej w³aœnie œwiadomoœci? Z pewnoœci¹ nie!
z Bogiem Andrzej”
(Bóg jGp - Bóg jakkolwiek Go pojmujê)

____________
- 35 35

Wiersz
Stefan Jurkowski

NIE TYLKO W ZADUSZKI
… Jeœli œmieræ przejdzie to przejdzie w oddali k³ad¹c swój cmentarz na p³on¹ce
lampy nios¹c jesieni z¿ó³k³¹ halabardê…
To jest niewiara i piêkne zw¹tpienie
we w³asn¹ wiecznoœæ To jest wiara w wiecznoœæ
w naszych umar³ych - stoj¹cych za nami Oni obecni wokó³ nas tak blisko
wprost na powieki wnosz¹ swoje œwiat³o - m¹droœæ dr¿¹c¹ labirynty lêku
W ka¿dym wzrastaj¹ powoli cmentarze:i my i oni w porê mamy jedn¹
… kto oczy zawar³ ten ju¿ widzi wszystko…
Palimy znicze nad nimi i sob¹ -wpó³ œlepe œwiat³o drgaj¹cej pamiêci
Jan Lechoñ

S¥D OSTATECZNY
Szczytne cnoty, dla których gwarny œwiat Czyny,
Których przyk³adem przysz³oœæ ma siê æwiczyæ,
I nasz honor kamienny i wola ze stali
Na S¹dzie Ostatecznym nie bêd¹ siê liczyæ
Odpadn¹ z nas, pokryte przez t³um oklaski,
Uczynki mi³osierne, co s³awê nam szerz¹,
I tylko pozostan¹ te mroki i blaski,
O których nikt z nas nie wie, czy od nas zle¿¹.
W tedy wyda g³¹b nasza, nareszcie odkryta,
Grzech, który ciê przera¿a, cnotê, co siê wstydzi.
Gdy wokó³ szumi ¿ycie, nikt o nie nie pyta,
Tylko mi³oœæ w nie patrzy, tylko Bóg je widzi.
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Wiersz
Jan Twardowski

O STALE OBECNYCH
Mówi³a, ¿e naprawdê mo¿na kochaæ umar³ych
bo w³aœnie oni s¹ wnikliwie obecni
nie zasypiaj¹
maj¹ okr¹g³y czas, wiêc siê nie spiesz¹
spokojni, poniewa¿ niczego nie wykoñczyli nie po³ykaj¹ tak jak my przera¿onego sensu
nie udaj¹ ani lepszych ani gorszych
nie g³osimy o nich tysi¹ca s¹dów
zawsze ci sami
znaj¹ nawet prywatne adres Pana Boga
nie deklamuj¹ o mi³oœci ale pomagaj¹ dyskretnie znaleŸæ zagubione przedmioty
nie starzej¹ siê, odm³odzeni przez œmieræ
nie strasz¹ pustk¹ pe³n¹ erudycji - nie ³¹cz¹ œwiêtoœci z
apetytem
przechodz¹ obok z niedostrze¿onym cia³em
ocalili znacznie wiêcej ni¿ dusze
chyba nie cia³o, tylko zw³oki grzebiemy jak kuk³y
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MÓJ IDEA£ KAP£AÑSTWA
Kap³an, to przyjaciel Boga i ludzi. Przyjaciel wierny i oddany Bo¿ej
sprawie. To orêdownik ludzi. To osoba na któr¹ liczymy, której mo¿emy
zaufaæ. Ufaæ, poniewa¿ on zawsze wskazuje na mi³osierne serce Boga, w
którym wszyscy znajdujemy ucieczkê. To w³aœnie ten cz³owiek
przeznaczony na s³u¿bê Bogu, jest kontynuatorem ofiary jak¹ z³o¿y³ Jezus
Chrystus. Kap³an, to zwyk³y mê¿czyzna, który oddaje - ofiaruje ca³e swoje
¿ycie, po to, aby ludzie nigdy nie zapomnieli o swoim Stwórcy.
Jedynym i wiecznie ¿ywym idea³em kap³añstwa jest Chrystus Je-zus.
To przecie¿ On powo³a³ pierwszych uczniów i wszystkiego ich uczy³,
wychowuj¹c mi³oœci¹. Sam Jezus powo³ywa³ i powo³uje ci¹gle "jeszcze
innych siedemdziesiêciu dwóch", których przeznacza zgodnie ze swoj¹ wol¹.
Chrystus Pan jest wzorem pod ka¿dym wzglêdem idealnym. Jest On pe³en:
cichoœci, ³agodnoœci, mi³oœci, dobra oraz mi³osierdzia. Ten Boski Król jest
najlepszym opiekunem. Pan nasz jest Dobrym Pasterzem, strzeg¹cym swej
owczarni.
St¹d te¿ ka¿dy kap³an ustanowiony w imiê Bo¿e, winien byæ:
opiekunem winnicy Pana, pasterzem strzeg¹cym Bo¿ej trzódki oraz
sternikiem wiod¹cym ³ódkê Koœcio³a bezpiecznie do portu. Kap³an czyli
Ksi¹dz, to zdrowy mê¿czyzna pe³en Bo¿ej si³y. To przyk³adny chrzeœcijanin,
który Boga obra³ jako swego Pana. To cz³owiek z krwi i koœci, pe³en idea³ów,
zapa³u i marzeñ. Kap³an jest wiêc pos³añcem normalnoœci w dzisiejszym
œwiecie.
Kl. Pawe³ B.
Ka¿dy cz³owiek jest inny. Ka¿dy ksi¹dz jest inny, nie ma dwóch takich
samych i nigdy nie bêdzie. Nie da siê skopiowaæ we w³asnej osobie o. Pio czy
Jana Vianney'a, bo ka¿dy posiada swoje indywidualne przymioty, wady i
zalety, które od Boga otrzyma³, i z którymi przychodzi mu siê mierzyæ od
m³odoœci. Nie mo¿e udawaæ kogoœ innego. Musi natomiast rozwijaæ cnoty,
walczyæ z wadami, po prostu wymagaæ od siebie. W s³u¿bie Królestwu
oczywiœcie korzystaæ z osi¹gniêæ nauki- nie zamykaæ siê na postêp
techniczny (internet, sprzêt muzyczny, telefon komórkowy, dobry
samochód:) - to siê nie k³óci wcale z tym, ¿e ksi¹dz ma twarde zasady i strze¿e
skarbu tradycji !!!). Bardzo potrzeba ksiê¿y w sutannie, bardzo... Potrzeba
wielkiego szacunku do Eucharystii, dbania o bardzo godne zachowanie swoje
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i wiernych w Domu Bo¿ym. Wiêcej ni¿ d³ugie t³umaczenie pomaga, gdy
ludzie widz¹ jak ktoœ (oczywiœcie nie tylko ksi¹dz:) starannie ¿egna siê,
klêka, zachowuje podczas Eucharystii, ubiera godnie wchodz¹c do Koœcio³a.
Wspó³czesny kap³an ¿yj¹cy w tak bardzo skomplikowanym i
pokrêconym œwiecie, powinien byæ przede wszystkim cz³owiekiem
modlitwy i zawierzenia Bogu - wtedy nie zabraknie mu pomys³ów na
ewangelizacjê, a bez mi³oœci do Pana jego pos³uga nie ma w zasadzie sensu.
Oczywiœcie nie ma byæ przy tym wy³¹cznie wiêŸniem kaplicy. Na ka¿dym
kroku ma ukazywaæ swoj¹ wiarê - ka¿d¹ postaw¹ i zachowaniem, ale musi
byæ w tym przede wszystkim SOB¥!!! - NORMALNY!!! LUDZKI!!!
¯YCIOWY!!! I … DLA INNYCH!!! Nie powinien próbowaæ wmawiaæ
innym swoich prawd ¿yciowych, a szanowaæ pogl¹dy innych ludzi, umieæ
s³uchaæ i potrafiæ przyjmowaæ krytykê swojej osoby. Wiedzieæ, ¿e nie jest
omnibusem i inni te¿ mog¹ mieæ czasem racjê. Nie powinien próbowaæ mieæ
czasu dla wszystkich - bo mu go dla nikogo nie wystarczy. Ma byæ
przyjacielem, ale nie kumplem. Mieæ poczucie, jak daleko mo¿e siê posun¹æ
w ró¿nych kwestiach, by nie wywo³aæ zgorszenia, zw³aszcza u m³odzie¿y,
która mimo wszystko jest na to wyczulona.
Ma byæ po prostu na swój sposób i mo¿liwoœci œwiêty.
kl. Pawe³ O.
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NASZ KALENDARZ
PADZIERNIK - LISTOPAD - GRUDZIEÑ

3.10. 8.10. 13.10. 16.10. 23.10. 2.11. 6.11. 9.11. 13.11.
16.11.
20.11.
27.11.
11.12.
17.12.
30.12.

-

4.10. - IV FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ
MUSICA SACROMONTANA
10.10. - Dni Skupienia AA
11.10. - Pielgrzymka parafii Leszczyñskich
15.10. - Rekolekcje dla koœcielnych i dekoratorów
18.10. - Rekolekcje dla Odnowy w Duchu Œwiêtym
25.10. - Dni Skupienia dla rodzin i przyjació³
uzale¿nionych od alkoholu
5.11. - Rekolekcje dla Ksiê¿y
8.11. - Rekolekcje dla "Caritas"
13.11. - Rekolekcje dla Ksiê¿y Federacji Kongregacji
Oratorium œw. Filipa
15.11. - Rekolekcje Biblijne
19.11. - rekolekcje dla Ksiê¿y
22.11. - Rekolekcje dla "Caritas
29.11. - Rekolekcje dla Ró¿ Ró¿añcowych
13.12. - Skupienie dla M³odzie¿y ¯eñskiej
20.12. - Dni Skupienia AA
2.01. - Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bo¿ej i œw. Filipa
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Radujmy siê
STARA SIÊ BYÆ POGARDZANYM
Gdy zdarzy³o mu siê (œw. Filipowi) przyjmowaæ odwiedziny
jakiejœ dostojnej osoby, stroi³ siê umyœlnie w najbardziej
komiczne ubrania i zamiast zabawiaæ goœcia powa¿nymi
rozmowami, opowiada³ dykteryjki, koñcz¹ce siê czêsto
dowcipnymi zwrotami.
Pewnego razu przyby³ do Chiesa Nuova, aby go odwiedziæ,
szlachcic rzymski Lorenzo Altier, który Œwiêtego nigdy nie
Œw. Filip Neri widzia³. Honory domu pe³ni³ lekarz Angelo da Bagnorea, który
go przedstawi³ Filipowi.
Jakie¿ by³o zdumienieAltieriego, gdy zobaczy³ go przed sob¹ zachowuj¹cego siê bardzo
œmiesznie! Ubrany by³ w star¹ kurtkê, na g³owie mia³ czerwon¹ myckê a na nogach bia³e
pantofle.
Lekarz, który towarzyszy³ Altieriemu, wyczuwaj¹c jego zdziwienie, wyjaœni³
powód, dla którego Œwiêty ubra³ siê w ten sposób. Gdy siê dowiedzia³, ¿e Filip post¹pi³
tak dla umartwienia siê, by³ tak bardzo tym zbudowany, ¿e powraca³ kilka razy, aby
z³o¿yæ mu wizytê i s³ucha³ go z wielkim szacunkiem.
Te osobliwe sposoby przyjmowania przez Filipa goœci nie mog³y z pewnoœci¹ podobaæ
siê jego uczniom, którzy obawiali siê, i¿ utraci powa¿anie, jakim wszyscy Œwiêtego
darzyli. Jeden z nich oœmieli³ siê powiedzieæ mu:
- Ojcze, by³oby dobrze, gdyby Ojciec wobec niektórych szacownych osób przyj-mowa³
powa¿niejsz¹ postawê, poniewa¿ ktoœ, kto Ojca nie zna, móg³by siê prze-cie¿ zgorszyæ!
Aon, poderwawszy siê, odpowiedzia³:
- Chcia³byœ, aby inni mówili, ¿e jestem cz³owiekiem, który potrafi wypowiadaæ piêkne
s³owa, co! Nie widzisz, naiwniaku, ¿e wtedy mówiliby: Filip jest œwiêtym?
- Niech tylko przyjd¹ do mnie szlachcice i arystokraci - doda³ - niech tylko przyj-d¹, a ja
post¹piê jeszcze gorzej!
W tym momencie nieroztropny doradca oberwa³ g³oœne uderzenie w ty³ g³owy, które
nauczy³o go nie wtr¹caæ siê w sprawy, które go nie dotycz¹.

NISKIE MNIEMANIE O SOBIE
Pewnego razu lekarz domowy, Angelo Vettori, przychodz¹c do Filipa, zasta³ go
siedz¹cego przy stoliku i p³acz¹cego nad ksi¹¿k¹. Aby go pocieszyæ, zapyta³:
- Dlaczego Ojciec p³acze?
- Widzisz - odpowiedzia³ - ten Œwiêty, którego ¿yciorys akurat czytam, opuœci³ œwiat,
aby s³u¿yæ Bogu… podczas gdy ja, ja nie zrobi³em niczego dla Boga i wszyscy s¹ lepsi
ode mnie!
Na to poczciwy Vettori, aby podnieœæ go na duchu:
- Czy mo¿e nie jest prawd¹ - powiedzia³ - ¿e tak¿e Ojciec opuœci³ ojczyznê, rodzinê,
maj¹tek, aby poœwiêciæ siê s³u¿eniu Bogu?
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Radujmy siê
- tak - odpowiedzia³ Œwiêty - ale to jest za ma³o; powinienem by³ uczyniæ wiêcej, o
wiele wiêcej!
- i szybko doda³:
Pos³uchaj Angelo, co byœ powiedzia³, gdybyœ zobaczy³ mnie ch³ostanego batem na
ulicy? Powinieneœ wtedy powiedzieæ:
- Oto ten Filipek, który wydawa³ siê taki dobry!... Do³ó¿cie mu i porz¹dnie
wygrzmoæcie go!
Mówi¹c to, nie potrafi³ powstrzymaæ ³ez.
Przedruk: Oreste Cerri "Filip Neri - Anegdoty o Œwiêtym"

Ma³a dziewczynka rozmawia³a z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel twierdzi³,
¿e jest fizyczn¹ niemo¿liwoœci¹, by wieloryb móg³ po³kn¹æ cz³owieka. Pomimo, ¿e jest
taki wielki, jego gard³o jest zbyt w¹skie. Dziewczynka upiera³a siê, ¿e przecie¿ Jonasz
zosta³ po³kniêty przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzy³, ¿e to fizycznie
niemo¿liwe. Na to dziewczynka:
- Gdy bêdê w niebie zapytam o to Jonasza.
-Ajeœli Jonasz poszed³ do piek³a? - pyta z³oœliwie nauczyciel.
- Wtedy pan go zapyta!
Po skoñczonym egzaminie profesor wpisa³ do indeksu studenta tylko jedno s³owo "Idiota".
Ten przeczyta³, popatrzy³ na profesora i mówi:
- Ale¿ pan roztargniony, mia³ pan wpisaæ ocenê, a pan siê podpisa³.
Nauczyciel napisa³ w dzienniczku uczennicy:
- Pañska córka Zosia jest nieznoœn¹ gadu³¹.
Nazajutrz dziewczynka przynios³a dzienniczek z adnotacj¹ ojca:
- To pestka gdyby pan s³ysza³ jej matkê!
Siedz¹ dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, ¿eby siê pouczyæ.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, a¿ mi przejdzie
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem:
- Baco, a co by by³o, gdyby ta lina siê urwa³a?
- A to by by³o.... trzeci roz w tym tygodniu…
Turysta spotyka bacê i pyta:
- Baco, mogê przejœæ przez wasz¹ ³¹kê? Chce zd¹¿yæ na poci¹g o 10:40.
- IdŸcie, idŸcie, a jak spotkacie mojego psa, to i na ten o 9:15 zd¹¿ycie!

oprac. Br. Franciszek Kiklica Cor
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INTENCJE MIESIÊCZNE APOSTOLSTWA MODLITWY

INTENCJE
MIESIÊCZNE
APOSTOLSTWA
MODLITWY
PADZIERNIK:
Misyjna: Aby ca³y lud Bo¿y, któremu Chrystus poleci³ iœæ i g³osiæ Ewangeliê
ca³emu stworzeniu, poczuwa³ siê do odpowiedzialnoœci za misjê i uwa¿a³ j¹ za
najwa¿niejsz¹ pos³ugê, jak¹ mo¿e ofiarowaæ ludzkoœci.
Kongregacyjna: Aby modlitwa ró¿añcowa by³a szczególnym umocnieniem
œwiêtogórksiej wspólnoty.
LISTOPAD:
Misyjna: Aby wierz¹cy ró¿nych religii, dziêki œwiadectwu ¿ycia i braterskiemu
dialogowi, jasno ukazywali, ¿e imiê Boga jest zwiastunem pokoju.
Kongregacyjna: Abyœmy wzorem œw. Filipa oraz œwiêtych i b³ogos³awionych
filipiñskich na pierwszym miejscu d¹¿yli do œwiêtoœci.
GRUDZIEÑ:
Misyjna: Aby w Bo¿e Narodzenie narody ziemi uzna³y w S³owie wcielonym
œwiat³oœæ oœwiecaj¹c¹ ka¿dego cz³owieka, a kraje otwar³y drzwi Chrystusowi,
Zbawicielowi œwiata.
Kongregacyjna: Abyœmy umieli dzieliæ siê ze sob¹ i z wszystkimi przybywaj¹cymi
do Sanktuarium niczym niek³aman¹ mi³oœci¹.
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Œwiêta Góra jest bezcennym skarbem - miejscem cudów
dokonywanych przez Maryjê, celem pielgrzymek,
domem spotkañ rekolekcyjnych,
Pomnikiem historii Prezydenta RP.
Ten skarb jednak niszczeje i wymaga remontów!
Ka¿dy mo¿e mieæ swój udzia³ w ratowaniu
œwiêtogórskich zabytków.
Ka¿da ofiara jest wa¿n¹ czêœci¹
ca³oœci ogromnych kosztów
zwi¹zanych z pracami remontowo-konserwatorskimi.
Ka¿dy gest jest wyrazem umi³owania Œwiêtej Góry.

Ratujmy razem PER£Ê POLSKIEGO BAROKU!
Wp³aty prosimy kierowaæ na konto:
Kongregacja Oratorium œw. Filipa Neri
w Gostyniu WBK
o/Gostyñ
74 1090 1258 0000 0000 2501 4420
z dopiskiem "na zabytki"
W roku 2010 zamierzamy dokoñczyæ ambonê w bazylice
i podj¹æ remont kapliczki Matki Bo¿ej Bolesnej
przy wjeŸdzie na Œwiêt¹ Górê.
(patrz fotografia na przedniej ok³adce)
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