Kwartalnik Świętogórski

		

kwiecień-maj-czerwiec 2010r.

nr 2/2010 (210) [rok XLIII]

		

Chrystus Zmartwychwstał! ALLELUJA!
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Od redakcji

Wszystkim Czytelnikom naszego czasopisma i pielgrzymom, którzy moDrodzy Czytelnicy!
dlą się w naszym Sanktuarium życzę
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer tej głębokiej radości i serc pałających
nadzieją a nade wszystko spotkań
Świętogórskiej Róży Duchownej!
z Chrystusem na codziennych droTo świąteczne wydanie naszego czaso- gach życia. Niech Pan da nam wszystpisma ma nieco zmienioną formę. Mam kim łaskę, by nasze oczy wiary nigdy
nadzieję, że spotka się ona z jeszcze więk- nie były na uwięzi, ale niech On
szym zainteresowaniem i rozwojem. sprawia nieustannie, by łuski spadały
Liczymy na współpracę z dotychczaso- z naszych oczu, tak byśmy rozpoznawymi i nowymi Czytelnikami.
wali Chrystusa przy każdym Łamaniu
Chleba.
Wielkanoc jest czasem radości!

Uczniowie w drodze do Emaus spotkali
Zmartwychwstałego. To spotkanie
wstrząsnęło nimi tak, że ich smutek i
beznadzieja zmieniła się w radość.

Pan rzeczywiście zmartwychwstał!

Alleluja!
Ks. Marek Dudek COr

Superior

ROK KAPŁAŃSKI

11 czerwca 2010 roku kończymy Rok Kapłański. Prosimy o modlitwę
za kapłanów, za przygotowujących się do tej wzniosłej misji oraz o nowe
powołania do służby Bożej, szczególnie z grona tegorocznych maturzystów.
W Polsce i na świecie wciąż potrzeba ludzi, którzy będą świadkami ewangelicznej miłości i radości.
O naszych kapłanach pamiętajmy zwłaszcza teraz, gdy jest czas jubileuszy
i rocznic święceń. Niech Maryja - Wychowawczyni Powołań Kapłańskich
prowadzi ich do wielu serc ludzkich.
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Aktualności

Z życia

KOŚCIOŁA

• Dziennik Bł. E. Bojanowskiego
2 marca w sali obrad plenarnych
Episkopatu w Warszawie zaprezentowano kompletne wydanie rękopisu „Dziennika” bł. Edmunda Bojanowskiego,
Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek .
•

Fenomen kultu
ks. Jerzego Popiełuszki
18 milionów osób, w tym dwóch
papieży, prezydenci i premierzy światowych potęg, ale przede wszystkim zwykli ludzie z całej Polski i świata
– nawiedziło grób sługi Bożego
ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele
św. Stanisława Kostki na warszawskim
Żoliborzu. Ten kult jest znakiem do kanonizacji.

•

Nowy Jork do całodobowej
spowiedzi
W Nowym Jorku w tegorocznym Wielkim
Poście odbyła się spowiedź trwająca
całą dobę non stop. Organizuje ją
grupa młodych katolików, którzy chcą
dać mieszkańcom metropolii okazję
do pojednania się z sobą, bliźnimi
i Bogiem. W inicjatywie uczestniczy 51
rzymskokatolickich parafii, rozsianych
po wszystkich dzielnicach Nowego Jorku.
Nietypowa pora spowiedzi pozwala na
skorzystanie z niej osobom, które często
wracają późno po pracy lub pracują
w niedziele i święta. Odchodzi się też od
spowiedzi w tzw. pokojach pojednania,
które na życzenie wiernych zastępuje
się starymi konfesjonałami. Okazuje
się, że konfesjonał zachęca bardziej
do wyznania grzechów, niż rozmowa
z księdzem twarzą w twarz – powiedział

jeden z amerykańskich duszpasterzy.
Nowojorska inicjatywa wpisuje się
w tamtejsze obchody Roku Kapłańskiego,
którego patronem jest niestrudzony
spowiednik z Ars, św. Jan Maria Vianney.
•

Rada Europy o kompetencjach
Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka
Do kompetencji Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka nie należą kwestie,
które dotyczą zachowania tradycji
i kultury poszczególnych krajów, jak na
przykład obecność krzyży w miejscach
publicznych – czytamy w deklaracji krajów
członkowskich Rady Europy. Deklaracja
polityczna Rady, która jest jego organem
założycielskim, wzywa go do jednolitego
i
rygorystycznego
zachowywania
reguł określających jego kompetencje.
W czasie dwudniowych obrad mówiono
m.in. o wyroku Trybunału przeciw
obecności krzyży we włoskich szkołach.
Szczególnie ostro skrytykowali go
przedstawiciele Malty i Litwy.

• Wyrok dla „Gościa Niedzielnego”
Abp
Zimoń
komentując
wyrok
na „Gościa Niedzielnego”, wskazuje
na aktywność środowisk aborcyjnych,
które za wszelką cenę chcą doprowadzić
do nowych ustaleń prawnych w Polsce
– napisał w oficjalnym oświadczeniu.
Archidiecezja katowicka jest wydawcą
„Gościa Niedzielnego” i także przeciwko
niej jest skierowany wyrok sądowy.
Ale orzeczenia sądowe nie mogą
ingerować
w
ludzkie
sumienie.
Abp Zimoń przypomina, że aborcja to
pierwsza przyczyna śmierci w Europie.
•

W Hiszpanii parlament uchwalił
liberalną ustawę o aborcji
Zgodnie z tą ustawą nawet 16-latki
będą mogły dokonać aborcji, bez
powiadamiania o tym fakcie rodziców,
„gdyby miało je to narazić na szykany
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parlamentu nie wpłynęły dwumilionowe
marsze w obronie życia, milion podpisów
pod listem protestacyjnym ani kampania
organizacji pro-life: w 37 miastach
z 1,6 tys. billboardów spoglądał na
przechodniów ryś iberyjski (najbardziej
chronione zwierzę w Hiszpanii) oraz
raczkujące obok niemowlę, które pytało:
„A ja? Broń mojego życia!”. Politycy
zignorowali też tzw. Deklarację Madrycką,
w której kilkuset wybitnych genetyków
i biologów (są wśród nich ateiści) napisało,
że „prawo do życia nie wynika tylko ze
światopoglądu religijnego”, bo „jest dość
dowodów na to, że życie rozpoczyna się
w chwili poczęcia” i że wtedy „powstaje
osobnicza tożsamość genetyczna”. Dziś
nie potrzeba być człowiekiem wierzącym,
by wiedzieć, że 14-tygodniowy płód to
człowiek z ukształtowanym układem
nerwowym, komórkami mózgu i bijącym
sercem. W Hiszpanii dokonuje się obecnie
100 tys. aborcji rocznie. Przyczyną
większości z nich jest złe samopoczucie
lub stres u ciężarnych - stres głównie na
Ks. Adam Adamski COr

tle ekonomicznym. Czy ustawa wejdzie
w życie, zależało od podpisu króla
- katolika. Juan Carlos I jednak 7 marca
br. podpisał ustawę. Msgr. Ignacio
Barreiro, prezes włoskiego biura Human
Life International stwierdził: „Zgodnie z
kanonem 915 kodeksu kanonicznego Juan
Carlos I ściągnął na siebie ekskomunikę,
ponieważ jego działania bezpośrednio
skutkują usankcjonowaniem ekspansji
głęboko niemoralnej aborcji”.
• W Iraku trwa koszmar chrześcijan
Od 13 lutego w zamachach w Mosulu
zamordowano pięciu chrześcijan, jednego
raniono, a jednego uprowadzono. „Jeśli
tak będzie dalej, to wkrótce wszyscy
chrześcijanie opuszczą Mosul” – ostrzega
chaldejski arcybiskup tego miasta Amil
Shamaaoun Nona. „Przeżywamy koszmar
– wyznał ks. Baasil Abdul Noor z Mosulu.
– My nie chcemy wyborów, nie chcemy
swoich przedstawicieli [w parlamencie],
nie chcemy naszych praw. My chcemy po
prostu żyć”.

KOMENTARZ
liturgiczny

Od Wielkiego Piątku do radości
poranka Wielkanocnego
Przeżywany okres liturgiczny, a raczej
wymowa przejścia z okresu Wielkiego
Postu do czasu wielkanocnego zawiera
w sobie to, co możemy nazwać istotą
chrześcijaństwa. Pomyślmy, jaką logiką
kierował się świat w Wielki Piątek? Dla
Piłata ważne było wybrnięcie z kłopotliwej
sytuacji. Dla starszyzny żydowskiej
sukces polegał na uzyskaniu wyroku
skazującego dla Jezusa. Dla Barabasza,
szczęściem było uratowanie życia.
W kontekście logiki Wielkiego Piątku,
Jezus z Nazaretu był największym
przegranym. I oto z tej pesymistycznej
wizji świata wyłania się zupełnie nowy

obraz. Poranek Wielkanocny z pustym
grobem Jezusa, rzuca nowe światło na
to co ważne, na to, co możemy nazwać
życiowym sukcesem.
W świetle tajemnicy pustego grobu,
blednie polityczny kunszt Piłata; sukces
żydowskiej starszyzny i szczęście
uwolnionego Barabasza.
Czy moją codzienność przeżywam
szlochając przy grobie Dobrego
Człowieka, czy radując się z obecności
Zmartwychwstałego, który jest z nami,
aż do skończenia świata?

Z życia Kościoła
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Z życia parafii

Witaj, o Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu!
Obraz Róży Duchownej w naszych domach

O Rodzicielko białego jak śnieg
Kwiatu, witaj,
Panienko, słodka Ozdobo i Chwało
pierwsza moja, witaj.
arafia Świętogórska obchodzi
w tym roku 10-lecie swojego
istnienia. Z tej okazji od 6 marca 2010
r. wizerunek Świętogórskiej Róży
Duchownej nawiedza domy naszych
Parafian. Cudowny Obraz Matki Bożej
od XVI w. przyciąga nieustannie
pielgrzymów na Świętą Górę. Na czym
polega fenomen tego wizerunku, że wiele
osób, które choć raz się tu znalazły, nie
wyobrażają już sobie swojego życia
duchowego bez odniesienia do Świętej
Góry? Prymas Stefan Wyszyński nazwał
Różę Duchowną – Matką Uważnego
Spojrzenia. Może tu tkwi odpowiedź?
Gdy pośpiech i pobieżność niszczą relacje
ludzi między sobą i z Bogiem, tu na
Świętej Górze zawsze Ktoś na nas czeka
i patrzy w taki sposób, że wystarczy tylko
trochę dobrej woli, aby dostrzec, że moje
życie ma wartość, której nie określa ani
status materialny, ani pozycja społeczna,
ani nic innego poza mną samym.
Witamy Maryję w naszych domach
słowami umieszczonymi na obrazie przez
tajemniczego artystę: O Rodzicielko
białego jak śnieg Kwiatu, witaj, Panienko,
słodka Ozdobo i Chwało pierwsza moja,
witaj. W tych słowach witamy Matkę
i Syna. Oddajemy hołd Maryi jako Matce
i Dziewicy, a więc Kobiecie szczególnie
wybranej przez Boga i spełnionej we
wszystkim. Gdy patrzymy na obraz,
widzimy symbol i rzeczywistość.
Widzimy kwiat róży oraz Matkę i Syna.
Napis umieszczony na wizerunku

P

w pierwszej kolejności kieruje nasze
myśli w taki sposób, że symbol kwiatu
trzymanego w rękach Maryi odnosi się
do Chrystusa. To On jest najpiękniejszym
Kwiatem z ludzkiego ogrodu zasadzonego
przez
Boga
Ojca.
Ostatecznym
spełnieniem dzieła stworzenia człowieka
jest Syn Boży narodzony z Maryi
Dziewicy, o czym mówi św. Paweł:
W Nim bowiem mieszka cała Pełnia:
Bóstwo, na sposób ciała (Kol 2,9).
Chrystus – biały jak śnieg Kwiat, czyli
całkowicie niewinny, oddany doskonale
Woli Ojca, posłuszny aż do śmierci,
czego nie można powiedzieć o Adamie
i Ewie oraz reszcie ludzkiej rodziny.
Grzech
sprawił,
że
piękno
straciła nawet róża z rajskiego ogrodu
i stała się symbolem piękna ulotnego
i przemijającego. Odejście od Boga
oddaliło od człowieka pełne szczęście,
pozostawiając tylko jego namiastki.
W księdze Mądrości (2,8) znajdują
się pełne ironii słowa: uwijmy
sobie wieniec z róż, zanim zwiędną.
W mistyce chrześcijańskiej bardzo
szybko symbol róży odniesiono jednak do
Maryi, która przez swoją bezgrzeszność,
a więc niezafałszowana relacja z Bogiem
zapowiadała nadejście Mesjasza i powrót
do utraconego ogrodu szczęśliwości: raj
znów stanie się możliwy, ponieważ Bóg
stanie się bliski. Narodziny Maryi i Jej życie
całkowicie oddane Bogu zapowiadają
przełom w dziejach świata. Politycy tego
nie zauważyli, ale poeci tak. Seduliusz
(ok. 430 r.) opisał to następująco:
Jak pośród ostrych cierni delikatna
rozkwita róża,
Wolna od kolców, co ranią i krzew
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Tak z rodu Ewy wzrosła święta Maryja;
Nowa Dziewica zmyła winę swej
poprzedniczki.
Świętogórska Róża Duchowna w swoim
wizerunku odwiedzi w tym roku mieszkańców
Parafii pod Jej wezwaniem. Istotą peregrynacji
obrazu Matki Bożej po domach jest akt
ofiarowania siebie, i swoich bliskich na nowo
Chrystusowi – Jedynemu Zbawicielowi przez
wstawiennictwo Jego błogosławionej Matki.
Biblijny Jozue
zadeklarował w ważnym
momencie dziejów narodu, kiedy wahały się
jego religijne losy z odwagą: Ja sam i mój dom
służyć chcemy Panu (24,15). Była to decyzja,
która określiła nie tylko jego stosunek do wiary,
ale także przyłączyła się do niej cała wspólnota
jego domu. Przyjęcie do swego domu wizerunku
Maryi jest nie tylko wyznaniem wiary, ale może
także zmienić się nasze doświadczenie wiary
w jej rodzinnym praktykowaniu.

WAŻNE INFORMACJE
PARAFIALNE
Proboszcz: ks. Dariusz Dąbrowski COr

Msza święta parafialna
Godz. 19.00
w każdy pierwszy piątek miesiąca
kazanie tematyczne: o Dekalogu

Pierwsze piątki miesiąca
Od godz 18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu
i Sakrament Pojednania
Pierwsze soboty miesiąca
Godz. 18.30
Różaniec wynagradzający
Niepokalanemu Sercu Maryi
Godz. 19.00
Msza Święta z procesją ku czci NMP
(przynosimy świece)

Sługa Boży Ks. Wawrzyniec Kuśniak
(+1866), który przez 50 lat swojego kapłaństwa
wpatrywał się w oblicze Świętogórskiej Róży,
Zbiórki ministrantów
a teraz jego ciało spoczywa w podziemiach naszej
w każdą sobotę o godzinie 10.00
bazyliki, w jednym z kazań nauczał: Chwalmy
Ją nie tylko usty, ale i sercem, nie tylko słowy, Próby Świętogórskiej Orkiestry Dętej
ale i czystymi i świętobliwymi obyczajami,
w czwartki o godzinie 19.00
a wtenczas będzie nam Pośredniczką przed
Bogiem, będzie nam prawdziwą Matką.
Życzę wszystkim, którzy przyjmą do
swojego domu wizerunek naszej Pani ze
Świętej Góry, aby doświadczyli tej pierwszej
mądrości zapisanej w świętej Księdze, że
dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka
– uczynił go obrazem swej własnej wieczności
(Mdr 2, 23), abyśmy wszyscy ufnie oddali
się do dyspozycji Bogu, z całą naszą historią
i przyszłością Jemu znaną.
		

Próby Chóru PALESTRINA
w piątki o godzinie 19.00

BIURO PARAFIALNE
czynne w godzinach
Czwartek: 16.30-18.00
Sobota: 9.00-11.00

Z życia parafii

Ks. Dariusz Dąbrowski COr
Proboszcz

Tel: 065 572 00 14
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Katecheza
Ks. Tadeusz Badura COr

„Oto Baranek Boży,

który gładzi grzech świata”
(J 1,29)

W czasie liturgii eucharystycznej
zwracamy się do Syna Bożego Jezusa
Chrystusa w hymnie „Chwała na
wysokości” oraz w obrzędzie udzielania
Komunii św. imieniem „Baranek Boży”.
Na zakończenie każdej litanii również
wołamy – „Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata przepuść nam, wysłuchaj
nas, zmiłuj się nad nami, Panie”. To
imię, którym nazwał Jezusa również Jan
Chrzciciel – „Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata” (J 1,29) - jest pełne
Bożych treści i Bożych odwiecznych
planów. Bóg posługuje się ludzkim
językiem słów i znaków, aby przybliżyć
ludziom swoje zbawcze plany, aby
objawić swoją wielką miłość. W Piśmie
Świętym owieczka, ze względu na
łatwość z jaką poddaje się poleceniom
pasterza i trzyma się zazwyczaj blisko
niego, jest symbolem stosunku człowieka
do Boga. Mojżesz przed swoją śmiercią
modli się do Boga Jahwe: „O, Jahwe,
od którego zależy życie wszystkich istot
na ziemi, ustanów do kierowania tym
zgromadzeniem męża, który by na jego
czele wychodził i wracał, wyprowadzał
ich i przyprowadzał, by zgromadzenie
Pana nie było jak stado bez pasterza”
(Lb 27,16). Bóg pilnuje swojej trzody,

Katecheza

„gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta
nosi na swojej piersi, owce karmiące
prowadzi łagodnie” (Iz 40,11). Baranek,
który, jak żadne inne zwierzę daje się
sam prowadzić na zabicie, był najbardziej
ulubionym zwierzęciem składanym na
ofiarę w różnych religiach na całym bliskim
Wschodzie. W interpretacji symbolicznej
starotestamentalne baranki ofiarne są
zapowiedzią
nowotestamentalnego
Baranka, który oddaje siebie w ofierze za
całą ludzkość.
Najstarsza zapowiedź
Baranka Ofiarnego
To opowiadanie wydaje się pozornie
proste. Ale kryje ono niezwykłe, wprost
oszałamiające treści. Przypomnijmy sobie
ten fragment Księgi Rodzaju.
Bóg wystawia Abrahama na próbę.
„Abrahamie… weź swego syna jedynego,
którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju
Moria i tam złóż go w ofierze na jednym
z pagórków, jaki ci wskażę” (Rdz 22,2).
Abraham wstawszy o świcie, osiodłał osła
swego; a narąbawszy drew do całopalenia,
szedł na miejsce, które mu Bóg wskazał.
Na trzeci dzień Abraham spojrzawszy,
dostrzegł z daleka ową miejscowość.
I wtedy rzekł do swoich sług: Zostańcie tu
z osiołkiem, ja i chłopiec pójdziemy tam,
aby się pokłonić Bogu i potem wrócimy do
was. Abraham wziąwszy drwa do spalenia
ofiary włożył je na syna swego Izaaka,
zabrał ogień i nóż, po czym obaj się
oddalili. A gdy obaj szli razem, rzekł Izaak
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słucham, synu mój – zapytał: oto – ogień
i drwa do spalenia ofiary, a gdzież
jest jagnię na całopalenie? Abraham
odpowiedział: „Bóg upatrzy sobie
jagnię na ofiarę całopalną, synu mój”.
I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na
to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham
zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa
i związawszy syna swego Izaaka położył
go na tych drwach na ołtarzu. Potem
sięgnął po nóż, aby zabić swego syna.
Wtedy anioł Jahwe zwołał nań z nieba.
Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł – oto
jestem. Powiedział mu: „Nie podnoś
ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego!
Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo
nie odmówiłeś Mu nawet twego jedynego
syna”. Abraham obejrzawszy się poza
siebie, spostrzegł baranka uwikłanego
rogami w zaroślach. Poszedł więc, uwolnił
go i złożył w ofierze całopalnej zamiast
swego syna.
Po czym anioł Jahwe przemówił
głośno z nieba do Abrahama po raz
drugi: „Przysięgam na siebie, wyrocznia
Jahwe, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie
oszczędziłeś syna twego jedynego, będę
ci błogosławił; dam ci potomstwo tak
liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka
piasku na wybrzeżu morza… . Wszystkie
ludy ziemi będę otrzymywały dobra
za pośrednictwem twego Potomstwa,
dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu” (por
Rdz 22,1-19).
Czy można wyjaśnić dogłębnie
tę opowieść Starego Testamentu?
Czy można odpowiedzieć na wszystkie
pytania, które się tutaj budzą??? Ale
warto i trzeba się zastanawiać, nawet
wtedy, gdy okaże się, że wyniki refleksji
będą niezadawalające. Bóg przemawia
w ten sposób do przyszłości i On będzie
objawiał kolejne etapy realizacji swych

planów. W tym wydarzeniu przemawia
Bóg do Abrahama, dla którego Izaak jest
jedynym synem. W nim jest cała nadzieja
i miłość Abrahama. W imię tej nadziei
i zawierzenia opuścił Abraham swoją
ojczyznę i idzie ku nowej przyszłości,
prowadzony za rękę przez Jahwe
a teraz bierze drzewo, ogień i nóż. Trzy
długie dni drogi i myśli kotłujące się w
głowie, aż do obłędu. Pan, który obiecał,
dał syna – teraz odbiera? Jakby kazał
spalić to zawierzenie, tę nadzieję i całą
jego miłość. Może wspomniał Abraham
zwyczaje mezopotamskich religii, które
nakazywały składać ofiary z ludzi. On
tamte strony opuścił. I co teraz…?
Nie dowiemy się nigdy, co działo
się w duszy Abrahama. Pismo Święte
milczy. Nie czyni z tych wielkich rzeczy
dramatycznej literatury. Ale za nim Bóg
wstrzymał rękę Abrahama i za nim ocalił
życie Izaaka – stała się jasna rzecz inna.
Objawiła się wielka, ukryta wspaniałość
Abrahama, o której on sam pewnie nie
wiedział, że w nim ona jest. Potrafił
dokonać niewiarygodnej rzeczy. Potrafił
sprostać próbie! „Bóg wystawił Abrahama
na próbę” (Rdz 22,1). Odnalazł w sobie
samym tę wspaniałość, że wbrew ludzkiej
logice, wbrew sobie samemu, gdy wiązał
syna i podnosił nóż na niego – zawierzył
do końca, nie wiedząc, co będzie dalej.
I to było jego zwycięstwo, które
zachwyciło Boga. Okazało się, że Bóg
jest dalej Bogiem, który nie chce zabijać
ani wiary, ani nadziei, ani miłości, ale
doprowadza je do heroizmu. Abraham
poszedł do końca gdzie miało się rozwiać
„kuszenie” Boga, gdzie zdał próbę przed
Bogiem.
Gdy Abraham schodził radosny
z góry Moria wiedział wiele, ale nie
wiedział, że na tej górze stanie kiedyś
świątynia dla Jahwe. (por 2 Krn 3,1).
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- 10 Nie wiedział też, że na tej górze, której
on zbudował ołtarz, został dany znak,
którego Abraham nie mógł jeszcze
odczytać. Przyszedł bowiem taki dzień,
kiedy inny Syn dźwigał na barkach
drewno całopalenia – jak kiedyś Izaak,
kiedy Jednorodzony Syn Człowieczy
– Syn Abrahama wstąpił na stos ofiarny
– idąc dobrowolnie naprzeciw śmierci.
A Bóg nie zdjął z Niego tego drzewa, jak
to uczynił Izaakowi, synowi Abrahama.
Abraham nie mógł wiedzieć tego, co
my teraz wiemy, dzięki Objawieniu,
że ten baranek, który zastąpił Izaaka,
zapowiadał innego baranka – Baranka
Bożego, który został wplątany w ciernie
ludzkich dróg i ludzkich grzechów
i został wydany na całopalenie w zamian
za ludzką wiarę, nadzieję i miłość.
Bóg jest wierny w swych
obietnicach i planach, choć człowiekowi
jest trudno je zrozumieć. Abrahamowi
obiecał, że „wszystkie ludy ziemi będą
otrzymywały dobra za pośrednictwem
twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś
mego rozkazu”. Ale Bóg też zapowiedział
dziwne drogi realizacji swych planów.
„I wtedy to Jahwe rzekł do Abrama: «Wiedz
o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą
przebywać, jako przybysze w kraju, który
nie będzie ich krajem i przez czterysta lat
będą tam ciemiężeni, jako niewolnicy,
aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten
naród, którego będą niewolnikami, po
czym wyjdą z wielkim dobytkiem»” (Rdz
15,13-14).
Baranek paschalny
I znów bardzo zastanawiająca,
tajemnicza rzecz – ofiara Paschy w czas
Wyjścia, gdy Bóg Jahwe nawiedził ziemię
niewoli i odsłonił dalszy etap swoich
planów. Nie była to nowa materia obrzędu,
który zarządził Bóg. Przecież patriarcha
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Abraham złożył w ofierze całopalenia
zwierzę ofiarne – baranka, gdy Bóg
wstrzymał jego rękę z nożem wzniesioną
nad synem Izaakiem. Zarządzeniem Jahwe
było Święto Paschy, które ma trwać siedem
dni, a więc tyle, ile w Księdze Rodzaju
trwało stworzenie świata. Baranek ofiarny
nie jest składany na ołtarzu całopalenia,
ale jest pokarmem.
„I wezmą z krwi jagnięcia i pokropią
odrzwia i progi domu, w którym będą
spożywać. I podczas tej nocy spożyją
mięso pieczone w ogniu i spożyją je
z chlebem niekwaszonym… . Tak zaś
spożywać będziecie: biodra wasze będą
przepasane, sandały na waszych nogach,
laska w waszym ręku. Spożywać będziecie
pospiesznie i z bojaźnią, gdyż jest to
Pascha na cześć Jahwe… . To jest ofiara
Paschy na cześć Jahwe, który w Egipcie
ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan,
a domy nasze ocalił” (Wj 12, 7.8.11.27).
Pożywać będziecie spiesznie, nie
w gnuśności i bezpieczeństwie, lecz
jak ludzie, którzy są przechodniami
i pielgrzymami na ziemi. Pokarmem
stał się Baranek Paschalny, jednakże
pokarmem świętym, „jeśli co zostanie,
ogniem spalicie”. Tak postępuje się
z rzeczą świętą, aby uniknąć profanacji.
Pieczono baranka na otwartym
ogniu, nawleczonego na rożen. A jeden
kij przewleczony był wzdłuż ciała,
drugi zaś przez barki. I w ten sposób ten
starotestamentowy Baranek Paschalny
przechodzi przez ogień, nawleczony
na skrzyżowane drewno – „wisząc
na krzyżu”. „A kości jego łamać nie
będziecie”.
Krwi baranka nie spożywano, ani nie
palono ogniem. Krew uważano za siedlisko
życia i własność Boga. Nakazał im Pan,
iż by krwią baranka paschalnego pokropiono
progi i odrzwia domów Izraelitów, aby –
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został dom naznaczony krwią baranka
i wszyscy, którzy w nim się znajdują.
Wracam do myśli, że Bóg w Biblii
mówi językiem znaków i symboli, które
nie były ludziom z potomstwa Abrahama
całkiem nowe i obce. Nawiązuje do spraw,
które pasterskim nomadom były w jakiś
sposób znane, ale wprowadza, objawia
nowe treści i przemawia do przyszłości,
zapowiadając dalszy ciąg swoich planów
i skłaniając kolejne pokolenia do refleksji
nad planem Bożym.
Baranek – Sługa Jahwe
W języku biblijnym od słowa
„baranek” pochodzi również słowo „sługa
– niewolnik”. Mówi o tym w Księdze
Proroka Izajasza, w tej części, którą
nazwano Księgą Pocieszenia. Główną
myślą tej księgi jest przyjście Boga.
Prorok głosi, że Bóg przychodzi wyzwolić
swój lud uciemiężony przez wroga.
To wydarzenie przedstawia na wzór
wyjścia z niewoli egipskiej. Nie chodzi tu
o wyzwolenie w znaczeniu politycznym,
lecz przede wszystkim o wskrzeszenie
narodu do nowego życia w łączności
z Bogiem. Lud „ślepy i głuchy” (Iz
43,8) usłyszy na nowo głos swego Boga.
W tym Orędziu Pocieszenia pojawia się
postać Sługi – Baranka, jako pośrednika
między Bogiem a ludem wybranym
w dziele zbawienia. Jest On współsprawcą
zapowiadanego przyjścia Boga. On
jest głosicielem prawdy i przymierzem
między ludźmi a Bogiem. Otrzymawszy
od Boga Ducha, ma On nawrócić
i zgromadzić Izraelitów oraz stać się
światłością narodów. Wypełniając swoje
zadanie, głównie przez nauczanie, Sługa
Boży spotka się z licznymi trudnościami,
ale ich się nie ulęknie, gdyż pewien jest
Bożej Mocy. Dzieło zbawcze Boga dokona

się jednak głównie przez cierpienie
i śmierć Sługi, który w ten sposób
usprawiedliwi grzeszników, niezależnie
od tego, czy są czy nie są Izraelitami:
„Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu,
ich nieprawości On sam dźwigać
będzie” (Iz 53, 11). Prorok opisuje
objawienie zamiarów Bożych, jako coś
niebywałego i nieprawdopodobnego.
W oczach ludzkich zbawczy charakter tego
czynu Bożego jest osłonięty tajemnicą.
W uniżeniu Sługi ujawni się „ramię
Jahwe” czyli zbawcza moc Boga. Sługa
nie tylko nie wygląda na przywódcę,
ale w oczach ludzi jest człowiekiem,
którym należy gardzić. Sługa cierpi. Jego
cierpienie jest tak wielkie, że zniekształca
Go fizycznie. Wyniszczenie Sługi dzieje
się na oczach narodów. Sługa nie cierpi
jednak na próżno. Ponosi cierpienia
i śmierć między złoczyńcami ze względu
na grzechy Izraela i innych narodów. Sługa
Jahwe cierpi niewinnie, żeby przywołać
do opamiętania tych, którzy zawinili.
(por. Iz 57, 1). W tym znaku Baranka
– Sługi jest nowe to, że nie jest ukazany
grzech cudzy – grzech Egipcjan, którzy
ciemiężyli Naród Wybrany, ale jest
ukazany grzech nasz. „On obarczył się
naszym cierpieniem, On dźwigał nasze
boleści, a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy… . A Jahwe
zwalił na Niego winy nasz wszystkich”
(Iz 53,4-6).
Baranek – Dziecię
Od słowa „baranek” w języku
biblijnym pochodzi również słowo
„Dziecię”. Zastanawiającą jest rzeczą,
że Ewangelista Łukasz aż trzy razy mówi
o dziecięciu narodzonym z Maryi
i
złożonym w żłobie. „Kiedy tam
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- 12 przebywali,
nadszedł
dla
Maryi
czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go
w pieluszki i położyła w żłobie…”.
„A to będzie znakiem dla was:
znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki
i leżące w żłobie… . Poszli z pośpiechem
i znaleźli Maryję z Józefem i Niemowlę
leżące w żłobie” (Łk 2,6-7.12.16).
Żłób – to miejsce na pokarm dla owiec.
Teraz przy narodzeniu Jezusa – Bóg tak
pokierował wszystkimi okolicznościami,
aby objawić, że to nowonarodzone Dziecię
– Baranek, stanie się pokarmem dla owiec
– ludzi. Znowu objawienie Boże skłania
do refleksji i przemawia do przyszłości. To
Dziecię będzie karmiło Słowem, swoim
Ciałem i Krwią, jak to już zapowiedział
Bóg w święcie paschy w ziemi egipskiej,
w tym znaku uwolnienia z domu niewoli.
Gdy stanął nad Jordanem i wszedł
między grzeszników, Jan Chrzciciel
wskazał na Jezusa „Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata”. Ten Baranek
staje się pokarmem głosząc Ewangelię,
karmiąc Słowem Bożym. To, co Bóg
objawił w czasie Paschy w Egipcie
i przemówił do przyszłości – objawia się
teraz w Jezusie – Słudze Jahwe. Także
proroctwo Izajasza staje się czytelne teraz
w życiu Jezusa. „Sprawiłem, że Duch mój
na Nim spoczął; On przyniesie narodom
Prawo… nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku… .
Ja, Jahwe powołałem Cię z całą słusznością,
Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię Przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów, abyś otworzył
oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia
wypuścił jeńców, z więzienia tych,
co mieszkają w ciemnościach. Pierwsze
wypadki, oto już nadeszły, nowe zaś Ja
zapowiadam, zanim się rozwiną już wam
je ogłaszam” (Iz 42,1-3. 6-7. 19).
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Gdy nowe „wypadki się rozwijają”
– oto ten Sługa Jahwe – Jezus ogłasza –
„moim pokarmem jest pełnić wolę Tego,
który mnie posłał i wykonać Jego dzieło”
(J 4,34).
Dramatem Izraela stało się to, że kiedy
nadszedł czas, nie zdołał otrząsnąć się
z własnych wyobrażeń i rozumienia
znaków Pana, danych w pierwszą Noc
Paschalną w Egipcie. Święto Paschy było
dla ludu żywym świadectwem Przymierza,
pamiątką ocalenia, pamiątką wyjścia
z ziemi niewoli. Izrael oczekiwał w każdą
noc paschalną przybycia Mesjasza, którego
prorocy zapowiadali, właśnie w noc
paschalną, nie w inną. To się rzeczywiście
dokonało, właśnie w Święto Paschy. Gdy
Jezus niósł drzewo krzyża – nie rozumieli,
że Bóg zapowiedział to w znaku Izaaka
niosącego drewno na ofiarę całopalną.
Nie odczytali znaku – baranka wpiętego w
krzyż rożna w pierwszą noc paschalną w
Egipcie. Nie odczytali słów nakazu wtedy
przekazanych przez Mojżesza – „a kości
jego łamać nie będziecie”, które spełniły
się, i to pomimo przepisów surowego
prawa rzymskiego, gdy Jezus umarł na
krzyżu. Jak można było nie odczytać
tego zbiegu okoliczności, gdy Jezus
umierał owego 14 dnia miesiąca Nizan i to
w godzinie, gdy w świątyni zabijano
baranka paschalnego?
Wstrząsające są szczególnie te słowa,
które brzmią jak bluźnierstwo, a które są
zarazem proroctwem. Jezus stoi przed
Piłatem, który obmywa ręce i mówi – „nie
jestem winny krwi tego sprawiedliwego.
To wasza rzecz… . W odpowiedzi – cały
lud zawołał «Krew Jego na nas i na dzieci
nasze»” (Mt 27, 24-25).
Dlaczego tak się stało? Odpowiedzi
są dwie. Jedna dana nam jest przez
Mateusza, który często powtarza: „Stało
się to wszystko, żeby wypełniły się pisma
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się plany Boże. Drugą odpowiedzią jest
modlitwa wstawiennicza umierającego
Jezusa na krzyżu: „Ojcze przebacz im, bo
nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34).
Ciało i Krew Baranka pokarmem
na życie wieczne

Bardzo dawno temu człowiek
poczynił tę elementarną obserwację, że
jeśli się zrani człowieka, to razem z krwią
uchodzi z niego życie. To praktyczne
doświadczenie miało dla tamtych ludzi
swoje sakralne oblicze. Hebrajczycy
wierzyli mianowicie, że krew jest
siedliskiem życia, nośnikiem i duszą
życia. W konsekwencji krew jest więc
wyłączną własnością Stwórcy, który jest
Panem życia, gdyż od Niego pochodzi
wszelkie życie. Konsekwentnie też
uważali, że krew nie należy do człowieka
- ani do tego, który jest zabijany, ani do
tego, który zabija. Także i krew zwierzęcia
nie może należeć do człowieka, gdyż i ona
także była własnością Boga. Gdy Kain
zabija Abla, to Jahwe mówi do niego:
„Kainie, krew twojego brata woła do mnie
z ziemi” (Rdz 4,10). Dla ówczesnych
ludzi nie była to literacka metafora, ale
w pełni realna rzeczywistość. Do kogóż
ma wołać niewinnie przelana krew, jeśli
nie do Pana Stwórcy wszelkiego życia.
W Piśmie Świętym widzimy liczne
przejawy i konsekwencje takiej wiary
i takich przekonań. Nie wolno było
spożywać krwi ani też nie odkrwawionego
mięsa zwierzęcego. Połową krwi zwierząt
ofiarnych skrapiano ołtarz, a drugą
połową zaś skrapiano lud, wierząc, że
zawiązuje się w ten sposób Przymierze
poprzez krew, która należy do Boga. Dla
tamtych ludzi znaczyło to tyle, jakby
powiedziano: przez duszę życia, przez
tajemnicę życia, staje się przymierze z

Bogiem. Krew Baranka Paschalnego
była rękojmią życia i ocalenia (por Wj
12,13). Jezus był Hebrajczykiem tak, jak
i wszyscy apostołowie, którzy wyrośli
w kręgu takiego pojmowania krwi, która
jest świętą i tajemną własnością Boga.
Gdy w wieczerniku Jezus mówi
o rękojmi przekazywania życia przez
swoje Ciało i Krew, Apostołowie wiedzieli,
że chodzi o coś szczególnego i innego.
Ale pewnie przeniknął ich dreszcz grozy.
Mistrz ich stanął na skraju bluźnierstwa,
ponieważ mówił o spożywaniu krwi,
co było świętokradztwem sprzeciwiającym
się wszelkiemu staremu prawu, przepisom
i obyczajom religijnym. Na oczach
apostołów Jezus objawiał nową mistykę
krwi Boga Człowieka, która dotykała
w samym centrum dawnej hebrajskiej
mistyki krwi. Jezus czyni to podczas
Ostatniej Paschalnej Wieczerzy. „Gorąco
pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim
będę cierpiał. Albowiem powiadam wam:
Już jej spożywać nie będę, aż się spełni
w Królestwie Bożym” (Łk 22,15-16).
Teraz, w czasie tej Paschy, ma się
dokonać i urzeczywistnić to, co ona ma
naprawdę oznaczać i do czego Bóg przez
wieki przygotowywał Naród Wybrany.
W ramach tradycyjnej żydowskiej uczty
paschalnej – Jezus dołączył to Nowe. Wziął
chleb, wypowiedział błogosławieństwo,
następnie połamał go i podał uczniom
mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało
moje”. Następnie wziął kielich z winem
odmówił błogosławieństwo i podał,
aby każdy mógł się napić, mówiąc:
„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To
jest bowiem kielich Krwi mojej, Nowego
i Wiecznego Przymierza, która za was
i za wielu będzie wylana na odpuszczenie
grzechów. To czyńcie na moja pamiątkę”.
Podczas tej świętej uczty Jezus godził
się na przyszłe poświęcenie siebie.
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urzeczywistnił ofiarę z Siebie. Pozostało
już tylko jedno – dokonanie jej na
krzyżu. Po wieczerzy Jezus wychodzi
na spotkanie ofiary swego życia,
swojej krwi, do ogrodu Oliwnego.
W Wieczerniku Jezus ofiarowuje
doskonałość swojego człowieczeństwa
i
nieskończoną
świętość
swego
bóstwa, aby sprzymierzyć się z tym, co
w człowieku jest dobre. W Nim wszyscy
stają się jedno. To, co dla człowieka jest
wywyższeniem, dla Chrystusa staje się
uniżeniem. Bóg staje się chlebem. Służy
jakby na kolanach. Daje siebie ludziom
na życie, na świętość, na zbawienie.
W kielichu Ogrójca Jezus bierze z rąk Ojca
to, co w człowieku jest najsmutniejsze,
najboleśniejsze i najbrudniejsze. Bierze
brzemię wszystkich grzechów ludzi i całą
odpowiedzialność za nie przed Ojcem. Pot
i krew w Getsemani, krew biczowania,
krew krzyżowania i krew otwartego boku
jest naszym napojem i zbawieniem.
Pragnę zacytować kilka ostatnich zdań
kazania, które przygotowywał, ale już nie
dokończył i nie wygłosił, bo odszedł do
Pana sługa Boży ks. Bp Jan Pietraszko:
„Nie
zrozumielibyśmy
kielicha
mszalnego i jego zawartości, gdybyśmy
przeoczyli tajemniczy kielich podany
przez Ojca Niebieskiego w Oliwnym
Ogrodzie, w czasie przedśmiertnej
modlitwy i duchowego konania Chrystusa.
Ten kielich posiada łączność z kielichem
z Wieczernika i jest tak pełen goryczy
i cierpienia, że Chrystus wzdraga się go
pić i mówi do Ojca: a może jest jakieś
inne wyjście, żeby nie trzeba go było pić?
Ale jeśli trzeba, niech się dzieje wola Twoja.
(por Mt 26,39.42). To jest w gruncie rzeczy
ten sam kielich: w wieczerniku widziany
oczyma apostołów, którzy w nim widzą
tyle, ile zobaczyć mogą zwykłe ludzkie

Katecheza

oczy. Drugi raz oglądany w samotności
oczyma Chrystusa, pełen cierpienia
i pełen krwi, która jest przelana. Cierpienie
jest najtrudniejszą i najbardziej tajemniczą
sprawą towarzyszącą życiu człowieka.
Chrystus to rozwiązanie znalazł, ale nie
przez to, że wytłumaczył i uzasadnił,
nie przez to, że rozwiązał zagadkę, ale
przez to, że je przezwyciężył, że je wziął
na siebie…” (Największa miłość, Kraków
– 1996, str. 226/7).
Kilka razy wspomniałem, że Bóg
przemawia ku przyszłości. Również
Tajemnica Wieczernika podczas, której
Jezus położył na stole swoje Ciało,
i swoją Krew w kielichu postawił na stole,
bo „gorąco pragnął pożywać Paschę…”
położył pokarm na ludzkich drogach do
Królestwa Bożego, jako źródło życia
i zmartwychwstania. Pragnie, aby przez
pożywanie tego pokarmu, dokonała się
i utrwaliła się jedność wewnętrzna
pomiędzy tym ciałem, które przyszło
z ręki Boga, a ciałem moim przyjmującego
– zwykłym ciałem ludzkim, które
dzięki Ciału i Krwi Chrystusa ma być
wprowadzone i utrwalone w Bożej
wieczności. Jezus bowiem daje nam
swoje Ciało wzbogacone o swoje Bóstwo.
Pragnie abyśmy Go stale przyjmowali
- „Bierzcie i pożywajcie”. Człowiek – tak
łatwo umiera, a równocześnie tak bardzo
chce żyć. W tym „Baranku Bożym” – jest
gwarancja życia, ale i warunek życia. Jezus
Chrystus tak bardzo pragnie, aby każdy
adresat Jego słów – „bierzcie i jedzcie”
– usłyszał to wezwanie, żeby właściwe
je rozumiał i żeby codziennie odczuwał
głód tego Pokarmu oraz przenosił Go
w swoje wnętrze.

Z życia Sanktuarium
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Ks. Jakub Przybylski COr

SIEDEM OSTATNICH SŁÓW CHRYSTUSA
Prawdziwe
tłumy
zgromadziła
słowno-muzyczna medytacja Siedem
Ostatnich Słów Chrystusa, jaka miała
miejsce 28 lutego 2010 roku w Bazylice
Świętogórskiej. Zaprezentował ją i przeżył z melomanami wybitny aktor teatralny i filmowy Olgierd Łukaszewicz. Towarzyszyła mu muzyka Josepha Haydna w wykonaniu Kapeli Świętogórskiej.

fot. Karol Kasperski
Wydarzenie to było okazją do głębokiego
przeżycia Wielkiego Postu.
Podczas nabożeństw i medytacji pasyjnych budzą się w nas wzniosłe uczucia: dorastamy do człowieczeństwa,
uświadamiamy sobie nasze grzechy
i słabości, powstaje jakaś odraza względem
oprawców i solidarność z umierającym
Jezusem. Choć ta warstwa uczuciowa jest
niezbywalnym elementem tego okresu
liturgicznego, to dopiero w jej głębi kryje się prawdziwe teologiczne przesłanie.
W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
zostaje otwarte dla nas niebo. O tej prawdzie krzyża i o tym otwarciu nieba mówi
sam Chrystus wypowiadając ostatnich
siedem słów. Siedem to pełnia. A więc siedem słów Zbawiciela to testament, dopeł-

nienie Jego życia. Słowa te padły w dzień
Męki, w Wielki Piątek, 14 dnia miesiąca
nizan, około godziny szóstej. Słońce stało
w zenicie. W skwarze południa na Kalwarii rzymscy żołnierze do wysuszonych rąk
i nóg skazańca bez winy wbijali gwoździe
– żeby zmęczone ciało od krzyża nie
odpadło, żeby boleści były doskonałe. Chrystusowi pozostały trzy godziny
życia. Przez te najcięższe
trzy godziny przemówił
siedem
razy.
Więcej nie mógł – zamknął
Go brak sił, szyderstwa i dramat odrzucenia. Więcej nie było trzeba
– wypowiedział całe swoje boskie serce, które zostało zranione przez ludzką nieprawość.
Warto zauważyć, że
Siedem Ostatnich Słów
Chrystusa to tak naprawdę siedem ostatnich krótkich wypowiedzi, które łącznie zawierają
40 słów - jak 40 długich lat wędrówki Narodu Wybranego przez pustynię. Trwały
one w sumie nie więcej niż minutę, ale
obejmowały dzieje całego świata, któremu powiedział tylko tyle, aby zrozumiał
swoją nieprawość.
Tych siedem sentencji stanowiło
kanwę medytacji, która była próbą ludzkiego zrozumienia, tego, co działo się
w sercu umierającego Zbawiciela.
Zebrani usłyszeli tekst rozważań autorstwa dra ks. Grzegorza Strzelczyka z Krakowa.
Muzyka towarzysząca medytacji
to dzieło wiedeńskiego kompozytora,
Josepha Haydna. Jego słynne Oratorium nawiązujące do ostatnich słów zo-
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stało napisane na prośbę przełożonego
zgromadzenia Hermandad de la Santa
Cueva w Kadyksie. Z zadania wywiązał
się mistrz znakomicie, stwarzając jedno ze
swych najpopularniejszych dzieł. Kompozycja wykonana została po raz pierwszy
w Kadyksie w Wielki Piątek 1787 roku.
Sam Haydn tak o tym wspominał: Mury, okna i kolumny katedry były
pokryte czarną tkaniną, wielka lampa wisiała w centrum oświetlając mistyczną
ciemność. O północy drzwi katedry zostały
zamknięte i orkiestra zaczęła grać. Biskup
stanął za pulpitem, wypowiedział pierwszą z fraz z komentarzem, opadł na kolana
przed ołtarzem i przeżywał. Biskup wstawał
i klękał tak siedem razy i za każdym
razem orkiestra grała po jego komentarzu.
Podobny klimat i wzniosłe uczucia
towarzyszyły świętogórskiej premierze
dzieła. Mogliśmy podejść cicho pod krzyż
i wsłuchać się w siedem słów płynących
prosto z najczulszego serca wszechświata.
Wspaniałe przeżycia te umożliwili
nam artyści: Olgierd Łukaszewicz – wybitny aktor teatralny i filmowy oraz Kapela Świętogórska w składzie: Łukasz
Nazarczuk – I skrzypce, Martyna Szymkiewicz II skrzypce, Wojciech Czemplik
– altówka, Łukasz Kurzawski – wiolonczela.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świetogórskiej
im. Józefa Zeidlera.

PORADNIA RODZINNA
sala oratorium
czynna w godzinach
Piątek: 18.00-20.00
mgr Barbara Dopierała

Ewa i Remi Dolata

Róża dla małżeństw,
czy róża jerychońska?
Walizka i 2 plecaczki... Wybieraliśmy
się na to spotkanie od 2 lat. Szlak był
przetarty już trzy lata wcześniej, a nasz
starszy syn, za każdym razem kiedy
jechaliśmy na niedzielną Mszę św. na
Świętą Górę dopytywał się o rekolekcyjne
przedszkole. W końcu decyzja została
podjęta. Chłopacy równie podekscytowani,
jak my. Mamy jechać na 3 dni. Pod
znakiem małego zamieszania i wielkich
emocji upłynął czas przygotowania,
przecież trzeba spakować najpierw rzeczy
chłopców, a z ich pomocą pakowanie trwa
trochę dłużej. Dopiero na końcu jest czas
na wrzucenie do torby własnych rzeczy.
Jeszcze nie wyjechaliśmy, a Antoś i Tymek
już zaczęli się rozpakowywać. Modlimy
się o cierpliwość.
Pierwszy dzień… W piątek,
wieczorem, 12 lutego dobiegał końca
pierwszy
dzień
rekolekcji
„Róża
dla małżeństw” na Świętej Górze.
Przyjeżdżając tu, nie wiedzieliśmy do
końca jaka będzie forma, ale znając ludzi,
którzy przeprowadzą nas przez ten czas
i kilka innych małżeństw, które miały
uczestniczyć, spodziewaliśmy się co nas
może czekać, wiedzieliśmy że klimat
będzie nam odpowiadał. Jak się okazało,
mieliśmy trafne przeczucia. Formuła była
bardzo prosta: konferencja, modlitwa,
dyskusja i czas na przemyślenia, a przede
wszystkim czas na bycie tylko we dwoje
przed Panem Bogiem. Poza tym gwarne
i radosne spotkania przy posiłkach,
a do tego młodzież, która podjęła trudne
wyzwanie poprowadzenia przedszkola
rekolekcyjnego. Bez nich nie mielibyśmy
możliwości uczestnictwa w rekolekcjach.

Z życia sanktuarium
Tel: 783 70 45

Dzieci, w naszym przypadku 5 i 7
letnie, to skuteczne uziemienie. Róża
jerychońska…
Dziś ten czas spędzony w
świętogórskich murach wydaje się
historią. Nawet nie do końca wierzymy, że
udało nam się tam być. Historią jednak nie
jest to co pozostało w nas, bo ta historia
staje się tłem do zmian, które dokonują
się w naszym życiu. Róża jerychońska
potrafi przeżyć wiele miesięcy bez wody
i światła, jednak kilka godzin dostępu do

wody sprawia, że się rozwija i rozkwita.
Róża w takim stanie oczyszcza powietrze
pomieszczeń, ma właściwości zdrowotne.
Jednakże róża ta potrzebuje też suszy,
żeby później jeszcze bardziej, ponownie,
rozkwitnąć. Symbolizuje narodziny,
śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego
ten czas rekolekcyjnego zamyślenia,
spotkania był jak woda dla duszy. Jak
czas zmartwychwstania i narodzin
do nowego życia. Stając naprzeciw
siebie, na spotkaniach, konferencjach
i modlitwie, stawaliśmy również
naprzeciw trudnym i kontrowersyjnym
pytaniom.
Zakres
rozważań
był
wyznaczony przez tematykę czterech
konferencji: „Wiara jest fundamentem,
miłość - kresem”, „Kochanie, już cię nie
kocham...”, Wiara i miłość: trudny ideał”,
„Pod prąd”. To zdania, które słyszymy
nie tylko w telewizji. To pytania, które
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nierzadko dyktuje proza codzienności.
Rekolekcje udowodniły, że nie należy się
obawiać tego co trudne: trudnych pytań
i trudnych odpowiedzi, mimo że wymagają
radykalizmu. Świadomość, że Pan Bóg
rozumie ludzkie możliwości, daje wiarę
że nie tylko wystarczająco nas w tym
wesprze, ale i rozłoży na raty cały ciężar
przezwyciężania słabości i otrzymania
pełni łaski. Każdy z nas otrzymał czas.
Na końcu mówi się rzeczy
najważniejsze. Dlatego jest to najlepsze
miejsce, aby podziękować
tym, którzy chcieli być
na
tych
rekolekcjach
i podzielić się z innymi swoim
doświadczeniem małżeństwa
i swoim doświadczeniem
Boga
w
małżeństwie,
którzy mają pytania i nie
boją się na nie odpowiadać
i brać odpowiedzialności
za tą wiedzę. Dziękuję
przyjaciołom i znajomym.
Cieszymy się, że mogliśmy
poznać tylu wspaniałych
ludzi. Nie sposób również przecenić trud,
który został włożony w przygotowanie
rekolekcji przez animatorów spotkań
i warsztatów. Wszyscy wyjeżdżaliśmy
szczęśliwi, a wielu wspominało o potrzebie
częstszych i systematycznych spotkań
w ramach duszpasterstwa małżeństw.
Słowa wdzięczności dla księdza Darka
za to, że podejmuje ten trudny temat
i chce rozumieć potrzeby i problemy
małżeństw. Taka postawa jest potrzebna
zwłaszcza dziś, kiedy wielu nie potrafi
sobie odpowiedzieć czym jest rodzina
i jakie ma znaczenie. Zdaje się, że dziś już
tylko nieliczni mają tę cenną świadomość,
że rodzina jest podstawą społeczeństwa,
i że to ona najskuteczniej działa
w procesie wychowania dzieci, budowania
od początku inteligencji emocjonalnej
i społecznej na poziomie rodziny.

Dom rekolekcyjny
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Autorytety

Ks. Leszek Woźnica COr

AUTORYTET tych i tamtych czasów
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kryzysem autorytetów chcemy pokazać sobie bł. Edmunda Bojanowskiego, który był wielkim autorytetem dla
sobie współczesnych i może nim być dla
nas, którzy żyjemy na początku XXI wieku.
Autorytet
błogosławionego
rodził się w wielkiej jego pokorze, jaką
zdobył w swojej relacji z Bogiem.
Dla Edmunda Pan Bóg był zawsze najważniejszy i zawsze na pierwszym

miejscu liczył się On i Jego najświętsza wola. Kiedy w życiu było trudno
mówił: „Niech będzie uwielbiona wola
Boża”. Powierzał Bogu swoje sprawy na gorliwej modlitwie, a zwłaszcza
w czasie Mszy św., w której prawie
codziennie uczestniczył.
Żyjąc Panem Bogiem budował w sobie
nie tylko człowieka pokornego i kryształowo uczciwego, ale nade wszystko człowieka wrażliwego na ludzką niedolę. To
on znany jest nam, jako wielki przyjaciel
dzieci, ubogich i chorych. Dobrocią swoją

najbardziej zdobywał sobie ludzkie serca
i w dobroć obleczony był autorytetem nie
tylko dla odbiorców swych licznych dzieł
miłosierdzia, ale również dla duchownych i świeckich, a nade wszystko dla
Sióstr Służebniczek, swoich duchowych
córek.
Dla potwierdzenia tych słów
warto przytoczyć tu parę cytatów.
Ks. Jan Koźmian, wielki współpracownik Edmunda w zakładaniu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i pierwszy jego komisarz, napisał, że Bojanowski był „chrześcijaninem gorliwym, całkowicie oddanym szlachetnym czynom,
wspaniałym współpracownikiem, człowiekiem o nadzwyczajnym duchu poświęcenia, człowiekiem świątobliwym,
od tak wielu lat zajmującym się ochronkami”.
Ludwik
Miłkowski,
przyjaciel
błogosławionego, mówi o nim, że „święta praca Edmunda i jego święte usilne starania, takie polskie, zjednały mu wielkie
uznanie wśród ludu i kleru”.
Zaś Margaret Taylor, założycielka Ubogich Służebnic w Anglii, po spotkaniu z Bojanowskim zwróciła uwagę, że „sprawia on wrażenie świętości, że jest w nim wspaniała prostota
i pokora oraz, że widać jasno, że jest człowiekiem, który dużo się modli”.
I
jeszcze
świadectwo
jednej
z sióstr Służebniczek: „Założyciel
był zawsze zrównoważony, głęboko
religijny i święty, i zawsze w nim znajdowałyśmy życzliwy uśmiech i słowo
zrozumienia”. Natomiast Matka Elżbieta Szkudłapska - pierwsza przełożona Zgromadzenia - kiedy miała wiele problemów i wątpliwości, także w sferze duchowej, 18.05.1867 r. napisała
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Edmunda]. Niepewność moja została
zaspokojona, z czego się ucieszyłam.
Święci przemawiają do nas nieustannie, bo oni są w Bogu na
zawsze. Oni przemawiają i jestem przekonany, że przy ich przykładzie życia
możemy znaleźć przewodnie autorytety. Rozważajmy życie bł. Edmunda,
który był autorytetem dla sobie współczesnych i niewątpliwie może nim być również dla nas. Jestem przekonany, że jego życie może stać się inspiracją, aby i we mnie
zbudowany został człowiek prawdziwej
pokory i dobroci, który na pustyni współczesnego świata stanie się dla bliźnich

niekłamanym autorytetem.

Ks. Marek Dudek COr

JAN PAWEŁ II
autorytet kapłański
Z woli Ojca Świętego Benedykta
XVI ten rok kościelny poświęcony jest
szczególnie tożsamości i posłudze Kapłana. Chciałbym w tym krótkim artykule zatrzymać się nad postacią wyjątkowego kapłana, jakim niewątpliwie był Ojciec Święty Jan Paweł II. Wiele już napisano o jego osobistej świętości i oddziaływaniu Najwyższego Pasterza Kościoła Katolickiego. To rozważanie jest raczej próbą znalezienia dla siebie jakiegoś
wzorca, ideału Dobrego Kapłana. Wiemy, że każdy człowiek idzie swoją niepowtarzalną drogą i każda świętość realizuje się w swój jedyny i niepowtarzalny sposób. Nie chodzi, więc o to, by
dokładnie naśladować kogoś, ale raczej o
odnalezienie samej istoty tajemnicy kapłaństwa, świętego kapłaństwa. Można
zadać pytanie na samym początku: co decyduje o tym, że ktoś jest „dobrym księdzem”? Czy ten, kto mówi piękne kazania,

czy ten, kto pięknie wyśpiewa liturgię, czy
może ten, kto posiada duże zdolności organizacyjne i podejmuje wiele akcji w swojej parafii?
Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej
książce „Dar i Tajemnica” pisze: „Powołanie kapłańskie jest misterium. Jest ono tajemnicą „szczególnej wymiany” – admirabile commercium – pomiędzy Bogiem
a człowiekiem. Człowiek oddaje Chrystusowi swoje człowieczeństwo, by mógł się
On nim posłużyć, jako narzędziem zbawienia. Chrystus zaś przyjmując ten dar, czyni
owego człowieka jakby swoim alter ego.
To fundamentalna prawda o kapłaństwie.
Kapłan to człowiek wprowadzony przez
Boga w sprawowanie świętych tajemnic.
Zatem kapłaństwo zależy od dwóch wymiarów: najpierw tego ludzkiego - niczym
płótno i rama obrazu i od tego wymiaru
boskiego, czyli od tego, co Artysta, czyli
sam Bóg namaluje na tym płótnie. O człowieczeństwie Jana Pawła II wiele można by powiedzieć – o cierpieniu, o wojnie
i innych przeżyciach zapisanych w jego
biografiach, ale zatrzymajmy się raczej na
odczuciach i świadectwach ludzi, którzy
mieli ten przywilej spotkać go na swojej
drodze życia. Był to człowiek bardzo głęboki, wrażliwy, otwarty na innych, który potrafił patrzeć na innych i słuchać
z niezwykłą uwaga i szacunkiem. Wielokrotnie ludzie, którzy przeżywali z nim
chwile spotkania doświadczali tej uwagi
i szacunku. Czuli, że naprawdę On ich
dostrzega i że nie są jednymi z wielu w tłumie, ale są naprawdę ważni. Tak jakby tylko
z nimi miał się spotkać. To ważne, by kapłan tak potrafił spotkać się z drugim
człowiekiem. Myślę, że jest wiele takich
momentów w życiu kapłana, gdy brakuje
tej uwagi i wiele spraw załatwiamy z jakąś
rutyną, bez spotkania z człowiekiem
a może nawet bronimy się przed takim
zaangażowaniem, bo to czasem wiele od nas
wymaga. Drugi wymiar kapłaństwa, to ten
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wymiar boski, to jego związek z Chrystusem. Można być dobrym człowiekiem, ale
to jeszcze za mało. Trzeba to człowieczeństwo oddać do pełnej dyspozycji Bogu,
który najlepiej wie, co zrobić z tym darem,
aby kapłan stał się narzędziem zbawienia. Co znaczy oddać człowieczeństwo do
dyspozycji Bogu? To znaczy stawać przed
Bogiem w pokorze – w prawdzie o swojej
słabości. Ta pokora Ojca Świętego objawiała się w Jego rozmodleniu. Każdy z nas
widział wiele razy jak modli się Jan Paweł
II. Każda Eucharystia, każda liturgia, każda modlitwa była wygłoszeniem prawdy,
że „Pan jest blisko”. To drugie doświadczenie osób, które spotykały się osobiście
z Ojcem Świętym doświadczenie promieniowania świętości. To znak tego zjednoczenia z Chrystusem.

Autorytety

Myślę, że te dwie cechy kapłaństwa
Jana Pawła II są uniwersalne i odnajdziemy je w postawie wielu świętych. Przywołam tu postać świętego proboszcza z Ars,
o którym Jan Paweł II napisał: Św. Jan
Maria Vianney zdumiewa przede wszystkim tym, że odsłania potęgę łaski działającej przez ubóstwo ludzkich środków.
Byłem wstrząśnięty jego heroiczną posługą konfesjonału.
Przy tej sposobności pragnę poinformować, że w kwietniu odbędzie się
peregrynacja relikwii tego Świętego po
Archidiecezji Poznańskiej. Przybędą
także na Świętą Górę, gdzie będziemy
się modlić o świętość dla kapłanów. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wieczorną modlitwę w niedzielę 25 kwietnia
o godzinie 22.00.
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Srebrna zasłona z cudownego obrazu

Matki Boskiej na Świętej Górze w Gostyniu
ultura
baroku
przydawała
cudownym wizerunkom niezwykłą
oprawę umieszczając je w scenerii rozbudowanych nastaw ołtarzowych
o wyszukanych programach ikonograficznych dobrze korespondujących z ich znakomitym kunsztem
artystycznym. Jednym z często
stosowanych
środków
potęgujących odbiór religijny były
zasłony
podkreślające
element niezwykłości i tajemniczości. Przy modlitewnym śpiewie, fanfarach, dymie kadzidła,
migotliwym blasku świec i rozproszonym świetle, przefiltrowanym
przez pęcherzykowate szyby albo
witraże, unosiła się w górę zasłona
odsłaniając cudowny wizerunek,
uchylając rąbka tajemnicy niebiańskiego dworu. Jeśli sam materialny budynek kościelny i ceremonia
liturgiczna była symbolem niematerialnego kościoła i liturgii niebiańskiej, to właśnie tu uczestnicy liturgii ziemskiej partycypowali w tym, co odsyłało poprzez znaki
i symbole do rzeczywistości transcedentnej i niewidzialnej. Wydaje się, że
ceremonia
odsłaniania
wizerunków
otaczanych aurą cudowności aranżowana była na wzór ceremonii dworu
cesarskiego, w której przy wykorzystaniu
wyszukanych środków wizualnych, ukazywał się poddanym sam władca. Przekładając ceremoniał dworski na liturgiczny, można powiedzieć, że powoli unosząca się zasłona ukazywała
słynący łaskami i cudami wizerunek, od-

K

dalony od wiernych przestrzenią fizyczną
i misternym półmrokiem, przydającym mu waloru nieogarnionej ludz-

Srebrna zasłona Obrazu Świętogórskiego
kimi zmysłami i rozumem tajemnicy. Wizerunek nie musiał błyszczeć
w świetle jaskrawych reflektorów, próbujących odsłonić i rozjaśnić to, co
z istoty swej jest niepojęte i zakryte, aby nawiązać duchowy kontakt
z Tym, kogo cudowny obraz przedstawia.
Oprócz dzielącej odległości i tajemniczego półmroku przed cudownym obrazem
świętogórskim wisiały trzy srebrne lampy
wotywne, symbolizujące płomień żywej

- 22 wiary, nadziei i miłości do Madonny. Lampy znakomicie wpisywały się i tworzyły
klimat sprzyjający przeżyciom religijnym, które poprzez doznania widzialne
kierowały się ku temu co niewidzialne.
W tym miejscu warto podkreślić, że tak
często spotykany zwyczaj intensywnego oświetlania cudownych wizerunków
i usuwania z ich otoczenia narosłych
przez wieki darów wotywnych, nie koniecznie sprzyja przeżyciom duchowym.
A przenoszenie wiecznych lamp i wiszących świeczników rzekomo zasłaniających święte obrazy, wyraz pobożności
i głębokiej wiary naszych przodków,
nie ułatwia dzisiejszemu człowiekowi
kontaktu z nadprzyrodzonością. Dawna
pobożność dobrze wyczuwała prawdę wypowiedzianą przez św. Tomasza
z Akwinu w hymnie eucharystycznym
- „co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas”. Dopełnieniem percepcji zmysłowej jest wiara, która prowadzi
od doświadczenia tego, co widzialne do
kontemplacji rzeczywistości niewidzialnej. Niniejszy artykuł ma za cel zapoznanie czytelnika z historią powstania srebrnej zasłony sprawionej dla cudownego
obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej,
zaprezentować sam zabytek oraz omówić
jego program ikonograficzny.
Historia fundacji
Źródła archiwalne nie wspominają o wcześniejszej zasłonie przy
cudownym obrazie Matki Boskiej.
Z dużym prawdopodobieństwem można
przyjąć, że w dawnym ołtarzu obraz był
eksponowany na stałe w centralnym polu1.
Powstanie srebrnej zasłony zbiega się
czasowo z fundacją nowego ołtarza
wykonanego przez wiedeńskich artystów
I. Provisore i J. A. Siegwitza2. Nowy ołtarz
pokaźnych rozmiarów wymagał też odpowiedniej oprawy wizualnej dla cudownego

wizerunku. Przekazy źródłowe podają, że
kontrakt na wykonanie zasłony zwarto 23
listopada 1724 r. ze złotnikiem Walentym
Widigerem z Kobylina (Aneks I)3. Mistrz
przyjął zlecenie na „urząd” tzn. podjął się
wykonać zasłonę z powierzonego przez
zleceniodawców materiału. Kongregacja przekazała złotnikowi osiemdziesiąt
grzywien srebra jedenastej próby (ok.
16 kg.)4. Kontrakt przewidywał wynagrodzenie w wysokości połdziewęta złotych, czyli osiem i pół złotego od każdej wyrobionej grzywny5. Złotnik zobowiązał się wykonać zamówienie na dzień
św. Jana Chrzciciela 1725 r. według podanego przez zleceniodawców wzoru.
Zasłona miała składać się z pięciu części i przedstawiać pośrodku postać Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z dwunastoma gwiazdami otaczającymi jej
głowę. Z pewnością mistrz otrzymał do
odwzorowania bardzo rozpowszechnione wówczas przedstawienie graficzne.
Z zachowanych dokumentów wynika, że
złotnik pracę wykonał na wymieniony
w umowie dzień, otrzymując zapłatę ok.
680 złotych.
O Walentym Widigerze niewiele
zachowało się informacji. Z ewangelickiej księgi metrykalnej (nr 2) z lat 17221746 wynika, że nasz złotnik był wyznnia ewangelickiego i pojął za żonę Marią Elizabeth. Małżonkom urodziło się
czworo dzieci: w 1722 r. Rosina Teodora, w 1724 r. Joanna Rosina, w 1726 r.
Johann Wilhelm, w 1729 r. Maria Elizabeth. Z uwagi na wyjątkowe pojawianie się w Kobylinie mistrzów tego rzemiosła, nie powstał tam samodzielny
cech złotniczy. Zapewne ci sporadyczni
mistrzowie przynależeli do cechu mieszanego. Jednym z pierwszych złotników, odnotowany w pocz. XVII w., był
Teodor Donep, prawdopodobnie Szkot
z pochodzenia. Jego warsztat zaopatrywał w sprzęty okoliczne kościoły, dwory
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- 23 i domy bogatszych mieszczan kobylińskich6. Z zapisków historycznych dowiadujemy się też o złotniku pochodzenia żydowskiego, a był nim Salomon Mendel,
który w 1739 r. zaświadczył o pożyczonych 300 zł. od ks. Rykalskiego proboszcza wyganowskiego7. Literatura wymienia jeszcze jednego kobylińskigo złotnika, pochodzenia niemieckiego, Efraima
Widigera. W 1753 r. spodziewano się, że
to on zostanie mianowany burmistrzem,
jednakże śmierć przekreśliła te zamierzenia8. Brak materiałów źródłowych, nie
pozwala bliżej ustalić pomimo zbieżności nazwisk, jego związków rodzinnych
z Walentym Widigerem.
Z zapisów kronikarskich wynika, że na
dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)
zamówienie zostało zrealizowane i można było zasłonę wraz z ramą zamontować
w centrum ołtarza głównego9. Zasłonę
przymocowano do stelażu nośnego, połączonego z systemem unoszącym i opuszczającym za pomocą liny i przekładni poruszanych ręcznym mechanizmem dostępnym z zakrystii. Z zachowanego rękopisu
archiwalnego dowiadujemy się, że w na
Sesji Kongregacyjnej w dn. 24 marca 1928 r. zadecydowano o sprawieniu
stalowej kasety o grubości 10 mm dla
cudownego obrazu10. Według kosztorysu wykonawcy p. Janaszewskiego kaseta miała kosztować 3750 zł. O zrealizowanym zamierzeniu świadczy umieszczona na dolnym brzegu płyty czołowej tabliczka firmowa z napisem
- Z. JANASZEWSKI / GOSTYŃ. Wtedy to srebrną zasłonę przytwierdzono do
ruchomej, stalowej płyty czołowej. Przez
ok. 270 lat obraz odsłaniano i zasłaniano
ręcznie. W początkach lat 90 – tych XX w.
znany ze swych niezwykłych umiejętności
i genialnych rozwiązań technicznych
p. Marian Kordus z Gostynia, przerobił mechanizm ręczny na elektryczny.
Mechanizm bezbłędnie funkcjonuje do dnia

dzisiejszego. Na podkreślenie zasługuje
takie wprowadzenie nowego rozwiązania,
które nie naruszyło substancji zabytkowej
świadczącej o dawnych technikach.
Prezentacja zabytku
Omawiany w artykule zabytek wykonany ze srebra próby 687 ‰ nie posiada
znaków złotniczych, ponieważ przedmiot
sprawiony ze srebra powierzonego nie
podlegał znakowaniu (il. 1). Przy wykonaniu zamówienia mistrz posłużył się takimi
technikami złotniczymi jak trybowanie,
rytowanie, fakturowanie i cyzelowanie.
Zasłona znacznie wgłębiona w stosunku do
ramy, posiada formę stojącego prostokąta
z wpisanym stojącym owalem. Prostokąt
o wymiarach 147 x 110 cm. składa się z pięciu blach zespolonych ze sobą za pomocą
nitów. Boki prostokąta tworzą cztery blachy, na które zachodzi pośrodku obwiedziony szeroką taśmą stojący
owal o wys. 107 cm i szer. 86 cm. Rama
ujmująca otwór na zasłonę, profilowana
i przytwierdzona nitami do podłoża posiada wysokość 160 cm i szerokość 124
cm. Środek każdego boku ramy dekoruje nałożona aplikacja zdobiona wstęgami, muszlami i rozetkami. Miejsca narożne zakrywają plastyczne listki akantu. Powierzchnię czterech blach zasłony tworzących tło dla owalu, szczelnie pokrywają sploty suchego akantu, kampanule,
przeplatające się wstęgi, rozetki. Naroża
podkreślają pojedyncze muszle. Połączenia blach w czterech miejscach zakrywają nałożone apliki obwiedzione wstęgami
i zdobione pojedynczymi listkami akantu,
wolutami i muszlami. Taśmę
otaczającą owal zdobi wieniec
złożony
z kampanul, przepleciony krzyżowo w czterech miejscach wąskimi taśmami. Miejsce
centralne owalu zajmuje ukazana w całej
postaci Matka Boska ze złożonymi rękami w typie ikonograficznym Niepokala-
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- 24 nej. Madonna stoi na globie i półksiężycu
oplecionym przez węża. Z pyszczka węża
wychodzi strzała. Matka Boska ubrana
jest w długą suknię z dekoltem, zdobioną
suchym akantem, rozetkami, wstęgami
regencyjnymi oraz dwoma kwiatami goździka. Na suknię zachodzi płaszcz dekorowany rozetkami, przechodzący przez lewe
ramię i rozwiany za prawym barkiem.
Głowę Madonny z przymkniętymi oczami
i krótkimi włosami otacza płomienisto
– promienisty nimb oraz dwanaście gwiazd.
Na bose stopy nałożone są rzymskie sandały. Postać obiega wyryta majuskuła
z Księgi Pieśni nad pieśniami (4,7) - TOTA
PVLCHRA ES ET MACULA NON EST IN
TE (tłum. Cała piękna jesteś i nie ma w
Tobie żadnej zmazy). Madonnę otaczają z dwóch stron skłębione obłoki z trzema anielskimi główkami z każdego boku,
w liściastych kryzach i lokowanych włosach.
Przesłanie ikonograficzne
W sztuce baroku do ulubionych przedstawień inspirujących malarstwo, rzeźbę
i grafikę należał motyw Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wybór tematu dla zasłony podyktowany był
nie tylko popularnym wówczas przedstawieniem, ale przede wszystkim wezwaniem miejscowego kościoła11. Święto
Niepokalanego Poczęcia przejęte z liturgii
kościoła prawosławnego, zakorzeniło się
w kościele zachodnim już w XI w. W 1476 r.
papież Sykstus IV zaprowadził święto Niepokalanego Poczęcia do diecezji
rzymskiej, a papież Klemens XI w 1708
r. wprowadził je do liturgii Kościoła Powszechnego, jako obowiązujące w całym świecie katolickim. Święto ostatecznie ugruntował papież Pius IX w 1854 r.
bullą Ineffabilis Deus ogłaszając dogmat
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej

Maryi Panny12.
Przedstawienie Matki Boskiej Niepokalanej przekazuje naukę opartą na
wielowiekowej tradycji Kościoła o wolności Maryi za sprawą Ducha św. od zmazy
grzechu pierworodnego od chwili poczęcia. Podsumowaniem nauczania Kościoła
było stwierdzenie zawarte w bulli papieża Aleksandra VII Solicitudo omnium ecclesiarum z 1611 r.: Wznawiamy konstytucje i dekrety Rzymskich Biskupów wydane na korzyść twierdzenia, że dusza świętej Dziewicy Maryi już w akcie stworzenia
i połączenia z ciałem była udarowana
łaską Ducha Świętego i zachowana od
grzechu pierworodnego13.
W sztuce nowożytnej wyodrębnił się
temat Niepokalanej wywodzący się ze
średniowiecznych wizerunków Madonny apokaliptycznej, obrazującej walkę
z szatanem pod postacią smoka i ostateczne Jej zwycięstwo. Inspiracją dla tego
typu przedstawień był fragment z Apokalipsa św. Jana (12,1) – Potem wielki znak
ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej
głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Interpretacja rzymskokatolicka w tajemniczej
Niewieście upatrywała Matkę Mesjasza
jako nową Ewę14. Na stałe do programu
ikonograficznego wizerunków Niepokalanej weszły takie atrybuty jak półksiężyc,
wieniec z dwunastu gwiazd i smok zastępowany często przez węża. Od XVI w.
w ikonografii chrześcijańskiej księżyc
zaczął symbolizować czystość i duchowe piękno Maryi. Tekst zamieszczony
w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP porównuje piękno Maryi do
księżyca (Pulchra ut luna)15 nawiązując do wersetu z Pnp (6,10) Piękna jak
księżyc, jaśniejąca jak słońce. Św. Bernard z Clairvaux gwiezdny wieniec wokół głowy Madonny uważał za symbol dwunastu przywilejów Maryi (czte-
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- 25 ry przywileje niebiańskie, cztery przywileje jej ciała i cztery jej serca). W dwunastu gwiazdach dopatrywano się także dziewięciu chórów anielskich oraz
trzech stanów (męczenników, dziewic
i wyznawców)16. W świętogórskiej zasłonie treści plastyczne obrazujące typ
ikonograficzny Niepokalanej dodatkowo wzmacniają otaczające postać słowa
z Pieśni nad Pieśniami (4,7) - Tota pulchra
es et macula non est in te. Egzegeza katolicka ten werset odnosi do Maryi17. Motywem wyróżniającym Madonnę z analizowanej zasłony należy uznać dwa goździki
wkomponowane w ornament zdobiący Jej
suknię. W kwiatach i liściach goździka z
uwagi na formę przypominającą gwoździe
doszukiwano się przesłania pasyjnego oraz
symbolu męki i śmierci Zbawiciela. Goździki zamieszczone na postaci Maryi mogą
też oznaczać Jej cierpienia i współudział
w misterium męki i śmierci Chrystusa18.
Sztuka XVII w. spośród wielorakich
wersji plastycznych ukazujących Niepokalaną wypracowała odrębny typ ikonograficzny nazwany „Immaculatą idealną”,
który powszechnie przyjął się w kulturze
zachodnioeuropejskiej19. Typ Immaculaty idealnej ukazuje Madonnę w chwale
niebiańskiej, jako piękną panienkę nadziemskiej urody, bez Dzieciątka, z globem
i półksiężycem oplecionym przez węża,
wieńcem gwiezdnym wokół głowy, z rękami złożonymi do modlitwy albo skrzyżowanymi na piersi, otoczoną obłokami
z adorującymi aniołami. Immaculaty
idealne ukazywali na swych płótnach najznakomitsi malarze hiszpańscy i włoscy: Bartolome Esteban Murillo, Jusepe Ribera, Francisco de Zurbaran, Guido Reni, Luca Giordano, Giovanni Battista Tiepolo20. Na wyróżnienie zasługują subtelne Immaculaty Murilla o dziewczęcej urodzie, dużych
i głębokich oczach, cudownych ustach
i małych nosach, złotych włosach i lekko

zaróżowionych policzkach, jak tylko człowiek kochający prawdziwe piękno przedstawić potrafi. Sztuka polska obfituje
w tego typu przedstawienia najczęściej anonimowych artystów, występujące w słynnych ośrodkach kultowych jak i zapomnianych, prowincjonalnych
kościołach,
wykonane
z wielkim artyzmem i te malowane bardziej potrzebą serca aniżeli kunsztem
warsztatowym.
Typ Immaculaty idealnej reprezentuje przedstawienie wykute na zasłonie
z świętogórskiego sanktuarium. Ukazuje
Madonnę uwielbioną, otoczoną obłokami
promieniującymi niebiańskim światłem,
spotęgowanym szlachetnym blaskiem srebra. Madonna całą postacią wyraża poddanie się woli Bożej, akceptując zarazem
Jego zbawcze plany. Głowa lekko skłoniona oraz opuszczone oczy wyrażają czystość
i pokorę Służebnicy Pańskiej zapewne
decydującej o tym, że to Ona została
wybrana spośród wszystkich innych niewiast na ziemi. Gest modlitewnie złożonych rąk wyrażają gotowość przyjęcia
Słowa, które stało się Ciałem w Jej dziewiczym łonie.
Kultura sarmacka czasów nowożytnych obfitowała w srebrne kompozycje
stwarzające oprawę dla cudownych wizerunków. Oprócz zasłon pojawiały się
wówczas srebrne kolaże z plakietek wotywnych, sukienki, figury, antepedia i wyszukane aplikacje ołtarzowe. Świętogórska zasłona wpisuje się w ten srebrny nurt,
który panował przez prawie dwa stulecia.
Bliska czasowo analogia do omawianego dzieła pochodzi z kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (il. 2). Zasłona jasnogórska sprawiona w 1723 r., nieznakowana, pochodzi
prawdopodobnie z warsztatu uzdolnionego złotnika paulińskiego, brata Makarego Sztyftowskiego21. Złotnik na zasłonie
odkuł Niepokalane Poczęcie Najświęt-
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- 26 szej Maryi Panny w koronie zamkniętej i Dzieciątkiem. Kompozycja o niespotykanym programie ikonograficznym
składa się ze strefy ziemskiej i niebiańskiej. Dolna strefa, ziemska, ukazuje upa-
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dek pierwszych rodziców, grzech pierworodny i nadzieję odkupienia. Z ziemi
wyłaniają się dwie półpostacie Adama
i Ewy, a za nimi wyrasta drzewo życia
z owiniętym wężem. Adam trzyma owoc
winnego grona, na którym przedstawiono
Chrystusa Ukrzyżowanego zwyciężającego śmierć i szatana. Ewa podtrzymuje
owoc granatu – symbol Zmartwychwstania
Chrystusa. Obok prarodziców stoją rodzice
Maryi, św. Anna i św. Joachim z wychodzącymi z ich serca liliami, schodzącymi
się w kwiecie, na którym spoczywa Nie-

pokalana. Z serca Maryi wyrasta ulistniona łodyga zakończona kwiatem z umieszczonym w jego kielichu Dzieciątkiem
Jezus. Powyżej Madonny otoczonej
obłokami z aniołami wznosi się gołębica
Ducha św. i popiersie Boga Ojca
wskazującego lewą ręką na gołębicę. Niepokalana została ukazana jako Oblubienica Ducha Świętego. Tu, już należącej do strefy niebiańskiej, także występuje
półksiężyc opleciony przez węża
i podobny jak na świętogórskim
zabytku
napis
zamieszczony na banderolach podtrzymywanych przez anioły – Tota
Pulchra es Maria Et macula originalis non es in te.
Zasłonę otacza rama, bogatsza
niż w zabytku gostyńskim, w formie kwietnej bordiury wykonanej w 1673 r. przez złotnika Johana Lemana (Poznań?) fundacji Katarzyny i Zygmunta Działyńskich22. Górną części ramy
zdobi kartusz z napisem: SCANDITE MORTALES ALTA CACUMINA MONTIS HIC UOBIS
CUNCTIS FACTA MARIA SALUS (Wstąpcie śmiertelnicy na
wysokie szczyty gór; tutaj właśnie dla was wszystkich zbawieniem stała się Maria). Dolny odcinek ramy wypełnia kartusz z fundacyjną inskrypcją:
DZIEDZICZKO CZĘSTOCHOWSKIEY
MATKO BOSKA GÓRY IAKOŚ ZAMOŻNA MATKO IAK WSYNY TAK WCÓRY WSZYTEK MOY DOMEK CIEBIE
SWĄ DZIEDZICZKĄ GŁOSI NIECH GO
SYN TWOY YZTOBĄ W SWEY OPIECE
NOSI A. D. 1673. Kartusz fundacyjny
otaczają dwa putta podtrzymujące tarcze
herbowe: jeden z herbem Działyńskich Ogończyk z inicjałami Z[ygmunt] D[ziałyński] W[ojewoda] B[rzeski], oraz drugi
z herbem Witosławskich. Prawdą z ini-
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- 27 cjałami K[atarzyna] D[ziałyńska] W[ojewodzina] B[rzeska] S[taroscina]23.
W podsumowaniu można stwierdzić,
że autorem zasłony i ramy dla świętogórskiego obrazu był złotnik z Kobylina
Walenty
Widiger.
Umowę
na
wykonanie dzieła zawartą 23 listopada 1724 r. zrealizowano na dzień
24 czerwca 1725 r.
Przedstawione
w artykule dzieło ufundowane zostało
przez księży Filipinów, ze srebra powierzonego i według projektu podanego przez
zleceniodawców. Projekt wskazywał na
temat Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Widiger znakomicie
odkuł ornament świadczący o wysokich
kwalifikacjach warsztatowych. Z poważniejszymi problemami borykał się przy

wykonywaniu postaci figuralnych. Anielskie główki odkuł dość schematycznie,
jakby mistrzowi zabrakło polotu, a najprawdopodobniej brakowało mu wprawy do takich przedstawień. Sumarycznie
ukazał stopy Madonny, a zwłaszcza dłonie wskazujące na duże trudności warsztatowe w oddaniu szczegółów i zachowaniu poprawności anatomicznej. Pomimo tych zastrzeżeń należy uznać biegłość
mistrza w znakomitym wręcz wykonaniu
ornamentu, zachowaniu proporcji i dbałości o staranne opracowanie nawet bardzo
szczegółowych elementów. Przedstawione dzieło świadczy o dobrym poziomie
ówczesnego złotnictwa wielkopolskiego,
nawet tych warsztatów, które tworzyły na
prowincji.

Aneks I
Kontrakt na Tabulatę srebrną do W. Ołtarza24

Między Przewielebną Kongregacją Gostyńską Świętego Filippa Neriusza z jednej,
a Imć. Panem Walentym Widigerem Mieszczaninem Kobylińskim i Złotnikiem z drugiej strony, stawa kontrakt taki: iż Ojcowie pomienionej Kongregacyi dają Pany Widigerowi robić tabula tę srebrną i ramę. W tej Tabulacie tylko pięć sztuk zamyka się.
W środku przyjdzie Obraz Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej, jak najkształtniej
wybijany. Około głowy dwanaście Gwiazd – na podobieństwo tego Obrazy, któryśmy
mu dali we wszystkim jak tam są Aniołki, tak w tejże Tabulacie być powinno akomodowane. Na tę robotę bierze srebra naszego grzywien Siedmdziesiąt Proby jedenastej.
Od roboty zaś zgodziliśmy się po połdziewięta złotych od jednej Grzywnej. Tę zaś robotę jak najwyborniej na Święty Jan Imć. Pan Widiger wystawić submittuje się, to jest
w Roku przyszłym Tysięcznym Siedemsetnym Dwudziestym Piątym na pomieniony Święty Jan Chrzciciel punktualnie wystawić deklaruje. Który Kontrakt obydwie strony strzymać sobie przyrzekają pod Zakładem Summy tej, co Srebro wynosi, i na to się rękami
własnemi podpisują. Dzieło się w Kongregacyi Gostyńskiej. Dnia Dwudziestego Trzeciego Nowembra Roku Tysięcznego Siedemsetnego Dwudziestego Czwartego. X. Mikołaj Gawarecki na S. Górze Gostyńskiej S.P.N Oratorij Proboszcz mpp. X. Łukasz Krenski na S. Górze Gostyńskiej Superior mpp. X. Jan Ziembiński Congr. Oratorij Gostinensis Secretarius. X. Waniszewski Secretarius. Walenty Widiger Złotnik i Mieszczanin Kobyliński. Item odebrałem Ao 1725, Die 10 Januarij od Ichmościów Księży Kongregacyi
na S. Górze Gostyńskiej Grzywien Dziesięć Srebra eo fecie in Summa Grzywien Ośmdziesiąt z wzwyż pomienioną summą. Walenty Widiger Złotnik Kobyliński.
PRZYPISY:
1
Dawny ołtarz powstał z fundacji proboszcza gostyńskiego ks. Szymona Bartłomieja Hesperusa
(zm. 1646 r.), zob. A. Brzeziński, Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. I, Poznań 1869, s. 8.
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Kontrakt na powstanie ołtarza zawarty 30 listopada 1723 r. wspomina o wykonaniu dzieła
w przeciągu sześciu miesięcy, zob. Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osiadłej
przez Kongregacją Oratorij Świętego Filippa Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika (XVI – XIX w.) pisana w latach 1827 – 1836, przez ks. Kaspra Dominikowskiego, AFG (Archiwum Filipinów w Gostyniu) sygn. A 11, s. 290, Dopisy CIV, s. 167.
3
Tamże, s, 291, Dopisy CV, s. 168-169; A. Brzeziński, Pamiątka jubileuszu.., dz. cyt. s. 169.
4
Dominikowski przy omawianiu zmówienia na s. 291 podaje, że Kongregacja powierzyła złotnikowi osiemdziesiąt grzywien. Natomiast odpis kontraktu zamieszczony na s. 169 na początku
wymienia siedemdziesiąt grzywien, a w zakończeniu podaje osiemdziesiąt. W niniejszym opracowaniu za bardziej wiarygodną wartość przyjęto grzywien osiemdziesiąt. Grzywna to jednostka wagowa wynosząca ok. 200 g. Z uwagi na plastyczność materiału czystego srebra nie używa
się przy wykonywaniu przedmiotów, ponieważ byłyby zbyt miękkie. Dlatego przy wyrobie srebrnych przedmiotów stosuje się stop srebra z innym metalem poprawiającym odporność na działania mechaniczne. Dawniej zawartość srebra w stopie podawano w łutach przyjmując wartość 16
dla czystego srebra. Próba 11 oznaczała, że w stopie jest 11 części srebra i 5 części innego nieszlachetnego metalu (najczęściej miedź). Dawna próba 11 = dzisiejszej próbie wyrażaną w promilach - 687‰.
5
W tym miejscu dziękuję dr. M. Gradowskiemu za odczytane dawnej jednostki mierniczej.
B. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1858, t. IV, s. 316.
6
J. Łukaszewicz, Krótki historyczno – statystyczny opis miast i wsi w dzisiejszym powiecie krotoszyńskim aż po rok 1794,t. I, Obwód Kobyliński, Poznań 1869, s. 100-101.
7
Tamże, s. 26.
8
J. Dworzaczkowa, J. Kiwerska, J. Waleński, Kobylin zarys dziejów, Kobylin 1990, s. 82.
9
Kontrakt nie wzmiankuje o ramie, pisze ogólnie o tabulacie. Pod tym pojęciem należałby rozumieć ramę i zasłonę. Rama jest integralnie związana z zasłoną i obie noszą takie same znamiona stylistyczne.
10
Księga Protokółów od 1922-1931, AFG A/43, s. 95, nr 4.
11
Biskup poznański Hieronim Wierzbowski 8 września 1698 r. konsekrował nowo wzniesioną świątynie p.w. Niepokalanego Poczęcia MNP oraz śś. patronów Filipa Neri, Józefa, Franciszka z Asyżu, Floriana oraz biskupów Wojciecha i Stanisława, zob. Zbiór wiadomości.., dz. cyt. s.
212-213.
12
B. Nadolski, Liturgika. Liturgika i czas, t. II, Poznań 1991, s. 130.
13
Breviarium Fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań – Warszawa – Lublin
1964, s. 329.
14
Katolicki komentarz biblijny, wyd. zbiorowe, Warszawa 2001, s. 1560.
15
J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, Opole 1973, wyd. XXXIV, Na Nieszpory, w. 4, s. 408. Najwcześniejsze teksty godzinek poświęcone Niepokalanemu Poczęciu NMP sięgają XV w. Obecną
wersję przypisaną jezuicie A. Rodregeuzowi, zatwierdził w 1615 r. papież Paweł V pod nazwą
Offitium parvum Immaculatae Conceptionis BMV. Wydana drukiem w 1616 r. w Rzymie. W 1620
r. Godzinki przetłumaczono na język polski i w 1625 r. wydano drukiem, zob. Encyklopedia Katolicka, Lublin 1989, t. V, s. 1239.
16
M. Biernacka, Niepokalane Poczęcie, [w:] Maryja Matka Chrystusa. Ikonografia nowożytnej
sztuki kościelnej w Polsce, Nowy Testament, praca zbiorowa t. I, Warszawa 1987, s. 33.
17
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1990, s. 751, przy. 7.
18
J. Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, Kielce 2007, s. 113.
19
M. Biernacka, dz. cyt. s. 84-85.
20
Tamże.
21
J. Golonka, Ołtarz jasnogórskiej Bogurodzicy. Treści ideowe oraz artystyczne kaplicy i retabulum, Jasna Góra 1996, s. 99-102, il. 77-83.
22
Tamże, s. 76-80, il. 51-55.
23
Inskrypcje podana za: J. Golonka, Ołtarz jasnogórskiej.., dz. cyt. s. 78-80.
24
Zbiór wiadomości.., dz. cyt. Dopisy CV, s. 168-169.
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Sebastian Nowak

Tutaj pieniądz jest bogiem, a wiara w boga nałogiem

Kim jesteśmy? Dokąd dążymy?
Jakie znaczenie ma nasze życie? Jakim
wartościom należy je podporządkować?
Pytania, które od zarania dziejów zadawał
sobie człowiek, do dziś nie straciły na
swej aktualności.
Warto w kulturze „bezmyślenia
i gotowych odpowiedzi”, która jest dziś
tak często kreowana, na chwilę na nowo
zastanowić się nad tymi kwestiami. Warto
pomyśleć do czego zobowiązuje nas
przynależność do gatunku homo sapiens.
Wygodnie nie zawsze godnie
Człowiek potrafi w swym życiu
z wielu spraw zrezygnować, potrafi
ponieść wiele wyrzeczeń i często też
pozwolić, aby pozbawiono go wielu
dóbr
materialnych.
Jednak
jedną
z podstawowych kwestii, które są
integralnie związane z człowieczeństwem
jako takim, największą wartością ludzką
jest
godność człowieka. Godność
osoby ludzkiej traktuję tu jako termin
łączący wiele cech, które stanowią
o indywidualności człowieka, łączą się
one z talentami, godność jest zatem
wyrazem tego, co w człowieku najbardziej
wartościowe, co jest jego dobrem
osobistym i co wynika z jego stworzenia
i przeznaczenia.
To cecha, której nie wolno redukować,
której człowiek nigdy się nie wyrzeknie
i będzie o nią walczył, gdyż jest ona
niezaprzeczalnym źródłem jego wartości.
Wynika ona z faktu, że każdy człowiek, tak
jak i pierwsi rodzice, został stworzony na

Boży obraz i podobieństwo i ta cecha jest
nieutracalnym źródłem naszej wielkości,
bez względu na cechy indywidualne i na
fakt, jak bardzo człowiek stara się zatrzeć
to Boże podobieństwo, nigdy nie uda mu
się wyzbyć tej wartości, gdyż nie jest ona
zależna od człowieka w takim stopniu,
aby mógł o jej posiadaniu decydować.
Z racji tej Bożej instancji, każdej
jednostce ludzkiej należy się szacunek
i poszanowanie. Nie ma znaczenia wiek,
status społeczny, stanowisko – czasem
trzeba przypomnieć sobie i innym, że
pod względem człowieczeństwa wszyscy
jesteśmy równi, a zaszczyty, tytuły,
podległość – to tylko umowność, rola,
która wcześniej, czy później może się
zmienić. Niestety na co dzień o tym
zapominamy i zaczynamy żądać, poniżać,
wykorzystywać. Zbyt często człowiek
traktuje drugą osobę jako przedmiot
użycia. Następuje mechanizacja pracy,
życia publicznego a nawet rodzinnego.
W takiej sytuacji bliźni staje się
przedmiotem użycia, następuje jego
depersonalizacja, a co za tym idzie także
odebranie mu należnych dóbr osobistych.1
Inną kwestią jest podległość zawodowa,
gdzie często miejsce przykazania miłości
bliźniego zajmuje umiłowanie siebie
samego i swej władzy. Niewiele jest
osób, które tak potrafi wykorzystywać
swą władzę, by inni tego nie odczuwali,
by praca była współdziałaniem, a nie
rządzeniem. Oczywiście potrzebna jest
tu odpowiedzialność obu stron. Mobing,
Szerzej to zjawisko opisuje: K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność.t.1
1

- 30 wyzysk, zastraszenie jak często te pojęcia
pojawiają się na naszych ustach. Człowiek
bowiem nie tylko jest podmiotem działania,
ale bywa również jego przedmiotem. Co
krok zdarzają się takie czyny, które mają
za przedmiot drugiego człowieka.2
Niestety, często zostaje zachwiana
równowaga między „mieć i być”. Im
więcej dóbr doczesnych, im wyższy
stopień zamożności, tym trudniej zza
tej góry zobaczyć drugiego człowieka.
Przypominają się tu słowa Stachury:
„człowiek człowiekowi pumą, człowiek
człowiekowi dżumą”. Miejsce drugiej
osoby zajmują przedmioty, które
doskonale
wypełniają
powstającą
pustkę lub przeciwnie człowiek zostaje
zredukowany do rangi przedmiotu.
Przestaje dziwić fakt, że w
supermarkecie pracownik wzywany jest
jako numer, że uczeń jest tylko numerem w
dzienniku, że pracownik jest zredukowany
do stanowiska pracy, a zdanie obywatela
państwa staje się procentem po przecinku,
a mieszkaniec jest tylko (!) wyborcą.
Wszechobecna liczba i mechanizacja
naszego życia powodują, że istnieje realne
niebezpieczeństwo pozbawiania dóbr
osobowych co w konsekwencji prowadzi
do tego, że człowiek niewiele różni się w
takim układzie od maszyny, która ma w
sposób bezmyślny, beznamiętny i tylko
efektywny wykonywać powierzone jej
zadanie. Ale to nie jedyne zagrożenie,
które grozi człowiekowi XXI wieku. Do
nadużyć dochodzi także w dziedzinie
życia społecznego, gdzie cel uświęca
środki i dla własnego szczęścia i w imię
egoizmu można wykorzystywać innych
ludzi.

Nowy człowiek, nowa moralność
Skrajnym
przykładem
prób
pozbawiania
człowieka
wartości
osobowych były ustroje totalitarne, które
w imię źle pojętych ideałów narodowych
negowały odmienność kulturową i
rasową. Gdy już to się udało i człowiek w
oczach innych stracił swą godność stał się
w konsekwencji równy zwierzętom, które
można beznamiętnie zabić. Wytwarza to
nową moralność, która usprawiedliwia
zabicie każdego człowieka, który należy
do świata „zewnętrznego”. I tak jak jeszcze
dziś pamięć wojny i obozów oburza i
przeraża, tak już z dużo większą rezerwą,
czy nawet zrozumieniem podchodzimy do
aktów nietolerancji wobec osób chorych,
starych czy o innych przekonaniach niż
większość społeczeństwa. Łatwiej wtedy
o napiętnowanie, które może doprowadzić
do aktów wandalizmu i chuligaństwa, a
nawet bestializmu.
Coraz częściej słychać w środkach
masowego przekazu, że oto znów młodzi
ludzie zabili swojego kolegę, kibice
prowadzili regularną bitwę na śmierć
i życie, pielęgniarz lub lekarz zabijał
pacjentów lub kilku pijanych skinów
torturowało i pobiło na śmierć Murzyna
albo znów ktoś obrzucił kamieniami
chorych na AIDS. Z czego to wynika?
Być może właśnie z powolnego zatracania
poczucia, iż każdy człowiek posiada
dobro osobiste, które jest nieutracalne
i które nigdy nie może postawić go poza
obręb ludzi. I właśnie z tego powodu
każdej jednostce ludzkiej należy się cześć
i poszanowanie ze względu na jej
godności, dla jej godności.
W świecie dużych zabawek
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K. Wojtyła.op.cit.s.26

Człowiek, który żyje w świecie
przedmiotów i podporządkowuje swoje

- 31 życie zdobywaniu coraz to nowych dóbr
materialnych, zaczyna często traktować
innych jak przedmioty, którymi można
rozporządzać w sposób dowolny, w
imię własnego szczęścia i komfortu.
Parafrazując tworzymy nowe przykazanie
miłości „Będziesz miłował siebie samego
z całego serca swego, z całej duszy swojej
„Dzięki temu, że człowiek jest osobą
posiada wolną wolę, jest też panem siebie
samego.”

Jan Paweł II

i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego
użyjesz do swego”
„Świat w którym żyjemy, składa się z
wielu przedmiotów. Wyraz „przedmiot”
oznacza w tym wypadku mniej więcej tyle
co „byt”. Nie jest to właściwe znaczenie
tego
wyrazu,
właściwie
bowiem
„przedmiot” oznacza to, co znajduje się w
stosunku do jakiegoś „podmiotu”.”3
Człowiek przez cały czas jest skazany
na współdziałanie, współobcowanie
z innymi ludźmi, wobec których musi
zająć określone stanowisko. „W polu
doświadczenia człowiek jawi się jako
szczególne suupositum” a równocześnie
jako konkretne „ja”, za każdym
razem jedyne i niepowtarzalne. Jest to
doświadczenie człowieka w podwójnym
zarazem znaczeniu, tym bowiem, kto
doświadcza jest człowiek i tym, kogo
doświadcza podmiot doświadczenia jest
również człowiek.4
Wyścig szczurów trwa
Jednocześnie człowiek jest skazany na
zdobywanie dóbr zarówno zewnętrznych,

Ważne pytania

K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność .s.23
Osoba: podmiot i wspólnota. „Roczniki Filozoficzne”24: 1976 z.2.s.7

3
4

materialnych, które często stają się dla
niego najważniejsze i przysłaniają mu
jego właściwy cel, jak i wewnętrznych,
związanych z własnym komfortem
i szczęściem. Kiedyś na jednym z murów
przeczytałem napis: „Tutaj pieniądz
jest bogiem, a wiara w boga nałogiem”
i obserwując życie trzeba stwierdzić,
że niestety coś w tym jest. W pogoni
za pieniędzmi, stanowiskiem, władzą
zapominamy o środkach do osiągnięcia
celu. Nic i nikt nie jest ważniejszy,
wszystko należy poświęcić, aby osiągnąć
coś, co się wcześniej zaplanowało. Bo
przecież tak trzeba, bo tak robią wszyscy,
bo takie czasy… . A i cel pozostawia wiele
do życzenia. Więcej pieniędzy, władzy,
a coraz mniej rodziny, zainteresowań,
refleksji.
To wszystko powoduje niestety
zamknięcie się na bliźniego, a „wyścig
szczurów”, który powszechnie dziś
panuje, nie ma zasad, a każdy bliźni
to potencjalny wróg. Dlatego też im
bardziej jemu zaszkodzimy, tym bardziej
zadbamy o własną pozycję i będziemy
bardziej „zaradni”. Ta sytuacja jest już
możliwa do zaobserwowania w szkole,
gdzie rywalizacja między rówieśnikami
jest często pozbawiona wszelkich skrupuł
i liczy się tylko bycie najlepszym. Niestety
często ponoszą za to winę nauczyciele
i rodzice. Ale czy trudno się im dziwić,
gdy obserwują społeczeństwo ogarnięte
podobnym obłędem, gdzie gonitwa za
dobrobytem i karierą jest nieczystą grą,
gdzie wszystkie chwyty są dozwolone,
a rywal jest tylko intruzem, nie bliźnim,
a jako intruz pozbawiony jest wszelkich
cech osoby ludzkiej w naszych oczach,
dlatego też świadome lub mniej świadome
szkodzenie mu, nie zostaje poddane
ocenie etycznej. Prawo miłości bliźniego
zostaje chwilowo zawieszone, bo przecież
w polityce, ekonomii, pracy etc., etc., „nie

- 32 ma zmiłuj...”. Więc cóż nam pozostaje,
jak zadbać o swoje miejsce, bo „albo my
ich, albo oni nas.” A przecież teoria mówi
coś zupełnie innego:
„Cóż wysuwa się w życiu człowieka
na czoło dóbr pociągających człowieka?
Jasnym jest, że nie są to dobra
zewnętrzne, majątek, bogactwa, itp.
Ani też wewnętrzne dobra odnoszące
się do potrzeb ciała, ale, że ponad nie
wznoszą się dobra duchowe, na które na
tym świecie jedynie człowiek, jako istota
obdarzona rozumem i wolą jest czuły.
Z tych zaś dóbr duchowych na pierwsze
miejsce wysuwa się honor albo cześć,
czyli uznanie przez innych tej godności
ludzkiej, jaka znajduje się w każdym
człowieku, i która nabiera coraz większej
wartości w miarę jak rozwija on swą
potencjalność duchową i rozbudowuje
swój charakter. To największe dobro
osobiste każdego człowieka jest właśnie
przedmiotem wielkoduszności, która jak
z tego widać, ma jakby dwa przedmioty,
na które reaguje: cześć oraz to, co jedynie
na nią zasługuje, to jest osobiste własności
moralne, na które składają się cnoty
i charakter. Oto prawdziwe wielkości
w życiu ludzkim, i słusznie cnota,
która ma nas usprawniać do właściwego
zachowania wobec innych, nazywa się
wielkodusznością.”5
Duch czasów
Jednak takie działania i rozmijanie się
teorii i praktyki nie może spowodować, że
człowiek zapomni do czego jest powołany
i zwróci się w stronę „ducha czasów”.
Wybór, alternatywa istnieje i nikt nie
może tej sytuacji zmienić i być może
potrzeba wielkiego przełomu, a może

raczej zapaści, aby ta prawda w całej
jaskrawości mogła dotrzeć do umysłów
wielu współczesnych „kapitalistów”.
Zawsze
pozostaje
człowiekowi
wolność i może być ona dla niego źródłem
jego wielkości i odmienności w stosunku
do innych stworzeń lub też pojmowana
jako dowolność, w imię egoizmu
i prywaty, może zostać zwrócona przeciw
niemu samemu, a w tym przypadku
w sposób szczególny, przeciw bliźniemu.
„Dzięki temu, że człowiek jest osobą - posiada wolną wolę, jest też
panem siebie samego, o czym mówi
łaciński zwrot stwierdzający, że osoba
jest sui iuris. W ścisłym powiązaniu z tym
charakterystycznym rysem osób pozostaje
druga jej znamienna właściwość. (...) Owa
nieprzekazywalność czy też niedostępność
osoby jest najściślej związana z jej
wnętrzem, z samostanowieniem, z wolną
wolą. Nikt inny nie może za mnie chcieć.
(...) Jestem i powinienem być samodzielny
w swoich poczynaniach. Na tym założeniu
opiera się całe współżycie ludzkie: prawda
o wychowaniu i o kulturze do niego się
sprowadza.6
Warto wiosną, gdy wszystko wkoło
budzi się do życia, zastanowić się nad
własną egzystencją. Kim jesteśmy
i komu lub czemu służymy, bo przecież
Bogu i mamonie jednocześnie nie można.
PIN, NIK, PUK, PESEL, REGON,
NUMER GG, TELEFONU, numer domu,
samochodu, buta, kołnierzyka, stan konta,
lokaty – bezosobowa liczba, która odbiera
nam godność i człowieczeństwo, której
służymy i stajemy się niewolnikami.
Ale przecież już Mickiewicz przewidział
- nowy odkupiciel będzie liczbą
- czterdzieści i cztery. Nowy odkupiciel,
tylko jaki będzie ten nowy, stworzony
przez człowieka świat…

Ważne pytania
J Woroniecki. Katolicka etyka wychowaw���������������������������������������
cza II/1 s.450
6
K. Wojtyła.op.cit.s.26
5

Do refleksji
ks. Jan Twardowski

Wielkanocny Pacierz
Nie umiem być srebrnym aniołem -

I wiem, gdy łzę swoją trzymam

ni gorejącym krzakiem -

jak złoty kamyk z procy -

Tyle Zmartwychwstań już przeszło -

zrozumie mnie mały Baranek

a serce mam byle jakie.

z najcichszej Wielkiej Nocy.

Tyle procesji z dzwonami tyle już alleluja a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja. (…)

Pyszczek położy na ręku sumienia wywróci podszewkę Serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.

W kwietniu odbędzie się peregrynacja relikwii
Świętego Jana Marii Vianneya po Archidiecezji Poznańskiej.

RELIKWIE ŚWIĘTEGO
Jana Marii Vianneya na Świętej Górze!
Serdecznie zapraszamy wszystkich na wieczorną modlitwę

w niedzielę 25 kwietnia o godzinie 22.00.

Wspólnie módlmy się za kapłanów i o nowe powołania.

Bądź na bieżąco z propozycjami kulturalnymi

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu
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Dk. Michał Kulig

Kapłan
pokazuje drogę do nieba
Mając lat trzydzieści osiem, w trzy
lata po święceniach kapłańskich w 1818 r.
ks. Jan Maria Vianney nie mogąc trafić do
wioski Ars, gdzie został mianowany przez
biskupa proboszczem, zapytał spotkanego chłopca o drogę. Ten mu ją wskazał,
w zamian za co ks. Vianney obiecał mu
pokazać drogę do nieba.
Drodzy Czytelnicy naszego kwartalnika, chciałbym się zastanowić nad tym,
jaką najważniejszą rolę spełnia kapłan w

życiu ludzi?
Jak kiedyś na kazaniu dla dzieci zapytałem; gdzie jest Bóg? To wszystkie jednym głosem odpowiedziały - w niebie!
W dodatku wiele z nich wskazywało palcem na sufit w kościele. A teraz wyobraźmy sobie sytuację chłopca i ks. Vianneya,
gdy ten wskazuje mu drogę do Ars. Ja wi-

dzę to dokładnie odwrotnie, niż dzieci
w czasie kazania, gdy jednogłośnie twierdzą, że Bóg mieszka w niebie.
Właśnie! Kapłan jest tym, który wskazuje drogę do nieba, gdzie mieszka Bóg,
pokazuje Go wszystkim; wierzącym, wątpiącym, nienawróconym, wesołym, smutnym, dosłownie wszystkim. Staje się nauczycielem dla uczniów, latarką w ciemnościach mroku, busolą dla zgubionych
na morzu marynarzy.
W kapłaństwie jest coś niezwykłego, wręcz powiedziałbym - tajemniczego,
otóż jest to wielki, niepojęty dar wcześniej wymodlony i wyproszony przez pobożnych ludzi, którzy rozumieją zadania,
jakie tu na ziemi spełniają kapłani. Ten dar,
jaki otrzymuje każdy kapłan od wspólnoty Kościoła, a przede wszystkim od
samego Boga jest bardzo tutaj potrzebny.
Dlaczego? Ponieważ to właśnie kapłan prowadzi człowieka przez całe jego
sakramentalne życie. Począwszy od chrztu
św., przez Eucharystię, pojednanie, sakrament małżeństwa, namaszczenie chorych,
po ostaną posługę nad mogiłą.
Jednak efektem tych wszystkich wyżej przedstawionych kapłańskich posług
ma być odkrycie drogi do Boga, który
mieszka w niebie.
„Kapłan jest największym darem, jaki
Bóg może dać parafii”. Niech słowa św.
ks. Jana Marii Vianeya, będą wsparciem
dla kapłanów i wszystkich ludzi, którzy bardzo dobrze rozumieją modlitwę
za księży. Drogi czytelniku, pomyśl teraz
o księdzu, który wiele dobra uczynił
w twoim życiu, i odmów za niego:
Ojcze nasz…

- 35 Słuchając Benedykta XVI

“Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało; proście
więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”
(Łk 10,2)

Wielkie żniwo odnosi się nie tylko do
jednego określonego momentu historii,
gdy Chrystus wędrował podczas swojego życia ziemskiego po drogach Palestyny. Serca ludzi niezmiennie oczekują na Boga, “na słowa, które staną się
światłem, wskażą im drogę. Oczekują
na słowo, które będzie czymś więcej niż
tylko słowem. (...) Żniwo jest wielkie,
i w każdym pokoleniu potrzebni są
robotnicy”. Bóg potrzebuje ludzi, aby
zboże znalazło się w spichlerzu. Wezwanie Chrystusa, by prosić Pana żniwa
o robotników oznacza, że nie możemy po

prostu „produkować” powołań, muszą one
pochodzić od Boga. Gdyby można było
„fabrykować” powołania, można by było
tę „produkcję” zwiększyć, zmniejszyć czy
przyspieszyć. Powołanie nie leży jednak
w gestii człowieka. Powołania kapłańskie
nie są też dziełem jakiejś dobrze przygotowanej reklamy czy właściwych strategii
rekrutacji osób. Powołanie wychodzi
z Serca Boga i musi zawsze znaleźć
drogę do serca człowieka”. O tej więzi
powołanego z Sercem Bożym mówił Benedykt XVI również do kapłanów: „Poprzez
liturgiczny znak nałożenia rąk w obrzędzie święceń Chrystus wziął was w swoją szczególną opiekę. Jesteście ukryci
w Jego dłoniach i w Jego Sercu.
Zanurzcie się w Jego miłość i oddajcie Mu
waszą!”.
Piotr

Jeśli chcesz być duszpasterzem parafialnym, rekolekcjonistą,
katechetą, gromadzić ludzi w oratorium,
oddziaływać przez kulturę muzyczną

ZGŁOŚ SIĘ DO KONGREGACJI ŚWIĘTEGO FILIPA NERI
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE!
Kandydaci do kapłaństwa muszą posiadać świadectwo dojrzałości,
natomiast bracia przynajmniej ukończoną zasadniczą szkołę zawodową.
Powinni odznaczać się, jak św. Filip, radosnym i pozytywnym usposobieniem oraz łatwością do życia we wspólnocie.

www.filipini.gostyn.pl
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ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY
ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE

NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ

09.04. - 11.04
		
16.04. - 18.04
24.04. - 25.04
03.05. - 10.00
10.05. - 14.05
14.05. - 16.05
		
12.06. - 13.06
19.06. - 20.06

Dni Skupienia dla RODZIN I PRZYJACIÓŁ
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
Spotkanie ORATORIUM MŁODYCH
Dni skupienia dla MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ
Rekolekcje dla SIÓSTR PIELĘGNIAREK
Rekolekcje dla EMERYTÓW I RENCISTÓW
RÓŻA DLA NARZECZONYCH
- kurs przedmałżeński
Skupienie dla MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ
Spotkanie ORATORIUM DOROSŁYCH

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej.
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie: tel. 65 572-00-14
lub pisząc na adres: e-mail: sanktuarium@filipini.gostyn.pl.
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ZAPRASZAMY NA EKO-festyn św. Józefa
Święta Góra, 1 maja 2010

Godzina 12:00 (BAZYLIKA) Msza Święta
Od godzin 13:00-17.00 Festyn - PLAC ZA BAZYLIKĄ:
w programie między innymi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokazy bryczek i powozów
Koncert zespołów muzycznych działających przy GOK w Piaskach:
Zespół Gitarowo-Mandolinowy „AVISTA”
Zespół Śpiewaczy „TĘCZA”
y!
Kapela Podwórkowa „PIASKOWIANIE”
oln
w
tęp
Młodzieżowy Zespół Muzyczny „SILVER”
Ws
Kapela Ludowa „MALINCZOKI”
Młodzieżowy Zespół Muzyczny „RED ROSES”
Aeromusical – latanie modelem zdalnie sterowanym do muzyki – Roman Szmit
Najmłodszy najlepszy perkusista świata – Igor Falecki (8 lat) 		
wspólny występ z zespołem Dramoholic (Krobia)
Bajkowa Olimpiadadla: Koncert i zabawa dla dzieci – Ewa Kowalska
Rzeźbienie piłą motorową poety K.Miastkowskiego w drzewie – Henryk Grudzień

Prowadzenie festynu – Jacek Hałasik
Godzina 20:00
Koncert wieczorny w bazylice

Wenecka muzyczna noc na Świętej Górze

t

Ws

ny!

ol
w
p
ę

Najsłynniejsze arie włoskie rodem z Wenecji
Antonio Vivaldi (wenecki ksiądz i kompozytor) koncert na gitarę i smyczki
Nicolo Paganini – Wariacje na temat Karnawału Weneckiego
Wykonawcy: Artyści Teatru Wielkiego i Opery Kameralnej w Warszawie
Kwartet smyczkowy Teatru Muzycznego Capitol z Wrocławia
Soliści: Marzena Michałowska – sopran, Tomasz Krzysica – tenor, Maciej
Straburzyński – baryton. Krzysztof Pełech – gitara, Viktor Kuzniecow junior - skrzypce
Autorska kolekcja kostiumów weneckich Beaty Wielkopolskiej – choreografia do
Czterech Pór Roku Vivaldiego, Grupa Akrobatyczno Baletowa – Gwiazda i Teatr
Muzyki i Maski Venezia
prowadzenie koncertu Bartosz Michałowski/ Filharmonia Poznańska
ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera
Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Ośrodek Kultury w Piaskach, Nadleśnictwo Piaski
Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri w Gostyniu

Rozmaitości

- 38 KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
1. Jest ich siedem.
2. Imię głównego fundatora Świętej Góry.
3. Ducha Świętego ….
4. Błogosławiony ze Świętej Góry.
5. Pisany dla potomnych.
6. Trzy ostatnie dni Wielkiego Postu.
7. Imię matki Edmunda Bojanowskiego.
8. Księga modlitw kapłańskich.
9. Zapis podróży lub drogi duchowej.
10. Główna Msza Święta w niedzielę.
11. Rozmowa z Bogiem.
Rozwiązanie z podaniem hasła prosimy przesłać na adres redakcji. Wśród zwycięzców zostaną rozlosowane ciekawe nagrody książkowe.

ZAGADKA DLA NAJMŁODSZYCH
Wodą oddycha, ale żyje
Nie pragnie, a wciąż pije
Choć ma pancerz, nigdy się nie bije
Po grecku szyfr w sobie nosi
Na Pana wskazuje, zbawienie przynosi.
Co to jest Kochani? Jeśli wiesz, napisz i narysuj. Pracę wyślij do redakcji.
Być może wylosujesz ciekawą nagrodę.

Skarby klasztornej kuchni...
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Przepis Siostry M. Weroniki Plata

Skubaniec z różą

Składniki:

Wykonanie:

½ kg mąki
3 łyżki cukru
5 jajek
1 kostka margaryny
2 łyżki smalcu
1 cukier waniliowy
2 łyżeczki proszku
2 łyżki kakao
1 szklanka cukru
słoik powidła śliwkowego
pół słoika konfitury z róży
10 dkg orzechów

Mąkę posiekać z margaryną i smalcem, dodać proszek do pieczenia.
Wymieszać, dodać żółtka, białka osobno. Ciasto zagnieść, podzielić na 3 części. Jedną rozłożyć na blaszce, drugą włożyć do lodówki, a do trzeciej
dodać kakao i wymieszać. Na surowe
ciasto na blaszce dać powidło zmieszane z konfiturą z róży, posypać orzechami i utrzeć na grubych oczkach na
tarce ciasto z kakao. Białka z 1 szklanką cukru ubić na sztywno, rozłożyć
na blaszce i pokruszyć (lub zetrzeć
na tarce) białym ciastem z lodówki.
Piec 45 minut w temp. 130˚C.

Smacznego!

Ciasto według powyższego przepisu często podawane jest na klasztornym stole.
W następnych numerach Świętogórskiej Róży Duchownej będziemy prezentowali
kolejne przepisy z klasztornej kuchni.

P R E N U M E R ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować

Świętogórską Różę Duchowną

napisz na adres Redakcji (Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń)
i złóż dobrowolną ofiarę przekazem pocztowym lub dokonaj wpłaty
na konto bankowe:
BZ WBK/o Gostyń nr 74 1090 1258 0000 0000 2501 4420

23 - 30 maja 2010 r.
TYDZIEŃ ODPUSTOWY

ku czci ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Zapraszamy!

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00

Wiosna to najpiękniejsza pora roku.
Niech budzi się w nas to, co piękne.

