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Od redakcji
Kochani Czytelnicy.
Oddajemy do Waszych rąk kolejny
numer „Świętogórkiej Róży Duchownej”,
czasopisma ukazującego się od niemal 50
lat. Ci, którzy są wiernymi prenumeratorami i czytelnikami naszego sanktuaryjnego
periodyku bez trudu zauważyli, że poprzedni i obecny numer bardzo się zmieniły
w porównaniu do jeszcze wcześniejszych.
I chociaż zmiany są nieuniknione, to jednak, szanując opinie naszych Czytelników,
chcielibyśmy się dowiedzieć co o nich
myślicie? Będziemy wdzięczni za Wasze
oceny i sugestie. Można je nadsyłać
na adres Redakcji. Pisząc o zmianach
zauważyliście pewnie, że zaszła również
zmiana na stanowisku redaktora naczelnego. Dotychczasowy - ks. Leszek Woźnica
przekazał swoje obowiązki mnie obligując
do dalszego rozwoju czasopisma. Jesteśmy
ogromnie wdzięczni ks. Leszkowi za trud
i pracę włożoną w każdy, kolejny numer
„Róży”. Jednocześnie prosimy i liczymy
nadal na owocną współpracę ze strony
Człowieka dysponującego wielką wiedzą
i doświadczeniem. Pragnąłbym aby tak
jak dotychczas, tak i w przyszłości nasz
kwartalnik był dziełem wspólnym: księży
pracujących w Świętogórskim Sanktuarium, osób konsekrowanych związanych
z tym miejscem, a nade wszystko Was
Drodzy Czytelnicy. Dlatego zapraszam do
publikowania na łamach naszego czasopisma swoich artykułów, czy „twórczości”
w innej formie.
W tym numerze będziecie mogli dowiedzieć się między innymi: co

się działo na Świętej Górze w majowy
weekend. Przeczytacie głębokie refleksje młodych ludzi na temat sakramentu Bierzmowania. Katecheza dotyczy odkrycia, które dokonało się
w życiu Maryi a może stać się udziałem
każdego z nas. Ponownie odwołamy się
do wielkich autorytetów i dowiemy się
o niezwykłym odkryciu na klasztornym
korytarzu. Można też zobaczyć jakie są
relacje między wiarą a wiedzą i wybrać
się na pielgrzymi szlak czytając „wywiad”
z Neoprezbiterem. Pojawiła się rubryka
pt.: „ludzie listy piszą.” Będziemy w niej
umieszczać Wasze zapytania, rozważania i
sprawy, którymi chcielibyście się podzielić
z innymi Czytelnikami. Na koniec
oczywiście przepis kulinarny, który
dostarczy wielu smakowych wrażeń.
Mamy nadzieję, że lektura tego
numeru „Świętogórskiej Róży Duchownej” da Wam radość, przyjemność
a może stanie się inspiracją do osobistej
refleksji bądź twórczości. Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące katechez, które
chcielibyście czytać i tematów rozważań,
które odpowiadały by Waszym zainteresowaniom i oczekiwaniom. Ufam, że dzieląc
się spostrzeżeniami będziemy razem
tworzyli dzieło „gazety ze Świętej Góry”.
Życząc udanych wakacji, wypoczynków
i urlopów zapraszamy do lektury.

Redaktor Naczelny

Ks. Robert Klemens COr
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Z życia Wspólnoty
Ks. Robert Klemens COr

Aktualności

Wspólnotę Świętogórską stanowi
17 kapłanów i 6 braci zakonnych oraz
dwóch kleryków. Rozpiętość wiekowa
członków naszej Kongregacji sięga 50 lat.
I chociaż średnia wieku nie jest zbyt wysoka, to jednak zawsze mamy świadomość,
że nasza przyszłość zależy od tych, którzy
przyjdą po nas. Dlatego tak wielką radością
są młodzi ludzie, którzy „pukają do klasztornej bramy” i gotowi są spróbować
życia we Wspólnocie. Droga takiego
człowieka do kapłaństwa i pełnego
włączenia w Kongregację jest długa (trwa
przynajmniej 6 lat). Wielu, przychodząc
z wielkim entuzjazmem, potem słabnie
i wybiera inne sposoby życia. Są tacy,
którzy odchodząc dziękują i cenią sobie
doświadczenie zdobyte za klasztornymi
murami ale są też i tacy, którzy czmychają
niemal pod osłoną nocy i omijają Świętą
Górę szerokim łukiem. Wobec takich sytuacji zawsze bardzo cieszą Wspólnotę ci,
którzy w imię miłości i w duchu całkowitej
wolności jaki przyświecał Świętemu
Założycielowi dochodzą do upragnionego dnia święceń. Jest to radość dla samego
kandydata ale jeszcze bardziej dla Wspólnoty, w której święcenia przyjmuje. W
maju Kongregacja Gostyńska przeżywała
właśnie radość święceń kapłańskich diakona Michała Kuliga z Tymbarku. Nowy
kapłan jest błogosławieństwem dla reszty
i nadzieją na kontynuację dzieła Świętego
Filipa Neri. Dziękując Bogu za ten dar
Jego łaski polecamy Waszym – Drodzy
Czytelnicy – modlitwom naszego Neoprezbitera Michała.
Majowe dni to także kolejne
rocznice święceń kapłańskich naszych

Współbraci. Do grona tych, którzy
przeżywali 25-cio lecie należą ks. Leszek
Woźnica (do niedawna Redaktor Naczelny naszego kwartalnika), ks. Krzysztof
Górski (kapelan wojskowy) i ks. Stanisław
Gawlicki (rekolekcjonista i misjonarz ludowy). Jubilatom składamy serdeczne
życzenia przyzywając orędownictwa Matki Bożej Róży Duchownej i łaskawości
Boga Najwyższego na dalsze lata posługi
duszpasterskiej Kościołowi i Kongregacji.
W czerwcu upływa rok od
wyborów zarządu Wspólnoty. To dobry
czas by dokonać podsumowań i refleksji
nad tym co udało się zrobić i co jeszcze
wymaga myślenia, otwartości i działania.
Księdzu Superiorowi i całemu Zarządowi
życzymy światła Ducha Świętego na
dalsze służenie Bogu, wspólnocie i ludziom przybywającym do naszego Sanktuarium.
Wspólnota
wzrasta
kiedy
pogłębia swego ducha ale także wtedy
gdy wzrasta w mądrość. Z radością więc
przyjęliśmy fakt zdobycia tytułu Doktora na Papieskim Wydziale Teologicznym przez ks. Zbigniewa Starczewskiego – Prokuratora Federacji Filipinów
Polskich. Tematem rozprawy doktorskiej
były: „Formy działalności apostolskiej w
Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w
Polsce w latach 1668 – 2009”. Księdzu
Zbigniewowi serdecznie gratulujemy i
życzymy wielu osiągnięć na niwie naukowej ufając jednocześnie, że Jego praca
przyczyni się do rozwoju Wspólnoty
Świętogórskiej.

15 sierpnia 2010r.
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Odpust ku czci Najświętszej Maryi
Panny Wniebowziętej
Msze Święte w Bazylice Świętogórskiej
o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00.
Nabożeństwo Maryjne o godz. 16.30

Suma odpustowa przy ołtarzu polowym
o godz. 12.00

pod przewodnictwem

J. E. Ks. Bpa Grzegorza Balcerka
Dziękczynienie za tegoroczne plony składać będą
rolnicy Powiatu Gostyńskiego.
Po Mszy Świętej:

Obrzęd dożynkowy
Święto chleba

wystawa i kiermasz wyrobów piekarniczych z okolicznych
piekarni, wystawa sprzętu rolniczego na placu za
bazyliką.

Dla wszystkich gorący talerz zupy.

Z życia Wspólnoty

-6-

Z życia Sankturiuam
Agnieszka Jankowska, Ks. Jakub Przybylski COr

WENECKIE KLIMATY NA ŚWIĘTEJ GÓRZE
Pierwszego maja w dzień świętego
Józefa mieszkańcy ziemi gostyńskiej
tłumnie przybyli na Świętą Górę, gdzie
zorganizowano Eko Festyn. Mimo że
synoptycy zapowiadali deszcz, niebiosa
zawarły się na czas imprezy. Zrobiło się
cieplutko, jak w lecie.
Po mszy w intencji pracowników Nadleśnictwa Piaski i wszystkich miłośników
przyrody, którą odprawiono w samo południe, rozpoczęła się wspólna zabawa w
klasztornych ogrodach. Zainaugurował
ją Igor Falecki, najmłodszy perkusista
świata. Występ ośmiolatka, któremu towarzyszył krobski zespół „Dramoholic”,
nagrodzony został gromkimi brawami.
Była nie tylko strawa dla ducha, ale i dla
ciała. W powietrzu unosił się smaczny
zapach „zupy tysiąca smaków Dożów
Weneckich”, którą w olbrzymim kotle
ugotował Krzysztof Górski ze swym Teatrem Kulinarnym. Rozdano około 3,5
tysiąca porcji. Można było także sko-

rzystać z przejazdu bryczką za jedyne 3
złote od dziecka.
Niemal bez przerwy słychać było dźwięk
piły motorowej. Henryk Grudzień, artysta ze Strzelec Krajeńskich, wyrzeźbił
nią postać poety Kaspra Miaskowskiego. Rzeźba najprawdopodobniej stanie
przy świetlicy w Smogorzewie, skąd pochodził ten barokowy pisarz.
Na scenie, którą dowodził znany radiowiec Jacek Hałasik, zaprezentowały
się zespoły działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Piaskach. Można
było także wysłuchać scenek gwarowych w wykonaniu młodzieżowej grupy
teatralnej z Zespołu Szkół w Krobi.
Ewa Kowalska podczas „Bajkowej
Olimpiady” przyciągnęła pod scenę
zlokalizowaną na placu za bazyliką najmłodszych uczestników festynu.
Swoje stoisko miało Nadleśnictwo Piaski. Każdy, kto je odwiedził i wziął

Grupa akrobatyczno-baletowa Gwiazda z Ostrowa Wielkopolskiego

udział w przygotowanych przez leśników konkursach o tematyce ekologicznej, miał okazję wygrać m.in. kwiaty lub
sadzonki drzew, czy krzewów. Tam też
można było spróbować swych sił i poćwiczyć celność wbijając gwoździe do
pni drzew.
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menty widowiska autorskiego Beaty
Wielopolskiej „Wiosna” oraz „Zima” do
muzyki Antonio Vivaldiego, powstałego
w oparciu o unikalną kolekcję kostiumów autorskich, wykonanych wspólnie
z Bożeną Motylewską-Wielopolską, w
choreografii Aliny Janikowskiej, w wy-

Igor Falecki - najmłodszy Mistrz Świata w grze na perkusji
Milusińscy chętni brali udział w eko-zabawach, które zorganizowali piaskowski GOK oraz uczniowie i nauczyciele
z tamtejszego Zespołu Szkół. Oprócz
układanek, malowanek i konkursów
zręcznościowych, był także punkt, gdzie
można było oddać zużyte baterie. Dzieci
i młodzież chętni uczyli się udzielania
pierwszej pomocy. Było również stoisko
z produktami benedyktyńskimi.

konaniu Grupy Akrobatyczno-Baletowej
„Gwiazda” z Ostrowa Wlkp.

Wieczorem w szczelnie wypełnionej
publicznością bazylice rozbrzmiały najsłynniejsze arie włoskie rodem głównie
z Wenecji. „Karnawał wenecki” Niccolo Paganiniego wykonał Wiktor Kuzniecow, któremu towarzyszył kwartet
smyczkowy Teatru Muzycznego „Capitol” z Wrocławia. Na dużym ekranie
prezentowane były zdjęcia z Wenecji.
Szczególną atrakcją były również frag-

Organizatorami pierwszomajowej imprezy byli Kongregacja Oratorium
Świętego Filipa Neri w Gostyniu, Nadleśnictwo Piaski, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera, GOK w Piaskach, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Gminy
Piaski i Krobia oraz Gostyński Ośrodek
Kultury „Hutnik”.

„Wenecką muzyczną noc na Świętej
Górze” poprzedziła promocja najnowszego dwupłytowego albumu „Musica
Sacromontoana”. Zarejestrowane są na
nim utwory, które rozbrzmiały podczas
ubiegłorocznego Festiwalu Muzyki Oratoryjnej na Świętej Górze.

Z życia Sanktuarium
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ks. Jakub Przybylski COr

MUSICA
SACROMONTANA 2010
Kongregacja
Oratorium
Świętego
Filipa Neri w Gostyniu i Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej
już po raz piąty na przełomie września
i października zaprasza na Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana. Zaplanowano cztery koncerty - dwa
kolejne weekendy: 25-26 września oraz
2-3 października 2010 roku.
Każdy koncert ma swój wyjątkowy zamysł
i artystyczną logikę. Tegoroczny minijubileusz pięciolecia festiwalu zainauguruje Orkiestra Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.
Będzie to nawiązanie to pierwszej edycji
festiwalu, w czasie której już gościliśmy
ten wspaniały wielkopolski zespół, który
i tym razem na pewno zachwyci nas brawurowym koncertem.
W niedziele, 26 września, będzie wyjątkowe wydarzenie upamiętniające 250. rocznice urodzin wybitnego kompozytora i
organisty świętogórskiego - Macieja Gembalskiego. Salve Regina jego autorstwa
i dzieła Zeidlera i Gassmana zaprezentuje, jak przypuszczamy rodzinnie powiązany z bohaterem wieczoru, wybitny polski
organista i improwizator, prof. Julian
Gembalski wraz ze swoim Zespołem
Kameralnym z Katowic.

W następny weekend poziom artystycznych i duchowych wrażeń zapewne wzrośnie. W sobotę Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerta Silesia Orkiestra
Barokowa Academia Dell’Arcadia z
Poznania wykona poruszającą Litanie
F-dur J. Zeidlera oraz słynne Oratorium
Mesjasz G.F. Haendla. Będzie to nie lada
gratka dla wszystkich melomanów. Któż
z nas bowiem nie zna i nie nuci czasami
słynnego Alleluja...
Zakończenie Festiwalu to ukłon w stronę Roku Chopinowskiego. Przez muzykę i słowo będzie poszukiwali związków Fryderyka Chopina z Wielkopolską.
Jeden z najwybitniejszych polskich pianistów Janusz Olejniczak oraz będący
u szczytu popularności, znakomity Royal
String Quartet wykona jeden w dwóch
koncertów fortepianowych Chopina oraz
dokona wielkiego odkrycia. Będzie nim
zaprezentowanie utworu Alfonsa Szczerbińskiego, związanego ze Świętogórskim
Klasztorem wybitnego i przedwcześnie
zmarłego XIX -wiecznego pianisty i kompozytora.
Każdemu z koncertów będzie towarzyszyła piękna oprawa i niepowtarzalne
oświetlenie wnętrza Bazyliki Świętogórskiej. Wstęp na wszystkie koncerty jest
bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Bądź na bieżąco z propozycja mi kulturalnymi

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu

Z życia Sanktuarium
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MUSICA

SACROMONTANA 2010
SOBOTA, 25.09.2010 r., godzina 19.30

Sebastian Krajewski Concerto Grosso
Joann Sebastian Bach Koncert d – moll BWV 1060
Wolfgang Amadeusz Mozart Serenada na orkiestrę smyczkową G – dur (Eine
klenie Nachtmusik – KV 525)
Orkiestra Polskiego RADIA AMADEUS
Dyrygent: Agnieszka Duczmal

NIEDZIELA, 26.09.2010 r., godzina 19.30

Koncert w 250. rocznicę urodzin Macieja Gembalskiego (1760-1806)
Maciej Gembalski Salve Regina (ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalne
w Poznaniu)
Józef Zeidler Salve Regina in C (ze zbiorów jasnogórskich)
Maksymilian Koperski Salve Regina (ze zbiorów Biblioteki
Jagiellońskiej)
Florian Gassmann Ave Regina caelorum (ze zbiorów świętogórskich)
Marek Dyżewski – słowo o muzyce
Julian Gembalski - organy
Zespół Kameralny

SOBOTA, 2.10.2010 r., godzina 19.30
Józef Zeidler Litania F – dur (ze zbiorów
świętogórskich)
Georg Fridrich Haendel Oratorium Mesjasz HWV 56
Bartosz Michałowski – słowo o muzyce
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerta Silesia
Orkiestra Barokowa Academia Dell’Arcadia

NIEDZIELA, 3.10.2010 r., godzina 19.30

Szlakami Fryderyka Chopina po Wielkopolsce - związki kompozytora z Powiatem Gostyńskim
(koncert z okazji Roku Chopinowskiego)
Fryderyk Chopin Koncert fortepianowy f- moll op.21
Janusz Olejniczak - fortepian
Royal String Quartet
Alfons Szczerbiński Polonez op.13- Na Pamiątkę Przyjęcia Konstytucji w Polsce 3 maja 1791 roku
Fryderyk Chopin Mazurki op. 50 / dedykowane Leonowi Śmitkowskiemu z Siemiorogowa koło Gostynia
Aleksandra Świgut – fortepian
Prowadzenie koncertu – Stanisław Bukowski
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Z życia Parafii
Anita Kubinka

Pierwsza Komunia Święta
Jest wiele uroczystości w naszym
życiu, które zapamiętamy na zawsze. Jedną z nich jest Pierwsza Komunia święta naszych dzieci. To duże przeżycie dla
dzieci, jak również dla ich rodziców. W
naszej Bazylice 25 kwietnia do I Komunii
św. przystąpiło 12 dzieci. Przez cały rok
szkolny poznawały Pana Jezusa, uczyły się
katechizmu, czytały Pismo Święte, modliły się w gronie rodzinnym. To wszystko
miało pomóc w jak najlepszym przygotowaniu do tego uroczystego dnia. W sobotę poprzedzającą I Komunię św. dzieci
przystąpiły do pierwszej spowiedzi. Z sakramentu pojednania skorzystali również
rodzice.
Każdy z pewnością zauważył, że w dniu
I Komunii św. nasza Bazylika przybrała
bardzo odświętny wystrój. Jest to zasługą siostry Sylwany - zakrystianki. Msza
św. za sprawą naszego Pana organisty,
który przygotowywał i zachęcał dzieci
do wspólnych śpiewów, zyskała również

wspaniałą oprawę muzyczną. W trakcie liturgii dzieci oraz rodzice czynnie włączali
się we wszystkie czytania i modlitwy. Do
Eucharystii przygotował nas i przewodniczył jej ks. Darek Dąbrowski COr.
W uroczystości I Komunii św. uczestniczyły nie tylko dzieci komunijne i ich rodziny. W przypadku naszej parafii gdzie
grupy komunijne nie są zbyt liczne, w tej
uroczystości brali licznie udział także inni
parafianie i stali bywalcy Mszy na Świętej
Górze. Również w „białym tygodniu”
liczna grupa osób otacza dzieci komunijne, świętując wraz z nimi przyjęcie Jezusa
do serca. Jesteśmy przekonani że nasze
dzieci przeżyły jeden z niezapomnianych
dni w swoim życiu. W imieniu rodziców
dzieci komunijnych pragniemy podziękować wszystkim, którzy mieli swój udział
w przygotowaniu tak wspaniałej uroczystości.
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Patrycja Janicka i Kamil Żak

Moje bierzmowanie…
Kamil: Bierzmowanie to sakrament
dojrzałości chrześcijańskiej. Przygotowywałem się do przyjęcia tego sakramentu długi czas i z perspektywy
muszę powiedzieć, że nie myślałem,
że tak głęboko to przeżyję. Wiedziałem, że jest to kolejny etap mojego
życia chrześcijańskiego, do którego
przygotowali mnie rodzice, którzy
od dzieciństwa uczyli mnie myśleć,
modlić się i postępować na wzór Jezusa. A teraz przy wsparciu mojego
ks. Dariusza Dąbrowskiego i jego
staraniem miałem zrozumieć istotę i
potrzebę tego sakramentu.
Patrycja: Powiązanie z Bogiem, czy
też z Trójcą Świętą, w mniejszym
lub większym stopniu towarzyszy mi
odkąd poznałam Boga poprzez naukę modlitw, a później poprzez katechezę i przygotowanie do I Komunii
Świętej. Teraz natomiast, jako młoda
osoba, która 15 kwietnia przyjęła sakrament bierzmowania, czuje, że ta
wieź nie będzie już słabła, lecz będzie wzrastać. Dzieje się to za sprawą łask, jakie na mnie spłynęły.
Kamil: Na spotkaniach z rówieśnikami i księdzem uświadamialiśmy
sobie jak ważny w naszym życiu
wiary jest każdy sakrament, osobiste
spotkanie z Bogiem, i że owoce tego
spotkania zależą od obu stron: od
Boga i od człowieka. Wiedziałem,

że bardzo dużo zależy ode mnie,
lecz dogłębnie zrozumiałem to podczas uroczystej Mszy Świętej 15. 04.
2010 r. Tego dnia byłem tak samo
szczęśliwy jak i zdenerwowany. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
17.00. Wszyscy kandydaci do bierzmowania ubrani na galowo (chłopcy garnitury), piękna bazylika pełna
rodziców, dziadków i zaproszonych
gości. W powietrzu czuło się atmosferę podniosłości tego wydarzenia, a
ja w centrum tego zdarzenia. Dostąpiłem zaszczytu powitania biskupa.
Byłem przejęty jak nigdy dotąd. Biskup pełen życzliwości i pogody ducha spoglądał na nas. W przepięknej
oprawie muzycznej (na skrzypcach
grał Pan Wojtek Czemplik) dopełniała się tajemnica sakramentu:
- przedstawienie kandydatów biskupowi;
- przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich
obecnych;
- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
- modlitwa biskupa o dary Ducha
Świętego, z wyciągniętymi rękami
nad kandydatami;
- udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna;
- modlitwa powszechna;
- błogosławieństwo końcowe biskupa.
Podczas liturgii, w towarzystwie
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siostry wybranej przeze mnie na
świadka bierzmowania, i w obecności rodziców, rodziców chrzestnych,
dziadków i znacznej części mojej rodziny przyjąłem ten sakrament i zrozumiałem, że to była moja pierwsza
poważna decyzja, którą sam podjąłem. Wybrałem Boga – świadomie.
Byłem szczęśliwy i dumny. Mam
głęboką nadzieję, że Duch Święty,
którego otrzymałem, umocni mnie
i moich rówieśników do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad, a Duch Święty
uczyni w nas to, czego ludzkie wysiłki uczynić nie mogą.
Partycja: Każdy z darów Ducha
Świętego coś zmienia, do czegoś
mnie zobowiązuje. Dar mądrości
pozwala mi mądrze postępować w
różnych sytuacjach. Dzięki darowi
rozumu potrafię lepiej zrozumieć
to, co zostało przekazane w Piśmie
Świętym. Potrafię rozróżnić dobro
od zła, prawdę od kłamstwa dzięki
darowi umiejętności, który ponadto skłania mnie do pokuty i chroni
przed rozpaczą. Dar rady pozwala
mi szybko osądzić trudne problemy, podejmować trudne decyzje,
ale zgodne z wolą Boga i nieść pomoc drugiemu przede wszystkim
słowem, ale również przez własny
przykład. Dar męstwa to dar, dzięki któremu mogę przetrwać wszelkie trudności jakie napotykam na
swej drodze. Dar pobożności rodzi
w moim sercu dziecięce uczucie do
Boga i do rzeczy świętych. Dar bojaźni Bożej sprawia, iż nie boję się
Boga, lecz utraty jego miłości, którą
mnie darzy. Sakrament bierzmowa-

nia sprawił, iż moja więź z Kościołem stała się większa.
Kamil: Msza św. przy pięknej
skrzypcowej muzyce dobiegła końca, a ja miałem swoją kolejną chwilę
i w imieniu swoim oraz moich kolegów i koleżanek bierzmowanych
podziękowałem czcigodnemu Księdzu Biskupowi za udzielone dary.
Koleżanka podarowała Biskupowi
bukiet pięknych kwiatów, a ten podziękował i przywołał mnie do siebie. Podszedłem, pokłoniłem się, a
on po raz drugi położył swą dłoń na
moim ramieniu. Zamieniliśmy kilka
zadań i szczęśliwy oddaliłem się.
Msza dobiegła końca. Wszyscy na
pamiątkę tego spotkania otrzymaliśmy płytę i książeczkę z Listem
Apostolskim Ojca św. Jana Pawła
II do młodych całego świata. Potem
wspólnie z rodzicami i siostrą udałem się na furtę klasztorną, gdzie
na pamiątkę tego wydarzenia dostałem od rodziców Pismo św. Całą
uroczystość zakończyliśmy w domu
spotkaniem z rodzinką, przy kawie i
torcie oglądając na stronie internetowej zdjęcia z uroczystości zrobione
przez br. Roberta. Tego dnia wszystko było piękne: ludzie, muzyka, i ja
– tylko dla Boga.
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WAŻNE INFORMACJE
PARAFIALNE

PORADNIA RODZINNA
sala oratorium

Proboszcz: ks. Dariusz Dąbrowski COr

czynna w godzinach

Msza święta parafialna

Piątek: 18.00-20.00
mgr Barbara Dopierała

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

Tel: 783 70 45

ZAPRASZAMY
NA

FILIPIŃSKIE
DNI
MŁODZIEŻY

Pierwsze soboty miesiąca
Godz. 18.30
Różaniec wynagradzający
Niepokalanemu Sercu Maryi
Godz. 19.00
Msza Święta z procesją ku czci NMP
(przynosimy świece)
Zbiórki ministrantów
w każdą sobotę o godzinie 10.00
Próby Świętogórskiej Orkiestry Dętej

w czwartki o godzinie 19.00
Próby Chóru PALESTRINA
w piątki o godzinie 19.00

BIURO PARAFIALNE
czynne w godzinach
Czwartek: 16.30-18.00
Sobota: 9.00-11.00
Tel: 065 572 00 14

•
•
•

Konferencje i dyskusje
Wieczorne modlitwy na wzór
Oratorium rzymskiego
Dużo dobrego humoru

Nocleg i wyżywienie w klasztorze
(zabieramy śpiwory)
Koszt: 60 zł
Zgłoszenia do 15 lipca 2008 r.
21 – 25 lipca 2010 r.
Kontakt:

Ks. Dariusz Dąbrowski COr
E-mail: d.d@onet.eu
Klasztor Księży Filipinów
w Gostyniu
Święta Góra, Głogówko 1
63-800 Gostyń; Tel. 65/5720014
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Katecheza
Ks. Tadeusz Badura COr

ODKRYJ POTRZEBĘ ZAUFANIA...
I. W tygodniku katolickim „Gość Niedzielny” z dnia 25.04.2010 r. wyczytałem
taką notatkę dotyczącą tragedii smoleńskiej: „W ostatnim czasie dokonano licznych odkryć – znaleziono zdjęcia, na których śp. Państwo Kaczyńscy uśmiechają
się sympatycznie i filmy, na których Prezydent mówi bez pochrapywania i posapywania. Odkryto również, że kanapki, które prezydentowa robiła swojemu mężowi,
nie były śmieszne – przeciwnie stanowiły
wyraz miłości. Okazało się, że tę samą
funkcję spełniało poprawianie krawata.
Odkryto wreszcie, że Prezydent jednak
trzymał stery państwa, a nie samolotu”.
Przypominam sobie również rozmowę
czworga dziennikarzy w telewizji w niedzielę 11.04.2010, gdy przewożono ciało
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z lotniska do pałacu prezydenckiego ulicami
Warszawy wypełnionymi niezliczonymi
tłumami Polaków. Dzienni-karze wspominali różne sytuacje, podczas których
rozmawiali z Prezydentem i jego żoną.
Opowiadali o ich zachowaniach, gestach
pełnych życzliwości i poszanowania dla
siebie i swoich rozmówców. Redaktorka
telewizji prowadząca ową rozmowę w
pewnym momencie nie wytrzymała i z
wielkim zdziwieniem wykrzyknęła – „dlaczego o tym nie mówiono, dla-czego nie
ukazywano właśnie tak pary prezydenckiej”.
Na tle tego bolesnego przeżycia całego
narodu, po którym dokonano tego odkrycia, że człowiek wybrany i reprezentujący cały Naród jest zupełnie inny, niż
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go przedstawiały media, pragnę poruszyć
pewien problem widoczny i chyba dość
często doświadczany przez nas w różnych
relacjach międzyludzkich. Wielu z nas dokonało podobnych odkryć, oczywiście w
jakimś innym wymiarze, w innej skali w
porównaniu do tego „odkrycia”, o którym
mówi „Gość Niedzielny” w swej notatce.
W różnych konfliktach, waśniach i nieporozumieniach w rodzinach, czy innych
spo-łecznościach, zadajemy sobie wiele
bólu. Ranimy się nieraz bardzo dotkliwie.
Oddalamy się od siebie na długi czas, chowając głęboko urazy w sercu. Gdy emocje opadną, stajemy się bardzo smutni,
nieszczęśliwi… . Zaczynamy się zastanawiać, co się stało, co było przyczyną tej
waśni, tego zadawanego sobie nawzajem
bólu. I nagle … - odkrywamy, że nie było

- 15 wła-ściwie o co kłócić się, wieść spory…
. Dobrze, gdy można przeprosić, naprawić, gdy jestem zdolny do tego, ale – ból
zostaje długo.
W różnych w międzyludzkich relacjach ujawniają się trzy elementy naszych
zachowań. Przedstawiam je skrótowo.
Jeden z nich, to fakt, że każdy człowiek
jest inny w swoim myśleniu, w swoich
poglądach, w swoim spojrzeniu na każdy
problem, mimo, że często jest to wspólny
problem wielu ludzi, całej rodziny, całej
społeczności. Drugim elementem jest
również fakt, że w każdym człowieku jest
pragnienie dominacji, która wyraża się
chęcią na-rzucenia mojego zdania, mojej
woli drugiemu człowiekowi. To pragnienie
narzucenia mojej woli może być ogromnie rozbudowane własnymi korzyściami,
własnymi interesami, własną polityką. W
takiej sytuacji rozmowa, dyskusja, nawet
dialog bywa pozbawiony szansy na po-rozumienie, gdyż pojawia się wtedy jeszcze
pewien zasadniczy brak – a mianowicie
brak słuchania partnera. To ja pragnę wykrzyczeć swoje zdanie – im głośniej, im
szybciej, tym lepiej … aż braknie tchu i
słów. Wtedy zamykam się z satysfakcją –
ale mu dałem… . Przestaję wtedy słyszeć
argumenty i racje drugiej strony.
Zastanawiając się nad tymi problemami nie trudno natknąć się na jeszcze
jedno za-gadnienie, które urasta do wielkiego pytania – o zaufanie, które przecież
jest podstawowym spoiwem społecznym.
Na nim opierają się przecież wszystkie
relacje między ludźmi - od ko-leżeńskich,
przyjacielskich, rodzinnych – aż po narodowe, a nawet relacje całych państw. Gdy
tego spoiwa zabraknie w rodzinie, między
małżonkami, między rodzicami i dziećmi,
w ja-kiejkolwiek społeczności, to niemożliwe staje się wtedy porozumienie. Prof.
Janusz Czapiński jest wyrazicielem bar-

dzo smutnego przekonania, że Polska jest
jednym z krajów europejskich o najniższym poziomie zaufania między współobywatelami. Gdy spojrzymy baczniej na
nasze życie narodowe, na funkcjonowanie
polityki i państwa, to czy nie należałoby
się zgodzić z powyższą opinią? Zaufanie
ma przecież bardzo głęboki wymiar, nie
tylko fundujący relacje międzyludzkie, ale
także wymiar duchowy odnoszący się do
naszych relacji z Bogiem. To przecież pytanie niezwykle istotne, na czym buduję
moje życie, na kim opieram moje relacje
z drugim człowiekiem, czego mogę być
„pewny” w relacji z ludźmi i z Bogiem.
Doświadczane „odkrycia” mówią nam,
że nie mogę być pewny samego siebie.
Nie mogę ufać swej wiedzy, swej sile, swej
przedsiębiorczości itp. Kiedyś one się
kończą i zawodzą. Chcę szukać wzoru,
który jest niezawodny, ale zarazem bardzo
ludzki i bardzo bliski. Takim wzorem dostępnym i zrozumiałym dla każdego jest
Matka – Maryja. Z Jej życia możemy się
uczyć bez obawy, że nas zawiedzie. Ona
nam wskaże zawsze właściwą drogę.
II.
Jest młodą kobietą zaślubioną już
Józefowi według prawa i zwyczajów swojego narodu. Jest Dziewicą, nie zna bowiem pożycia z mężem. Ma pewnie jakieś
plany i marzenia na przyszłe swe życie
rodzinne. Jest pokorna i nie zna bożych
planów. Nawet nie śmie o nich marzyć,
jak to czyniło wiele kobiet izraelskich od
czasów proroka Samuela, że mogłaby stać
się matką Mesjasza. I oto Bóg Ją zaskakuje i przysyła do Niej swego anioła Gabriela, aby przeprowadził z Nią rozmowę.
Pozdrawia Ją tak, jak jeszcze nigdy nie
pozdrawiał Bóg kobiety, a przecież Maryja zna dokładnie historię wybrania swego
Narodu. „Raduj się, wesel się, pełna Boskich łask, Pan jest z Tobą”. Zaniepoko-
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iło Ją takie pozdrowienie, ale nie straciła
głowy . Zastanawia się, co ma znaczyć takie pozdrowienie. Wsłuchuje się uważnie
w słowa Anioła. Zdaje sobie sprawę, że to
dopiero początek, zapowiedź szczególnego zadania. Ale zanim cokolwiek zdołała
powiedzieć, Anioł mówi dalej: Nie lękaj
się… będziesz miała Syna … nazwiesz
Go imieniem Jezus – będzie wielki, będzie
Synem Boga, będzie królem… Słu-chała
uważnie. Nie wahała się ani przez chwilę. Nie prosi o znak, nie stawia żadnego
warunku, ale pyta, co ma robić, jak się ma
zachować, aby w pełni spełnić wolę Bożą:
„Jak się to stanie, skoro nie znam męża”.
Archanioł Jej odpowiedział – Duch Święty zstąpi na Ciebie, dlatego Święte, które
się narodzi będzie Synem Bożym. To jest
odpowiedź Boga na Jej pytanie i zarazem
przyjecie przez Niego Jej Daru – Dziewictwa. Również odpowiedź Maryi jest godna
Boga. Nie była ostrożna. Nie zastanawiała się, nie kalkulowała, nie pytała się – co
powiedzą w miasteczku, co powie Józef,
dokąd mnie to wszystko doprowadzi…
? Wystawia Bogu czek in blanco na całe
swoje życie. Oddaje się całkowicie do dyspozycji Boga: „Oto ja Służebnica Pańska,
niech mi się stanie według Słowa Twego”.
Sobór Watykański II powie to tak: „Było
wolą Ojca Miłosierdzia, aby Wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona
została na Matkę… . Maryja nie została
czysto biernie przez Boga użyta, lecz z
wolną wiarą i posłuszeń-stwem czynnie
współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego”. (Lumen Gentium, 56).
Co będzie dalej, jak przyjmie to Józef, Jej
mąż … Odpowiedź jest jedna, ukryta w
słowach: „Oto Ja Służebnica …niech mi
się stanie według Słowa Twego”. „Wtedy
odszedł od Niej Anioł”, a Maryja została
sama ze swoją i Bożą tajemnicą. To słowo
Ewangelii – „Roz-ważała, co znaczyć mia-
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ło to pozdrowienie” – tkwiło w Jej sercu.
Nie poddawała się jednak rozdrażnieniu
czy zdenerwowaniu. Jej milczenie wobec
Józefa, wobec wszystkich, podkreśla głębokość przeżywania tajemnicy. Wzrastała
w całkowitej ufności pokładanej w Bogu.
To Jego dzieło, Jego plan i On będzie je
realizował! A Ona wraca do dnia codziennego, a raczej odczytując podpowiedź
Anioła, śpieszy do Elżbiety, aby jej pomagać. W Ain Karim doświad-cza tego potwierdzenia, że Bóg sam realizuje swe plany. Maryja nie musi nic mówić. Elżbieta
już wie wszystko. Wita Maryję błogosławieństwem, „jako Matkę mojego Pana…
błogosła-wiona jesteś, któraś uwierzyła, że
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”
(Łk 1,43.45). To odkrycie uprzedzającego
działania Boga przez Elżbietę wyzwala w
Maryi niezwykłą radość i wdzięczność w
śpiewie – „Wielbi dusza moja Pana… bo
wejrzał na uniżenie Służebnicy Swojej…”
(Łk 1,46.48nn). Jej „uniżenie” nie jest żadną próbą przewidywania przyszłości. Jest
dalekie od szukania własnych rozwiązań,
ale jest całkowitym oddaniem się i zawierzeniem Bożej Opatrzności. Owocem
tego uniżenia się i zawierzenia się Bogu
jest to odkrycie u Elżbiety i będą kolejne w Jej życiu odkrycia, często związane
z trudami i cierpieniem, że nie-ustannie
Bóg czuwa i prowadzi oraz, że On sprawi
to, że „…błogosławioną mnie zwać będą
wszystkie narody”.
Nie wiemy w jaki sposób Józef dowiedział się o tajemnicy brzemienności Maryi.
Był człowiekiem sprawiedliwym – mówi
Ewangelia. Nie chodzi tu o jego posłuszeństwo wobec prawa. Nie jest to słowo
jurydyczne, ale „sprawiedliwy” według
Ewangelii oznacza człowieka „wrażliwego na sprawy Boże”. Józef odczuwa zakłopotanie i zastanawia się jak rozwiązać
tę tajemnicę Maryi z troską o Jej dobro.

Tej sytuacji po ludzku sądząc nie do rozwiązania, interweniuje Bóg. W objawieniu
usłyszał Józef, że ma porzucić wszelkie
obawy i wątpliwości. Maryja jest wybrana
spośród wszystkich niewiast, w której Bóg
znalazł upodobanie. To, się w Niej poczęło, jest owocem bezpośredniego i wyjątkowego działania Ducha Świętego. Józef
ma wziąć Ją spokojnie do siebie i strzec
Jej jak żywej świątyni Boga. (por Mt 1,2024). Po tym objawieniu Józef przejmuje
inicjatywę; czyni przygotowania i uroczyście przyjmuje Maryję, jako małżonkę do
swego domu. Od tego momentu to Józef
przejmuje odpowiedzialność za Matkę.
Przez małżeństwo jest Ona mu dana i
zadana ze swoją tajemnicą. Przez Józefa
Bóg będzie teraz sprawował pieczę i realizował swój odwieczny plan. Razem już
podróżują do Betlejem, by spełnić rozkaz
spisu ludności cezara Augusta. Skutkiem
tego polecenia cezara jest duża wędrówka
ludności. Nie ma miejsca dyskretnego w
gospodzie, wśród ludzi, aby Matka mogła
porodzić, gdy nadszedł czas Jej rozwiązania. Przez Józefa wybrał Bóg na naro-dzenie swego Syna miejsce dyskretne,
przygotowane od stworzenia świata. To
skały uformo-wały przed wiekami miejsce
zaciszne by teraz mógł narodzić się Boży
Syn. Nie było miejsca wśród ludzi, ale to
Bóg zaprosił innych ludzi – pasterzy, a
potem Mędrców – na powitanie Syna na
ziemi. Maryja, pokorna Służebnica, zadziwiona nieustannie czuwaniem Boga –
„za-chowywała wszystkie te rzeczy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19).
Nie dane im było jeszcze spokojne, choć
tymczasowe, życie w Betlejem. Bóg znów
przez Józefa interweniuje: „Wstań, weź
Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu,
bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby
Je zgładzić” (Mt2,13). W swym nieustannym rozważaniu spraw Bożych odczytała
Maryja zapewne powiązanie swego emi-

gracyjnego trudu z proroctwem zapowiedzianym przez proroka Ozeasza: „Z
Egiptu wezwałem Syna mego” (Oz 11,1).
Nie-ustannie odkrywała w wydarzeniach
codziennych, że nic nie dzieje się przypadkiem. Nad każdym wydarzeniem dnia
codziennego czuwa Bóg.
W życie Jezusa i Jego Matki wplecione jest
proroctwo, które ewangelista Łukasz nam
wyraźnie objawia. Życie Jezusa jest drogą
do Jerozolimy – miejsca ukrzyżowania.
Również rolą Maryi jest iść z Jezusem do
Jerozolimy. To zapowiada już opowiadanie Ewangelii o ofiarowaniu w świątyni
Jerozolimskiej. Proroctwo Symeona dotyczące Dziecka i Matki za-wiera wyraźne
odniesienia do przyszłej męki. Symeon
błogosławiąc ich zwraca się wyraźnie do
Matki i mówi: „Oto Ten przeznaczony
jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby
na jaw wyszły za-mysły serc wielu” (Łk
2,34.35). Również późniejsze opowiadanie o pielgrzymce z już 12-letnim Jezusem
do świątyni jerozolimskiej na Święta Paschy wskazuje na odniesienie do ta-jemnicy paschalnej. Zaginięcie Jezusa jest znakiem Jego śmierci. Trzy dni poszukiwań w
nie-pokoju, bólu i niepewności – czy uda
się Go zobaczyć na nowo, nawiązuje do
trzech dni spę-dzonych w grobie. Szczęśliwe odnalezienie jest zapowiedzią chwalebnego Zmartwychwsta-nia. Ewangelia
zapowiada ukryty tu dramat Krzyża, z
jego aspektem straszliwego cierpienia wypowiedzianego w skardze Matki – „Synu,
dlaczegoś nam to uczynił? Oto ojciec
Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: czemuście
mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca. Oni jednak nie zrozumieli tego, co
im powiedział” (Łk 2,48-50). Przeżywają
radość z odnalezienia Jezusa, która staje
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się wstępem do radości paschalnej. Ale
Ewangelia dodaje – „nie zrozumieli tego,
co im powie-dział Jezus”. Było to ukryte Boże przygotowanie do wielu cierpień,
jakich w przyszłości do-świadczy Maryja.
Zapewne dla Niej istniały różne „dlaczego”. Nie wypowiadała ich na głos. Nie
prosiła Jezusa – Synu wytłumacz nam, co
to znaczy, chcę zrozumieć. Ona miała już
wy-próbowany swój sposób zachowania.
„Oto ja Służebnica… niech mi się stanie
według Słowa Twego”. Ona była w swej
pokorze i uniżeniu – cierpliwa. Umiała
czekać na czas wyjaśnienia i zrozumienia,
który wyznaczył Bóg. Teraz Ewangelia
mówi ponownie: „A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w
swym sercu” (Łk 2,50).
Po tym, jak umarł Józef, a potem odszedł
Jezus, by głosić Ewangelię Bożą, Maryja
przeżyła jeszcze jedno szczególne doświadczenie. Dochodziły do Niej sensacyjne wieści – o nadzwyczajnym napływie
ludu, o błogosławieństwach uzdrowionych kalek i chorych, o cu-dach i znakach,
których dokonywał Jezus. Ale dochodziły
również wieści oszczercze i to po-chodzące z ust autorytetów, którzy nazywali
się nauczycielami Izraela. „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca
złe duchy” (Mk 3,22). Mówiono też, że
„odszedł od zmysłów”. W takiej sytuacji
wtedy krewni byli zobowiązani i zmuszeni
do opieki nad czło-wiekiem dotkniętym
brakiem równowagi psychicznej. Przybyli krewni, Matka i Jego bracia do Jezusa,
aby Go przywołać i Nim się zaopiekować.
Matka chce Go chronić przed tłumem,
przed oszczerstwami uczonych w piśmie,
przed ludźmi, którzy Go nie rozumieją i
powtarzają, że Go opętał szatan. Mówią
Jezusowi: „Oto Twoja Matka i bracia na
dworze pytają o Ciebie. Odpowiedział
im: któż jest moją Matką i którzy są mymi

braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: Oto moja matka i moi
bracia. Bo kto pełni wolą Bożą, ten mi jest
bratem, siostrą i matką” (por Mk 3.20-22,
31-35). Te słowa Jezusa były skierowane
jakby ponad gło-wami obecnych do Matki. Były jak miecz i oznajmiały, że posłuszeństwo woli Ojca jest waż-niejsze niż
więzy krwi. Maryja od razu przypomniała
sobie, że podobne słowa wypowiedział
12-letni Jezus w świątyni. Wtedy ich nie
zrozumiała, ale zachowała je w sercu,
uspokojona posłuszeństwem i uległością
Jezusa po powrocie do Nazaretu. Dziś, teraz – zrozumiała! Odtąd musi przyjąć taka
postawę, że nie będzie mogła, a nawet nie
będzie chciała chronić Jezusa, tylko zda
się na wolę Ojca. Jezus przez te słowa
zdecydowanie i z całą stanowczością, która przecież nie wyklucza czułości, ale też
nie idzie żadne ustępstwa, jakby przywołuje Maryję do Jej powołania – Służebnicy
Słowa w pełnym posłuszeństwie zamysłowi Ojca. Maryja nic nie odpowiedziała, ale
zrozumiała i poszła za Synem do końca,
bez słowa skargi, pod Krzyż. Bez słowa
wahania przyjęła z woli Ojca za swe nowe
dzieci – nas! Stała pod Krzyżem całkowicie zgodna z tym, co na początku powiedziała: „…niech mi się stanie według
Słowa Twego”.
III.
Często słyszymy lub też czytamy
o sensacyjnych odkryciach w kosmosie,
w głębi ziemi, w otaczającym nas świecie,
tworzonym przez siły natury jak również
przez ludzi, którzy kształtują środowisko naszego życia. Bardzo rzadko mówi
się o tym, co nas łączy i co tworzy więzi międzyludzkie. Jeszcze mniej mówi
się o tej więzi, która nas łączy z Bogiem.
Wspomniałem już wyżej o tym, że jest to
podstawowe spoiwo społeczne, którego
najważniej-szym fundamentem jest Bóg,

Jego miłość do człowieka, Jego Opatrzność, która czuwa nad każdym z nas. W
języku codziennym ludzie używają często
słowa „przypadek”. Ale to słowo jest znakiem zdradzającym, że brak jest ufności.
Kiedy człowiek nie potrafi wytłumaczyć
zbiegu wielu okoliczności swojego życia,
ucieka się do tego łatwego rozwiązania
zamkniętego w tym słowie „przypadek”.
Ale nie jest to rozwiązanie tajemnic życia,
czy plątaniny ludzkich pomyłek i błędów.
Sługa Boży, papież Jan Paweł II powtarzał często, że nie ma przypadków w życiu
ludzkim, ale jest zawsze obecny i działający Bóg. Często jest On obecny w bardzo
dyskretny sposób, wymagający od człowieka cierpliwości, wielkiego skupienia i
głębokiego zastano-wienia, tak na wzór
Maryi. Musi człowiek odkryć tę dyskretną obecność Boga w drugim człowieku.
Człowiek jest zadany człowiekowi; mąż
jest zadany żonie, a żona – mężowi; rodzice – dzieciom, a dzieci – rodzicom;
przełożony – podwładnemu, a podwładny – przełożo-nemu, biedny – zamożnemu – to jest niekończący się łańcuch
ludzi, którzy stają się dla siebie nawzajem
znakami dyskretnej Bożej obecności. Gdy
człowiek, gdy społeczność, rodzina stają
się niewrażliwi na tę cichą obecność Bożą,
wprost Ją lekceważąc, to Bóg uderza mocno i bo-leśnie. Chce wstrząsnąć człowiekiem. Pragnie, by człowiek odkrył Jego
miłość, czuwającą nad każdym krokiem
Bożą Opatrzność. Życie Maryi było normalną drogą zawierzenia i zaufania Bogu.
Jakże bliska jest nam Matka tak wielkiego
zaufania woli Bożej. Jest Matką – Wzorem.
Powierzanie, oddawanie się, zaufanie
budzą czasem niewłaściwe skojarzenia.
Zbyt pochopnie mylimy ufność, oddanie
się Bogu, również zaufanie do drugiego

człowieka z wy-rzeczeniem, rezygnacją
czy naiwnością. Nie chodzi o to, by biernie poddać się rezygnacji i mówić sobie:
„Bóg wszystkiego w moim życiu dokona.
Ja muszę tylko dać się prowadzić”. To jest
karykatura ufności i powierzenia się. Oddanie się woli Bożej nie jest również ideali-zowaniem mojej własnej woli, co pozwoliło by mi podobać się sobie samemu
i myśleć, że podobam się także Bogu. Do
mojego takiego myślenia zakrada się w ten
sposób egoizm i pycha, która uwidacznia
się najbardziej w chęci dominacji.
Maryja, choć nie rozumie wszystkiego,
pozostaje spokojna i cierpliwa. Czeka
pokor-nie, kiedy Bóg pozwoli Jej zrozumieć. Przyjmuje wszystko, zachowuje je w
sercu, tzn. nie-ustannie rozważa, bez rozdrażnienia, a tym bardziej bez buntu. Pod
krzyżem z woli Ojca stała się nam Matką.
To jest niezwykły dar Bożej Opatrzności
– Matka, u której można najłatwiej znaleźć utulenie, pomoc i wzór zaufania Bogu
i sobie nawzajem.

Kto spełnia wole Ojca.
Spełnić wolę Ojca – to życia trud,
Ale także – miłości cud.
Ta wola bezpiecznie wiedzie przez
świat.
Z tej woli - wyrasta miłości kwiat.
Swoją wolę złożę w ręce Bożej woli,
Choć to czasem trudne – a nawet boli.
Dobry Ojciec najpierw mnie poprowadzi,
Przeszkody zwycięży, zawsze zaradzi.
Jadwiga Górecka
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Ślady M
S. M. Karoliana Buksa

Ślady Miłości

Czas, który obecnie przeżywamy
skłania nas do refleksji nad sensem i celem
naszego życia. Uświadamiamy sobie jego
kruchość i przemijalność. Pragniemy, aby
służyło ono prawdziwym wartościom i
zostawiło po sobie trwały ślad miłości. Nie
mamy wpływu na wydarzenia, na długość
naszego życia, ale przez dokonywanie
wyboru, decydujemy o jakości naszego
codziennego życia. W poszukiwaniach
odpowiedzi na tak istotne, dla naszego
życia pytania, nie jesteśmy sami, bowiem
prowadzi nas mądrość i wzór wielu
świętych.

Jednym z nich jest tak bardzo nam
bliski, nasz Ojciec Założyciel, bł. Edmund
Bojanowski. Duch Święty obdarzył go
szczególnymi łaskami, które poprzez
Jego życie i działalność stały się darem
dla wszystkich, dla całego Kościoła św., a
szczególnie dla nas, jego duchowych córek.

Człowiek kierowany Duchem Bożym nigdy nie
wie dokąd go On zaprowadzi
Jego dzieło – na pozór ludzkie –
dzieje się rozrasta przekraczając
początki
podejmuje nowe zadania
które są wezwaniem dla nowych ludzi.

Tak się stało i tym razem
Edmund Bojanowski ani przez chwilę
nie był w stanie ogarnąć tego
co Bóg zamierzał dokonać jego sercem1.

Charyzmat bł. Edmunda nie
przejawiał się w nadzwyczajnych darach,
Duch Święty ubogacił go w łaski proste,
wręcz oczywiste z punktu widzenia wiary,
O. H. Kałuża, Boże rozlewisko, w: Błogosławiona niemoc, Wrocław 1999, s. 38.
1

Miłości
a zarazem wymagające od niego wielkiego
zaangażowania umysłu i serca. Bł. Edmund
każdego dnia coraz wyraźniej widział
drogę, na którą wprowadził go Bóg, aby
wypełnić w jego życiu swój odwieczny
zamysł. Jako człowiek głębokiej wiary
podjął postawione przed nim zadanie,
odczytując je jako własną drogę do
Boga. Sięgał wysoko – po świętość,
która w tamtych czasach była raczej
zarezerwowana dla duchowieństwa.
Bł. Edmund odczytał swoje
powołanie do świętości jako konsekwencję
przyjętego Chrztu św. i realizował je w
całym swoim życiu. Charyzmat naszego
Ojca Założyciela zawiera się w całym jego
życiu, o czym mówił Ojciec św. Jan Paweł
II w homilii beatyfikacyjnej Apostolstwo
miłosierdzia wypełniało jego życie. We wszystkich
działaniach kierował się pragnieniem, by
wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia.
Zapisał się w pamięci ludzkiej jako serdecznie
dobry człowiek, który z miłości do Boga i do
człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne
środowiska wokół dobra… Dał wyjątkowy
przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka,
Ojczyzny i Kościoła2.
Tym, co najbardziej ujawnia się w
postawie bł. Edmunda, to niestrudzone
poszukiwanie i pełnienie woli Bożej.
Prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby dał mi
łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z
Jego Wolą świętą3. Bł. Edmund nie realizował
własnych pomysłów na życiowy sukces, ale
rozpoznając znaki czasu oraz wsłuchując
się w głos sumienia odkrywał to, co było
jego życiowym zadaniem powierzonym
mu przez Boga.
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Edmund porzucił wszystko – poezję i politykę
Bo najważniejszy stał się człowiek
Boży obraz i Boże podobieństwo
Wszystko inne właściwie nic nie znaczy
Oprócz miłości – tak – oprócz miłości…4

W realizowaniu Bożych planów
napotykał na przeszkody i przeciwności,
doświadczał niezrozumienia otoczenia,
przeżywał porażki. Wszystkie te sytuacje
odczuwał boleśnie, jednak przekonanie
iż czyni to, co Bóg chce, było dla niego
źródłem siły i nie pozwalało mu odstąpić
od rozpoczętego dzieła. Czytamy w
Dzienniku: Niedawno zapisałem dni radosne
i doznane pociechy, czyliżbym i dzisiejszego dnia
nie miał przyjąć pogodzeniem się woli Bożej, choć
smutny i ciężki dla serca5.
We wszystkich poczynaniach
kierował się pragnieniem oddania chwały
Bogu. Dla Boga żył, modlił się i pracował
– każdego dnia. Wszystko co czynimy
– mówił – to czynimy dla Boga, a wobec
takiego celu bardzo maluczkimi przedstawiają
się przeszkody, choćby najdotkliwsze6. Bez
względu na doświadczane sytuacje
wynikające z jego apostolskiego działania
trwał w głębokim zjednoczeniu z Bogiem
na modlitwie i w służbie, tak że powoli
jego życie stawało się modlitwą7.
Miłość Boga, błogosławiony
Edmund łączył – w prosty sposób – z
miłością bliźniego, śpiesząc z pomocą
każdemu potrzebującemu człowiekowi.
Służył ludziom wspomagając ich
materialnie, a także niósł im duchową
pomoc przez rozmowę, zachętę czy

O. H. Kałuża, Wybuch zarazy i wybuch miłości,
w: Błogosławiona niemoc, Wrocław 1999, s. 33.

4

Dz. 13.05.1853.

5

Dz. 20.05.1853.

6

Jan Paweł II, Siódma wizyta apostolska w Polsce 5-17 VI 1999, Liberia Editrice Vaticana 1999,
s. 185-186.
2

Edmund Bojanowski, Dziennik (1853-1871),
Warszawa 1999, 27.05. 1853.

3

7

Por. s.M. Loyola Opiela, Odkrywanie i realiza-
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cja charyzmatu założycielskiego w życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Studia
Redemptorystowskie, nr 7/2009, s. 189.
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modlitwę.
Ta milcząca postać porwała za sobą innych
zwłaszcza proste wiejskie dziewczęta
pragnące kochać wszystkich jak kwiaty
jak pachnącą zbożem ziemię
bez liczenia i zbytecznych komentarzy
jak Serce Jezusa pełne ciszy i pokory8.

Skąd czerpał siły do tej ofiarnej,
codziennej służby? Czerpał z Boga,
dlatego tak wiele czasu poświęcał na
modlitwę. Dzień cały zeszedł mi błogo na
modłach, milczeniu i rozmyślaniu9 – pisał w
Dzienniku. Spotkanie z Bogiem było dla
niego potrzebą serca. Prawie każdego dnia
uczestniczył w Eucharystii przemierzając
pieszo trzykilometrową drogę do kościoła.
W bazylice spędzał długie godziny
przed obrazem Świętogórskiej Róży
Duchownej. Od Niej – od Maryi – uczył
się kochać każdego człowieka i służyć
mu bezinteresownie. W relacji z ludźmi
objawiała się jego prostota i pokora. Z jego
postaci przebijało to piękno, które on sam
określał jako: zgodność treści z formą, zgodność
ducha z jego zewnętrznym objawieniem10.
Jego pokora i przyjmująca dobroć
kazały mu wciąż schodzić do poziomu
tych
którzy mu byli dani przez Opatrzność
i razem z nimi wzrastać
przeżywając głęboko całe wielkie
bogactwo
zamknięte w małej wiejskiej duszy
ciesząc się i chwaląc Boga
za każde nowe otwarcie
i każdą cząstkę kwitnącego dobra11.
O. H. Kałuża, Wybuch zarazy i wybuch miłości,
dz. cyt. S. 33.

8

9

Dz. 11.03.1856.

10

Edmund Bojanowski, Zbiór artykułów z dzie-
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dziny wychowania i wiedzy., cz.. I.
O.H. Kałuża, Rewolucja Miłości w: dz.cyt.
s.39.

11

Pokorne „tak”, które mówił
zawsze Bogu, pozwalało na to, aby to sam
Bóg nadał kształt jego życiu, kierował nim
i przemieniał. Droga, którą przeszedł nasz
Ojciec Założyciel nie należy do łatwych,
ale jest to droga, która wiedzie na szczyt
świętości.
Postawy i styl życia naszego
Ojca Założyciela, serdecznie dobrego
człowieka, starajmy się uczynić naszymi.
/…/
Dojrzałe przeżywanie dziecięctwa
Bożego i duchowego, żywa relacja z Jezusem w
Eucharystii, otwarcie na działanie i natchnienia
Ducha Świętego, wielkie nabożeństwo do Matki
Bożej i świętych, posłuszeństwo Kościołowi i Jego
pasterzom – wszystko to zaowocowało świętością
życia naszego drogiego Ojca Założyciela a dla
nas jest drogowskazem w realizacji charyzmatu,
który pozostawił Zgromadzeniu.
Uwielbiam Cię Boże za każdą służebniczkę
z powołaniem w sercu jak ogień
za życie pisane bezimienną służbą
za świecę ślubów ciągle się spalającą
i za miłość karmioną św. Eucharystią
za modlitwę w każdą noc i każdy nowy dzień
i za radość nieba w oczach – czarującą …
Por. O. H. Kałuża, Mój Brynicki klasztor

Słowa – a czyny
Słowa dobroci cisną się do głowy,
ale do czynu – człowiek nie gotowy.
Winę chce zepchnąć na niemoc starości
…
Lenistwo czy słabość w mym sercu
gości?
Wszak słowa nasze czynów nie
zastąpią.
Ci – co nas widzą – może nawet
zwątpią.
Jadwiga Górecka

Z naszej historii
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ks. Henryk Brzozowski COr

Mater Admirabilis

nieznany obraz z krużganków klasztoru filipinów w Gostyniu
Obrazy przechowywane w filipińskim klasztorze wyróżniają się bogactwem
motywów oraz rodzajów i technik uprawianego malarstwa. Do jednych z ciekawszych i mało znanych tematów maryjnych
należy przedstawienie Mater Admirabilis
czyli Matki Boskiej Przedziwnej. Dla
zbiorów świętogórskich obraz ukazujący
Mater Admirabilis pozyskano po zmarłym w 1994
r. filipinie ze wspólnoty
świętogórskiej księdzu Janie Tomczaku. Ksiądz Jan
obdarzony niezwykłymi
talentami artystycznymi,
czynnie uprawiał malarstwo a także zajmował
się konserwacją obrazów.
Dzieło malarskie prezentowane w niniejszym opracowaniu jest kopią fresku
rzymskiego, którego historia dziwnie splata się z
historią naszego Narodu.
Pierwowzór
świętogórskiego obrazu
przechowywany jest w
klasztorze przy kościele
Trinita dei Monti (Świętej Trójcy na Wzgórzu)
stanowiący zwieńczenie i
perspektywiczne zamknięcie słynnych Schodów
Hiszpańskich w Rzymie.
Kościół fundował w XV
wieku król Francji Karola VIII dla obsługi duszpasterskiej swoich rodaków
przebywających w Wiecznym Mieście. Za
sprawą św. Franciszka z Paoli założyciela
Braci Mniejszych na przełomie XV/XV
wieku zbudowano przy kościele klasztor obsadzony przez francuskich zakonników. Po rewolucji francuskiej w 1789
roku zakonnicy musieli opuścić klasztor.
Republika Rzymska w 1798 r. klasztor

zlikwidowała. Dopiero na prośbę papieża Leona XII przybyły tutaj w 1828 roku
zakonnice francuskie z nowo powstałego Zgromadzenia Secre Coeur. Władze
Francji wynegocjowały przywilej, aby
przełożoną zgromadzenia sióstr zawsze
była Francuzka, a klasztor był centrum
kultury francuskiej. Do zgromadzenia

Fresk z klasztoru Trinita dei Monti
sióstr dołączyła młoda Francuzka Paulina
Perdreau. W Paryżu studiowała malarstwo
u ucznia Johanna Friedricha Overbecka.
W Rzymie chciała pogłębić umiejętności
malarskie, a odnalazła powołanie do życia
zakonnego. Overbeck należał do współzałożycieli powstałego w 1809 Bractwa
św. Łukasza przekształconego później się
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w organizację Nazareńczyków. Malowali
głównie dzieła o tematyce religijnej, nawiązujące do twórców epoki quattrocenta
takich jak Pietra Perugina i Rafaela Santi.
Do głównych zamierzeń malarzy, którzy
mieli silny wpływ na twórczość Paulina
Perdreau, należało odnowienie malarstwa religijnego. To w 1844 r. nowicjuszka
Paulina wykonała na ścianie klasztornego korytarza fresk ukazujący młodziutką
Maryję w ciemnoróżowej sukni i białym
welonie spoczywającą na krześle w krużganku świątyni jerozolimskiej. Maryja na
chwilę przerwała pracę, niezwykle piękna
i zamyślona twarz wyraża łagodny spokój
i wewnętrzną harmonię. Jeszcze nie wie,
że zostanie Matką Zbawiciela, ale jej serce jest otwarte na Boże wezwanie. W ręku
trzyma wrzeciono, obok stoi kądziel, po
przeciwnej stronie lilia, a u stóp koszyk
z wełną i otwarta księga jakby na chwilę odłożona. Z uwagi na obecność lilii
początkowo obraz nazwano „Madonna
z lilią”. Zgromadzenie Zakonne uznało
„Madonnę z lilią” za patronkę uczącej
się młodzieży w prowadzonej przez siebie instytucji. Pierwszego listopada 1845
roku do klasztoru Trinita dei Monti przybyła Makryna Mieczysławska podająca
się za ksienię skasowanego przez władze
carskie klasztoru Sióstr Bazylianek Świętej Trójcy w Mińsku. Długie godziny
spędzała na modlitwie przed Madonną z
fresku, aż któregoś dnia Maryja miała do
niej przemówić po Polsku, że pragnie być
czczona jako Matka Przedziwna. O niezwykłym przeżyciu opowiedziała przełożonej klasztoru i swojemu spowiednikowi
ks. Aleksandrowi Jełowickiemu. Odtąd
nazwę „Madonna z lilią” zastąpiono nowym tytułem - Mater Admirablilis. Gdy w
1846 roku klasztor nawiedził papież Pius
IX, poświęcił fresk i ogłosił Mater Admirabilis Patronką życia wewnętrznego oraz
wyznaczył dzień 20 października na jej liturgiczne święto. Już wkrótce obraz zasłynął łaskami, cudami i niezwykłymi wydarzeniami. Po Powstaniu Listopadowym za
staraniem gen. Wincentego Krasińskiego
z warszawskiego Służewa klasztor Trinita
dei Monti zaczął służyć Polakom. Wkrót-

ce też stał się silnym ośrodkiem polskości
tętniący życiem religijnym, patriotycznym
i artystycznym. Rzymska Polonia ufundowała kaplicę dla Mater Admirabilis z wydzielonej części korytarza na którym był
poświęcony przez papieże fresk. Już w
1847 roku pierwszą Mszę św. w „polskiej
kaplicy”, jak nazwano to miejsce, odprawiał ks. Hieronim Kajsiewicz, współzałożyciel Zgromadzenia Zmartwychwstania
Pańskiego, znany kaznodzieja i spowiednik między innymi Krasińskiego i Norwida. Z tym miejscem związana była wielka
literatura romantyczna. Tutaj przebywali i
tworzyli Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid i Zygmunt Krasiński. W czasie pobytu w Rzymie do kaplicy codziennie przychodził Adam Mickiewicz. W tym
klasztorze 29 lutego 1848 roku odbyła się
jego słynna spowiedź i odrzucenie poglądów Towiańskiego. Norwid mieszkając w
pobliżu Schodów Hiszpańskich, długie
godziny modlił się w kaplicy i w przedstawieniu Madonny odzianej w biało –
czerwoną szatę odczytał symbol Polski
oraz znak dojrzałego życia chrześcijańskiego. Zdaniem Norwida polega ono na
harmonijnym połączeniu życia czynnego
z życiem kontemplacyjnym, modlitwy z
pracą, sztuki z czynem. W poetyckiej wizji
dostrzegł przesłanie patriotyczne dla Narodu Polskiego, które zawarł w utworze
„Najdziwniejsza Prządka” :
Oto siedzi na tronie Królowa w kolorach
Narodu
Po lewej stronie kądziel – Marta
Po prawej stronie te lilie, które nie przędą, ale
piękniejsze od Salomona w chwale swojej –
Maria
A Królowa Korony Polskiej przędzie nić czynnego
życia
Marty w stronę Marii…
I doprzędła już do połowy…
I zadumała się…
I nachyliły się lilie pączkami swymi ku lewej
stronie,
ku kądzieli…
I zadumały się tak, jak sama Prządka,
I są w pełności rozwinięcia.
I obrócona jest książka, jakby czytania period
nastąpił…
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wyemigrował do Paryża podejmując
dalsze studia malarskie w pracowni
mistrza Feliksa Giacomottiego i Leona
Bonnata. W Paryżu spotkał się z Janem
Matejką. Po studiach paryskich wrócił do
kraju i zapewne w porozumieniu ze swoim
mecenasem Działyńskim zamieszkał
w Kórniku a później w Poznaniu.
Goszcząc po dworach wielkopolskiego
ziemiaństwa
uprawiał
działalność
artystyczną malując liczne portrety. Dla
pogłębienia umiejętności malarskich
wyjeżdżał w podróże do Holandii, Paryża,
Florencji i Rzymu, gdzie współpracował z
Henrykiem Siemiradzkim. Na zamówienia
wielkopolskiej szlachty wykonywał kopie
słynnych arcydzieł dawnych mistrzów.
Kopiował między innymi Madonnę
del Granduca Rafaela Santi. Cieszył się
opinią dobrego portrecisty i
kopisty. W swoich podróżach
odwiedzał często Kraków,
Lwów i Warszawę. Marceli
Krajewski zmarł w 1921
roku w willi Konstancji
Sanguszkowej we francuskiej
miejscowości Pau.
Obraz z filipińskiego
klasztoru w formie stojącego
prostokąta o wymiarach
135,5 x 86,2 cm namalowany
został w technice olejnej.
Nie tylko technika wykonania
odróżnia kopię od oryginału.
Różnice
zachodzą
w
kolorystyce,
kompozycji
pejzażu
i
opuszczeniu
kilku ważnych szczegółów
o
istotnym
znaczeniu
dla
ikonograficznego
odczytu. Pominięta została
architektoniczna
oprawa,
nastrój wschodzącego dnia
oraz wieniec dwunastu
gwiazd
wokół
głowy
Madonny z gwiazdą trzynastą
umieszczonej
powyżej.
Madonna przedstawiona na
osi obrazu, ujęta frontalnie,
Obraz z klasztoru świętogórskiego

Obraz świętogórski namalowany
dwadzieścia sześć lat po powstaniu
oryginału należy zapewne do jednych
z najwcześniejszych kopii rzymskiego
fresku. Na odwrocie obrazu widnieje
sygnatura: Mater admirabilis ora pro
nobis! / Pinx Krajewski / Cracoviae 1870.
Wykonanie kopii można z dużym
prawdopodobieństwem
przypisać
Marcelemu Krajewskiemu. Malarz urodził
się w galicyjskiej wsi Rudenka koło Leska w
1840 roku jako syn właściciela ziemskiego
Nikacego herbu Jasieńczyk. Malarstwo
studiował w wiedeńskiej Akademii Sztuk
Pięknych i tam też zetknął się z artystami
polskimi. Poznał między innymi Artura
Grottgera, Wilhelma Leopolskiego i
Andrzeja Grabowskiego. Walczył w
powstaniu styczniowym będąc adiutantem
hrabiego Wojciecha Komorowskiego. W

- 26 siedzi na krześle. Odziana jest w czerwoną Przedziwnej do Warszawy był proboszcz
szatę przepasaną w stanie, w dolnej części kościoła w Służewie ks. Józef Roman
zakończoną
gotyckimi
złamaniami, Maj. Kopię Madonny w technice fresku
ugrowy maforion i biały welon. Prawa z zachowaniem oryginalnych wymiarów
stopa spoczywa na podnóżku,
a lewa na geometrycznej
posadzce
utworzonej
z trójkątów wpisanych
w
kwadratowe
pola.
Zamyśloną twarz otoczoną
kolistym nimbem podkreśla
nieznacznie pochylona głowa
skłoniona w lewą stronę
oraz opuszczone oczy. Ręce
lekko skrzyżowane na łonie,
w prawej dłoni trzyma
wrzeciono od którego biegnie
nić do kądzieli. Madonnę
otacza z prawej strony biała
lilia w wazonie i po drugiej
stronie kądziel na wysokim
drzewcu. W prawym dolnym
polu obrazu umieszczony
jest kosz z wrzecionami
wełny oraz otwarta książka
odwrócona
grzbietem
do góry. Za Madonną
rozciąga się błękit nieba i
górzysty pejzaż z wijącą się
rzeczką. W oddali widać
budowle i samotnie stojące
kolumny, zapewne antycznej
świątyni, dźwigające resztki
belkowania.
Obraz świętogórski
nie jest jedyną kopią fresku
Fresk z warszawskiego kościoła w Służewie
rzymskiego
zachowanego
na terenie obecnej Rzeczpospolitej. wykonał artysta warszawski Krzysztofa
Wierna kopia znajduje się w ołtarzu Bryckiego. Fresk poświęcił na placu św.
głównym kościoła p.w. św. Katarzyny Piotra 26 marca 2003 roku Jan Paweł II.
Aleksandryjskiej
w
warszawskim Uroczyste wprowadzenie Mater Admirabilis
Służewie. Myśl przeniesienie kultu jako Strażniczki Życia Wewnętrznego
Mater Admirabilis do Polski zrodziła się do służewskiego kościoła nastąpiło już
podczas poświęcenia w 2001 roku tablicy 11 maja 2003 roku. W okresie zaborów
upamiętniającej 180 lecie urodzin Cypriana klasztor Trinita dei Monti z cudownym
Kamila Norwida. Pamiątkową tablicę z freskiem stał się centrum spotkań polonii
tekstem modlitwy poety do „Przedziwnej zagranicznej i tam dyskutowano nad losem
Prządki” umieszczono w rzymskiej kaplicy zniewolonego Narodu oraz krystalizowały
Trinita dei Monti. Inspiratorem i zarazem się idee o wolnej Polsce. Teraz w wolnej
realizatorem wprowadzenia kultu Matki Polsce od Mater Admirabilis można uczyć
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się korzystania z daru wolności.
Mater Admirabilis jako Patronka
życia wewnętrznego ukazuje harmonijne
połączenie w życiu chrześcijańskim
modlitwy Marii i pracy Marty. Madonna
ukazana
w
krużganku
świątyni
jerozolimskiej zajęta jest przędzeniem
wełny. Na chwilę odłożyła pracę i
pogrążyła się w modlitewnej medytacji.
W jej sercu splotła się rzeczywistość
widzialna z niewidzialną, tajemnica
ludzkiego istnienia z tajemnicą Bożych
zamierzeń względem losów człowieka i
świata. Maryja umieszczona jest między
białą lilią a przędzą. Biała lilia symbolizuje
życie modlitewne, kontemplacyjne –
ewangeliczna Maria. Po drugiej stronie
przędza oznacza życie czynne, aktywność
ludzką w dążeniu do przemiany świata
i czynienia sobie ziemi poddanej –
ewangeliczna Marta. Dylemat między
via activa a via contemplativa w życiu Maryi
połączył się w jedność i zyskał rangę
wartości komplementarnych, wzajemnie
się uzupełniających. Przekaz treściowy
obrazu ukazując zgodne współistnienie
w osobie Matki Chrystusa wartości pracy
i modlitwy, wskazuje też na Maryję jako
wzór dojrzałego życia chrześcijańskiego.
Wieniec z dwunastu gwiazd odnosi się
do przyszłości Matki Zbawiciela jako
Niewiasty Apokaliptycznej i Nowej
Ewy, która przez posłuszeństwo Bogu
współuczestniczyła w zwycięstwie nad
grzechem i szatanem. Nie do końca jasne
pozostaje znaczenie gwiazdy trzynastej.
Wydaje się, że należy doszukiwać się
jej związku z krajobrazem na fresku,
ukazującym moment świtania dnia. Ten
szczegół został pominięty na obrazie z
klasztoru filipinów. Porównanie Maryi
do „Gwiazdy Porankowej” odnajdujemy
w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny. Tekst początkami
sięgający XV wieku w jego obecnej
formie zatwierdził w 1615 roku papież
Paweł V pod nazwą Officium parvum
Immaculatae Conceptionis BMV. Odniesienie
do gwiazdy zarannej wskazuje na Maryję
jako Jutrzenkę zwiastującą nowy dzień
w historii zbawienia oraz zapowiadającą

nową erę chrześcijańską. W Godzinkach
Maryja nazwana jest także „Nową
Gwiazdą z Jakuba”, zapewne z uwagi na
przynależność do Narodu Wybranego,
którego początki wywodzą się z dwunastu
pokoleń Jakuba. „Gwiazda Zaranna” to
także jedno z wezwań Litanii Loretańskiej
zatwierdzonej w 1587 roku przez papieża
Sykstusa V. Najpewniej tekst Godzinek
i wezwanie z Litanii Loretańskiej były
inspiracją umieszczenia dodatkowej
gwiazdy nad głową Madonny.
Nieznany obraz z klasztoru
świętogórskiego
odsłonił
jeszcze
jedną niezwykłą historię i wydarzenia
związane z dziejami Polski a także ukazał
przesłanie religijne tak bardzo aktualne we
współczesnym świecie. Praca i modlitwa,
czyn i myśl to wartości wzajemnie
współistniejące i przenikające się w
ludzkim życiu.
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Polski Słownik Biograficzny, Wrocław –
Warszawa – Kraków 1970, t. XV, s. 112113.
Słownik Artystów Polskich i obcych w Polsce
działających, Warszawa 1986, t. IV, s.
235-239. A. Merdas rscj, Polska Madonna
Norwida.
S. Karczewski, Królowa w kolorach Narodu,
„Nasz Dziennik”, 22-23 marca 2003.
W. Świątkiewicz, Mater Admirabilis na
Służewie, „Tygodnik Katolicki Niedziela”
18/2003.
M. Terlikowska, Wszystko na jedną kartę,
Tygodnik warszawsko – praski „Idziemy”,
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Jubileusz 25 – lecia posługi w parafii św.
Katarzyny ks. Józefa Romana Maja, Warszawa
– Służew 2009.
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Z pielgrzymiego szlaku
Katarzyna Waraczewska

IŚĆ DROGĄ
Jezusa Chrystusa
Szanowna redakcjo.
Chciałabym na łamach Waszego
kwartalnika „Świętogórska Róża Duchowna”, opisać własnymi słowami przeżycia,
wrażenia i wspomnienia, które bardzo
wpłynęły na moje duchowe wnętrze
podczas pobytu w cudownych miejscach
Ziemi Świętej.
Pewnego dnia dowiedziałam się,
że ks. Robert ze Świętej Góry organizuje
pielgrzymkę do Ziemi Świętej, w dniach od
15- 23. 10. 2009 r. Postanowiłam dołączyć
do grona chcących uczestniczyć w tej
„drodze”. Nadszedł wreszcie ten oczekiwany termin. Pełna ciekawości ruszyłam
„śladem”, który zostawił po sobie Jezus,
właśnie dla mnie.
Ze Świętej Góry autokarem
szczęśliwie dotarliśmy do Warszawy na lotnisko Okęcie gdzie, po spokojnej odprawie
celnej i paszportowej oraz odprawieniu Mszy Świętej w lotniskowej kaplicy,
wsiedliśmy do samolotu. Był to Boeing 737. Ja osobiście miałam dodatkową
atrakcję - otóż po raz pierwszy leciałam
samolotem. Mogłam się wznieść jak ptak.
Niestety lecieliśmy nocą więc za oknem
nie było widać nic, prócz ciemności.
Muszę przyznać, że miałam malutkiego
„pietra”, ale wiedziałam, że nie jestem
sama. W grupie było więcej osób, które
lot zaliczały po raz pierwszy, ale wszyscy byliśmy bardzo dzielni. Wszystkim
gratuluję ODWAGI!! Lot trwał ok. 3,5
godziny. Wylądowaliśmy w środku nocy
w bajecznie oświetlony Tel- Awiwie na
lotnisku im. Ben Gubiona. Po odprawie
autokar zawiózł nas bardzo wczesnym

Autorka tekstu na tle
Bazyliki Przemienienia (Góra Tabor)
rankiem do hotelu w Jerycho. To tu w hotelu mamy dwudniowy pobyt noclegowy.
Od tego miasteczka zaczyna się nasza „
droga” pielgrzymkowa.
Jest 16 października 2009 roku.
Na początek dnia udaliśmy się do katolickiego kościoła, gdzie ks. Robert
odprawił za udany lot i pielgrzymkę Mszę
Świętą. Mimo iż w Izraelu noce są dość
chłodne, temperatura powietrza w dzień
wzrosła aż do 35 stopni . Było bardzo
ciepło. Dalej pojechaliśmy autokarem
zwiedzać m. in. Qumran – tutaj, w skalnych grotach, znaleziono księgi Starego
Testamentu zwinięte w zwoje i ukryte w
dzbanach. Następnie podjechaliśmy na
górę – Masada - znajdowały się tam dwa
pałace Króla Heroda ale jest to także
miejsce zbiorowego samobójstwa grupy
Zelotów, którzy woleli stracić życie niż
poddać się pod rzymską okupację. Dalej
dowieziono nas nad Morze Martwe. I tu
..nie ma zmiłuj.. trzeba się obowiązkowo
wykąpać. Dno morza jest pełne minerałów

soli. Kąpałam się aż 20 minut i mimo ,iż
temperatura powietrza sięgała prawie 40
stopni w tej wodzie się jej nie czuło, gdyż
woda w Morzu Martwym jest bardzo
zagęszczona i nie ma „opcji”, aby tam się
utopić. Ciało zawsze dryfuje na powierzchni. Po tej „wznoszącej” kąpieli wracamy
do hotelu, ale dla „ pływaków” nic straconego ,ponieważ hotel dysponował
ogromnym basenem, w którym mogliśmy
kąpać się do woli. Po prostu „ bajka”.
Po smacznej obiadokolacji czas wolny,
który wykorzystaliśmy na mały „wieczorek zapoznawczy”. Każdy uczestnik
przedstawił się osobiście i już byliśmy
grupą dobrych znajomych. WSPANIAŁA
GRUPA!!!.
Nastaje dzień drugi. Raniutko po
śniadaniu jedziemy do szczególnego miejsca – Betlejem. Jest to jedyne miejsce ,w
którym bez względu na porę roku śpiewa
się kolędy. No i my także to uczyniliśmy,
mimo iż to październik. Mieliśmy jednak
świadomość, że już niedługo i w naszych
domach będziemy świętować narodziny
Jezusa. To właśnie tutaj miało miejsce to
radosne wydarzenie. Najpierw udajemy
się na Pole Pasterzy – opiekunowie stad
dowiedzieli się o narodzinach Dziecięcia.
Spotkaliśmy tam miłego Franciszkanina –
Polaka, który bardzo chętnie opowiedział
nam historię tego miejsca. Gdy wspólnie
w Grocie Pasterzy zaczęliśmy śpiewać
kolędy w miejscu gdzie działy się ich
słowa – ciarki przechodziły po plecach (ze
wzruszenia). Piękna sceneria i brzmienie
kolęd. Jeszcze dodam coś o czy powinnam
już napisać na samym początku, że naszą
grupę pielgrzymkową prowadziła bardzo
sympatyczna pani Grażynka Klimowicz,
która włożyła ogromny zapał, aby nam jak
najwięcej pokazać i opowiedzieć. Nasza
wspólnota liczyła 40 osób, w różnym
wieku, ale byliśmy posłuszni jak dzieci
temu co mówiła nasza Pilotka. Szczerze
przyznam, że dzięki jej fascynującym

opowieściom ja osobiście nie czułam
upływającego czasu.
Następnie po małych zakupach
udaliśmy się w kierunku Groty Mlecznej – według tradycji w czasie karmienia
małego Jezusa kropla pokarmu Matki
Bożej spadła na kamienie zmieniając grotę
w miriadę białych plam – stąd nazwa.
Nadszedł czas wspólnej refleksji, modlitwy, a więc po przybyciu do groty Św. Hieronima ks. Robert odprawił Mszę Świętą.
Potem przeszliśmy do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Chętnych do zwiedzenia
i modlitwy było bardzo dużo. Reprezentowali oni różne narodowości. Tak więc
ustawiliśmy się w kolejkę i mimo, iż była
ona bardzo długa, to cierpliwie czekaliśmy
aby dostać się do niewysokiej groty, gdzie
na miejscu oznaczonym srebrną gwiazdą
narodził się Zbawiciel. Czekaliśmy prawie
dwie godziny ale było warto!!. To jest
cudowne, radosne miejsce. Każdy z nas
miał możliwość podejść i pocałunkiem
uczcić miejsce narodzenia. Choć trwało
to tylko chwilę , to na zawsze zostanie w
pamięci. Po ochłonięciu z tego przeżycia
wróciliśmy do autokaru, którym - żegnając
Betlejem oczywiście śpiewaliśmy kolędy
- pojechaliśmy w kierunku Ain Karem.
Tu znajduję się godny podziwu kościół
Narodzenia Jana Chrzciciela- wewnątrz
charakterystyczne różnorodne wzornictwo płytek ściennych. Na zewnętrznym,
otaczającym teren kościoła murze,
znajdują się tablice z modlitwą „Benedictus” w wielu językach świata. Idąc dalej na
wzgórze doszliśmy do kościoła Nawiedzenia Św. Elżbiety. Kościół stoi na miejscu
gdzie krewna Maryi - Elżbieta spotkała
odwiedzająca ją kuzynkę. Na bocznym
zewnętrznym murze znajduje się 45 mozaikowych tablic z hymnem wielbiącym
Boga „ Magnificat” w różnych językach,
również po polsku. W drodze powrotnej do hotelu w Jerycho przejeżdżając
przez Jerozolimę oglądamy jeszcze, już
po zmroku, pięknie oświetloną Menorę-
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żydowski symbol narodowy - siedmioramienny świecznik, oraz sąsiadujący z nią
budynek Knesetu czyli izraelskiego parlamentu. Dzień kończymy wspólną kolacją
i udajemy się na spoczynek.
Po kolorowych snach …witamy
trzeci dzień naszego pielgrzymowania.
Żegnamy przemiłą obsługę hotelową w
Jerycho i autokarem udajemy się w kierunku Świętego Miasta – Jerozolimy wspólnego trzem religiom: judaizmowi,
chrześcijaństwu oraz islamowi, gdzie
spędzimy trzy kolejne dni. Wkraczamy
tym samym w życie dorosłego Jezusa.
Święte miejsca Jerozolimy są jednak
związane nie tylko z życiem Jezusa, ale
również z życiem Jego uczniów i Maryi.
Po złożeniu bagażu w hotelu Holly Land
udajemy się na zwiedzanie Starej Jerozolimy. Zaczynamy od wejścia przez Bramę
Damasceńską pełną handlarzy i gwaru
kupujących. Idąc bardzo wąskimi uliczkami p. Grażynka zaprowadziła nas do Bazyliki Grobu Pańskiego. Tuż przed wejściem
do środka Bazyliki otrzymaliśmy zaproszenie do wspólnego zdjęcia na wysokich
schodach obok wejścia. Te schody mają
swoją historię , otóż to właśnie na tych

schodach Jezus został według podań skazany na śmierć. Myślę, że każdy z nas duchowo zachował powagę tego miejsca, ale
jednocześnie przystaliśmy na zaproszenie
fotografa i zrobiliśmy piękne pamiątkowe
duże zdjęcie grupy- wspólnoty pielgrzymkowej. Wewnątrz przeszliśmy do katolickiej części Kalwarii –tu odprawia się stacja
XI drogi krzyżowej Jezusa czyli przybicie
do krzyża. Idąc dalej w lewo jest stacja
XII- Śmierć Jezusa. Niestety na tym miejscu gdzie krzyż był wbity w ziemię można
zatrzymać się tylko chwilę ponieważ mnisi prawosławni, opiekujący się tą częścią
Kalwarii nie pozwalają na dłuższa i głośną
modlitwę. Stacje XIII i XIV znajdują się
już u podnóża Góry Śmierci. Dodam
tylko, że całą drogę krzyżową przejdziemy w czasie późniejszym. Po krótkim skupieniu schodząc z Kalwarii napotkaliśmy
jeszcze pielgrzyma szczególnego bowiem w tym właśnie czasie na miejscu
Ukrzyżowania pojawiła się Premier
Ukrainy Julia Tymoszenko. Zatrzymaliśmy
się przy Kamieniu Namaszczenia - skała
na której złożono ciało Jezusa, zdjęte z
krzyża, namaszczone i owinięte lnianym
„całunem”. Następnie przeszliśmy do

Pani Premier Julia Tymoszenko, którą spotkaliśmy na pielgrzymim szlaku

podziemnej kaplicy św. Heleny, która
w tym właśnie miejscu miała znaleźć
krzyż, na którym wisiało ciało Zbawiciela. Opuszczając Bazylikę uliczkami
starej Jerozolimy przeszliśmy pod Ścianę
Płaczu czyli zachowany fragment murów
Świątyni Jerozolimskiej z czasów Jezusa,
która została zburzona w 70 roku naszej
ery – jest to najświętsze miejsce Żydów.

to stanowisko archeologiczne a głębokość
wykopaliska sięga 13 metrów. Obok
Sadzawki stoi okazały Kościół poświęcony
Świętej Annie. Tu odbyła się msza święta,
którą w asyście ks. Roberta odprawił ks.
Grzegorz - pielgrzym, który chwilowo
się do nas przyłączył. Podczas tej Eucharystii zaskakującym doświadczeniem
była doskonała akustyka budowli. Gdy
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Bazylika Zaśnięcia Matki Bożej na Syjonie
Większość z nas zapewne kojarzyła tę
„ścianę” z wizytą Ojca Świętego - Jana
Pawła II w jubileuszowym 2000 r. Po osobistych prośbach i modlitwach przy Ścianie
Płaczu wspięliśmy się na taras widokowyskąd rozciągał się bardzo rozległy widok
na Jerozolimę. Gdy zeszliśmy z tarasu i
przekroczyliśmy wysoki mur, sięgającym
miejscami 18 metrów, którym otoczona
jest Stara Jerozolima, mieliśmy okazję
przejść przez islamski cmentarz. Droga
ta zaprowadziła nas do Sadzawki Betesda
- miejsce uzdrowienia paralityka. Dziś jest

obaj księża śpiewali w asyście naszego
„współbrata” - ministranta Mateusz,
oraz naszych wspólnych głosów echo
wzmacniało i niosło nasz śpiew jeszcze
długo po jego zakończeniu. Na długo
pozostało „ono” w moich uszach. I tak
zakończyliśmy kolejny dzień, po powrocie
do hotelu obiado - kolacja i odpoczynek.
Dobranoc.
Dzień czwarty – 19 października.
Po śniadaniu autokar zawiózł nas w okolice Góry Oliwnej. Najpierw wstąpiliśmy
do ośmiobocznego meczetu, w którym
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znajduje się kamień Wniebowstąpienia
z odciskiem stopy Jezusa. Następnie
udaliśmy się do Bethpage- stąd Jezus
rozpoczął ostatni tydzień swojego życia,
zapoczątkowany triumfalnym wjazdem
do miasta w dniu obchodzonym obecnie
jako Niedziela Palmowa. Dalej idziemy do
kościoła z Grobem Maryi. Zeszliśmy stromymi schodami w dół, które prowadzą
do krypty Błogosławionej Matki - tu
złożono jej ciało. Grób jest jednak pusty
bo jak wierzymy, Maryja z dusza i ciałem
została wzięta do Nieba. Obok kościoła
można zobaczyć Grotę Getsemani. Jezus tutaj zabrał swoich uczniów Piotra,
Jakuba i Jana, aby razem z nim przeżywali
modlitwę i cierpienie. I tu także Judasz
zdradził Jezusa. Idąc dalej troszkę pod
górę wchodzi się do Ogrodu Getsemani
zwanego Ogrodem Oliwnym od drzewek
oliwki, z których niektóre są jednymi z
najstarszych drzew w Ziemi Świętej i jak
twierdzą niektórzy, mogą pamiętać czasy
modlitwy Jezusa. W tej okolicy miało
miejsce wiele niezwykłych wydarzeń
związanych z Chrystusem. W środku
Ogrodu zwiedziliśmy olbrzymią Bazylikę
Getsemani - czyli inaczej Konania Jezusa.
Jest to przepięknie ozdobiony kościół z olbrzymimi oknami, w których nie ma szyb
a zamiast nich są alabastrowe płyty, oraz
dwunastoma kopułami. Tu oddaliśmy
cześć cierpiącemu i konającemu Jezusowi- modlitwą sprawowaną podczas mszy
świętej przez ks. Roberta w asyście nadal
towarzyszącego naszej wspólnocie ks.
Grzegorza oraz współbrata Mateusza.
Dodam jeszcze, że ks. Robert starał się
przekazać nam tajemnicę wiary w każdym
miejscu, nie tylko na Mszach Świętych.
Oczywiście nie pomijam
ciekawych
opowieści p. Grażynki. Podział ich ról
był moim zdaniem bardzo mądrze dokonany - p. Grażynka przekazywała treść
informacyjno - historyczne, a ks. Robert
- duchowe. I to dzięki nim mogłam sobie
łatwiej uświadomić i wyobrazić dużo bard-

zo ważnych szczegółów „Drogi Jezusa”,
którą idąc dalej podziwialiśmy przepiękną
panoramę Jerozolimy. Naprawdę śliczny
widok, super pogoda (wręcz upalna), ale
sądzę ,że już każdy z nas się przyzwyczaił

Meczet na Skale (Jerozolima)
do tej temperatury. Wielu z grupy
otrzymywało wieści z Polski o deszczach,
zimnie i ponurej pogodzie. Można tylko
współczuć tym, którzy zostali w kraju. Po
małym odpoczynku i krótkim opaleniu
się dalej przeszliśmy do kościoła Pater
Noster, który stanął na miejscu gdzie Jezus uczył swoich Apostołów jak mają się
modlić. W krużgankach tego kościoła
można zobaczyć aż na 139 tablicach w
różnych językach i gwarach, na których
wypisane są słowa Modlitwy Pańskiej.
Oczywiście nie zapomniano także o
naszym ojczystym języku polskim.. Po
krótkiej modlitwie zeszliśmy troszkę w
dół i zwiedziliśmy kościół Dominus Flevitw tym miejscu Jezus zapłakał nad losem
Jerozolimy przewidując jej zniszczenie.

W tyle za ołtarzem kościoła rozciąga się
przepiękny widok na Jerozolimę. Radość
bycia tu miesza się ze smutkiem na wspomnienie wydarzeń, które działy się później.
Szczerze przyznam, że trudno jest niektóre wrażenia opisać…. Znów schodzimy w dół gdzie po lewej stronie widzimy
ogromny cmentarz żydowski, który obecnie mieści około 5000 grobów. Żydzi na
pomnikach nie zapalają zniczy, lecz na
płycie nagrobnej kładą kamienie różnej
wielkości i gatunku symbolizujące pamięć
o zmarłych. Spacerem powróciliśmy na
chwile odpoczynku do hotelu, a późnym
popołudniem ruszyliśmy w dalszą część
„drogi”. Dotarliśmy do Bramy Heroda, gdzie weszliśmy aby przejść z Jezusem ciężką Via Dolorosa- czyli Drogę

jka do Grobu postanowiliśmy zaczekać na
indywidualne przeżywanie zakończenia
Męki Pańskiej. Gdy już każdy pomodlił
się wewnątrz Grobu i spotkaliśmy się w
grupie porą wieczorową wróciliśmy do
hotelu. Muszę przyznać, że Jerozolima w
porze wieczornej robi niezwykłe wrażenie,
budowle dookoła są wykonane z kamieni
i wszystkie oświetlone są bardzo ciekawie
dając wrażenie zimnego miasta. Kolacją
kończmy ten dzień i mamy zadanie domowe - wcześniej położyć się spać, bo
jutro o 4.30 pobudka.
Dzień piąty zaczynamy bardzo
wczesnym rankiem. Na Kalwarii w Bazylice Grobu Pańskiego o godzinie 5.30
została odprawiona przez ks. Roberta
Msza Święta. Następnie udaliśmy się do
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Figura Matki Bożej w kościele Zaśnięcia
Krzyżową. Ta część pielgrzymki należy do
bardzo smutnych, wzruszających i bardzo
głęboko zapadających w duszę człowieka
momentów. Myślę, że każdy z nas tę Drogę
Krzyżową będzie długo wspominał przy
sposobności obchodzenia każdych kolejnych Świąt Wielkanocnych. Teraz wiem,
jak CIĘŻKĄ DROGĘ PRZESZEDŁ Jezus Chrystus- nasz Zbawiciel za grzechy
ludzkości. Jak już wcześniej wspominałam,
Via Dolorosa kończy się w Bazylice Grobu
Pańskiego. Mimo ,iż była dość długa kole-

hotelu na nasz codzienny ranny posiłek
śniadaniowy, gdzie po napełnieniu
żołądków autokarem ruszyliśmy w
dalszą „drogę”. Jechaliśmy bardzo krótko, ponieważ wpierw postanowiliśmy
zwiedzić Meczet Na Skale - czyli inaczej
Złotą Kopułę. Tę kopułę widać niemalże
z każdego miejsca Jerozolimy, ponieważ
mieści się ona na Wzgórzu Świątynnym.
Nowa Złota Kopuła jest darem ofiarowanym w 1994 r. przez zmarłego Króla
Jordanii- Husajna. W środku pod kopułą
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znajduje się skała, z której, według tradycji Mahomet miał wstąpić do nieba.
Żydzi natomiast w tej skale widzą biblijne wzgórze moria na którym Izaak miał
złożyć w ofierze swego syna. Do środka
nie można wchodzić „innowiercom”,
na zewnątrz natomiast znalazł naszą
grupę bardzo miły pan, który okazał
się fotografem. I znów zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie ze Złotą Kopułą w
tle. Wszyscy buźki uśmiechnięte mają ,bo
padło hasło „ .. głowa między nogami..” i
dzięki temu efekt uśmiechu jest murowany.
Po chwili wróciliśmy do autokaru, który
nas zawiózł do muzeum poświęconego
pamięci Żydów i wielu Polaków, którzy
zginęli podczas holocaustu –Yad Vashembardzo bolesne i emocjonujące przeżycie,
to były straszne i trudne czasy. Troszkę
czasu na ochłonięcie i jedziemy do Betanii
- miejscowość nieopodal Jerozolimy znana
z cudu wskrzeszenia Łazarza w obecności
jego sióstr Marii i Marty. Znajdują się tu
przepięknie zachowane mozaiki ścienne
obrazujące historię Łazarza, Marii i Marty
oraz Jezusa. Tak na moment odchodząc od
powagi miejsca, tu zaopatrzyliśmy się – co
niektórzy w tę lodowatą zmarzniętą butelkę
wody, którą się chłodziliśmy przykładając
do ciała. Pamiętacie Państwo? To była
Betania. Jadąc dalszą drogą naszej pielgrzymki trafiliśmy do kościoła Świętego
Piotra In Galicantu czyli piania koguta. W
tej świątyni znajdują się ciemnice i lochy.
W jednym z tych pomieszczeń więziono
Jezusa po skazaniu. Straszne cierpienie.
To tu Jezus powiedział do Piotra: nim
kogut zapieje trzy razy, ty się mnie trzy
razy wyprzesz. I jak głosi wiemy Jezus nie
pomylił się i kogut zapiał trzy razy a Piotr gorzko zapłakał. Wewnątrz kościoła
można zobaczyć w części sufitowej piękną
witrażową mozaikę w kształcie krzyża.
Okolice wokół kościoła porośnięte
przepiękną i bajecznie kolorową
roślinnością. Obok kościoła wchodzi się
na mały taras widokowy skąd widać małą

panoramę nowej Jerozolimy. A wśród
wysokich drzew widać symbol, o którym
przemówił Jezus- piejący kogut. W dalszą
drogę udaliśmy się już pieszo w kierunku
starej Jerozolimy, aby dotrzeć na Syjon
Chrześcijański. Zwiedziliśmy WieczernikJezus spożywał tu posiłki i jest to także
miejsce gdzie odbyła się ostatnia wieczerza z uczniami, tu została ustanowiona Eucharystia i sakrament kapłaństwa i tu też
dokonało się Zesłanie Ducha Świętego.
Mieliśmy także okazję uczestniczyć w
ciekawym wykonaniu pieśni „Hosanna”
pewnej grupy pielgrzymów, która śpiew
połączyła z akompaniamentem melodyjnych oklasków. Dalej przeszliśmy
do symbolicznego grobu króla Dawida
- grobowiec ten przykryty jest tkaniną
ozdobną tkaniną. Idąc dalej znaleźliśmy
się w okazałej Bazylice Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny – zbudowanej w 1910 r. na planie ośmiobocznym.
Leżąca w podziemiach statua NMP wykonana jest z drewna hebanowego, natomiast dłonie i twarz są z marmuru. W bocznych kaplicach znajdują się różne obrazy
przedstawiające Maryję m. in. obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej. To miłe będąc
tak daleko od Ojczyzny zobaczyć to co takie Polskie. Tym przeżyciem zakończyliśmy
kolejny krok naszej drogi „Śladem Jezusa”. Był to także nasz ostatni dzień pobytu
w Świętym Mieście - Jerozolimie. Jeszcze
tylko paciorek, spokojnych kolorowych
snów i shalom Jerushalaim.
Jest 21 października, szósty dzień rankiem
po śniadaniu żegnamy obsługę hotelową i
autokarem wyjeżdżamy z Jerozolimy w kierunku Nazaretu – miasta, w którym Jezus
spędził swoje dziecięce i chłopięce lata. W
pewnym momencie na szybie autokaru
zauważyliśmy krople deszczu.. Czyżby Jerozolima już za nami tęskniła? Ja też już
tęsknię, ale JEZUS SZEDŁ DALEJ, A JA
ZA NIM PODĄŻAM. Kierowca wiedział
czego nam potrzeba i zawiózł nas na plażę
cudownego Morza Śródziemnego do

Cezarei Nadmorskiej - osobiście jestem
wielbicielką klimatów morskich, a więc
moja radość była ogromna. Przy plaży
do chwili obecnej utrzymały się ruiny Akweduktu, który pochodzi z czasów rzymskich. Zaopatrywał on w wodę nowo wybudowane w tamtych czasach miasto. Także
i tutaj był obowiązek kąpieli w morzu
chociaż woda wcale nie była ciepła. Uroczy widok, a więc przyjemne z pożytecznym
… znalazłam też piękne muszelki, które
przyjechały ze mną do Polski. Po osuszeniu się z mokrej wody ruszyliśmy

rondo. Jadąc dalej docieramy do Nazaretu - miejsca Zwiastowania Najświętszej
Maryi Panny. Jesteśmy w ogromnym
kościele Zwiastowania - olbrzymia kopuła
bazyliki została utworzona w kształcie
kwiatu lilii o 16 płatkach, a jego kielich
jest odwrócony do Boga. Przez otwór w
złączeniu „płatków” światło wpada do
Groty Zwiastowania, która znajduję się
w dolnej części bazyliki – tu ukazał się
Archanioł Gabriel, zwiastując Maryi, że
zostanie Matką Jezusa - Syna Bożego. Na
zewnątrz bazyliki pod filarami znajdują się
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Kościół nad domem Św. Piotra (Kafarnaum)
niezawodnym autokarem w kierunku
potężnego miasta – Hajfy- trzeciego co
do wielkości miasta i największego portu w Izraelu. Na początek zwiedzamy
Sanktuarium ojców Karmelitów- Stella
Maris- inaczej zwane Gwiazdą Morza. W
ruinach tego Sanktuarium znajdowała się
jaskinia- w której według biblijnego przekazu schronił się prorok Eliasz. Obok
Sanktuarium mieści się taras widokowy
i kolejka liniowa, którą można zjechać
nad brzeg Morza Śródziemnego. A z
tarasu rozlega się widok panoramy portowej Hajfy. Ogromne „ żelazne” miasto.
Dalej jedziemy obok cudnie utrzymanych
ogrodów Bahaistów , cudowna budowla,
a ponieważ byliśmy bardzo zauroczeni
tym co zobaczyliśmy kierowca specjalnie
dla nas, abyśmy mogli sobie zrobić piękne
zdjęcia zza szyby, objechał aż trzykrotnie

bardzo ciekawe mozaiki przedstawiające
Matkę Bożą różnych narodowości.
Idąc jeszcze głębiej i nieco w górę mijamy źródło i park z otaczającymi drzewami fikusów. Zwiedziliśmy też kościół
Świętego Józefa- Żywiciela, który powstał
w 1914 r. na miejscu domu Świętej
Rodziny. W tym kościele obyła się msza
święta. Na zakończenie pobytu w Nazarecie zrobiliśmy pamiątkowe zakupy i
udaliśmy się w dalsze wojaże. Tym razem
podjechaliśmy do Kany Galilejskiej czyli
miejsca pierwszego publicznego cudu Jezusa. Przemienił On wodę w wino podczas przyjęcia weselnego. Dla małżeństw
jest to szczególne miejsce, gdzie tu
właśnie odnawia się przysięgę małżeńską.
W naszej grupie było 9 małżeństw.
Błogosławił ks. Robert. WSZYSTKIM
MAŁŻEŃSTWOM ŻYCZĘ WIE-
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LU ŁASK BOŻYCH W DRODZE
DALSZEGO
ŻYCIA.
SZCZĘŚĆ
BOŻE!!!! Oczywiście, tylko w tym miejscu można zaopatrzyć się w cudowne
wino, co zrobili nie tylko małżonkowie
ale też „single” a ponieważ zrobiło się już
późno kierowca zawiózł nas do hotelu
na przedmieściu Nazaretu. Po obiado kolacji Młode Pary zaprosiły nas na wiel-

ej małżeńskiej przysięgi. My goście
otrzymaliśmy oczywiście po kieliszku
wspaniałego „Jezusowego” wina.. Dzień
ten zakończyliśmy wracając w bardzo
wesołych, weselnych nastojach i o bardzo
przyzwoitej porze około 22.30 do swoich
pokoi.
Nastał dzień 22 października – siódmy
naszego wędrowania. Po śniadaniu jedzie-

Meczet na Skale (Jerozolima)
kie wesele. Ośpiewaliśmy gromkie „STO
LAT..STO LAT”, dodam tylko, że dzięki
wspaniałym uczestniczkom grupy nie
zapomniano o malutkich podarunkach
dla par. Każde małżeństwo zostało obdarowane dla Panów- Mężów soczystą
pomarańczą i kolorowym balonikiem
i ślicznie pachnącym kwiatuszkiem –
słonecznikiem- dla Pań- Żon, a od ks.
Roberta otrzymali, po wesołych wspominkach,
certyfikaty
odnowion-

my na Górę Tabor - było ją troszkę widać
z niektórych okien naszego hotelu. Gdy
dojechaliśmy do tzw. stacji taksówkowej
byliśmy prawie pierwszymi pielgrzymamiwyprzedziła nas tylko jedna grupa. Na
Górę wjeżdża się taksówkami – busami
i bardzo krętą (w kształcie serpentyny)
drogą. W ten sposób została przez nas
„zdobyta” góra, na którą wszedł Jezus, i
na której na oczach Jana, Jakuba i Piotra
przemienił się. Później jak głosi Pismo

Święte widziano Go jak rozmawiał z
Mojżeszem i prorokiem Eliaszem. Tu
na samym szczycie znajduje się Bazylika
Przemienienia Pańskiego. Z góry rozlega
się niezwykły widok, zapierający dech w
piersiach. Wieże tej bazyliki symbolizują
trzy namioty, które Piotr chciał rozbić dla
Proroków i Mistrza. Wewnątrz po bokach
wejścia głównego znajdują się dwie kaplice.
Po modlitwie w kaplicy św. Mojżesza udajemy się na powrotną stacje taksówkową
, aby tym razem drogą serpentynową
zjechać na dół. Powrót do autokaru i
zatrzymujemy się przy rzece Jordan. WS
miejscu o nazwie Jardenit. Jest to rzeka,
która łączy Morze Galilejskie z Morzem
Martwym. W tej rzece odbyło się odnowienie naszego chrztu. Każdy z uczestników
grupy został przez ks. Roberta lekko polany lub jak kto woli oblany wodą z Jordanu.
Było bardzo wesoło ale i refleksyjnie. Gdy
już się wysuszyliśmy autokarem udajemy
się w stronę Galilei. Przejeżdżamy przez,
powiedziałabym, letniskowo - turystyczne
miasto –Tyberiadę. Wpierw zwiedzamy
Kafarnaum czyli miasto Świętego Piotra. Jezus bardzo często tu przychodził
i mieszkał czasami u św. Piotra. Kafarnaum jest drugą ojczyzna Jezusa. Miejsce
to związane jest z wieloma cudami dokonanymi przez Mistrza. Do dziś zachowały
się ruiny synagogi z białego kamienia z IV
w. i ekspozycje kamiennych przedmiotów.
Odkryto także pozostałości po domu
Piotra nad którymi obecnie jest charakterystycznie „zawieszony” nowoczesny
kościół. Śliczny widok na Jezioro Genezaret w otoczeniu ruin. Następnie jedziemy
nad Morze Galilejskie . Ma ono 22 km
długości, 11 km szerokości i miejscami
około 45m głębokości. Wielką atrakcją
dnia jest bardzo przyjemny rejs stateczkiem po Morzu Galilejskim. Podczas rejsu
spotkała nas miła niespodzianka. Płynęła
z nami grupa pielgrzymów z Polski, więc
kapitan przy dźwiękach Polskiego Hymnu
Narodowego wywiesił na maszt naszą

biało- czerwona flagę. I za chwilę znów
niespodzianka, gdy nasz ksiądz przeczytał
fragment Pisma Św. mówiący o burzy na
jeziorze usłyszeliśmy śpiew kapitana. Był
bardzo czarujący. Po chwili ks. Robert
także nas zaskoczył i przy akompaniamencie sprzętu muzycznego również zaśpiewał
pieśń „ Nim świt”. Szczerze przyznam ,
że aż popłakałam się ze wzruszenia. Tyle
atrakcji w jeden dzień. Oczywiście, aby
udzieliła nam się nadal atmosfera wspólnego przeżywania rejsu ksiądz z drugiej
grupy odśpiewał wraz ze wszystkimi
„Barkę”, którą tak uwielbiał nasz Ojciec
Święty- Jan Paweł II. Po uroczym rejsie,
który trwał około 30 minut udajemy się na
posiłek, który składał się ze specjalności
tego terenu - Ryby Świętego Piotra. Było
pysznie i wesoło. Po tym sytym posiłku,
ociężałym autobusem podjechaliśmy
na Górę Ośmiu Błogosławieństw.
Znajduje się tu współczesny kościół
w miejscu najsłynniejszego kazania rozpoczynającego się od Ośmiu
Błogosławieństw. Kościół otacza piękny
zielony park, z którego rozciąga się widok
na Jezioro Genezaret i okolice Galilei.
Cudowny widok i klimat. Sceneria dodała
dużego „uroku i niepowtarzalności” ostatniej, dziękczynnej Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Roberta i asystującego
do końca współbrata Mateusza. To
są naprawdę bardzo wzruszające i
głęboko zapadające w serce modlitwy.
Dalej pojechaliśmy do Tabghy- miejsce
cudu rozmnożenia chleba i ryb. Zanim
weszliśmy do kościoła ks. Robert wracając
do historii tego miejsca pobłogosławił i
rozdał nam chleb po kawałku przaśnego
chleba.. Wewnątrz kościoła znajduję
się najstarsza i najpiękniejsza mozaika
przedstawiająca kosz z czterema bochenkami chleba pomiędzy dwiema rybami. A
na zewnątrz w małej sadzawce pływały
przeróżnych kolorów i gatunków duże i
małe ryby. Na końcówkę wojaży kierowca
zawiózł nas jeszcze do kościoła Prymatu
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jesienna pogoda. Jest 23 października
2009 roku.
Mimo zmęczenia jestem bardzo
szczęśliwa, że mogłam prawdziwie
przeżywać tajemnicę NARODZINŻYCIA -ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA w tych miejscach
gdzie to się dokonywało.
Autokar już polski dowiózł nas szczęśliwie
do miejsca docelowego, gdzie czekała już
na nas Świętogórska Róża Duchowna w
Gostyniu.

Kościół Pietro in Gallicantu
Świętego Piotra- przy brzegu Morza Galilejskiego. Tu Jezus pytał Piotra o miłość
i na tym miejscu Jezus powierzył władzę
pasterską Piotrowi. Wewnątrz kościoła
znajduje się Skała- Mensa Christi, na
której Jezus podał uczniom śniadanie po
zmartwychwstaniu i rzekł do św. Piotra..”
Paś owce moje…” I tu już zapadał zmrok, więc nasza „Droga” dobiega końca.
Wracamy do hotelu przez oświetloną
Galileą i Tyberiadę a potem trzeba już
było myśleć o pakowaniu bagaży, bo po
północy autokar zawiózł nas na lotnisko
Ben Gubiona w Tel Awiwie.
Z każdym miejscem tej cudownej Pielgrzymki –ŚLADAMI ZBAWICIELA,
JEZUSA CHRYSTUSA- trudno było się
rozstać. WIELKA TAJEMNICA WIARY WESZŁA BARDZO GŁEBOKO
W MOJĄ DUSZĘ I MOJE ŻYCIE.
Wylot był o godzinie 5.52 więc siedząc
przy oknie miałam okazję podziwiać
przepiękny wschód słońca. Lecimy
około 3.5 godziny z małymi turbulencjami, ale szczęśliwi. Do stolicy na Okęcie
dolecieliśmy planowo, choć tutaj powitała
nas deszczowa, pochmurna, zimna i późno

Na zakończenie moich wspomnień,
wrażeń z pielgrzymki chciałabym
podziękować:
- Katolickiemu Biuru Pielgrzymkowemu
za sprawną organizację
-Wielebnemu
Księdzu
Robertowiopiekunowi naszemu i mojemu rodzonemu Bratu
- pani Grażynce Klimowicz - przewodniczce i opiekunce naszej wspólnoty pielgrzymkowej
- pilotom za szczęśliwe starty, loty i
lądowania
- kierowcom wszystkich wożących nas autokarów
- obsłudze w każdym miejscu pobytu hotelowego
- wszystkim wspólnotom troszczącym się
o te cudowne miejsca Ziemi Świętej
- mojej rodzinie, która dzielnie słucha
opowieści i wspomnień
- wszystkim, którzy wspierali mnie duchowo
- Wam moi drodzy współuczestnicy
tej pielgrzymki. DZIĘKI ZA TO, ŻE
JESTEŚCIE!!!!! Gdyby nie WY nie byłoby
pielgrzymki.
- Wam kochani czytelnicy- za to , że mogę
się z Wami podzielić mą radością
MIŁEGO CZYTANIA, WSPOMINANIA I PRZEŻYWANIA A JAK
BĘDZIECIE MOGLI TO KONIECZNIE TAM POJEDŹCIE!		
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Sebastian Nowak

Wiedzieć, że nie zna się Boga
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem
jak dziecko, myślałem jak
dziecko. Kiedy zaś stałem się
mężem, wyzbyłem się tego, co
dziecięce.
1 List do Koryntian 13,11

Wiara bez rozumu jest niema, rozum bez wiary
jest głuchy.1
Boję się wiary ludzi, dla których Bóg jest
tylko kolorowym obrazkiem lub tradycją, dla której mechanicznie powtarza się
pewne czynności. Boje się o wiarę ludzi,
których kształcą katecheci, którzy unikając niewygodnych pytań wolą włączyć
kolejny film i przetrzymać te kilkadziesiąt
minut.
Czy w natłoku spraw, ciągłej pogoni za
tym, by żyło się lepiej zastanawiamy się
nad naszą wiarą, nad jej fundamentem,
czy staramy się zatrzymać i pomyśleć nad
tym, w co wierzymy. Czy nie zatrzymaliśmy się na poziomie wiedzy religijnej w
szkole podstawowej? Czy nie postawiliśmy grubej kreski między naszym logicznym, rozumowym życiem i wyimaginowaną wiarą właściwie nie wiadomo w co?
Może warto na chwilę zatrzymać się nad
tym zagadnieniem. Wprawdzie nie jest to
zbyt łatwy temat, biorąc pod uwagę nadchodzące wakacje, ale z drugiej strony
może wolny czas będzie sprzyjał refleksji
nad Bogiem i samym sobą.
Jako chrześcijanie wiemy, że wiarę najogólniej nazwać można rozumnym zaufaniem, zawierzeniem, poleganiem na Bogu.
1

Wiemy też, że wiara, w biblijnym ujęciu,
nigdy nie była łatwowiernością, bowiem
zawsze opierała się na Bogu i Jego obietnicach. Kiedyś w Internecie, na jednym z
forów dyskusyjnych przeczytałem zdanie,
które mną wstrząsnęło. Pewien człowiek
usilnie zapytywał się czym różni się katolik od schizofrenika. Wymieniał szereg
podobieństw i tylko jedną różnice – - mianowicie, że schizofrenika można wyleczyć
a katolika nie. Nasza wiara powinna być
przemyślana. Powinna być konsekwencją
wyboru, a nie geograficznych i kulturowych uwarunkowań. Każdy z nas powinien samodzielnie, z własnego wyboru,
każdego dnia mówić Bogu „bądź wola
twoja”, ufać i z nadzieją miłość dawać,
wierząc, że Bóg jest i nigdy nas nie opuści.
Tą problematyką zajmował się swego czasu Anzelm z Canterbury (1033– 1109).
On wierzył, aby zrozumieć. Inny pogląd
posiadał Piotr Abelard (1079-1142), dla
którego dla wiary nie było przydatne to,
co przedtem nie zostało zrozumiane. Jeden chciał zrozumieć dzięki wierze, drugi
uwierzyć dzięki zrozumieniu. W pewnym
sensie obaj mieli rację. Prawdą jest, że
dzięki wierze możemy więcej zrozumieć.
Prawdą też jest, że wiara potrzebuje oparcia w zrozumianej treści. Problem polega jednak na tym, że wiara, jeśli jest tylko
intelektualną akceptacją pewnych prawd,
bez duchowego oświecenia nie doprowadzi do pełniejszego ich zrozumienia. Tak
samo wiedza jako wiedza, bez duchowego oświecenia nie doprowadzi człowieka
do wiary będącej zaufaniem i oddaniem.
Z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że obaj uczeni z jednej strony mieli
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rację, a z drugiej byli w błędzie. „WIARA I ROZUM (Fides et ratio) są jak dwa
skrzydła, na których duch ludzki unosi się
ku kontemplacji prawdy”2 - tymi słowami
Jan Paweł II rozpoczął swoją encyklikę
zachęcając, byśmy nie odrzucali żadnego
ze sposobów poznania i zbliżenia się do
Boga.
Wierzyć - to znaczy nawet nie pytać, jak długo
jeszcze mamy iść po ciemku.3
Pamiętam wiarę moich rodziców. Była
dość prosta – należy się modlić, chodzić
do kościoła, spowiadać i przestrzegać
Dekalogu. Z czasem to, co przekazali mi,
przestało mi wystarczać. Pojawiało się coraz więcej pytań, na które nie znajdowałem odpowiedzi. I wtedy zrozumiałem, że
można wiedzieć więcej. Zacząłem chłonąć wiedzę jak gąbka. Historia kościoła,
dogmaty, filozofia, życie duchowe, teoria
poznania – wszystko było nowe i uświadomiłem sobie, że nikt dotąd mi o tym
nie mówi, ani rodzice, ani katecheci, czy
siostry zakonne. Wszystko, o czym mówili okazało się wierzchołkiem góry, który
może nawet urokliwy, ale nie świadczy
o jej potędze. Z czasem wiedząc więcej
wszystko zaczęło się logicznie układać,
przestało być tylko tradycją, rytuałem,
folklorem, a stawało się niezmierzoną głębią. Im dalej, tym trudniej dostrzec punkt
dojścia. Często wydaje mi się, że inaczej
byśmy podchodzili do naszej wiary, gdybyśmy spróbowali ją poznać. Odrzucając coś lub akceptując musimy przecież
wiedzieć co nam się oferuje. Przypomina mi się słynny zakład Pascal. Uważał
on, że należy wyjść od założenia, że albo
Bóg jest, albo go nie ma: jedno z dwojga
musimy przyjąć, decyzja jest nieuchronna,

boć albo żyć będziemy z Bogiem, albo bez
Niego. Ale Pascal nie próbował dowieść,
że istnienie Boga jest pewne, ani nawet,
o ile jest prawdopodobne. Próbował natomiast obliczyć, o ile uznanie go jest dla
człowieka korzystniejsze. Przyjęcie istnienia Boga jest z naszej strony ‘hazardem’ i
całe to rozumowanie znane jest pod nazwą ‘zakładu Pascala’. Stawiając na istnienie Boga, ryzykujemy niewiele, bo tylko
jedno- doczesne życie. Jeśli zaś się okaże,
że mamy rację, to zyskamy wieczne życie
i szczęście. Założeniem było tu, ze Bóg
nagradza wiarę, a karze niewiernych. Był
to szczególny dowód istnienia Boga, opierający się w rozumowaniu na prawdopodobieństwie i na oczekiwaniu szczęścia.
Nie był dowodem istnienia Boga, lecz co

najwyżej dowodem, że należy tak żyć, jak
gdyby istniał.
Wiara i rozum to zestawienie dwóch różnych wartości pozornie
sprzecznych. W rzeczywistości ludzkiego
życia, wartości te wzajemnie się uzupełniają. Rozwijanie zależności w tym temacie
niechybnie angażuje rozum, który kieruje
myśli w pewną przestrzeń, obszar zajmowany przez wiarę. Przestrzeń ta, jawi się
rozumowi jako niezbędna i konieczna do
odkrycia sensu ludzkiego życia pełnego
trudu, wymagań, oczekiwań, nieszczęść
i cierpień, a mimo to, życia kochanego,
pięknego, radosnego, pełnego zaangażowania w twórczą i odkrywczą działalność
człowieka. Według Starego Testamentu
wiara uwalnia rozum, ponieważ pozwala
mu dotrzeć w sposób zgodny z jego własnymi zasadami do przedmiotu poznania,
w którym wszystko nabiera sensu.
Zarówno Św. Augustyn jak i
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Jan Paweł II. Encyklika „Fides et ratio”

3

J. Twardowski. Jakby go nie było.

osiem wieków później Św. Tomasz z
Akwinu uważali ,że wiara poparta dobrym rozumowaniem dialektycznym nic
nie traci na swej wartości ,a wręcz zyskuje.
Trzeba jednak pamiętać, że choć wiara i
rozum mają sobie „dużo do zaoferowania”, to wiary nie można ugruntować za
pomocą dowodów logicznych; faktycznie,
gdyby dało się ją udowodnić za pomocą
samego ludzkiego rozumu , to nie byłoby w niej żadnej zasługi i na tej podstawie mogę powiedzieć ,że pomimo usilnego wprowadzania rozumu naturalnego
do wyjaśniania prawd i dogmatów wiary chrześcijańskiej . Wiara pochodzi od
wiecznego Rozumu, który wszedł w nasz
świat i ukazał nam prawdziwego Boga.
Przewyższa możliwości naszego umysłu,
podobnie jak miłość widzi więcej niż sam
rozum. Ale wiara przemawia do rozumu
i w dialektycznym sporze może iść z nim
w zawody. Nie przeczy mu, ale dotrzymuje kroku, a jednocześnie prowadzi poza
niego - wprowadza w większy Rozum .
Boga. 4
A promień Wiary, którą Niebo wznieca, Topi
twe krople, zapala twe gromy. I twe pogodne
zwierciadła oświeca; Ach! ty bez Wiary byłbyś
niewidomy5
Nie wchodząc w wielkie filozoficzne rozważania, trzeba jednocześnie pamiętać o
pułapce, jaką zastawia na nas nasz rozum.
Głód wiedzy jest czymś pozytywnym. W
czasach, gdy wygrywa ten, kto więcej wie,
bo lepiej sprawdził umowę, bo porównał
oferty, poznał sposób działania i najczęstsze usterki religia zaczyna wymykać się
takiemu podejściu. Bo jeśli religia zamieni się u nas w wiedzę, to zniknie wiara.
Doświadczyliśmy tego w ostatnich latach.

Benedykt XVI, Msza św. w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła: Pasterze muszą
być «przykładami dla stada» ( 29 VI 2009)
4

5

A. Mickiewicz „Rozum i Wiara”

Głośne odejście od kościoła jednego z
wybitnych polskich teologów wydaje się
tego przykładem.
Istnieje autonomiczny sposób
używania rozumu, który stawia się ponad Bogiem – powiedział Benedykt XVI.
– Tak jest w całym szeregu nauk, poczynając od przyrodniczych, gdzie metodę
odpowiednią do badania materii uogólnia
się. W tej metodzie Bóg się nie mieści, a
zatem nie istnieje. Tak zdarza się i w teologii. Łowi się w wodach Pisma Świętego
siecią nastawioną tylko na pewien rozmiar
ryb, a to, co go przekracza, nie mieści się
w sieci, zatem nie może istnieć. 6
W jaki sposób nie zgubić ścieżki
naszej wiary w gąszczu wiedzy i hipotez i
wiedzieć że nie prowadzi ona na manowce, lecz do wiecznego szczęścia. Pomocą
wydają się słowa Siostry Faustyny, która
napisała: Często proszę Pana Jezusa o rozum oświecony wiarą. Wyrażam to Panu
w tych słowach: Jezu, daj mi rozum, i
wielki rozum, jedynie na to, abym Ciebie
lepiej poznała, bo im Cię lepiej poznam,
tym Cię goręcej ukocham. 7
Ktoś kiedyś powiedział, że teologię trzeba
studiować na kolanach. I jest w tym głęboka mądrość. Nie musimy oczywiście
pójść na studia, by poznawać naszą wiarę.
Trzeba na początek zadawać sobie pytania
i szukać na nie odpowiedzi nie ograniczając się do banalnej odpowiedzi: BO TAK.
Czy teoria Darwina i stworzenie świata
muszą się kłócić? Co mnie czeka – co
wiemy o piekle, niebie, czyśćcu. Dlaczego
potrzebna jest modlitwa za zmarłych? Po
co właściwie Bóg dał człowiekowi wolną
wolę. Czy nie lepiej było stworzyć człowieka „zaprogramowanego” na czynienie
wyłącznie dobra? Jak zostaje się świętym?
6
Wypowiedź Papieża do Międzynarodowej Komisji Teologicznej (30 listopad – 4 grudzień
2009)
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- 42 Czy małżeństwo można unieważnić? Pytania ważne, życiowe, pozwalające nam
więcej wiedzieć i może przez to lepiej
wierzyć.
Rozum musi być zawsze oczyszczany przez wiarę. Dotyczy to również
myśli politycznej, która nie jest wszechmocna i nie powinna się za taką uważać.
Równocześnie jednak religia musi być
oczyszczana przez rozum, aby mogła
ukazać swe prawdziwe, ludzkie oblicze,
pozostając zarazem w kontakcie z rzeczywistościami ziemskimi”.8
Wymagaj od siebie wielkich rzeczy!9
Jak znaleźć czas? Po co to wszystko? Może
trzeba poświęcić kilka minut na taką lekturę, żeby lekką ręką nie podpisać naszemu
dziecku decyzji o rezygnacji z religii, żeby
zrozumieć, że bierzmowanie nie jest tylko
koniecznością, z którą wiążą się długie i
nudne spotkania. Może to pomoże nam
nie porzucać wiary, gdy zobaczymy zachowanie księdza, który przyprawia nas o
zgorszenie, a komunia dziecka nie będzie
dla niego przede wszystkim listą prezentów. Im więcej mamy pytań i wątpliwości,
tym więcej powinniśmy szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
A co czeka nas, gdy uda nam się
więcej wiedzieć i więcej rozumieć? Może
wtedy stwierdzimy, że zazdrościmy naszym rodzicom, którzy wiedzieli, że należy się modlić, chodzić do kościoła, spowiadać i przestrzegać Dekalogu. Różne są
drogi i sposoby wiary, ale nawet niewierny Tomasz mógł się zbawić, bo zobaczył
i zrozumiał. Doskonale oddal to ks. Jan

Twardowski, który napisał w swoim wierszu:
Boże broń wiary prostych ludzi
nie wyuczonej na lekcjach
nie przepytanej i sprawdzonej że w sam raz
rodzącej się jak lew na złość wszystkim innym
kotom od razu z otwartymi oczami
zdziwionej od początku do końca
jak psiak co nie wie dlaczego mówi ogonem
bez retoryki stukającej kopytkiem w piekle
takiej która nie sprawdza żeby rozumieć
ale wierzy żeby wiedzieć
ze świętym Antonim od zgubionego klucza
z gromnicą na wszelki wypadek
takiej która powtarza że jeden plus jeden to trzy
bo jak dwoje to musi być i Pan Jezus10

8

KARDYNAŁ RENATO RAFFAELE MARTINO - przewodniczący Papieskiej Rady “Iustitia
et Pax”

Ważne Pytania
9
Benedykt XVI - Jan Paweł II Mój umiłowany
Poprzednik

J. Twardowski. Zdziwienie

��

- 43 BEATYFIKACJA Johna H. Newmana
Kardynał John Henry Newman (ur. 21
lutego 1801r.) jest słynnym XIX wiecznym
konwertytą z anglikanizmu na katolicyzm.
Jeszcze jako duchowny anglikański, był jednym
z twórców ruchu oksfordzkiego, który miał
zbliżać anglikanizm do jego katolickich
korzeni. Jednak własne poszukiwania duchowe
doprowadziły go do wniosku, że prawda trwa w
Kościele katolickim, i dlatego w 1845 roku ten
znany już duchowny, konwertował na katolicyzm,
wstępując do Oratorim Świętego Filipa Neri
i tworząc pierwszą wspólnotę kongregacyjną
w Anglii. Jego decyzja wstrząsnęła nie tylko ruchem oksfordzkim, ale również całą
wiktoriańską Anglią. Kardynał Newman zmarł w 1890 roku w Birmingam i do dziś jest
symboliczną postacia dla ekumenizmu.
19 września w Coventry Benedykt XVI, podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii,
wyniesie do chwały ołtarzy tego wbitnego Oratorianina.

Kardynał John Henry Newman

Prowadź mnie, Światło
Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką,
Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
Więc Ty mnie prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.
Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,
Światło odwieczne.
Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać
Swą własną drogę.
Pomimo trwogi łaknąłem barw świata
Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata.
Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność,
Przez bór, pustynię
Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną,
Aż mrok przeminie,
Aż świt odsłoni te drogie postaci,
Którem ukochał niegdyś, którem stracił.
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Wywiad z Księdzem Neoprezbiterem Michałem Kuligiem COr

„Ogłaszam Wam

radość wielką”

27 maja w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu z rąk Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity
Stanisława Gądeckiego przyjął święcenia
kapłańskie duchowy syn Świętego Filipa
Neri z Kongregacji Gostyńskiej diakon
Michał Kulig pochodzący z Tymbarku.
Specjalnie dla naszych Czytelników
poprosiliśmy Księdza Neoprezbitera o
odpowiedź na 10 istotnych pytań. A oto
co powiedział:
Czy bycie Księdzem to urealnienie marzeń z
dzieciństwa?

Gdy byłem małym chłopcem, to
często rodzice, bądź babcia – brali mnie
do kościoła, co było niezłą wyprawą, bo
przecież 2 km na piechotę dla dziecka
to była nie lada gratka! Pamiętam, że
uwielbiałem – dzielnie maszerować do
kościoła i tam brać udział w Eucharystii
i nabożeństwach okolicznościowych. W
tymbarskim kościele „moim miejscem”
była pierwsza ławka z której wpatrywałem
się w ministrantów, którzy posługiwali
kapłanowi na Mszy Św. i wtedy marzyłem,
by kiedyś zostać ministrantem w białej
komży i w złotym kapturku. Powiem,
że moim marzeniem nie było zostanie
księdzem, ale ministrantem, chyba dlatego, że nie miałem odwagi myśleć o sobie,
jako o księdzu. Choć pamiętam, jak moja
babcia powtarzała często; „Michałku, dziś
będę się modliła, abyś poczuł powołanie
do kapłaństwa, abyś został księdzem a
kiedyś odprowadził mnie na cmentarz…”
wtedy nie rozumiałem tych słów, które
niejako wypełniły się niespełna rok temu,

gdy jako diakon poprowadziłem „ostatnie
pożegnanie” mojej kochanej babci Zofii.
Jakie są Księdza zainteresowania i pasje?
Przepadam za dobrą muzyką, Biblią,
dobrą książką, rozmową z interesującymi i
radosnymi ludźmi, lubię rekreacyjną jazdę
na rowerze, uwielbiam pływać i grać w
piłkę.
Jak i kiedy zostało odczytane powołanie?
Szczerze powiem, że nie było jednego
momentu, gdy odczytałem powołanie do
kapłaństwa. To nie był SMS, maila, czy
list od Boga z konkretnym planem, który
mam zrealizować a przez to wykonać Jego
wolę. Moje powołanie było związanie
z paroma wydarzeniami. Jedno z nich
działo się, gdy zostałem ministrantem
a zatem spełniło się pierwsze marzenie
z tej „dziedziny”. Kolejnym było wielkie pragnienie zobaczyć obraz Matki
Bożej Częstochowskiej. Powodem było
usłyszane kazanie, które dotyczyło tego
cudownego obrazu i łask, które uzyskują
ci, którzy odbędą pielgrzymkę do Jasnej
Góry. Pomyślałem – koniecznie muszę
odbyć pielgrzymkę do „Czarnej Madonny”, jednak na tę chwilę czekałem kilka
lat… w klasie VI szkoły podstawowej w
czasie ferii zimowych, miałem pojechać do
Niej! Jednak zjeżdżając na nartach, koło
domu rodzinnego – złamałem nogę i nic
z tego nie wyszło. Potem nie pojechałem
do Częstochowy, ale poszedłem w Pieszej
Pielgrzymce Tarnowskiej, w czasie
której w dniu kapłańskim – kaznodzieja
powiedział wiele ważnych słów, które ja
słyszałem podwójnie, gdyż siedziałem na

końcu boiska sportowego, gdzie daleko
przede mną był ołtarz i głośniki a zaraz
za mną ściana szkoły, od której odbijały
się te słowa. Nie pamiętam co wtedy było
powiedziane, jednak czułem, że mają
one wymiar osobisty i dotyczą właśnie
mnie. Wtedy po raz pierwszy odważyłem
się pomyśleć o kapłaństwie. A kilka dni

później – mimo lekko spuchniętej nogi,
którą wcześniej złamałem – doszedłem
do Domu Matki i byłem szczęśliwy, bo
zobaczyłem Jej piękne oblicze!
Dlaczego Filipini i to jeszcze tak daleko od domu
rodzinnego?
Po pierwszej pielgrzymce do Częstochowy,
moje życie duchowe nieco się pogłębiło,
dojrzałem i chciałem działać. Często
jeździłem na rowerze do Pasierbca, gdzie
jest Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
Tam często modliłem się przed jej obliczem, tam obserwowałem jak działa dom

pielgrzyma, jak zachowują się Księża,
którzy są kustoszami tego cudownego
miejsca. Tam widziałem; autokary z
masami ludzi, pielgrzymki i grupy rekolekcyjne a nade wszystko widziałem
„kustoszów w akcji”, fascynowało mnie
to, często zatrzymywałem się na dłużej i
pomagałem, szczególnie w czasie, gdy fale
dzieci pierwszokomunijnych przybywały,
by
pokłonić
się
Pasierbieckiej
Matce. W dużej mierze
to
doświadczenie
spowodowało dalsze
moje zastanawianie
się na temat „wyboru drogi życiowej”.
Gdy w klasie maturalnej chodziły mi po
głowie różne myśli
których źródłem było
pytanie: Co wybrać?
Małżeństwo
czy
kapłaństwo! Pojawiały
się różne pragnienia i
uczucia, szczególnie, że
był ktoś „pod mankiet”. I fakt życia rodzinnego i małżeńskiego
było czymś co mnie
pociągało.
Jednak
modlitwy mojej babci stały się mocniejsze. Rozpocząłem poszukiwania
miejsca, gdzie mógłbym zostać kapłanem
a jednocześnie w kryteriach musiały się
znaleźć: radosny i rodzinny klimat i opieka nad Sanktuarium. Modliłem się, aby
Bóg wskazał mi miejsce, gdzie to wszystko się wypełni. W tej intencji pojechałem
do Częstochowy w IV klasie Liceum. A
niedługo po niej – odpowiedź: pewnego
razu w moich rękach znalazła się ulotka, która opisywał filipinów ze Świętej
Góry w Gostyniu. Tam przeczytałem o
„Najradośniejszym ze Świętych” o wspólnocie bratersko-kapłańskiej w której nie
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ma ślubów i żyje się jak w rodzinie – do
końca życia i oczywiście o Sanktuarium
Róży Duchownej. Pomyślałem – tak to
jest to! Napisałem maila do Ks. Jakuba i
zaryzykowałem. Wyjechałem z Tymbarku
i po dziewięciu godzinach jazdy autobusami i pociągiem – byłem na miejscu.
Jaka była reakcja Rodziców i bliskich na pomysł
z seminarium?
Oczywiście ten wyjazd był tajny, nikt nie
wiedział, że pojechałem tak daleko od
domu. Owszem rodzicom powiedziałem,
że wyjeżdżam do Krakowa w poszukiwaniu „jakiś” studiów dla siebie. A w
rzeczywistości było zupełnie inaczej.
Gdy wróciłem do Tymbarku, zaprosiłem
rodziców na wspólną rozmowę. W której
jednym tchnieniem powiedziałem, że
chcę zostać filipinem na Świętej Górze i
proszę o ich błogosławieństwo. Po czym
się zaczęło! Płacz mamy, zdziwienie taty i
śmiech rodzeństwa. Wszystkim – rodzinie,
przyjaciołom, sąsiadom i znajomym
księżom jasno powiedziałem, co chcę
robić w swoim życiu, a ich reakcja była
różna ich głosy były następujące: jesteśmy
dumni…, zszokowani… ale również;
bardzo się cieszymy… Po prawie trzydziestu dniach wyjechałem z górskiego Tymbarku w nizinne tereny wielkopolski. Tak
się zaczęło. Po jakimś czasie, gościłem
rodziców u siebie na Świętej Górze, po
czym „uspokojeni” wrócili do domu.
W jaki sposób będzie Ksiądz realizował
swoje filipińskie powołanie?
Dobre pytanie! Jako filipin będę chciał
dawać siebie wspólnocie świętogórskiej.
To znaczy dzielić się darem życia, jakim
obdarzył mnie Bóg. Dawać talenty, radość,
serdeczność i ofiarę. Jestem gotowy do
służby wspólnocie, która mnie przyjęła i
której wiele zawdzięczam.
Co, według Księdza jest najważniejszą
misją kapłana we współczesnym świecie?
Praca w „winnicy pańskiej” jest niezwykła,
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ze względu na różnorodność tej posługi.
Kapłan nieustannie powinien wpatrywać
się w Jezusa, który obmywa nogi swoim uczniom. Uważam, że współczesny kapłan,
tak jak Jezus – obmywa nogi wszystkim,
których spotyka na swojej drodze. Gest
obmycia nóg widzę tu, jako; szafowanie świętymi sakramentami, głoszenie
słowa Bożego, dawanie tak potrzebnego świadectwa wiary. Bardzo ważne
jest zbliżanie ludzi do Boga, budowanie
wspólnoty Królestwa Bożego tutaj na ziemi oraz zachęta do wspólnej modlitwy a
nade wszystko – bycie blisko ludzi, bycie
wśród nich w ich problemach, troskach,
bolączkach, ale również; radościach i
sukcesach. W tym sensie, jest to niezwykła
praca w której zderza się tak wiele ludzkich rzeczywistości a kapłan ma być tą
pracą w „winnicy pańskiej” nieustannie
zafascynowany.
Czego się Ksiądz najbardziej boi w swojej „pracy”?
Gdy w ostatnim semestrze studiów teologicznych mieliśmy zajęcia z misjonarzem z Boliwii, mówił nam, że należy się
nam współczucie z faktu trudnej pracy
duszpasterskiej w Polsce, gdzie jak twierdzi dużymi krokami zbliża się do nas
stan obojętności życia duchowego, której
efektem może być frustracja i rozpacz.
Takiej oto reakcji najbardziej się obawiam.
Życzę sobie i innym kolegom – kapłanom
tego abyśmy jak najrzadziej spotykali
się z obojętnością, frustracją i rozpaczą,
które są realnym zagrożeniem naszego
„pobożnego” kraju.
Czego Ksiądz oczekuję od ludzi, do
których zostanie posłany?
Od ludzi, do których zostanę posłany,
czyli tych, których spotkam na ścieżce
mojego życia – oczekuję; przyjęcia treści
Bożego słowa, które mam do nich głosić.
W myśl słów Jezusa, który w Ewangelii Św. Jana tak o nich się modli: „Nie

tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy
dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie”.
Tak oto Jezus prosi swego Ojca o każdą
siostrę i każdego brata, którym będę miał
przyjemność głosić – wiarę, dawać –
nadzieję i szerzyć – miłość.
Co Ksiądz chce dać ludziom?
Chcę dać przede wszystkim siebie, mój
młody entuzjazm, mój czas, mój styl bycia
i życia, moje spojrzenie na „trudne czasy”,

moje chrześcijaństwo i moją radość! Chcę
zarażać ludzi moim doświadczeniem Jezusa! Jako Ksiądz wyrażam pragnienie
dawania swojego kapłaństwa – jako daru
dla całej wspólnoty Kościoła, a więc
dawanie sakramentów świętych, tym
którzy je potrzebują, głoszenie słowa nadziei w konfesjonale, na ambonie czy w
sali katechetycznej – tym, którzy są tego
spragnieni a nade wszystko – dawanie
Chrystusa w Eucharystii, bez której my
chrześcijanie nie możemy żyć.

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

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 pragnieniem życia we wspólnocie.

www.filipini.gostyn.pl

Bądź na bieżąco z propozycja mi kulturalnymi

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu
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Ludzie listy piszą

ROZMYŚLANIA
MNIEJ LUB
BARDZIEJ
POWAŻNE
Pogoda nie bardzo nastraja mnie
wakacyjnie tego roku. Maj deszczowy i chłodny. Nabożeństwa
majowe pod �igurą przy drodze
kończyły lub zaczynały się deszczowo. Chociaż i ta tradycja zanika
już coraz bardziej. Kiedy pomyślę o
swoim dzieciństwie i późniejszym
okres mego życia z uśmiechem na
twarzy wspominam, i widzę tłum
ludzi który przychodził, by litanią
uczcić miesiąc Matki naszego Pana,
by wspólnie zaśpiewać „Chwalcie
łąki umajone”.
Tyle nieszczęść nas
spotkało ostatnio. Katastrofa w
Smoleńsku, podczas której można
było gołym okiem zauważyć
solidarnościowy zryw naszego
społeczeństwa. Wspólne modlitwy
za poległych, wiele mszy świętych
w ich intencji. Tyle serdeczności
wymienianych miedzy sobą . Tyle
dowodów sympatii od drugiego
człowieka, można by pomyśleć,
jaki cudowny naród, jak pięknie
się jednoczą w chwilach smutku
i żałoby. Z podobną manifestacją
takiego bólu mieliśmy do czynienia podczas pożegnania naszego
papieża. Nie chce oceniać które
było ważniejsze, które prawdziwsze, szczersze.
Kolejna lekcja – powódź.
Tyle domów zalanych. Tylu ludzi
ucierpiało, straciło dobytek swego

życia. Niektórzy po raz kolejny.
Czy wynosimy jakieś nauki z tych
wydarzeń? Czy umiemy czerpać
nauki z doświadczeń jakie nas
spotykają? Czy potra�imy podnieść
się jak Chrystus spod swojego
krzyża i pójść dalej? Czy w takim
momencie myślimy o Bogu?
Boże czemuś nas opuścił.
To chyba pierwsze słowa jakie
mi przychodzą do głowy w takim momencie. Dlaczego ja? Co
ja Ci zrobiłem? Dlaczego mnie
tak doświadczasz? Te i inne myśli
tłoczą się w mojej głowie. Analizuje każdą myśl która przychodzi
mi do głowy. Zastanawiam się i
dochodzę do jednego wniosku:
NIE WIEM. Ale to tylko chwilowe.
Później kiedy już emocje opadną,
myśli się trzeźwiej i jaśniej.
Chcę widzieć w tym
wszystkim rękę Boga. Myślę i jestem przekonany że wszystko ma
sens. Niestety nie potra�ię zawsze
zauważyć w tym wszystkim Bożej
Miłości. Jestem po trzydziestce,
wzrok teoretycznie mam dobry
i powinienem widzieć ją dobrze
i wyraźnie. Niestety nie zawsze.
Nie należy chyba patrzeć tak zwyczajnie. Patrzenie sercem i sumieniem przynosi lepsze efekty. Wzrok wypływający z środka naszej
osobowości widzi to zupełnie inaczej. Jeżeli spojrzę na to wszystko
oczyma miłości, wszystko nabiera sensu. Spojrzenie oczyma wiary, czyli Miłości danej od Boga
uzmysławia mi, że przecież nikt
kto mnie kocha nie chce zrobić
mi krzywdy. Jest napisane: Bóg
tak umiłował świat że dał nam
swego syna, aby każdy kto w niego

wierzy nie zginął ale żył wiecznie. Bóg mnie kocha miłością
bezwarunkową. Cokolwiek zrobię
wiem, że jest ktoś, kto mnie kocha,
kto na mnie czeka . Mogę zawsze
na Niego liczyć. Wiem że mnie kocha i mimo mojej słabej wiary czeka wciąż na mnie.

- 49 Chciałbym aby nastąpiło…
Wyciągam rękę do Ciebie…
Czy zdążę zobaczyć Twoją….
ksf

Do refleksji

Do plażowiczów…
Macie cierpliwość piec się na plaży,
Gdzie mocne słońce bezlitośnie smaży?
Ażeby wasze bledziutkie ciało
Równiutko, modnie całe zbrązowiało…
Czy pamiętacie, że są takie promienie,
Co ludzkiej duszy dają odnowienie?
Kiedy ja stoję przed Bogiem ukrytym
W postaci opłatka białego spowitym,
W ciszy, spokoju otworzę swe serce,
Z ufnością ku Niemu wyciągam ręce,
Wzbudzę akt wiary i szczerej miłości,
Zacznie Bóg działać w Swojej hojności.
Przynosi radość i ukojenie,
Na wszystko daje nowe spojrzenie.
Swą Bożą łaską duszę zalewa.
Do pełni życia – człowiek dojrzewa.
Jadwiga Górecka

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 (z dopiskiem „Róża Duchowna”):
BZ WBK/o Gostyń nr 74 1090 1258 0000 0000 2501 4420

- 50 -

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY
ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE

NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ

05.07 - 08.07
12.07 - 15.07
16.07 - 18.07
30.07 - 09.08
21.07. - 25.07
26.07 - 29.07
09.08 - 12.08
16.08 - 18.08
18.08 - 20.08
03.09 - 05.09
20.09 - 22.09

Rekolekcje dla KAPŁANÓW
Rekolekcje dla MINISTRATÓW
Dni Skupienia dla RODZIN I PRZYJACIÓŁ
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
Wczasorekolekcje dla CHORYCH
FILIPIŃSKIE DNI MŁODZIEŻY
Rekolekcje dla KAPŁANÓW
Letnie Spotkanie Oratoryjne
Rekolekcje dla KATECHETÓW
Rekolekcje dla KATECHETÓW
Rekolekcje
DUSZPASTERSTWA RODZIN
Rekolekcje dla ORGANISTÓW

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.

Przepis Cioci Grażyny
na CIASTO ALPEJSKIE

Rozmaitości - 51 -

Bardzo wielu ludzi lubi wędrować po górach. Podziwiamy ich majestat, zachwycamy
się pięknem i staramy się zdobywać kolejne szczyty. Górka hala kojarzy się dzisiaj z
fioletową krową, która zajada soczystą, zieloną trawę i oczywiście produkuję czekoladę.
Ale temu, kto odważy się (a nie jest to łatwe) wypróbować przepis Cioci Grażyny
odtąd góry, nieważne czy Alpy, czy Tatry, czy Góra Zamkowa, będą kojarzyły się z
niezwykłymi doznaniami smakowymi. Życzymy powodzenia i smacznego.
Najpierw należy upiec biszkopt.
Potrzebne będą:
4 jaj
4 łyżki cukru
3 łyżki mąki tortowej
1 czubata łyżka kakao
proszek do pieczenia (na czubku łyżki)
Białka należy ubić na sztywną pianę i dodać cukru. Następnie, ciągle ubijając, dodać
żółtka. Potem do ubitych jaj dodać mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Piec w temp.
180 stopni C.
Aby wykonać masę należy wziąć:
8 żółtek
15 dkg cukru pudru
30 dkg bezów
2 kostki margaryny „Kasia”
2 czekolady białe
50 g spirytusu
Żółtka ubić z cukrem pudrem do białości. Utrzeć margarynę i dodać ubite żółtka. W
miedzy czasie rozpuścić czekoladę i dodać do masy. Potem wlać spirytus i na samym
końcu wsypać pokruszone bezy. Wszystko delikatnie wymieszać i wyłożyć na biszkopt.
Równomiernie rozprowadzić ale nie wygładzać. Na wierzchu posypać ciemną czekolada i wstawić do lodówki na ½ godziny.
Jedząc proszę myśleć o zielonych łąkach, ośnieżonych szczytach i górskich potokach.
Życzymy smacznego!

15 sierpnia 2010 r.
ODPUST WNIEBOWZIĘCIA NMP
DOŻYNKI POWIATOWE na Świętej Górze

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

Życzymy wszystkim udanych wakacji!

