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Od redakcji

 Drodzy Czytelnicy!
 Jakiś czas temu oprowadzałem po Świętogórskiej Bazylice małą grupkę 
pielgrzymów.  Podczas zwiedzania opowiadałem im historię i ciekawostki związane 
z naszą świątynią. Z radością zauważyłem, że goście, słuchając opowieści, próbują 
wzrokiem ogarnąć całe piękno kościoła, a na ich twarzach rysuje się zachwyt. Ich 
entuzjazm, wielkie zaciekawienie i podziw wywołane zwiedzaniem naszej Bazy-
liki dało mi wiele do myślenia. Zrozumiałem, że chyba nie do końca zdawałem 
sobie sprawę z tego, jakie to szczęście mieć na co dzień Naszą Kochaną Matkę 
Świętogórską dla siebie. Mieszkać i posługiwać w tak niezwykłym miejscu, jakim 
jest Sanktuarium Róży Duchownej. Stwierdziłem zatem: Nie należy tego wielk-
iego daru zmarnować, a co najważniejsze należy pokazać go ludziom, ciągle na 
nowo odkrywać piękno naszej świątyni i cudownych rzeczy jakie się tu dokonują. 
Wziąwszy sobie do serca tę myśl, oddajemy dziś – w Wasze ręce – kolejny numer 
Świętogórskiej Róży Duchownej. 
 W tym wydaniu przeczytamy m.in. o, jakże ważnym dla nas, wyróżnieniu 
– nagrodzie, jaką Święta Góra otrzymała w plebiscycie «Wielkie odkrywanie 
Wielkopolski 2010», w kategorii «Atrakcja turystyczna». Nagroda ta przypadła 
właśnie Bazylice Świętogórskiej - dzięki Wam, ludziom odwiedzającym naszą 
świątynię i podziwiającym jej piękno, m.in. freski zdobiące wnętrze kopuły,  
o których wyczerpująco pisze ks. Henryk Brzozowski COr. 
 W najnowszym numerze Świętogórskiej Róży Duchownej swoją 
premierę ma kilka działów, które mam nadzieję, będą kontynuowane: Księgowa 
radzi– gdzie znajdziemy kilka ważnych wskazówek eksperta – Pani Elżbiety  
Fekecz, porady duchowe – gdzie ks. Jacek Niesyto COr zwróci naszą uwagę na to, co 
w dzisiejszym świecie jest ważne oraz młodzież w Kościele – gdzie Ania Janicka po-
rusza aktualne tematy związane z młodzieżą. Mam nadzieję, że nasza współpraca, 
zarówno z debiutantami jak i osobami piszącymi już wcześniej, będzie owocna, a 
na tą wspólną drogę życzę wielu natchnień Bożego Ducha. 
 Zapraszamy zatem do korzystania z daru jakim jest Świetogórska Róża 
Duchowna, która ma za zadanie odkrywać piękno nie tylko tego co nas otacza, 
ale także czegoś ważniejszego, czegoś co posiadamy w naszych sercach…

Ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym
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Z życia Sanktuarium 

 W Plebiscycie „Wielkie 
Odkrywanie Wielkopolski 2010”, 
organizowanym przez dziennik „Polska 
Głos Wielkopolski” i „Wielkopolską 
Organizację Turystyczną” bazylika 
na Świętej Górze zajęła I miejsce 
w kategorii: atrakcja turystyczna. 
Plebiscyt trwał przez całe lato, a spośród 
kandydatur dopuszczonych przez 
Kapitułę Plebiscytu Wielkopolanie 
wybrali swoich faworytów, głosując 
drogą sms-ową lub na specjalnych 
kuponach. 
 Uroczysta Gala wręczenia 
nagród laureatom odbyła się 18 
listopada  2010 r. w Pałacu Działyńskich 
na Starym Rynku w Poznaniu. 

Honorowy Patronat nad plebiscytem 
objął Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego – Marek Woźniak, 
który ufundował nagrodę pieniężną dla 
zwycięzcy w kategorii - Miejscowość/
Gmina, którym został: Antonin, gmina 
Przygodzice. Święta Góra otrzymała 
pamiątkowy dyplom, ale najcenniejszą 
dla nas nagrodą są ludzie, którzy 
odwiedzili nasze Sanktuarium  
i urzeczeni jego pięknem oddali swój 
głos, aby w ten sposób podzielić się 
z innymi, że na Świętą Górę warto 
przybywać. Tym wszystkim osobom 
serdecznie dziękujemy.  

Ks. Dariusz Dąbrowski COr

Życzenia Bożonarodzeniowe
 Rozpoczęliśmy kolejny rok liturgiczny, rok kościelny, rok 
duszpasterski. Poprzez adwent – radosny czas oczekiwania – wkraczamy  
w tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby 
objawić nam, na sposób ludzki, niewyrażalną Miłość Boga do człowieka. 
Już za kilka tygodni kolejny raz staniemy przy betlejemskim żłobie, aby  
w tym bezbronnym Dziecięciu ujrzeć Wszechmogącego, aby w tym 
Małym Człowieku zobaczyć naszą wielkość, skoro Bóg tak bardzo się 
uniżył. 
 Niech ten niezwykły czas będzie dla nas wszystkich czasem pokoju 
i miłości, którą przynosi nam Chrystus - z dala od polityki i medialnej 
wrzawy. Przeżyjmy ten czas w Komunii z Bogiem, a wtedy doświadczymy 
też jedności z ludźmi.
 Maryja przynosi nam Syna Bożego, najwspanialszy Owoc swojego 
żywota. Jej wzorem i my dawajmy naszym najbliższym, w tym niezwykłym 
czasie to, co w nas najwspanialsze.

ks. Superior Marek Dudek COr

ŚWIĘTA GÓRA PONOWNIE ODKRYTA



- 5 -

Z  życia sanktuarium

ZADUSZKI NA JAZZOWO

 Już po raz drugi w Bazylice 
Świętogórskiej zagościł jazz i to na 
najwyższym, świato-wym poziomie. 
Odbyły się tutaj bowiem kolejne 
Świętogórskie Zaduszki Jazzowe. 
Tłumnie przybyła publiczność, w sobotni 
– październikowy wieczór, miała okazję 
wysłuchać wspania-łego koncertu  
w wykonaniu kwintetu Macieja Fortuny, 
z którym zagrał amerykański saksofo-
nista Mack Goldsbury. 
 Niedawno powołany do życia 
Maciej Fortuna Quintet to zespół 
składający się z mło-dych muzyków 
wywodzących się z Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu. Mack 
Goldsbury to z kolei znana postać wśród 
miłośników jazzu nie tylko w Polsce. 
Saksofonista ten koncertował i nagrywał 
z największymi gwiazdami muzyki. Pod 
nazwą Mack Goldsbury & The Polish 
Connection muzycy nagrali już dwie 
płyty. Najnowsza, zatytułowana: Salt 
Miners Blues, ukazała się pod koniec 
października br. Materiał, który znalazł 
się na krążku, muzycy zapre-zentowali 
także podczas sobotniego występu 
– w wykonaniu sekstetu, z trzema 
instrumentami dętymi na czele. 
 Koncert ten to niezwykle 
ciekawe spotkanie młodych europejskich 
jazzmanów i reprezentanta starszego 
pokolenia z Ameryki Północnej. 
Konfrontacja okazała się strzałem  
w dziesiątkę i dała świetny efekt w postaci 
doskonałego brzmienia zespołu, w skład, 
którego weszli: Maciej Fortuna (trąbka, 
fluegelhorn), Karol Gola (saksofony, 
flet), Dominik Mąkosa (fortepian), 
Grzegorz Piasecki (kontrabas), Wojciech 
Buliński (perkusja).

 Dzięki temu koncertowi, po 
raz kolejny przekonaliśmy się, że nasza 
bazylika jest miejscem, gdzie dobrze 
brzmi nie tylko muzyka klasyczna, 
ale również jazz, pod warunkiem, że 
jest on wykonywany na najwyższym 
artystycznym poziomie. Już dziś 
myślimy o kolejnym takim koncercie na 
Świętej Górze.

Kazania błogosławionego ks. Jerzego 
na Świętej Górze

 Niezwykle głębokim 
przeżyciem było uczestnictwo  
w słowno-muzycznym spektaklu 
zaprezentowanym, w październiku –  
w Świętogórskiej Bazylice, przez znanego 
aktora Jerzego Zelnika. Monodram 
poświęcony pamięci błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki. oparty jest na 
scenariuszu ks. prof. Jana Sochonia oraz 
samego Jerzego Zelnika.
 Podczas spektaklu, aktor  
w bardzo sugestywny zresztą sposób, 
przedstawił atmosferę stanu wojennego, 
prezentując fragmenty kazań ks. Jerzego 
oraz opisy i teksty o ówczesnej sytuacji 
w Polsce. W trakcie wystąpienia 
Jerzy Zelnik wspaniale wykorzystał 
przestrzeń ba-zyliki, która zmieniała 
się, w zależności od prezentowanego 

Krzysztof Fekecz

ks. Superior Marek Dudek COr



- 6 - Z życia Sanktuarium

DZIĘKCZYNIENIE ZA BEATYFIKACJĘ KARDYNAŁA NEWMANA

 Gigantem duchowości  
i nieprzeciętnym intelektualistą 
nazwał bł. kard. Newmana abp 
Józef Michalik podczas Mszy św., 
której przewodniczył w Bazylice 
Świętogórskiej 10 listopada wie- 
czorem. Zakończyła ona uroczystości 
dziękczynne obchodzone w Kongre-
gacji Oratorium Świętego Filipa Neri 
na Świętej Górze pod Gostyniem 
Wlkp. za beatyfikację oratorianina 
kard. Johna Henry’ego Newmana.

 Na uroczystości odbywające 
się w klasztorze Księży Filipinów 
na Świętej Górze pod Gostyniem 
Wlkp. przybyli m.in. przedsta-
wiciele zgromadzeń zakonnych  

i przełożonych seminariów duch-
ownych diecezjalnych i zakonnych. 
Przede wszystkim wzięli w nich  
jednak udział członkowie wszystkich 
ośmiu wspólnot filipińskich w naszym 
kraju zrzeszonych w Federacji Kon-
gregacji Oratorium Świętego Filipa 
Neri w Polsce. 

 Były one bowiem, jak 
podkreślił ks. Zbigniew Starcze-
wski COr, prokurator Federacji, 
dziękczynieniem „za wyniesienie do 
chwały ołtarzy bł. kardynała Johna 
Henry’ego Newmana, wielkiego 
konwertyty i oratorianina, naszego 
współbrata w filipińskim powołaniu”.
 

Abp Michalik o bł. kard. Newmanie: 
To był gigant duchowości

Błażej Tobolski

Z  życia Sanktuarium

właśnie tekstu, w kościół Stanisława 
Kostki w Warszawie (podczas mszy za 
ojczyznę), by po chwili stać się placem 
przed pomnikiem stoczniowców lub 
salą konferencji prasowej. Świetnym 
elementem budowania nastroju była 
także oprawa muzyczna przedstawienia 
– muzyka organowa wykonywana na 
żywo przez Roberta Grudnia.
 Przedstawienie zorganizow-
ano w związku z podziękowaniem: 
mecenasom, sponsorom i patronom  
V edycji Festiwalu Muzyki Ora-
toryjnej – Musica Sacromontana.  
W trakcie spotkania Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki Świętogórskiej, 
podziękowało za pomoc i wsparcie 
przy realizacji festiwalu i uhonorowało, 

tytułem Mecenasa Kultury, następujące 
instytucje: Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielko-
polskiego, Starostwo Powiatowe w Gos-
tyniu, Urząd Miejski w Gostyniu oraz 
Urząd Gminy w Piaskach. Tytuł taki 
otrzymały również firmy: Netbox Pol-
ska, Wielko-polska Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa, Bank 
Zachodni WBK S.A., Zakład Produkcji 
Urządzeń Elektroenergetycznych 
Elektromontaż Poznań S.A., Bank Go
spodarstwa Krajowego, PZU Życie S.A., 
Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek  
z Malewa oraz Ardagh Glass S.A. z Go-
stynia. Mianem „sponsora zwyczajne-
go” określono firmę Wix-Filtron.
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Abp Michalik o bł. kard. Newmanie: 
To był gigant duchowości

 Mszy św. sprawo- 
wanej w Bazylice Świętogórskiej, 
wieńczącej uroczystości dziękczynne, 
przewodniczył metropolita przemyski 
abp Józef Michalik. W wygłoszonej 
homilii mówiąc o bł. kard. Ne- 
wmanie, stwierdził, że był to „gigant 
duchowości i nieprzeciętny intelek-
tualista”. Podkreślił on też, że trzeba 
podziękować Bogu i Kościołowi za to, 
że zapalił na nowo przed nami to wie- 
lkie światło, przykład człowieka, który 
wybrał prawdę i bronił tej prawdy  
w swoich czasach”.

 Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski wyraził też przeko-
nanie, że „trzeba wracać do świętych 
z minionych wieków, bowiem oni 
wytyczają nam drogi życia i drogi 
do zbawienia”. „Patrząc na ich życie 
dochodzimy do wniosku, że warto 
żyć tak, jak oni i tak jak oni zmagać 
się z trudnościami” – przekonywał  
kaznodzieja.

 Jak zauważył również abp 
Michalik, John Henry Newman 
przezwyciężył swoje wątpliwości 
i zmagania wieku młodzieńczego 
dzięki kapłanowi, który był dla niego 
dobrym przewodnikiem duchowym. 
Jako 15-letni chłopak, podkreślił  
arcybiskup, złożył nawet ślub 
czystości, w którym wytrwał. „Młodzi 
ludzie i dzisiaj potrafią się zdobyć na 
wielkie ofiary, jeśli znajdą dobrych 
przewodników” – wyraził przekonanie 
metropolita przemyski.

 Mówiąc z kolei o drodze 
nawrócenia kard. Newmana, abp Mi-
chalik przypomniał, że jako człowiek 
bardzo pracowity i wytrwały, 

przeanalizował całą tradycję Kościoła 
w uczciwym poszukiwaniu prawdy.  
W efekcie tego, jak sam później 
wyznał, cierpiał, że musi opuścić 
Kościół anglikański, który przez tak 
wiele lat kochał. „Stwierdził jednak, 
że nie może pozostać poza Kościołem 
katolickim, który jest prawdziwym 
Kościołem Chrystusowym, w którym 
żyje Chrystus” – podkreślił ka-
znodzieja.

 Abp Michalik zwrócił także 
uwagę na rolę świeckich w Kościele, 
którą podkreślał kard. Newman i którą 
podjął później Sobór Watykański II. 
Zaznaczył jednocześnie, że także dzi-
siaj ogromne znaczenie i sens ma for-
macja świeckich w Kościele tak, aby 
„świecki był naprawdę człowiekiem, 
który przenika Ewangelią swoje życie 
i życie tego świata”.

 Mszę św. dziękczynną 
poprzedziło sympozjum poświęcone 
bł. kard. Newmanowi (1801-1890). 
Jednym z zaproszonych prelegentów 
był bp prof. dr hab. Marek Jędraszewski 
z Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, teolog i filozof zajmujący 
się m.in. religijnością filozofów.

 W swoim wykładzie 
zatytułowanym „Prowadź mnie 
światło – modlitwa kard. J. H. 
Newmana”, bp Jędraszewski 
przybliżył postać błogosławionego 
i pokazał jej wewnętrzne zmagania. 
Charakteryzując kard. Newmana, 
prelegent zwrócił uwagę, że „był on 
człowiekiem niezwykle konsekwen- 
tnie szukającym prawdy przez małe  
i przez duże «P»”, który na tej drodze 
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do prawdy dał się poprowadzić 
Bożemu Światłu.

 Natomiast mówiąc o związku 
przyszłego błogosławionego z Ora-
torium św. Filipa Neri, bp Marek 
Jędraszewski przyznał, że ten 
święty zauroczył Newmana „swoją 
postawą, swoim nauczaniem, swoją 
pobożnością i swoim humanizmem”. 
W efekcie tego John Henry Newman  
w 1849 r. założył w Birmingham pier-
wsze oratorium filipińskie na Wyspach 
Brytyjskich.

 Beatyfikowany 19 września 
przez Benedykta XVI podczas jego 
podróży apostolskiej do Wielkiej 
Brytanii, kard. John Henry Newman 
nawrócony na katolicyzm z angli-
kanizmu, należał do Oratorium św. 
Filipa Neri. Z tą wspólnotą założoną 
w Rzymie w 1575 r. przez św. Filipa 
(1515-95), zetknął się on podczas 
swojego pobytu w Wiecznym Mieście 
w 1847 r.
 
 Oratorium św. Filipa Neri na 
Świętej Górze pod Gostyniem Wlkp. 
zostało tu założone w 1668 r. W końcu 

XVII w. wzniesiono w tym miejscu 
barokowy kościół powstały według 
projektu Baltazara Longheny na wzór 
wzniesionej przez niego weneckiej 
świątyni Santa Maria della Salute. 
Przeniesiono też do niego cudowny 
obraz Matki Bożej Świętogórskiej 
Róży Duchownej. Kościół ten 17 gru- 
dnia 1970 r. papież Paweł VI wyniósł 
do godności Bazyliki Mniejszej.

 Poszczególne domy kongre-
gacyjne i wspólnoty filipinów działają 
niezależnie od siebie, a ich celem 
jest głoszenie współczesnemu światu 
Ewangelii poprzez naukę, kulturę  
i sztukę. Księży filipinów charakteryzu-
je brak ślubów i przyrzeczeń, nawet 
czasowych oraz stała przynależność 
do określonej wspólnoty.

 W naszym kraju wszystkie sie-
dem domów filipińskich współpracuje 
ze sobą m.in. w ramach Federacji Kon-
gregacji Oratorium Świętego Filipa 
Neri w Polsce. Więcej nt. filipińskiej 
federacji, Kongregacji na Świętej 
Górze i samego św. Filipa Neri na: 
www.filipini.gostyn.pl.

 Dnia 19 września 2010 roku 
Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł, 
w Birmingham, do chwały ołtarzy 
kardynała Jana Henryka Newmana – 
angielskiego filipina, założyciela ora-
toriów angielskich, a zarazem jednego 
z największych myślicieli katolickich 
XIX w. Był on na tyle ważną postacią, 
że nie tracąc czasu, już dzień później 
konsekrowano w Anglii dwie pierwsze 

kaplice pod jego wezwaniem.
 Wydarzenie to miało szc-
zególne znaczenie dla filipinów, nie 
tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 
Ogłoszenie Jana Henryka Newmana 
błogosławionym to wielka „nagroda”, 
ale także wielkie wyzwanie dla całego 
zgromadzenia, którego zadaniem jest 
przeka-zywanie jego myśli i nauczania 
przyszłym pokoleniom. 

HISTORYCZNE WYDARZENIE W DZIEJACH KLERYKTU

Klerycy Świętogórscy

Z  życia Sanktuarium
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Z  życia Sanktuarium

 By uczcić i upamiętnić ten 
historyczny moment podjęto decyzję, 
aby kaplica w Domu Formacyjnym 
Księży Filipinów przy ulicy Wieżowej 
5 w Poznaniu nosiła imię właśnie 
błogosławionego Jana Henryka New-
mana. Uroczyste nadanie nowego wez-
wania ka-plicy oraz jej poświęcenie 
miało miejsce 4 października 2010 roku. 
Dokonał go, w czasie uroczystej Mszy 
Świętej inaugurującej oficjalne otwarcie 
nowego „klerykatu”, ksiądz arcybisk-
up metropolita po-znański Stanisław 
Gądecki. 
 W bardzo ciekawej homilii 
ksiądz arcybiskup przypomniał zebranym 
gościom i mieszkańcom Poznania 
między innymi o tym, że dom i kaplica, 
zarządzane od tego roku przez filipinów, 
„omodlone” zostały wcześniej przez 
wiele pokoleń sióstr elżbietanek, które 
wzniosły budynek i prowadziły w nim 
bursę dla dziewcząt. Wyraził nadzieję, 
że nowe warunki – duchowe i mieszka-
lne przyczynią się do pogłębiania więzi 
domowników z Bogiem oraz sprawią, 
że dom nie straci swego charakteru  
z uwagi na mieszkające w nim osoby, 

także świeckie. Nawiązując do postaci 
patrona kaplicy – błogosławionego Jana 
Henryka, ksiądz arcybiskup zaznaczył, 
że w swym nauczaniu łączył on 
duchowość z intelektem i wiarę z nauką, 
przez co stał się idealnym wzorem 
dla naszego Domu Formacyjnego,  
w którym studia pogłębiane są modlitwą. 
Sentencją naszego błogosławionego, 
którą kierował się w życiu, były słowa: 
z cieni i obrazów do prawdy. Ksiądz ar-
cybiskup, przywoławszy wspomniane 
zdanie zaznaczył, że każdy powinien 
wziąć sobie je do serca i według niego 
postępować.
 Po zakończonej Mszy 
Świętej podpisano dokumen-
ty nadania wezwania kaplicy  
i przekazania domu, jako miejsca for-
macji ka-płańskiej oraz oratorium 
świeckiego. Następnie ksiądz arcy-
biskup poświęcił kolejne pomieszczenia 
odnowionego budynku, żartując przy 
tym, że: nareszcie klerykat filipiński 
nadaje się do godnego mieszkania  
i nauki. Wchodząc do refektarza (jadal-
nia klasztorna) arcybiskup stwierdził, że  
w tym miejscu realizuje się Ewan-

Ks. Abp Stanisław Gądecki świci Dom Studiów w Ponaniu
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geliczne zdanie: Nie samym chlebem 
żyje człowiek. (…), gdyż znajduje się tu 
również klerycka biblioteka.
Czym jednak jest Dom Formacyjny?
 W 1991 roku, po rezygnacji 
ze wspólnego seminarium filipinów  
w Tarnowie, klerycy gostyńscy przenieśli 
się do Poznania. Po-czątkowo, aż do 
czasu remontu piętra dawnego klasztoru 
filipinów na poznańskiej Śródce oraz 
znajdującej się w nim kaplicy, krążyli 
między budynkiem seminarium Karmel-
itów a seminarium Archidie-cezjalnym. 
Na Śródce „klerykat” utrzymał się do 
czerwca 2010 roku, kiedy przeniesiono 
go na Ostrów Tumski.
 Pierwotnie w „domu śródeckim” 
mieszkali wyłącznie klerycy ze Świętej 
Góry, wspierani niekiedy przez 
kleryków z innych domów (Bytowa, 
Poznania, Celle). W latach świetności 
dom ten, co roku, zamieszkiwało nawet 
trzynastu „adeptów sztuki kapłańskiej”. 
Obecnie w mieszkaniu na Wieżowej, 
nastał czas „posuchy”… Zamieszkuje 
go jedynie trzech kleryków – dwóch ze 
Świętej Góry (studenci V i III rok) oraz 
jeden z Kongregacji w Bytowie (stu-
dent II roku). Pocieszające są jednak 
słowa księdza Adama Adamskiego COr 
– prefekta Domu Formacyjnego, który 
często podkreśla, że dziś: stawiamy nie 
na ilość, ale na jakość.
 Spadek liczby powołań 
spowodował potrzebę zagospodaro-
wania w jakichś sposób pustych pokoi. 
Wtedy to narodził się po-mysł, by w 
myśl idei św. Filipa powołać oratorium 
świeckie, które pomagałoby zdolnym 
studentom z ubogich rodzin kształcić się 
na wyższych uczelniach Poznania. 
 Idea ta rozwija się od końca 
lat 90. Dziś w nowym domu, pomimo 
mniejszej powierzchni, nadal mieszkają  

 i studiują czterej świeccy studenci, uczący 
się na czterech uczelniach i czterech 
róż-nych kierunkach – matematyce, 
inżynierii środowiska, ekonomii  
i pedagogice. Dzięki ich obecności  
i spontaniczności nasz dom wciąż tętni 
życiem i radością, podobnie jak pierwsze 
oratorium św. Filipa w Rzymie. Wspólne 
mieszkanie jest również okazją, by 
porozmawiać o aktualnymi problemach 
jakie dotykają ludzi w naszym kraju oraz 
uczyć się pomagać i współpracować 
z osobami, które w przyszłości, mamy 
nadzieję, będą wspierały własnych dusz-
paste-rzy w rodzinnych parafiach. 
 Wracając do studiów. Jak 
dawniej, tak i dziś zajęcia odbywają się 
na Wydziale Teologicznym UAM, gdzie 
podejmujemy formację intelektualną. 
Czas seminarium to jednak nie tylko 
długie godziny spędzane na Wydz-
iale. W tym okresie zapoznajemy się 
również z naszymi Konstytucjami oraz 
Drogą Duchową. Jest to czas „rozwo-
ju wewnętrznego” – duchowego, który 
wspieramy codzienną Mszą Świętą, 
wspólnym odmawianiem Liturgii 
Godzin oraz Adoracją Najświętszego 
Sakramentu. 
 Wszystkie, wymienione 
wcześniej, działania duchowe uzupełnia 
potrzeba ciągłego budowania wspólno-
ty, którą mamy (również w przyszłości) 
budować w naszych domach. Wspólne 
posiłki, spacery na Maltę i do miasta 
czy wyjazdy z księdzem prefektem poza 
centrum Poznania (np. do Rogalina 
czy rezerwatu „Meteoryt Morasko”), 
powodują zacieśnianie więzów, które  
w przyszłości mają owocować 
współpracą w naszych klasztorach  
i między nami.

Z życia Parafii



- 11 -Z życia Parafii

Z życia Parafii

 Rodzice modlą się za dzieci, 
dzieci modlą się za swoich rodziców. 
Tak najprościej zo-brazować można 
tworzenie się rodzinnej komunii 
ducha. W październiku tego roku 
w naszym sanktuarium powstała 
Róża różańcowa rodziców i Róża 
różańcowa dzieci. Wszyscy,  
a szczególnie rodzice, zdajemy sobie 
sprawę z tego, że na wychowanie 
i życie dzieci, młodzieży wpływa 
bardzo wiele czynników. Nie 
ma zatem sposobu, by uchronić 
młode pokolenia przed wszystkimi 
niebezpieczeństwami, jakie niesie 
współczesna liberalna cywilizacja. 
Gdy upadają autorytety, tradycyjne 
wartości moralne przeżywają 
poważny kryzys, a twarde prawa 
eko-nomii wydają się najświętszym 
prawem. Traci się wówczas wiarę  
w to, że można jeszcze w uczciwy, 
godny i religijny sposób przejść 
przez życie. Żadna z tych trudności 
nie zwalnia jednak rodziców z ich 
pierwszej odpowiedzialności za swoje 
dzieci. Oprócz mądrości ludzkiej 
muszą przekazać im także mądrość 
Bożą, czyli ukazać ostateczny cel 
życia. 
 Powinność ta stała się 
przyczyną powołania, w rożnych 
miejscach Polski, Róż różańcowych 
rodziców. Z głębokiej wiary, że choć 
sami nie jesteśmy w stanie ustrzec 

dzieci przed złem, to jednak możemy 
ofiarować życie naszych bliskich 
Bogu, wyrasta przeświadczenie, że 
Ojciec w niebie potrafi tak kierować 
naszymi losami, że wszyscy 

osiągniemy cel życia – szczęśliwą 
wieczność. W Różach różańcowych 
za pośrednictwem Maryi – 
prawdziwej Matki zatroskanej  
o nasz los – rodzice odkrywają 
„sekret różańca”, czyli moc wspólnej 
modlitwy. Gdy się modlimy, ludzki 
wysiłek oddajemy do dyspozycji 
Bożej Wszechmocy, aby oczy- 
szczony i pobłogosławiony, 
przyniósł owoc. To właśnie tę prawdę 
ukazuje modlitwa zawierzenia 
odmawiana przez rodziców: 
Królowo Rodzin, Królowo Pokoju!  

RODZINNA RÓŻA RÓŻAŃCOWA
Ks. Dariusz Dąbrowski COr
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Zawierzam Ci swoje dzieci  
i wszystkie dzieci objęte modlitwą 
w Różach różańcowych rodziców. 
Przez tajemnice życia Jezusa  
i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę 
ochrony tych dzieci przed wszelkim 
złem, zwłaszcza tym, jakie może 
wypływać ze słabości i grzechów 
rodzicielskich.
 Od momentu powstania Róży 
rodziców, prawie sześćdziesięciu 
członków nawiązało komunię 
modlitwy z Bogiem i sobą 
przez codzienne odmawianie 
dziesiątka różańca za swoje dzieci. 
Rozpoczynając nowy rok liturgiczny 
pod hasłem: W komunii z Bogiem, 
chrześcijańscy rodzice odkrywają 
najgłębszy wymiar tej komunii przez 
zjednoczenie na modlitwie w jednej 
wierze. O tym jak wielka jest troska 
i siła miłości rodziców, świadczyć 
może fakt, że większość z nich 
deklaruje odmawianie tej modlitwy 
za swoje dzieci do końca swojego 
życia.
 Piękna i wzruszająca jest także 
wdzięczność dzieci, które deklarują, 
że będą modlić się codziennie za 
swoich rodziców. Czasami wynika 
to z niezwykłej duchowej dojrzałości 
mło-dych ludzi, którzy widząc 
moralne zagubienie swoich rodziców, 
poprzez wspólnotę modlitwy pragną 
wyprosić u Boga łaskę ich duchowej 
przemiany, a czasami nawrócenia. 
To z tej potrzeby zrodziła się Róża 
różańcowa dzieci. 
 Każdy, kto chciałby 
przyłączyć się do Róż różańcowych 
rodziców lub dzieci może to uczynić 
osobiście w naszej bazylice po mszach 

św. – w zakrystii lub w ciągu dnia – 
na furcie klasztornej, zapisując się 
do księgi i otrzymując zaświadczenie 
z modlitwą zawierzenia. Swoje 
pragnienie przynależności do Róż 
różańcowych można także zgłosić 
listownie lub przesyłając e-mailem.
 W naszym sanktuarium 
wspieramy w tym dziele modlitwy 
wszystkich – rodziców i dzieci, 
podczas każdej środowej nowenny 
przed Cudownym Obrazem Róży 
Duchownej o godz. 19.00. Niech 
to dzieło modlitwy dokonujące się  
w naszym sanktuarium i wielu innych 
miejscach w Polsce, rozwija się, 
aby jak najwięcej dzieci i rodziców 
doświadczyło uzdrawiającej mocy 
miłości Bożej i prawdziwego 
zjednoczenia w miłości rodzinnej. 
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Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie  
i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem – spraw, 
aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, 
Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha 
Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia  
i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku 
dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne 
oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie  
i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa 
okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez 
jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej 
Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów 
ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach  
i przez rodziny.

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem 
na wieki wieków. 

Amen.

MODLITWA 
JANA PAWŁA II 
ZA RODZINY
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BIURO PARAFIALNE

czynne w godzinach

Czwartek: 16.30-18.00
Sobota: 9.00-11.00

Tel: 065 572 00 14

Proboszcz: ks. Dariusz Dąbrowski COr

Msza święta parafialna 

Godz. 19.00
w każdy pierwszy piątek miesiąca
kazanie tematyczne: o znaczeniu 
symboli i gestów w czasie Mszy Św.

 Pierwsze piątki miesiąca

Od  godz 18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu
i Sakrament Pojednania

Pierwsze soboty miesiąca 

Godz. 18.30  
Różaniec wynagradzający 
Niepokalanemu Sercu Maryi
Godz. 19.00 
Msza Święta z procesją ku czci NMP 
(przynosimy świece)

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

WAŻNE INFORMACJE 
PARAFIALNE

PORADNIA RODZINNA
sala oratorium

czynna w godzinach

Piątek: 18.00-20.00
mgr Barbara Dopierała

Tel: 783 487 045

ZAPRASZAMY
 NA

PASTERKĘ 
BOŻONARODZENIOWĄ
KTÓRĄ ODPRAWIAMY

W WASZEJ INTENCJI
24 grudnia 2010 roku o godz, 24.00 

KOLĘDOWANIE 
Z DZIEĆMI:

26 grudnia i 2 stycznia
o godzinie 16.30
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 Rozumienie przez 
współczesnego człowieka słowa 
pokój znacznie odbiega od jego bib-
lijnego znaczenia. Ja wypowiadając 
to słowo wspominam wydarze-
nie, sprzed kilkudziesięciu lat, 
które utkwiło głęboko w mojej 
pamięci. Podczas akademii pier-
wszomajowej tłem sceny, na której 
dzieci deklamowały różne wiersze  
i śpiewały piosenki, był ogromny 
plakat, z widniejącym na nim, w pełni 
uzbrojonym, potężnym czołgiem. Na 
wieżyczce czołgu siedziało trzech 
żołnierzy z czerwoną flagą w ręku,  
a na końcu długiej lufy – gołąbek 
pokoju. Ten obraz, z wczesnych  
szkolnych lat, tkwi we mnie głęboko  
i kojarzy się zawsze ze słowem 
pokój.
 Wydaje się, że w głowach 
ludzi – biorących udział w różnego 
typu pertraktacjach, obradach 
międzynarodowych czy rozmo- 
wach – należących do organizacji 
zatroskanych o pokój między  
narodami, tkwią podobne obrazy – 
czołgów, rakiet i są argumentami 
skłaniającymi partnerów tychże de-
bat do ustalenia wspólnych warun- 
ków pokoju. Oczywiście dominuje 
przekonanie, że ludzie sami mogą 
„zabezpieczyć” między sobą pokój, 
czy to z dobrej woli, czy też przy-
muszeni potęgą broni. Podobne za- 

sady funkcjonują nie tylko na are-
nie międzynarodowej, ale również  
w mniejszych układach 
międzyludzkich, mniejszych 
społecznościach –  rodzinach, czy 
po prostu między poszczególnymi 
ludźmi.
 Sobór Watykański II w kon-
stytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym – Lumen 
gentium , także poruszył problem 
pokoju: Pokój nie jest prostym bra- 
kiem wojny, ani też nie sprowadza 
się jedynie do stanu równowagi sił 
sobie przeciwstawnych, nie rodzi 
się także z despotycznego władztwa, 
lecz słusznie i właściwie zowie się 
«dziełem sprawiedliwości» (Iz 32, 
17). Jest on owocem porządku na-
danego społeczeństwu ludzkiemu 
przez boskiego jego Założyciela, 
nad którego urzeczywistnieniem 
pracować mają ludzie pragnący coraz 
to doskonalszej sprawiedliwości. 
Dobro wspólne rodu ludzkiego […] 
podlega z biegiem czasu nieustan-
nym zmianom, przeto pokoju nigdy 
na zawsze nie da się zdobyć, lecz 
ciągle go trzeba budować. Ponadto 
wola ludzka okazuje się ułomna,  
a przy tym zraniona grzechem, 
zabieganie o pokój wymaga ze  
strony każdego człowieka stałego 
panowania nad namiętnościami, a ze  
strony prawowitej władzy – czujności 

Na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania  (Łk 2,14)

Ks. Tadeusz Badura COr
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(Lumen gentium 78).

 Od początku dziejów, 
ludzkość bardzo często doświadczała, 
jak bardzo niepewny jest pokój bu-
dowany własnymi siłami i przewagą 
nad innymi. Doświadczył tego 

również Naród Wybrany, który 
próbował zapewniać sobie pokój 
właśnie w taki sposób. Dopiero  
w momencie szeregu wielkich 
katastrof narodowych, oporny 
początkowo, stał się skłonny słuchać 
proroków głoszących prawdziwe 
plany Boże: Ja jestem Jahwe i nie ma 
innego. Ja tworzę światło i stwarzam 
ciemności, sprawiam pomyślność  
i stwarzam niedolę. Ja, Jahwe, czynię 
to wszystko (Iz 45, 7). Ta wola Boga 
Jahwe wymaga posłuszeństwa:  
O gdybyś uważał na me przykaza-
nia, stałby się twój pokój jak rzeka, 

a sprawiedliwość twoja jak morskie 
fale (Iz 48,18). Zapowiedź przymierza 
pokoju u proroka Ezechiela – nazy-
wane jest z kolei „ewangelią pokoju”: 
Zawrę z nimi przymierze pokoju,  
a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż 
będą mogły one bezpiecznie mieszkać 

na stepie i spać w lasach. Błogosławić 
im będę oraz ziemiom wokół mego 
wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogo- 
dnym czasie, będzie to deszcz niosący 
błogosławieństwo […] Nie będą już 
odtąd łupem narodów ani nie będą 
pożerać ich zwierzęta kraju, ale  
bezpiecznie będą oni żyli, przy czym 
nikt ich straszyć nie będzie (Ez 34, 25). 
Dalej mówi: I zawrę z nimi przymierze 
pokoju: będzie to wiekuiste przymierze  
z nimi, a mój przybytek pośród nich 
umieszczę na stałe. Mieszkanie moje 
będzie pośród nich, a Ja będę ich Bo-
giem, oni zaś będą moim ludem (Ez 

Grota narodzenia Mesjasza - Betlejem
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37, 26. 27). 
 Kolejny prorok – Izajasz 
przepowiada nowe czasy: Naród 
kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami 
kraju mroków światło zabłysło […] 
Albowiem Dziecię nam się narodziło, 
Syn został nam dany, na Jego barkach 
spoczęła władza. Nazwano go  
imeniem: Przedziwny Doradca, Bóg 
Wszechmocny, Odwieczny Ojciec, 
Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego 
panowanie w pokoju bez granic na 
tronie Dawida […] (Iz 9, 1. 5. 6). 
 Podczas, gdy świat doświadczał 
ludzkiego pokoju – Pax Romana, na 
straży którego stały legiony rzymskie, 
narodził się zapowiadany Książę Poko-
ju (Iz 9, 5), Emmanuel – Bóg z nami (Iz 
7, 14). Przyszedł na świat w Betlejem,  
ziemi judzkiej, w kraju jęczącym 
pod jarzmem okupanta rzymskiego, 
a mimo tego, chlubiącym się Pax  
Romana. Wtedy to zabłysła światłość 
nad mieszkańcami kraju mroków. 
 Radosną wieść o narodze-
niu Zbawiciela Bóg kieruje naj- 
pierw do pasterzy, grupy zawodowej 
Narodu Wybranego, zepchniętej na 
margines społeczeństwa. W pracy 
tych ludzi nie było nic romanty- 
cznego, jak to sobie wyobrażamy, 
budując szopki w naszych kościołach  
i śpiewając piękne kolędy o paste- 
rzach oddających pokłon małemu Je-
zusowi. W tamtych odległych czasach 
pasterze byli ludźmi pogardzanymi, 
stawianymi na równi z celnikami  
i grzesznikami. Ich wędrowne życie, 
w poszukiwaniu pożywienia dla trzód, 
uniemożliwiało im zachowywanie  
i przestrzeganie przepisów reli- 
gijnych. Nie wolno było im wejść do 

świątyni i żadnego innego świętego 
miejsca. Zezwalano im tylko na  
przebywanie w miejscu dla po-
gan i kobiet. Pasterze nigdy nie byli 
powoływani na świadków w ro- 
zprawach sądowych, gdyż w przeko-
naniu wielu, ich świadectwo nie było 
miarodajne i dlatego nie uwzględniały 
go sądy. 
 Oto ci prości ludzie okazują 
się według Boga, godni przyjąć – jako 
pierwsi – radosną wieść o Narodzeniu 
Emmanuela. 
 Pasterze, z racji swojego za-
wodu musieli dzień i noc czuwać 
nad stadami, przez co stali się 
później przykładem, na który powoła 
się Jezus: szczęśliwi owi słudzy, 
których Pan zastanie czuwających, 
gdy nadejdzie. Zaprawdę powia- 
dam wam: przepasze się i każe im 
zasiąść do stołu, a obchodząc będzie 
im usługiwał. Czy o drugiej, czy  
o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi 
oni, gdy ich tak zastanie (Łk 12, 37. 
38). Oto tym czuwającym paste- 
rzom sam Bóg, poprzez anioła  
objawia wielką wagę godziny,  
w której narodził się Chrystus, gdy nagle  
i nieoczekiwanie wysłaniec nie-
bios staje przed nim i chwała Pańska 
zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo 
się przestraszyli (Łk 2, 9). Bojaźń, 
jakiej doznali pasterze jest normalną 
reakcją człowieka na bliskość Boga. 
Anioł zwiastuje im radość wielką, 
która będzie udziałem całego naro-
du: «dziś w mieście Dawida narodził 
się wam Zbawiciel, którym jest Me- 
sjasz, Pan» (Łk 2, 10. 11). Ewangelię, 
która przekazana została pasterzom 
podejmie później i głosić będzie 
Jan Chrzciciel (Łk 3, 18), a w końcu 
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także ten nowonarodzony Zba-
wiciel: Podróżował przez miasta  
i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię  
o królestwie Bożym (Łk 8, 1), ponieważ 
Bóg Go namaścił, aby ubogim niósł 
dobrą nowinę (Łk 4, 18).
 Narodzenie Jezusa jest 
początkiem radosnej Nowiny,  
w której objawia się Chwała Boża, 
a pasterze jako pierwsi otrzymali 
ten Boży dar radości. Ich radość jest 
początkiem ogromnego szczęścia, 
które wraz z dobrą nowiną popłynęło 
najpierw do całego narodu, by  
w końcu ogarnąć świat. Jakie treści 
zawiera w sobie ta radosna wieść? 
Ważnym słowem jest tutaj wyraz 
– „dziś”, kilkakrotnie powtarza-
ny przez proroctwa i zapowiedzi: 
Dziś… narodził się nam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan!( por. Łk 
2, 1–14) Czas spełnienia zapowiedzi 
zaczyna się właśnie „dziś”. Dziecię, 
które się narodziło, jest Zbawicielem, 
namaszczonym przez Boga –  
Mesjaszem, jest Panem. To „dziś” 
jest Bożą odpowiedzią na długie  
i ufne czekanie ludzi. Bóg odpowiada 
Ewangelią o narodzeniu Dziecięcia 
w stajni, owiniętego w pieluszki  
i złożonego w żłobie. Pasterze otrzyma-
li znak, po którym rozpoznają prawdę 
tej radosnej wieści z nieba: dziecię, 
owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. 
Po tych trzech elementach rozpoznają 
Jezusa Chrystusa. Wszystko to 
sprzeczne jest jednak z żydowskim 
oczekiwaniem: bezbronne Dziecię 
– Zbawicielem?, Dziecię owinięte  
w pieluszki – Mesjaszem?, Pan leżący 
w żłobie? O Nowonarodzonym Ewan-
gelia mówi już to, co powie św. Paweł 

o Ukrzyżowanym: […] jest zgorsze- 
niem dla Żydów, a głupstwem dla po-
gan oraz To bowiem, co jest głupstwem 
u Boga, przewyższa mądrością ludzi, 
a co słabe u Boga, przewyższa mocą 
ludzi (1 Kor 1, 23. 25). 
 I nagle przyłączyło się do 
anioła mnóstwo zastępów niebie- 
skich, które wielbiły Boga słowami: 
Chwała Bogu na wysokościach,  
a na ziemi pokój ludziom Jego upodo-
bania (Łk 2, 13. 14). Do tej radosnej 
wieści dołącza się hymn śpiewany 
przez chóry niebieskie, ogłaszający 
Chwałę Boga objawioną w naro-
dzeniu tego Dziecięcia. Śpiew jest 
również objawieniem bożego dzieła, 
jest wdzięcznym uwielbieniem Boga. 
Te kilka słów śpiewu wypowiada 
to, co stało się w niebie i na ziemi 
dla Boga i dla ludzi. Niezgłębione 
to wydarzenie, które złączyło niebo  
z ziemią, ziemię z niebem. 
 Chwała Bogu na 
wysokościach – w narodzeniu Je-
zusa uwielbia Bóg siebie samego                                
i objawia siebie ziemi. Nowo- 
narodzony Jezus jest doskonałym 
objawieniem Boga. Ten Syn jest  
odblaskiem Jego chwały i odbiciem 
Jego istoty […] (Hbr 1, 3). […] Tak 
Bóg umiłował świat, że Syna Swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne (J 3, 16). Ten Nowo- 
narodzony Syn powie o sobie: […] Ja 
Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, 
że wypełniłem dzieło, które mi dałeś 
do wykonania […] (J 17, 4). 
Na ziemi pokój ludziom Jego  
upodobania. Na ziemi żyją ludzie. To 
właśnie Oni otrzymują łaskę poko-Katecheza
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ju przez Nowonarodzonego. Jezus 
jest Księciem Pokoju zapowiedz-
ianym przez proroka Izajasza (Iz 9, 
5). Słowo „pokój” zawiera w sobie 
wszystkie łaski zbawienia. Jest przy-
wróceniem wszystkich dóbr, które 
człowiek przez swój grzech utracił. 
Pokój jest owocem przymierza, które 
Bóg zawarł z Narodem Wybranym,  
a które Jezus odnowi i umocni. 
Teraz nie zachwieje się przymierze 
pokoju (Iz 54, 10). Jezusowe przepo- 
wiadanie jest dobrą nowiną o pokoju 
(Ef 6, 15). 
 On Sam – Jezus jest pokojem. 
Wszyscy ludzie – przez pasterzy 
– otrzymali pokój, ponieważ we 
wszystkich ludziach Bóg znajduje 
upodobanie, a Jezus stał się zna- 
kiem tego bożego upodobania, które 
objawiło się pasterzom. A ja go 
uleczę i pocieszę i obdarzę pociecha-
mi jego samego i pogrążonych z nim 
w smutku, wywołując na wargi ich 
dziękczynienie: Pokój! Pokój dalekim 
i bliskim – mówi Jahwe – Ja go uleczę 
(Iz 57, 18. 19).
 Radosna wieść, którą Bóg 
oznajmił pasterzom przez swego anioła, 
nie jest tylko słowem, ale także wie- 
lkim wydarzeniem. Za wydarzeniem 
idzie Słowo! Po Słowie z nieba, paste- 
rze mają stać się świadkami. Dla Boga 
właśnie Oni są tego godni i powołani 
przez Niego na świadków. Oni uwie- 
rzyli Słowu Boga i spieszą, aby się 
naocznie przekonać. Udali się też  
z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józe-
fa i Niemowlę, leżące w żłobie (Łk 
2, 16). Znaleźli Dziecię i rozpoznali 
Go według wskazań otrzymanych 
od Boga. Gdy Bóg daje wskaza-
nia, gdy powołuje, to daje również 

łaskę, dzięki której człowiek znajduje  
i wypełnia otrzymane powołanie. 
 Pasterze znaleźli i zoba- 
czyli Maryję – Matkę, Józefa i roz-
poznali Dziecię leżące w żłobie, 
oświetlone Bożym objawieniem. To 
jest znak, że Boże Objawienie stało się 
rzeczywistością – w Matce i Józefie, 
a przede wszystkim w Dziecięciu – 
Ono jest bożą światłością, zbawie-
niem i pokojem. Jako świadkowie 
opowiedzieli o tym, co im zostało 
objawione o tym Dziecięciu (Łk 2, 
17). A wszyscy, którzy słuchali tego 
świadectwa, dziwili się temu, co 
im pasterze opowiadali, a Maryja 
zamknęła to świadectwo pasterzy  
w swoim sercu. 
 Bóg wybrał tych najbie- 
dniejszych, ale czuwających ludzi – 
pasterzy, powołał ich, aby przyjęli 
Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela. 
Uczynił ich świadkami nowonaro-
dzonego Mesjasza i wyposażył ich 
darem pokoju i radości, aby stali się 
apostołami radosnej nowiny, gdy 
wracają do codzienności swojego 
życia – wielbiąc i wysławiając Boga 
za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak 
im to było powiedziane (Łk 2, 20).
 Przez narodzenie Jezusa  
i Jego działalność przemawia Bóg, 
gdyż jest On z Nim i w Nim. Radość 
i podziw ludzi dla Jezusa za Jego 
wielkie czyny i cuda towarzyszyła 
mu przez całe Jego życie. Także na 
krzyżu, gdy Jezus wypowiedział osta- 
tnie słowa: Ojcze, w twoje ręce po- 
wierzam ducha mojego, a setnik 
rzymski oddał chwałę Bogu, mówiąc:  
Istotnie, człowiek ten był sprawie- 
dliwy (Łk 23, 47). Takim uwielbieniem 
Boga rozpoczyna się i kończy Ewan-Katecheza
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gelia według św. Łukasza, gdyż Jezus 
jest cały czas Księciem Pokoju. Udzie-
la tej łaski wszystkim, którzy wołają 
w pokorze – Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się. Jego uzdrowienia dotykają 
nie tylko zranionego ciała, ale przede 
wszystkim duszy. Nie wszyscy je- 
dnak otwierali swoje serce dla Jezusa. 
Wówczas wypowiada On ostre słowa: 
Czy myślicie, że przyszedłem dać  
ziemi pokój? Nie, powiadam wam, 
lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro 
będzie rozdwojonych w jednym 
domu: troje stanie przeciw dwojgu,  
a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw 
synowi, a syn przeciw ojcu; matka 
przeciw córce, a córka przeciw matce; 
teściowa przeciw synowej a synowa 
przeciw teściowej (Łk 12, 51–53).
 Jezus przyszedł głosić Króle- 
stwo Boże, ale nie przy pomocy wojny 
i rewolucji, jak chcieli to osiągnąć  
zeloci podczas okupacji rzymskiej. Je-
zus żądał od swoich nowego myślenia, 
oderwania się od tej skamieniałej tra-
dycji religijnej, która nie mogła i nie 
chciała otworzyć się na „nowe”, które 
przyniósł Jezus. Zbawiciel ogłosił pokój 
nowego Królestwa Bożego , ale Izrael 
nie chciał przyjąć Jego Ewangelii. Dla- 
tego Jezus skierował prorocze słowa 
pod adresem Jerozolimy: O gdybyś i ty 
poznała w ten dzień to, co służy poko-
jowi. Ale teraz zostało to zakryte przed 
twoimi oczami […] nie zostawię w to-
bie kamienia na kamieniu za to, żeś nie 
rozpoznało czasu twojego nawiedze-
nia (Łk 19, 42–44). Dlatego nie mo-
gli uwierzyć, ponieważ znów rzekł 
Izajasz: Zaślepił ich oczy i twardym 
uczynił ich serca, żeby nie widzieli 
oczami oraz nie poznali sercem i nie 

nawrócili się, ażebym ich uzdrowił (J 
12, 39. 40). Jezus zaś tak wołał: «Ten, 
kto we mnie wierzy, wierzy nie we 
mnie, lecz w tego, który mnie posłał. 
A kto mnie widzi, widzi tego, który 
mnie posłał. Ja przyszedłem na świat 
jako Światło, aby każdy, kto we mnie 
wierzy, nie pozostawał w ciemności» 
[…] (J 12, 44–46). Zamknięte oczy, 
zamknięte serca na Słowo Boże, to 
człowiek zamknięty na dar bożego 
pokoju. 
 Nie przypadkiem św. Jan 
Ewangelista mówi o dwóch sytua- 
cjach, w których Jezus udziela swym 
uczniom daru pokoju. Są to wydarze-
nia, które miały miejsce u schyłku  
ziemskiego życia Jezusa. 
 Pierwsze zdarzyło się  
w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy 
to Jezus ustanawia Ofiarę Eucharystii. 
Uczniowie są zgromadzeni wokół Je-
zusa i słuchają Jego pożegnalnej mowy. 
Można by nazwać tą część, używając 
współczesnego języka liturgicznego – 
„Liturgią Słowa”. Jezus zapowiadając 
swoje odejście, mówi o zesłaniu Du-
cha Świętego i udziela uczniom – 
swego pokoju: A Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy  
i przypomni wam wszystko, co wam 
powiedziałem. Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie tak 
jak daje świat, ja wam daję. Niech 
się nie trwoży serce wasze ani się nie 
lęka (J 14, 26–27). Te słowa Kościół 
włożył w Liturgię Eucharystii, tuż 
przed Komunią Świetą. Chce nam 
przez to powiedzieć, że Słowo Boże, 
którego słuchamy, otwartym sercem, 
w Eucharystii i przyjęte Ciało Chry- Katecheza
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stusa, w Komunii, jest źródłem 
pokoju. Końcowym przypomnie-
niem i potwierdzeniem tej tajemnicy 
są słowa pożegnania i rozesłania na 
końcu Ofiary Mszy Świętej: Idźcie  
w pokoju Chrystusa.
 Drugim wydarzeniem 
opisanym przez Jana Ewangelistę 
jest pierwsze ukazanie się Jezusa 
Zmartwychwstałego uczniom w wie- 
czerniku (J 20, 19–23). Darem Jezusa 
Zmartwychwstałego jest pokój: Pokój 
wam! A to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok (por. J 20, 19–23). 
Już na Ostatniej Wieczerzy obiecał 
apostołom ten dar. Teraz może im go 
udzielić, gdyż idzie do Ojca, ponieważ 
przezwyciężył świat i śmierć. Uka-
zuje im ręce i bok. Jest Zwycięzcą 
i stoi żywy pośród nich. On sam jest 
fundamentem tego daru pokoju. Jezus 
jest tym samym, który w wieczerniku 
apostołom obiecał pokój, który umarł 
na krzyżu i który stoi teraz żywy wśród 
nich. Rany w rękach i boku pozostaną 
na wieki znakami Jego bezgranicznej 
miłości, a to co im teraz mówi i ukazu-
je, fundamentem i źródłem pokoju oraz 
niewyczerpalnym źródłem radości.
 Jeszcze raz Jezus udzie-
la apostołom daru pokoju i łączy  
z tym darem posłannictwo. Jako Jego 
posłani potrzebują w szczególny 
sposób pewności i ufności, których 
tylko On sam może im udzielić. 
Przygotował ich do tego zadania, 
wiedzą iż muszą się liczyć z odrzuce-
niem i nienawiścią. Jeżeli was świat 
nienawidzi, wiedzcie, że mnie pier-
wej znienawidził […] Pamiętajcie na 
słowo, które do was powiedziałem: 
Sługa nie jest większy od swego pana. 
Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą 

prześladować. Jeżeli moje słowo za- 
chowali, to i wasze będą zachowywać 
(J 15, 18. 21). Udział w posłannictwie 
Słowa jest udziałem w losie Jezusa. 
Tylko zakotwiczeni w darze pokoju 
mogą spełnić apostolskie zadania. Je-
zus jest na wieki „posłanym od Ojca 
światłem”, który objawił bezgraniczną 
miłość Boga i otworzył drogę do zjed-
noczenia z Ojcem. 
 Jezus pozostaje dla każdego 
na wieki – drogą, prawdą i życiem (J 
14, 6). Jak Jezusa posłał Ojciec, tak 
teraz posyła On apostołów na świat. 
Oni mają dawać świadectwo o Synu  
i prowadzić do wiary w Niego,  
a przez to do zjednoczenia z Ojcem. 
Jezus wyposaża ich Duchem Świętym: 
A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój 
wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja 
was posyłam. Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: «Weźmijcie 
Ducha Świętego! którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 
21–23).
 Na początku Jan Chrzciciel 
zapowiedział Jezusa jako tego, który 
chrzci Duchem Świętym (J 1, 33). Teraz 
zmartwychwstały Jezus, z którego 
boku popłynęła krew i woda, udziela 
apostołom Ducha Świętego. Udziela 
im nowego, nieprzemijającego życia, 
które On sam, po zmartwychwstaniu, 
dzieli z Ojcem. Udziela im mocy Du-
cha Świętego odpuszczania lub zatrzy-
mywania grzechów. Jezus przez swoje 
życie, mękę i śmierć na krzyżu zbawił 
świat, ale spotykał się z różnymi re- 
akcjami ludzi. Kto Go przyjął  
i w Niego uwierzył, temu odpuścił 
grzechy i obdarzył zjednoczeniem  
z Ojcem. Ten, który nie przyjął Go, nie Katecheza
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uwierzył w Niego, temu wytyka otwa- 
rcie jego ślepotę i grzech (J 9, 39–41). 
Dzieło Jezusa mają, w jego imieniu, 
kontynuować apostołowie. Gdzie ich 
świadectwo w wierze zostanie przyjęte, 
mają odpuszczać grzechy, a gdzie spot-
ka się z zamkniętym sercem, tam mają 
powstrzymać się od odpuszczania 
grzechów. Nie będzie to ostateczne 
skazanie na potępienie, ale ponowione 
wezwaniem do nawrócenia. W tym 
posłannictwie danym apostołom ob-
jawia się Jezus nieustannie jako Zbaw-
ca Świata i obdarza pokojem w Bogu. 
Boże, prorocze objawienie dane paster-
zom: Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom Jego upodo-
bania dopełniło się w życiu, śmierci i 
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 
Ale niech świat się dowie, że ja miłuję 
Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec 
nakazał (J 14, 31).
 Św. Jan jasno podpowiada 
nam w swojej Ewangelii, że źródłem 
pokoju dla człowieka jest Eucharystia 
i Sakrament Pojednania. Sam Jezus 
obecny w tych sakramentach udziela 
się człowiekowi, a On przecież jest 
Pokojem. Co zresztą potwierdza Sobór 
Watykański II: Pokój zaś ziemski, 
który powstaje z miłości bliźniego, 
jest obrazem i skutkiem pokoju Chry- 
stusowego, spływającego od Boga 
Ojca. Sam bowiem Syn Wcielony, 
Książę Pokoju, pojednał wszystkich 
ludzi z Bogiem przez krzyż swój,  
a przywracając wszystkim jedność 
w jednym Ludzie i w jednym Ciele, 
uśmiercił nienawiść we własnym ciele, 
a wywyższony przez zmartwych- 
wstanie wylał Ducha miłości na serca 
ludzkie. Ludziom, o ile są grzeszni, 
zagraża niebezpieczeństwo wojny 

i aż do nadejścia Chrystusa będzie 
zagrażać; o ile natomiast zespoleni 
w miłości przezwyciężają grzech, to 
i gwałty są przezwyciężanie, aż do 
wypełnienia słowa: przekują miecze na 
lemiesze, a włócznie swoje na sierpy. 
Nie podniesie naród przeciw narodowi 
miecza, ani się ćwiczyć będą dalej ku 
bitwie […] (Lumen gentium 78).
 Łaska pokoju Bożego dosięga 
człowieczego serca z tego źródła, 
które zostawił nam Jezus – Książę 
Pokoju w ofierze Eucharystii i Sakra-
mencie Pojednania. To Chrystus 
pomaga człowiekowi przezwyciężać 
jego grzech i namiętności. To Chry- 
stus obdarza pokojem serce człowieka, 
z którego promieniuje i wylewa się na 
otoczenie, na drugiego człowieka, na 
rodzinę, na społeczeństwo, na świat… 
To serce człowieka jest kluczowym 
miejscem i przestrzenią dla pokoju w 
rodzinie, w narodzie i na świecie. Gdy 
skarżysz się na niepokój w rodzinie, w 
społeczeństwie, w którym żyjesz, to 
popatrz najpierw w swoje serce, czy 
w nim nie brakuje pokoju? Nie ma 
innego rozwiązania, trzeba się udać 
do źródła, które nam zostawił Jezus – 
Książę Pokoju. 

Katecheza
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Freski słynnego malarza 
– Jerzego Wilhelma Neunhertza
 w kościele księży Filipinów w Gostyniu

 Na wyposażenie kościołów 
składają się różnego rodzaju „sprzęty” 
niezbędne do sprawowania czynności 
liturgicznych – ołtarze, konfesjonały, 
ławki, ambona oraz przedmioty 
tworzące „klimat sakralny”, sprzyjające 
pobożnym rozmyślaniom, pełniące 
funkcje estetyczne i dydaktyczne – 
malowidła ścienne przedstawiające 
Osoby Boskie, w tym Matkę Boską 
oraz świętych i błogosławionych. 
Wyjątkowe miejsce zajmują tutaj, 
słynące łaskami, wizerunki, czego 
przykładem może być kopuła świątyni 
świętogórskiej ozdobiona narracyjnym 
cyklem fresków obrazujący życie św. 
Filipa Neri, założyciela Zgromadzenia 
Kongregacji Oratorium zwanych 
popularnie filipinami. W niniejszy 
artykule postaram się, jak najdokładniej, 
opisać wspomniane już freski, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na ich 
wartości historyczne, artystyczne oraz 
ikonograficzne (fotografia fresków 
zamieszczona jest w środkowej wkładce 
niniejszego numeru).
Wartości historyczne
 Jeszcze niewykończony kościół 
świętogórski konsekrował 8 września 
1698 r. biskup Hieronim Wierzbowski. 
Brakowało wówczas m.in. kopuły 
zwieńczającej masyw centralny. Do 
realizacji następnego etapu budowy 
przystąpiono dopiero w 1718 r. Przerwa 
w budowie spowodowana była wielką 
zarazą dziesiątkującą ludność oraz 
uciążliwymi kontrybucjami związanymi 

z wojną północną. Kontrakt na 
wzniesienie kopuły zawarto, 28 marca 
1726 r., z architektem zamieszkałym w 
Rydzynie – Pompeo Ferrarim i mistrzem 
murarskim – Adamem Stierem, na 
sumę 7 tys. zł1. Kopułę dość szybko 
wymurowano, ale już w 1728 r. ukazały 
się na niej pęknięcia. By ją zabezpieczyć 
sprowadzono, za 180 zł, żelazo ze Śląska. 
W 1731 r. zewnętrzną stronę kopuły 
pokryto białą blachą, nabytą u Hilligera 
z Wrocławia i pomalowano farbą  
z olejem2. Niedługo później Kongregacja 
cieszyła się już z ukończenia świątyni. 
W historii Świętej Góry nastał jednak 
trudny okres dopustu bożego, który 
pozbawił jej członków dachu nad 
głową. W niedzielę – 8 kwietnia 1731 
r., z komina zabudowań mieszkalnych 
zaczął wydobywać się ogień i drewniany 
klasztor spłonął doszczętnie3. Budowa 
nowego klasztoru i związane z tym 
ogromne koszty oddaliły upiększanie 
świątyni na dalszy plan. Dopiero w 1746 r. 
podjęto zamysł pokrycia wnętrza kopuły 
malaturą. Inicjatorem przedsięwzięcia 
był ówczesny przełożony ks. Michał 
Ładyński. 

Księga zmarłych wychwala jego 
roztropność, gorliwość, dobrotliwość 
i stanowczość4. Urodzony w 1690 r. 
przyjął święcenia kapłańskie w roku 
1716, a do Kongregacji wstąpił 22 
stycznia 1718 r. Zmarł zaopatrzony 
sakramentami świętymi 31 marca 1759 
r., w 69 roku życia i 42 roku kapłaństwa. 
Pozostawił po sobie pamięć gorliwego 

Z naszej historii
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spowiednika, wybitnego kaznodziei 
oraz administratora zatroskanego  
o piękno Domu Bożego. To on ufundował 
i uposażył ołtarz św. Barbary i św. 
Michała Archanioła, zaopatrzył zakrystię 
w cenne sprzęty i szaty liturgiczne oraz 
wybił aksamitem pole centralne ołtarza 
Świętego Krzyża. Ks. Michał Ładyński 
złożył wieczysty fundusz 500 zł na 
ubogich przebywających w szpitalu 
Kongregacyjnym i swoją zaradnością 
przyczynił się do ozdobienia kopuły 
freskami5. 

Przed przystąpieniem do 
realizacji każdy z członków wspólnoty 
filipińskiej zobowiązał się zebrać ofiary 
przeznaczone na ten cel. Uzbierano 
kwotę 3128 zł, ale wydatki wynosiły 
aż 4299 zł. W źródłach pojawiają się 
rozbieżności dotyczące dofinansowania 
przedsięwzięcia. Zdaniem ks. Antoniego 
Brzezińskiego, brakującą sumę pokrył, 
z własnych funduszów, ks. Michał 
Ładyński6. Innego zdania jest ks. Kasper 
Dominikowski, który w pisanej przez 
siebie kronice podaje, iż brakujące 
pieniądze uzyskał od dobrodziejów 
klasztoru ks. Michał7. Na wykonawcę 
fresku wybrano malarza śląskiego – 
Jerzego Wilhelma Neunhertza, ale w 
aktach archiwalnych nie zachował 
się kontrakt ze śląskim freskantem. 
Wybór artysty zapewne podyktowany 
był przyjaznymi kontaktami klasztoru 
gostyńskiego z właścicielami Rydzyny 
– rodem Leszczyńskich, a później 
Sułkowskich. To tam pracował 
architekt Pompeo Ferrari, sprowadzony 
przez Stanisława i jego ojca Rafała 
Leszczyńskiego pod koniec XVII w. 
dla rozbudowy zamku rydzyńskiego8. 
Ferrari wykonywał liczne prace dla 
wielkopolskich zleceniodawców,  
w tym m.in. dla filipinów świętogórskich. 
Wiadomo, że to on wykonał plan 
zasklepienia kopuły oraz wzniesienie 
nowego klasztoru zrealizowanego w l. 

1732–1748. Drugim artystą wspólnym 
dla obu środowisk był Jerzy Wilhelm 
Neunhertz. Sprowadził go Aleksander 
Józef Sułkowski, który nabył po królu 
Stanisławie Leszczyńskim zamek 
rydzyński. Od 10 lipca 1745 r. do 19 maja 
1746 r., Neunhertz wykonywał prace 
dla księcia Sułkowskiego. Z tego czasu 
pochodził niezachowany plafon z sali 
balowej rydzyńskiego zamku, ukazujący 
iluzjonistyczną apoteozę zaślubin 
Sułkowskiego z Anną Przebędowską, 
wojewodzianką malborską9. 

Zanim Neunhertz przybył do 
Rydzyny miał już ugruntowaną pozycję 
w świecie artystycznym i spory dorobek 
twórczy. Pochodził z wrocławskiej 
rodziny mieszczańskiej o tradycjach 
malarskich. Księga metrykalna katedry 
we Wrocławiu odnotowała w 1689 
r. chrzest Jerzego Wilhelma. Jego 
ojciec Chrystian parał się malarstwem 
dekoracyjnym i portretowym na dworze 
kardynała heskiego Fryderyka. Matka – 
Maria Magdalena, była córką jednego 
z najwybitniejszych śląskich malarzy 
barokowych – Michała Leopolda 
Willmanna. Historia nazwała go 
„śląskim Rafaelem”. Po przedwczesnej 
śmierci rodziców młodym Neunhertzem 
zaopiekował się dziadek Willmann, 
będąc zarazem jego pierwszym 
nauczycielem i mistrzem. Po śmierci 
dziadka w 1706 r. Neunhertz kształcił 
się u swojego wuja Johanna Christopha 
Liški, który przejął warsztat Willmanna 
w Lubiążu. W 1712 r. Neunhertz, 
już samodzielnie, prowadził lubiąski 
warsztat wykonując w tym czasie 
szereg prac m.in. w Legnicy (kościół 
parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, 
ołtarz boczny – Wizja św. Antoniego, 
l. 1712–1714), Środzie Śląskiej 
(kościół św. Andrzeja Apostoła, ołtarz 
główny – Ostatnia Wieczerza, Bóg 
Ojciec, 1716 r.), Strzelinie (kościół 
parafialny pw. Świętego Krzyża, 
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ołtarze boczne – Śmierć św. Józefa, 
Edukacja Maryi, Matka Boska 
Różańcowa, Zwiastowanie, 1720 r.)  
i Wilkszynie (kościół parafialny pw. św. 
Wawrzyńca, freski sklepienne – Trójca 
Święta, 1721 r.). Sławny warsztat 
lubiąski zakończył swą działalność 
wraz z przeniesieniem się Neunhertza 
do Pragi ok. 1724 r. Tam też uzyskał 
stopień mistrza w staromiejskim 
cechu praskim. Powrócił jeszcze do 
Wrocławia w 1728 r., gdzie przebywał 
9 lat, ale już w 1737 r. przeniósł się 
na stałe do Pragi i tam zakończył życie  
w 1749 r. 

Jako malarz-freskant, 
wykonywał prace w licznych 
miejscowościach Europy Środkowej. 
Z realizacji na terenie Rzeczpospolitej 
należy wymienić: Krzeszów – 
kościół opacki pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, dekoracja 
freskowa wnętrza, l. 1733–1735; 
Krzeszów – Mauzoleum Piastów, 
dekoracja freskowa sklepienia dwóch 
kopuł, 1736 r.; Krzeszów – kaplica 
pw. św. Marii Magdaleny, dekoracja 
freskowa Grobu Chrystusa, 1738 r.; 
Krzeszówek – kościół filialny pw. św. 
Wawrzyńca, ołtarz boczny (Matka 
Boska błogosławiąca cystersów),  
l. 1733–1738; Betlejem k. Krzeszowa 
– Pawilon Opata, dekoracja malarska 
wnętrza, l. 1733–1738; Bolesławiec – 
kościół parafialny pw. św. Mikołaja, 
dekoracja freskowa obramień okna, 
1736 r., kaplica Krzyża Świętego 
(Chrystus na krzyżu), 1736 r.; Żagań 
– biblioteka klasztoru Augustianów, 
dekoracja freskowa kopuł (Apoteoza 
zakonu Augustianów, Apoteoza 
Mądrości Bożej), 1736 r.; Chełmsko 
Śląskie – kościół parafialny pw. 
Świętej Rodziny (św. Innocenty),  
l. 1733–1738; Jelenia Góra, Cieplice 
Zdrój – kościół parafialny pw. św. 
Jana Chrzciciela (Apostołowie, cykl 

12 obrazów), l. 1733–1738; Ląd – 
kościół klasztorny Cystersów pw. 
Najświętszej Marii Panny i św. 
Mateusza, dekoracja freskowa kopuły 
(Alegoria kościoła), l. 1731–1732; 
Jemielnica – kościół parafialny pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, ołtarz główny (Wniebowzięcie 
Matki Boskiej), 1738 r., ołtarze 
boczne (Lactatio Bernardi, Śmierć św. 
Benedykta), 1738 r.; Boćki – kościół 
Reformatów pw. św. Józefa i św. 
Antoniego Padewskiego, dekoracja 
freskowa kopuły, 1740 r.; Gostyń – 
kościół Filipinów, dekoracja freskowa 
kopuły (8 scen z życia św. Filipa 
Neri), 1746 r.10. Wiadomo także, że 
pracował w kościele Benedyktynek 
w Lubomierzu po wielkim pożarze w 
1723 r., który strawił miasto i wypalił 
wnętrze kościoła. 

Z przedstawionych powyżej dat 
wynika, że freski świętogórskie były 
już ostatnią realizacją śląskiego artysty 
na terenie obecnej Rzeczpospolitej. Nie 
zachowała się dokumentacja jego prac, 
ale mistrz pozostawił zapis autorski na 
fresku ze sceną Audiencja u papieża 
Grzegorza XIII. Obok halabardnika, 
który według miejscowej kroniki 
jest autoportretem samego artysty, 
widnieje kartusz wypełniony napisem 
łacińskim, który w tłumaczeniu brzmi: 
Roku 1746 20 czerwca zaczęta a 30 
sierpnia ukończona ta malatura przez 
Pana Jerzego Wilhelma Neunhertz, za 
czasu Przewielebnego Ojca Michała 
Ładyńskiego Proboszcza Kongregacyi 
Oratorij11. Z inskrypcji wynika, że 
polichromia powstała w przeciągu ok. 
2 miesięcy. O tak szybkim wykonaniu 
polichromii decydowała m.in. 
technika al fresco – zasadniczą pracę 
artysta wykonuje w swoim atelier. 
Tam powstają kartony w skali 1:1 
pokryte przemyślaną już kompozycją, 
rysunkiem i kolorystyką. Gotowe Z naszej historii
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Freski Jerzego Wilhelma Neunhertza z 1746 roku

Te wspaniałe freski powstały w 2 miesiące i 10 dni
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kartony przenoszone są na mokry 
jeszcze tynk, w którym odciska się 
linie kompozycji i zanim wyschnie 
podłoże, całość należy szybkimi 
i zdecydowanymi pociągnięciami 
pędzla pokryć farbami. Malowanie 
techniką al fresco możliwe jest tylko 
w sezonie letnim. 

Gotowe dzieło wywarło 
niezapomniane wrażenie na 
współczesnych odbiorcach. 
Wnętrze kopuły wyglądało jak 
niezwykła przestrzeń mieniąca się 
barwami i otwierająca się ku niebu. 
Tej niezwykłości zapragnął też 
doświadczyć nieznany z imienia brat 
klasztorny. Złożony chorobą kazał 
zanieść się z łóżkiem do kościoła, 
aby zanim doświadczy niebiańskich 
radości, ujrzeć przedsmak nieba 
malowanego ręką ludzką12. W tym 
miejscu należy wspomnieć żywą 
do dzisiaj, ustną tradycję mówiącą 
o śmierci z zachwytu nad pięknym 
freskiem. Zapiski źródłowe tylko 
w części potwierdzają tradycję 
ustną. Ks. Kasper Dominikowski  
w swojej kronice podaje, że łowczy 
orszański Karol Rzędziejewski Łoyko, 
uczestnicząc w ceremonii odsłonięcia 
malatury, doznał niezwykle silnych 
wzruszeń. Uniesiony radością poszedł 
przed wielki ołtarz podziękować Bogu, 
padł na twarz i umarł. Zachwyt nad 
pięknem fresków przypłacił życiem. 
Kronikarz dodaje jednak, że było 
to w 1750 r. i najprawdopodobniej 
odsłonięto wtedy malaturę w kopule 
małej, nakrywającej prezbiterium13. 

Technika fresku zapewnia 
trwałość malatury i na przestrzeni 
czasów zachodzą niewielkie zmiany 
kolorystyczne, najczęściej związane 
z osiadającym kurzem i brudem.  
W źródłach archiwalnych nie 
odnotowano prac związanych  
z restauracją fresku. Dopiero  

w l. 1966–1967 przy okazji 
zabezpieczenia kopuły, polichromię 
poddano zabiegom konserwatorskim, 
wykonanym przez Pracownię 
Konserwacji Zabytków w Toruniu. 
Program prac polegał na oczyszczeniu 
powierzchni z brudu i kurzu, 
miejscowym założeniu kitów 
wapienno-piaskowych w miejscach 
większych spękań oraz scaleniu 
kolorystycznym14.

Wartości artystyczne
Kopułę dzielą – na osiem 

pól schodzących się w górnym 
pierścieniu– gurty. Pola od dołu i góry 
zdobi ornament rokokowy utrzymany 
w tonacji monochromatycznej en 
grisaille. Pod każdym polem freskowym 
umieszczone są figury aniołów 
trzymających kartusze z wypisanymi 
Ośmioma Błogosławieństwami, 
zaczerpniętymi z Ewangelii św. 
Mateusza. Kopułę zwieńcza 
latarnia zasklepiona małą kopułką, 
zdobioną Okiem Opatrzności, na tle 
błękitnego nieba i z wychylającymi 
się zza balustrady, uskrzydlonymi 
główkami aniołków. Malatura 
kopuły przedstawia epizody z życia 
św. Filipa Neri, nie uwzględniając 
ściśle porządku chronologicznego. 
Obrazowanie rozpoczyna się od 
opuszczenia rodzinnego domu, dalej 
przedstawia niezwykłe i ważne 
wydarzenia z życia świętego, a kończy 
jego śmiercią i apoteozą w niebie. 
Artysta opowiada życie świętego 
swobodnie i z wirtuozerią, posługując 
się pędzlem malarskim jak wytrawny 
pisarz snujący ciekawą opowieść przed 
czytelnikiem. 

Cykl narracyjny rozpoczyna 
scena: Wyjście św. Filipa z domu 
rodzinnego, rozgrywająca się we 
Florencji. Święty mając 18 lat  
w 1533 r. udał się do swego krewnego 
– Romolo Neri w San Germano, na 
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naukę kupiectwa. Wieloosobowa grupa 
przedstawiona jest na tle architektury 
i przejrzystego włoskiego nieba. Po 
lewej stronie widać fragment pałacu  
z portykiem i stojącymi na nim 
figurami, a z tyłu loggię wzniesioną na 
trzech wysokich arkadach. Na schodach 
przed pałacem stoi młody św. Filip 
ubrany w hiszpański strój, wpatrzony 
w niebo. W prawej ręce trzyma 
kapelusz a u jego boku, przyczepiona 
do pasa, zwisa szpada. Mężczyzna  
z lewej strony to żegnający go ojciec, 
a nieopodal widać matkę ocierającą, 
białą chustą, łzy. Przed świętym 
pochylony mężczyzna w żółtym 
ubraniu podaje stos ksiąg mężczyźnie 
w błękitnej szacie, który bierze jedną z 
nich. Scenie towarzyszą schematycznie 
zaznaczone postacie ludzkie,  
a wśród nich kobieta trzymająca nagie 
dziecko i starzec o kulach. Z loggii 
scenę wyjścia z rodzinnego domu 
obserwuje grupa młodych kobiet 
i mężczyzn. Na błękitnym niebie 
z obłokami umieszczone są dwie 
postacie anielskie. Jedna z nich trzyma 
berło zakończone Okiem Opatrzności, 
a druga laskę pielgrzyma. Wzrok 
świętego skierowany jest na anioła  
z laską, który patrząc na niego 
pokazuje palcem wzwyż. Pod freskiem 
anioł trzyma kartusz z napisem: BEATI 
PAUPERES SPIRITU (Błogosławieni 
ubodzy w duchu, Mt 5, 3). 

Druga scena zatytułowana: 
Kazanie św. Filipa w rzymskim kościele 
św. Dominika, ukazuje świętego już 
jako dojrzałego mężczyznę w roli 
kaznodziei. Wygłasza on kazanie  
z ambony zbudowanej z kosza, zaplecka 
i baldachimu zdobionego lambrekinem. 
Ambona ustawiona jest na wolnej 
przestrzeni. Święty z rozłożonymi 
rękami, w stroju kapłańskim z białym 
kołnierzykiem i biretem na głowie, ma 
wzrok skierowany na słuchających. 

Podniebienie baldachimu wypełnia 
monogram IHS otoczony promieniami. 
Po lewej stronie widać grupę ludzi,  
z których na pierwszy plan wysuwa się 
kapłan zapisujący w księdze (zapewne 
cuda), a obok zeznający kaleka wsparty 
o kostur. Po drugiej stronie widać dwie 
kobiety, mężczyznę i wychylających 
się zza balustrady ludzi zasłuchanych 
w kazanie. Przy ambonie, po prawej 
stronie, powiewa chorągiew procesyjna 
z owalnym obrazem Trójcy Świętej. 
Nad świętym, wśród obłoków i na tle 
błękitnego nieba, wznoszą się dwaj 
aniołowie trzymający złotą obręcz  
i złoty trójkąt. Figura anielska dzierży 
kartusz z napisem: BEATI MITES 
(Błogosławieni którzy się smucą, Mt 
5, 4).

Kolejny fresk – Chrzest 
poganina, przedstawia św. Filipa 
udzielającego sakramentu chrztu. W tle 
widać przesłoniętą obłokami kolumnę 
i arkady budowli, zapewne świątyni. 
Na stopniach stoi kielichowata 
chrzcielnica, a nad nią pochyla się 
mężczyzna przyjmujący chrzest,  
z rękami skrzyżowanymi na piersi. 
Święty ubrany jest w komżę i stułę, 
prawą ręką polewa głowę mężczyzny, 
a w lewej trzyma otwartą księgę. 
Obok świętego młody mężczyzna 
daje jałmużnę ubogiemu. Przy lewej 
krawędzi sceny stoi korpulentny, 
portretowo ukazany mężczyzna  
z bródką, wąsami i rozwianymi 
włosami. Jego śmiały wzrok skierowany 
jest wprost na widza. Nad Filipem 
unosi się kotara podtrzymywana przez 
anioła. Po prawej stronie umieszczona 
jest druga scena ukazująca ekstazę 
świętego podczas sprawowania 
Eucharystii. Św. Filip ubrany w strój 
liturgiczny trzyma w dłoniach Świętą 
Hostię. Najwidoczniej dokonuje 
się przemienienie chleba w Ciało 
Pańskie. Ekstatyczną postać świętego Z naszej historii
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podtrzymują dwaj aniołowie. W 
polu górnym, na tle nieba i obłoków, 
unoszą się aniołki sypiące na świętego 
kwiaty oraz anioł z krzyżem i drugi  
z dwoma tablicami Dekalogu. Poniżej 
fresku kartusz z napisem: BEATI QUI 
LUGENT (Błogosławieni cisi, Mt 5, 
5).

Scena Audiencja u papieża 
Grzegorza XIII ilustruje wydarzenie 
z dnia 15 lipca 1575 r., w którym 
papież wręczył św. Filipowi bullę 
erygującą Kongregację Oratorium. 
Na pierwszym planie ukazana jest 
wieloosobowa grupa. W oddali widać 
arkadę otwierającą się na błękit nieba, 
spiętą kluczem zdobionym papieskim 
herbem. Nad całym przedstawieniem 
unosi się baldachim w formie kotary 
podtrzymywanej przez dwa putta. 
Środek baldachimu zdobi gołębica 
Ducha Świętego w promienistym 
otoku. Przed papieżem klęczy św. 
Filip usytuowany w części centralnej, 
z aureolą wokół głowy, ubrany  
w strój kapłański. U jego boku zwisa 
różaniec, a przed nim leży infuła 
i kapelusz kardynalski – insygnia 
odrzuconych godności ziemskich. 
Papież w klementynce na głowie,  
z bródką i wąsami, siedzi na ozdobnym 
tronie i trzyma w lewej ręce bullę, 
zapewne erygującą Kongregację 
Oratorium. Ojciec Święty prawą ręką 
czyni znak błogosławieństwa. Obok 
stoi halabardnik, w stroju gwardii 
szwajcarskiej, który według kroniki 
Dominikowskiego przedstawia 
autoportretem malarza. Obok 
halabardnika umieszczony jest kartusz 
ze wspomnianym wyżej napisem 
fundacyjnym. Po przeciwnej stronie 
przedstawiona jest grupa kardynałów, 
z których jeden zapisuje wydarzenie 
w księdze. Powyżej, w loży obłożonej 
tkaniną, całej scenie przygląda się 
grupa pięciu duchownych. Pod 

freskiem anioł trzyma kartusz  
z napisem: BEATI QUI ESURIUNT 
(Błogosławieni którzy łakną, Mt 5, 6).

Następne pole – Stygmatyzacja 
Ducha Świętego, obrazuje epizod, 
który wydarzył się w 1544 r. przed 
uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego, w rzymskich katakumbach 
św. Sebastiana. Podczas modlitwy 
Bóg wypełnił serce św. Filipa ogniem 
swojej miłości. Skutkiem doznanego 
stygmatu serce świętego powiększyło 
się do tego stopnia, że uległy wygięciu 
dwie kości klatki piersiowej. Scenę 
od góry wydziela kotara spływająca 
w dół do lewej krawędzi, która pełni 
zarazem rolę tła dla ołtarza. Na 
ołtarzu wystawiony jest Najświętszy 
Sakrament w promienistej monstrancji 
oraz wysoki krzyż z postacią Chrystusa 
Ukrzyżowanego. Przed ołtarzem 
klęczy św. Filip w ekstatycznej 
pozie, podtrzymywany przez trzech 
duchownych w czarnych strojach  
i białych kołnierzykach. To zapewne 
współbracia z jego Oratorium. Święty 
prawą ręką dotyka piersi, z której 
wychodzą płomienie ognia, a lewą 
wyciągniętą prosto, podtrzymują 
towarzyszące mu osoby duchowne. 
Za grupą duchownych ukazani 
są dwaj ministranci z kadzielnicą 
i dalej trzy postacie w białych 
kołnierzykach. Górne pole fresku, 
wypełnione skłębionymi obłokami, 
zajmują asystujące niezwykłej scenie 
postacie anielskie. Anioł w czerwonej 
szacie trzyma w prawej ręce strzałę 
skierowaną prosto w serce św. Filipa. 
Przy prawej krawędzi fresku widoczna 
jest grupa anielska. Anioł w błękitnej 
szacie gra na skrzypcach, a kolejny 
pod freskiem trzyma kartusz ze 
słowami: BEATI MISERICORDES 
(Błogosławieni miłosiern,i Mt 5, 7).

Fresk zatytułowany: Cuda św. 
Filipa jako jedyny wkomponowany 
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jest w krajobrazowe tło. Z lewej strony 
widać obelisk na tle bujnej roślinności. 
Święty, umieszczony centralnie na 
dwustopniowym podium, ubrany jest 
w sutannę z białym kołnierzykiem  
i stułę. Prawą rękę wyciąga w górę,  
a lewą podtrzymuje obfite fałdy 
sutanny. Z lewej strony widnieje grupa 
czterech konwulsyjnie skręconych 
postaci, z których środkowa,  
z obnażonym torsem, wyrzuca  
z ust ślinę w kierunku świętego. Po 
przeciwnej stronie dwie postacie 
ukazane są także w skłębionych pozach. 
Są to zapewne nawróceni grzesznicy  
i ludzie uzdrowieni z rozmaitych 
chorób. Za świętym namalowana 
jest postać mężczyzny w kaftanie  
i kapeluszu z piórami, trzymającego 
biret i księgę. Nad sceną figuralną 
ukazuje się słońce zakryte chmurami, 
zza których wychodzą blaski promieni. 
Na tle obłoków i skrawka błękitnego 
nieba igrają putta z naręczami kwiatów, 
które sypią na świętego. Pod freskiem 
anioł z napisem: BEATI MUNDO 
CORDE (Błogosławieni czystego 
serca, Mt 5, 8). 

Kolejne pole przedstawia 
Śmierć św. Filipa w 1595 roku. 
Święty spoczywa na łożu otoczony 
asystującymi mu, w przejściu do 
niebiańskiej ojczyzny, postaciami 
trzymającymi świece. Głowę świętego 
otacza promienista gloria, oczy są 
otwarte i wpatrzone w niebo. Przy 
łożu – z lewej strony, widać kapłana 
w komży, dzierżącego w jednej ręce 
krzyż, a w drugiej kropidło. Opodal 
stoi kociołek na wodę święconą. Do 
umierającego zbliża się kardynał 
z Najświętszym Sakramentem, 
trzymając w ręce kielich i hostię.  
Z boku widoczny jest duży baldachim 
zwieńczony krzyżem. Kardynałowi 
asystuje ministrant z dzwonkiem  
i świecą. Nieopodal klęczy oratorianin 

w białym kołnierzyku z różańcem 
w ręku. Powyżej sceny ziemskiej, 
na tle błękitnego nieba i obłoków, 
umieszczeni są – w kilku grupach – 
święci i aniołowie. Nad umierającym 
unosi się Matka Boska otoczona 
wieńcem gwiazd na tle pełni księżyca. 
Powyżej Madonny ukazana jest  
w popiersiu postać świętej niewiasty 
z aureolą nad głową. Niewiasta unosi 
wielkie serce, a w prawej ręce trzyma 
zagadkowy przedmiot. Miejsce po 
przeciwnej stronie zajmuje św. Filip 
Apostoł z krzyżem i otwartą księgę 
oraz św. Jakub Większy Apostoł 
ubrany w pelerynę i kapelusz 
zdobiony muszlami. Św. Jakub prawą 
ręką wertuje księgę podtrzymywaną 
przez św. Filipa Apostoła, a w lewej 
dzierży laskę pielgrzyma. Poniżej 
świętych spoczywa na obłokach putto 
z gałązką palmy. Nad całą kompozycją 
unoszą się postacie anielskie wirujące 
na tle błękitnego nieba i obłoków. 
Pod freskiem anioł z napisem: 
BEATI PACIFICI (Błogosławieni 
wprowadzający pokój, Mt 5, 9).

Ostatnia scena – Apoteoza 
św. Filipa, ukazuje świętego, który 
sprawuje niebiańską liturgię. Miejsce 
centralne zajmuje tu św. Filip stojący 
na globie ziemskim, ubrany w strój 
do celebracji eucharystycznej – alba, 
ornat, stuła i manipularz. W prawej 
ręce trzyma gorejące serce, a w lewej 
białą lilię. Przed nim jeden anioł trzyma 
otwartą księgę, a drugi biret. Obok 
świętego na globie stoi paw z szeroko 
rozpostartym ogonem. Kulę ziemską 
otacza od dołu dwugłowy smok i dwie 
postacie ludzkie. Z paszczy smoka 
wyrwał się putto z zawiązanymi oczami, 
wypuszczający z rąk dwie strzały. Po 
drugiej stronie ukazana jest leżąca na 
wznak postać kobieca w szkarłatnej 
szacie, z obnażonymi piersiami  
i przerażoną twarzą. Obok kobiety Z naszej historii
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wije się w konwulsjach przerażony 
mężczyzna zmagający się ze splotami 
węża. Na wysokości głowy świętego, 
z lewej strony, przedstawiona jest 
grupa trzech adorujących aniołów. Po 
przeciwnej stronie widnieje pusty tron 
wynurzający się z obłoków. Nad całą 
kompozycją unosi się przedstawienie 
Trójcy Świętej. Pod freskiem 
anioł trzyma kartusz z napisem: 
BEATI PATIUNTUR PROPTER 
MISERICORDIAM (Błogosławieni 
cierpiący z powodu miłosierdzia, Mt 
5, 10). 
 Jerzy Wilhelm Nuenhertz po 
mistrzowsku przedstawił epizody z 
życia św. Filipa Neri. Każda scena 
skomponowana jest indywidualnie i 
nosi ślad jego niespożytej inwencji 
twórczej. Trudno doszukiwać 
się powtarzalnych schematów 
budowania kompozycji. Artysta 
uwielbiał bezkresną przestrzeń, którą 
zaludniał postaciami historycznymi, 
nadprzyrodzonymi i takimi, które 
powstawały w jego bujnej i niczym 
nie skrępowanej wyobraźni. W każdej 
scenie temat wiodący przedstawiał 
czytelnie i starannie. To co nieistotne, 
ukazywał zdawkowo, fragmentarycznie 
ledwo zaznaczając barwnymi plamami 
sylwetę postaci czy przedmiotu. 
Gdy już uzyskał efekt czytelności 
zasadniczego motywu, całą oprawę 
traktował dekoracyjnie, jako elementy 
podkreślające i dopowiadające. 
Szybkimi pociągnięciami pędzla 
zapełniał wówczas kompozycję 
pobieżnymi, wręcz zdawkowo 
wykonanymi motywami. Stąd 
jego freski sprawiają wrażenie 
niewykończonych, jakby wykonanych 
w pośpiechu. Przykładem jest scena 
ukazująca stygmatyzację Ducha 
Świętego. W centrum kompozycji 
ukazał św. Filipa i anioła, który kieruje 
w jego serce strzałę. Twarz świętego 

wyraża silne przeżycie mistyczne, 
łączące ból cierpienia fizycznego  
z przejmującym, pełnym duchowej 
rozkoszy, doświadczeniem miłości 
Bożej. Wszystko inne jest tylko 
oprawą i dopowiedzeniem. Postacie 
ludzkie i nadprzyrodzone są rozmyte, 
jakby za mgłą, zatracając swój 
indywidualny status. Nikną w cieniu 
tego najważniejszego wydarzenia. 
Wydaje się, że takie było zamierzenie 
artysty. On chciał ukazać to, co istotne 
i ważne. Brak dbałości w wykończeniu 
drugorzędnych elementów i szkicowe 
ich traktowanie, jeszcze bardziej 
uczytelnia zasadniczy temat. Jego 
sposób przedstawiania można nazwać 
malarstwem esencjonalnym. 

Neunhertz okazał się także 
znakomitym artystą wykorzystujący 
w swoich realizacjach zasady 
perspektywy i malarstwa 
iluzjonistycznego. Sceny najczęściej 
umieszczał w bezkresnych, błękitnych 
przestrzeniach zapełnionych obłokami, 
z igrającymi puttami i osobami 
świętych. Architekturę traktował 
z fantazją i swobodą łącząc ją  
z motywami realistycznymi i otwartą, 
niekończącą się przestrzenią.  
Z wirtuozerią zawieszał obfite 
draperie ze splatanymi sznurami, 
potęgujące efekt przestrzenny, czyniąc 
z przedstawienia barokowe theatrum 
sacrum. Z silną ekspresją ukazywał 
postacie ludzkie dotknięte boską 
iskrą, a także cierpieniem fizycznym 
i duchowym. W swoich dziełach 
ukazuje niezwykle bogaty wachlarz 
charakterów i stanów emocjonalnych. 
Od ekstatycznych postaci 
zapatrzonych w nieskończoność po 
konwulsyjnie skręcone typy ludzkie 
o twarzach naznaczonych rozpaczą 
i beznadzieją. Pojawiają się także 
postacie-obserwatorzy, którzy bacznie 
przyglądają się nie tyle malowanej Z naszej historii
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scenie, ale widzom. Ze sceny trzeciej 
– Chrzest poganina, patrzy na nas 
z zaciekawieniem korpulentny 
mężczyzna przedstawiony niezwykle 
realistycznie. Jego zaokrąglony brzuch 
i duży, błyszczący nos wyglądają 
tak sympatycznie, że zapraszają do 
podjęcia z nim dialogu. 

Neunhertz kochał rozjaśnione 
kolory. Artysta stosuje paletę 
barw lekkich, delikatnych wręcz 
pastelowych. Kolorystyka utrzymana 
jest w rozjaśnionej palecie barwnej  
z dominantą żółci, fioletów, błękitów, 
różów i szerokiej skali brązów.  
W każdej scenie pojawia się 
przestrzeń niebiańska mieniąca się 
błękitami i odcieniami szaro-białych 
obłoków. Barwy mocniejsze, bardziej 
intensywne, dominują w malowaniu 
szat, kotar i fragmentów pejzażu. 
Mistrz śmiało operuje plamami 
barwnymi i walorem wydobywając, 
zdecydowanymi pociągnięciami 
pędzla, nastrój wzniosłości  
i tajemnicy. 

Zaletą wrocławskiego malarza 
jest umiejętność zharmonizowania 
swoich realizacji z otoczeniem  
i dostosowania go do warunków 
odbioru wizualnego. W malowidłach 
oglądanych z tak dużej perspektywy 
jak świetogórskie freski, nikną 
wszelkie pobieżnie wykonane 
przedstawienia i sprawiają wrażenie 
starannie przemyślanej kompozycji. 
Malarski styl Neunhertza posługujący 
się plamą barwną i walorem odbiega 
od przedstawień linearnych, 
wprost graficznych, typowych 
dla warsztatów wielkopolskich. 
Dzieła wrocławskiego malarza w 
Wielkopolsce pozostały odosobnione 
i nie znalazł kontynuatorów. Oprócz 
Gostynia Neunhertz wykonał zespół 
malowideł w Lądzie oraz w Rydzynie. 
Te ostatnie znamy tylko z fotografii, 

bowiem zostały zniszczone podczas 
II wojny światowej. Nie dorównują 
mu freski franciszkanina Adama 
Swacha, który pozostawił po sobie 
ogromny dorobek artystyczny m.in. 
w Poznaniu, Lądzie, Owińskach, 
Szamotułach i Wełnie. Sztuka 
Neunhertza nie wywarła też większego 
wpływu na bernardyna Walentego 
Żebrowskiego. Jego cykl fresków 
zachowanych we Wschowej, Poznaniu 
i Kaliszu odbiega od prac malarza 
wrocławskiego. Także freski wykonane 
przez Wacława Graffa w Lubiniu czy 
Stanisława Brzozowskiego z kościoła  
w Obrze, różnią się zdecydowanie od 
malowniczości, śmiałych koncepcji 
i witalności emanujących z dzieł 
śląskiego freskanta.

Wartości ikonograficzne
Cykl narracyjny 

gostyńskich fresków wpisuje się 
w kontrreformacyjny nurt kościoła 
rzymsko-katolickiego, akcentującego 
tematy hagiograficzne15. Program 
ikonograficzny malowidła  
z pewnością układał oratorianin, może 
sam ks. Michał Ładyński, dobrze 
zaznajomiony z postacią św. Filipa. 
Jerzy Wilhelm Neunhertz wykonywał 
zlecenia, ale jako doświadczony 
artysta komponował sceny i był 
odpowiedzialny za formalną stronę 
przekazu ikonograficznego. Treści 
ideowe malowidła korespondują z 
przekazami symbolicznymi otoczenia 
czyli architekturą i rzeźbą. Architektura 
komunikowała już określone treści 
ideowe. Sklepienia świątyń oznaczały 
niebo, sferą idealnie uporządkowanego 
wszechświata. Kopuły rozpięte na planie 
centralnym wyrażały nieskończoność, 
sprawiedliwość i jedność Boga oraz 
doskonałość harmonii i proporcji 
kosmosu. To miejsce od czasów 
sztuki wczesnochrześcijańskiej 
rezerwowane było dla przedstawień Z naszej historii
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nadprzyrodzonych. 

W sztuce nowożytnej 
polichromia sklepienna najczęściej 
potraktowana iluzjonistycznie 
otwierała się na niebiosa 
zapełnione postaciami świętych 
oraz mnóstwem aniołków. Mariusz 
Karpowicz zauważył, że w poł.  
XVIII w. w dekoracjach sklepiennych 
dokonał się przełom16. Złamana została 
zasada stosowności. Powierzchnie 
sklepienne, dotychczas odpowiednie 
dla przedstawień niebiańskich, zaczęto 
zapełniać motywami ziemskimi. 
Narracja malarska ukazywała nie 
tylko świat pozaziemski, ale także 
realistyczne przedstawiony świat 
doczesny. 

Ten nowy nurt w sztuce 
sakralnej reprezentuje polichromia 
kopuły świętogórskiej. Opowiada, 
wyczarowane pędzlem freskanta, 
dzieje życia ziemskiego  
i pozaziemskiego św. Filipa. U podstawy 
kopuły spoczywają figury anielskie 
trzymające kartusze z wypisanymi 
Ośmioma Błogosławieństwami 
zaczerpniętymi z Ewangelii św. 
Mateusza (Mt 5, 3–10). Powyżej, na 
żaglach kopuły ukazana jest opowieść 
o św. Filipie, jako przykład życia 
chrześcijańskiego opartego na Ośmiu 
Błogosławieństwach. Praktykowanie 
wartości ewangelicznych decydowało 
o jego radosnej i pogodnej pielgrzymce 
przez rzeczywistość ziemską do 
niebiańskiej. Cykl narracyjny z życia 
świętego, podzielony na osiem tematów, 
zbiega się w górnym pierścieniu, na 
który spływają promienie wychodzące 
z Oka Opatrzności, umieszczone 
w sklepieniu latarni. Przesłanie 
znaczeniowe można odczytać  
w kategoriach hagiograficznych jak 
i podmiotowych. Droga św. Filipa 
oparta na Ośmiu Błogosławieństwach 
i zwieńczona ufnością w Boską 

Opatrzność, wskazuje jego 
naśladowcom kierunek ziemskiego 
pielgrzymowania. Przedstawienie na 
sklepieniu latarni może także oznaczać 
Boską Opatrzność czuwającą nad 
pojedynczym istnieniem ludzkim,  
a także nad całym kosmosem. Osiem 
scen narracyjnych dialoguje z Ośmioma 
Błogosławieństwami zapisanymi 
na kartuszach. Ich symboliczne 
przedstawienia z pewnością znane 
były Neunhertzowi. Artysta zapewne 
korzystał z nieodnalezionych 
dotychczas, ale bardzo popularnych, 
wzorników graficznych. Dotarcie do 
nich wyjaśniłoby wiele zagadkowych 
atrybutów trzymanych przez postacie 
anielskie i nie do końca zrozumiałe 
epizody narracyjne. 

Kilkanaście lat wcześniej 
Maciej Jan Meyer z Lidzbarka wykonał 
w 1728 r. polichromię kopuły kaplicy 
Potockich w katedrze gnieźnieńskiej17. 
Na sklepieniu umieścił symbole  
i personifikacje Ośmiu 
Błogosławieństw. Porównanie 
symboli zamieszczonych  
w kaplicy gnieźnieńskiej z freskami 
świętogórskimi nie wyjaśnia 
wszystkich zawiłości. W scenie – 
Audiencja u papieża Grzegorza XIII, 
zdobiącej kopułę filipińską, trudno 
dopatrzeć się jakichkolwiek symboli,  
a w kilku scenach pojawiają się symbole 
uniwersalne i niejednoznaczne. 
Wyjątkiem jest scena związana  
z trzecim błogosławieństwem BEATI 
QUI LUGENT (Błogosławieni cisi). 
Zarówno w dziele gostyńskim jak  
i gnieźnieńskim pojawiają się 
identyczne symbole – tablice dekalogu 
i krzyż. Najwidoczniej Neunhertz 
podchodził dość swobodnie do 
problematyki znaczeniowej i tam, gdzie 
kompozycja byłaby zbyt zagęszczona, 
symbole pomijał. Warto przyjrzeć się 
tym scenom, w których pojawiają się Z naszej historii
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symbole i podjąć próbę wyjaśnienia 
ich przesłania znaczeniowego. 

W scenie Wyjście z domu 
rodzinnego pojawia się laska, muszle 
św. Jakuba Apostoła oraz berło 
zakończone Okiem Opatrzności. 
Przedmioty mogą symbolizować 
pielgrzymie życia św. Filipa, a szerzej 
ludzkie bycie w świecie. Ideę homo 
pelegrinus odnajdujemy u św. Pawła 
Apostoła: jak długo jesteśmy w ciele, 
pozostajemy pielgrzymami (2 Kor 5, 
6). 

Nad epizodem Kazanie 
św. Filipa w rzymskim kościele św. 
Dominika unoszą się aniołowie 
dzierżący w rękach koło i trójkąt. 
Koło jako figura geometryczna w 
której wszystkie punkty są jednakowo 
oddalone od środka, bez początku 
i końca, jest obrazem doskonałości 
i nieskończoności. Figura trójkąta 
symbolizuje życie, poruszenie, a trójkąt 
równoboczny, z uwagi na taką samą 
długość trzech linii, oznacza jedność. 
Scenie Stygmatyzacja przygrywa anioł 
na skrzypcach, symbol niebiańskiej 
szczęśliwości. 

Aż w dwóch epizodach 
Chrzest poganina oraz Cuda świętego 
pojawiają się putta sypiące kwiaty. 
Z uwagi na piękno i zapach, kwiaty 
były kojarzone ze wspaniałością, 
niewinnością, prawością i harmonią. 
W tym przypadku mogą oznaczać 
wspaniałość bożych darów i cnót 
jakimi niebiosa obsypały św. Filipa. 
Putto z gałązką palmową pojawia się 
w epizodzie Śmierć św. Filipa. Palma 
w sztuce chrześcijańskiej występuje 
jako symbol życia i zwycięstwa, 
znak zbawionych, którzy według 
Apokalipsy odnieśli zwycięstwo i stoją 
przed Barankiem trzymając gałązki 
palmowe. 

Ostatnia scena – Apoteoza  
w niebie  ukazuje św. Filip trzymającego 

w ręce lilię – symbol czystości oraz 
gorejące serce – symbol płomiennej 
miłości boskiej. Obok świętego stoi paw 
oznaczający nieśmiertelność i niebo. 
Pozytywna symbolika pawia wzięła się 
z przekonania, że jego mięso nie gnije, 
a barwny ogon jest odzwierciedleniem 
gwiazd na firmamencie nieba. Należy 
zaznaczyć, że paw może także 
posiadać negatywne znaczenie jako 
symbol próżności i pychy. Zagadkową 
postacią jest wyrywający się z paszczy 
smoka putto. Jego oczy są zasłonięte 
białą przepaską. Biedaczek ze strachu 
wypuścił z rąk dwie strzały. Czyżby 
przedstawienie symbolizuje miłość 
ziemską pod postacią antycznego 
amorka, który godzi strzałami na 
oślep w ludzkie serca rozpalając w 
nich miłość? Pewnie zdołał uciec 
z paszczy rozszalałej bestii, bo do 
dzisiaj sprawia ludzkim sercom nie 
jedno zakłopotanie. 

Intrygującym problemem 
badacza, zajmującego się 
duchowością chrześcijańską, byłoby 
prześledzenie powiązań między 
Ośmioma Błogosławieństwami  
a ośmioma obrazami hagiograficznymi. 
Wydaje się, że celowo przedstawiono 
Błogosławieństwa w układzie 
chronologicznym oraz odpowiadające 
im obrazy z życia świętego, które 
nie trzymają się ścisłej chronologii. 
Pomysłodawcy programu 
ikonograficznego najwyraźniej 
zamierzali ukazać życie św. Filipa jako 
ilustrację Ośmiu Błogosławieństw.

Zaraz po ukończeniu 
polichromia kopuły świętogórskiej 
wprawiała w zachwyt. Przez ponad 
250 lat freski uczestniczyły w liturgii, 
upiększały kościół pielgrzymkowy 
oraz dostarczały niezapomnianych 
przeżyć estetycznych i religijnych. 
Piękno barw, harmonia i doskonałość 
kompozycji oraz bogaty przekaz Z naszej historii
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ikonograficzny dalej zachwycają, 
wzruszają i wzywają do naśladowania 
cnót św. Filipa. Sztuka wielka nie 
tylko wzrusza, ale poucza i zachęca 
do refleksji. Malowane dzieje św. 
Filipa zapraszają współczesnego 
homo peregrinusa do podjęcia wysiłku 
poszukiwania na swojej ziemskiej 
drodze sensu i celu ludzkiego istnienia. 
Pielgrzymowanie może też być radosną 

i pogodną drogą do Boga, tak jak 
droga świętego patrona, mieniąca się 
świetlistymi kolorami wyczarowanymi 
pędzlem śląskiego mistrza.

Z naszej historii
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 Opiekun Pana Jezusa - św. 
Józef, pomimo tego, że nie był 
Jego biologicznym ojcem, zawsze 
odbierany był jako człowiek 
niezwykle prawy i sprawiedliwy. 
Będąc „przyszywanym” ojcem 
Jezusa miłował Go bardziej niż 
niejeden biologiczny tata swoje 
własne dziecko (co zaobserwować 
można w dzisiejszych świecie - 
wielu mężczyzn nie dorosło do 
bycia rodzicem, gdyż brak im 
odpowiedzialności za drugiego 
człowieka). Nie był kapłanem tak 
jak np. Zachariasz, ale mimo tego 
można w nim odnaleźć cechy, które 
przypisuje się kapłanom. 
 Istotą kapłaństwa jest 
składanie ofiary, sprawowanie 
sakramentów i głoszenie Słowa 
Bożego. Można jednak nie być 
kapłanem, a z życia swego uczynić 
ofiarę. Można nigdy nie powiedzieć 
jednego kazania, a milczeniem 
i swoim zachowaniem wyrazić 
stokrotnie więcej, czego przykładem 
jest właśnie życie św. Józefa. Jako, mąż 
Maryi, w codziennych obowiązkach, 
często napotykał na trudności. 
Trud nie załamywał go jednak, 
ale mobilizował do dalszej pracy  
i opieki nad swoja małżonką. To co 
Józefa zdumiewało bądź przerażało, 
nigdy nie rodziło zwątpienia, swoje 
troski rozważał w sercu i milczał. 
Człowiek ten jawi się nam zatem 

jako prawdziwy mąż Boży, wzór 
ojca i kapłana. Kapłan, jako szafarz 
sakramentu pojednania i Eucharystii 
poniekąd z natury winien być bowiem 
człowiekiem roztropnego milczenia, 
oszczędnego słowa, człowiekiem 
bardziej nastawiony na słuchanie 
niż na mówienie, zwłaszcza, gdy 
doświadcza łaski Bożej i Bożego 
działania (niekiedy cudu), jakim bez 
wątpienia, w przypadku Józefa, było 
powierzenie mu przez Boga opieki 
nad swoim dzieckiem.
 Podczas wspólnego życia, 
Maryja nigdy nie zawiodła się na 
swoim mężu i zawsze mogła liczyć 
na Jego wsparcie. Byli nierozłączni, 
razem znieśli trud ucieczki do Egiptu, 
razem zamartwiali się o Jezusa, gdy 
przez trzy nie mogli Go odnaleźć, 
a przede wszystkim, razem Go 
wychowywali. Ta wspólnota miłości 
dwojga ludzi i krzyża jest tylko 
potwierdzeniem tego, że św. Józef,  
w swojej prawości i sprawiedliwości, 
był człowiekiem nieprzeciętnym 
i wielce odpowiedzialnym. Jego 
odpowiedzialność z kolei wynikała 
z dwóch cnót - wiary i łaski. Dzięki 
Józefowi mogliśmy się przekonać, 
iż jeśli jesteśmy naprawdę 
odpowiedzialni przed Bogiem, to 
będziemy także odpowiedzialni 
przed człowiekiem, a właściwie za 
człowieka. 
 

Święty Józef - Ojciec i Kapłan
Ks. Maciej Kubiak
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 Św. Józef swą duchową 
„wielkość’ zawdzięczał nie tylko 
sobie, ale przede wszystkim Bogu. To 
właśnie Stwórca zsyłał mu sny, gdy 
wydarzyło się coś, co przekraczało 
Jego wyobraźnię i naturalne 
zdolności. Warto w tym miejscu 
zadać pytanie, które wielu kapłanów 
i ojców pewnie nie raz sobie zadaje: 
czy mi w podobnej sytuacji Bóg także 
udzieli potrzebnych  łask i pomocy, 
czy nie odmówi wewnętrznego 
światła i pociechy? Odpowiedź jest 
prosta: nie odmówi! Warunek jest 
jednak jeden, współcześni ojcowie  
i kapłani muszą być jak Józef - 
ludźmi prawymi, sprawiedliwymi, 
pełnymi wiary i ufności. 
 Sługa Boży, papież Jan Paweł 
II bardzo wcześnie, bo w wieku 
9 lat stracił matkę. Na szczęście, 
mimo tej wielkiej 
tragedii, pozostał 
przy nim wspaniały, 
o d p o w i e d z i a l n y 
człowiek jakim był 
jego ojciec. Choć 
nie był księdzem, 
wychował go w duchu 
c h r z e ś c i j a ń s k i m  
i wpoił najważniejsze 
wartości, którymi 
należy kierować się 
w życiu, przez co, 
podobnie jak Józef w 
stosunku do Jezusa, 
widocznie przyczynił 
się do jego świętego 
kapłaństwa.
        

Podsumowując św. Józef to 
autorytet ponadczasowy, im 
bardziej tajemniczy tym więcej 
fascynujący. Pomimo tego, że żył  
w czasach biblijnych jest, był  
i będzie autorytetem, dla tych którzy 
się do Niego uciekają i niezawodnym 
orędownikiem przed tronem Boga. 
Pozostaje nam zatem modlić się 
za Jego wstawiennictwem takimi 
słowami: Święty Józefie. Oddal od 
nas ukochany Ojcze wszelką zarazę 
błędu i zepsucia. Potężny wybawco 
nasz, przybądź nam łaskawie  
z niebiańską pomocą w tej walce  
z mocami ciemności […] abyśmy za 
twoim przykładem i twoją pomocą 
wsparci mogli żyć świątobliwie, 
umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną 
szczęśliwość w niebie.

Autorytety
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Ks. Jacek Niesyto COr

  Jak już sam tytuł naszego 
czasopisma Róża Duchowna 
wskazuje, jego głównym zadaniem 
będzie kształtowanie duchowości, tym 
bardziej, że w naszym Sanktuarium 
Maryja jest czczona jako Mistrzyni 
życia duchowego. 
W tym bloku tematycznym 
podejmiemy zatem, swego rodzaju, 
próbę przedstawienia szeroko 
rozumianej duchowości człowieka, 
oczywiście z mocnym akcentem 
na duchowość chrześcijańską  
i katolicką. 
 W naszym pierwszym spot-
kaniu postaramy się sprecyzować, na 
tyle na ile to możliwe, samo pojęcie 
duchowość, bo choć każdy czytelnik 
rozumie zapewne tę definicję na swój 
wła-sny sposób, dla powodzenia 
dalszych analiz warto ją sprecyzować 
i w miarę jasno określić pole naszych 
rozważań.
 Temat zacząć należy od 
podkreślenia faktu, że obecnie 
pomimo ogromnego zmateria-
lizowania naszego życia, coraz 
częściej poszukujemy czegoś 
„głębszego”, a co za tym idzie 
zaczynamy zauważać, że człowiek 
to nie tylko ciało, ale coś więcej. 
Często poszukiwanie swojego 
„wnętrza” doprowadza jednak do 
ludzkiej fascynacji różnego rodzaju 

systemami filozoficznymi czy 
religijnymi, które w ich przekonaniu 
pomagają odkryć nowe wartości 
i „głębiej” żyć. Wiele osób bierze 
też udział w różnego rodzaju 
rekolekcjach zamkniętych, również 
w naszym domu rekolekcyjnym. 
 Przytoczone powyżej 
przykłady, które możemy zresztą 
sami zauważyć, ukazują nam, że 
człowiek XXI wieku, żyjący w tym 
„rozpędzonym” życiu, pomimo 
całego pośpiechu, coraz częściej stara 
się znaleźć też czas na wyciszenie 
i odkrycie – świadomie lub 
nieświadomie – jakże wspaniałego, 
świata swojego wnętrza. 
 Poprzez wkraczanie  
w „głąb siebie”, człowiek  poszukuje 
swojej istoty, tego co w jakiś sposób 
odróżnia go od świata zewnętrznego. 
To poszukiwanie widać już w Księdze 
Rodzaju, kiedy to po skończonym 
akcie stwórczym Boga, Adam ma 
znaleźć sobie pomoc wśród stwo-
rzeń, ale takowej nie znajduje, gdyż 
nie utożsamia się z żadną istotą żywą. 
Dopiero kiedy Bóg stworzył kobietę 
– Ewę, mężczyzna odczuł, że jest ona 
mu równa i tak jak on ma osobową 
relację z Bogiem. 
 Duchowość wiąże się 
właśnie z naszą relacją do Boga 
(w innych religiach czy systemach 

DUCHOWOŚĆ..?

Porady duchowe
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będziemy widzieć taką relacje do 
bóstw, idei itp.) i to wyrażaną na 
sposób indywidualny, czy grupowy. 
Warto przy tej okazji zauważyć, 
że duchowość związana jest także  
z dynamizmem działania nie tylko 
na płaszczyźnie relacji do Boga, 
ale i konsekwencji tej relacji  
w życiu codziennym. Dlatego też, jak 
zapewne w naszych rozważaniach 
zauważymy, tam gdzie ta relacja 
jest mocna tam też ekspansja takiej 
relacji jest szybka, natomiast tam 
gdzie relacja do Boga jest „letnia” 
lub „zimna” tam też i ekspansja 
jest mierna lub całkowicie zanika. 
Systemy polityczne, ale i różnego 
rodzaju sekty dobrze o tym wiedzą  
i w walce z religią robią wszystko, aby 
osłabić wpływ duchowości na życie 
codzienne, m.in. poprzez spychanie 
jej do murów świątyń. Jakikolwiek 
przejaw duchowości na płaszczyźnie 
symboli czy światopoglądu jest 
przez nie piętnowany, wyśmiewany 
i wykpiony, a wszystko w imię 
wolności słowa. 
 Z powyższych rozważań 
wynika zatem, że bardzo ważnym 
aspektem codziennego życia po 
chrześcijańsku jest nieustanne 
pogłębianie naszej relację z Bogiem 
(duchowość), abyśmy potrafili nie 
tylko wyjść obronną ręką z wielu 
współczesnych zagrożeń naszej 
osobi-stej duchowości, ale również 
byśmy mogli ukazywać tym, z którymi 
spotykamy się na co dzień, ogromną 
wartość życia zjednoczonego  
z Bogiem. Duchowość pozwala 
nam bowiem, zawsze i wszędzie, 
cieszyć się wolnością i radością,  

z „budowania” pokoju, przejawiające 
się przede wszystkim okazywaniem 
szacunku wobec każdego człowieka 
i całego stworzenia. 
 Kilkoma spośród wielu 
tematów, które chciałbym poruszyć 
w czasie kolejnych spotkań na 
łamach naszego czasopisma będzie:

•   Modlitwa jako miejsce spotka-
nia z Bogiem i budowania naszej 
duchowości (poruszymy przy tej oka-
zji kwestię medytacji chrześcijańskiej 
i zagrożeń wypływających  
z wciągania innych medytacji  
z innych religii);

• Duchowość jako przestrzeń 
kształtowania sumienia – sumienie 
skrupulatne i cyniczne;

• Różne duchowości zakonne  
i możliwość życia nimi będąc osobą 
świecką. 

 Niech na tej drodze odkry-
wania duchowości chrześcijańskiej 
i katolickiej błogosławi nam nasza 
Świętogórska Róża Duchowna.
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 Myślę, że każdy z nas, 
podświadomie, obawia się „fiskusa” 
i konsekwencji finansowych 
wynikających z przeprowadzonych 
w naszych firmach kontroli czy 
niepoprawnego wypełnienia 
składanych co roku PIT-ów. Często 
słyszymy w radio czy w telewizji 
o proble-mach przedsiębiorców  
i karach, nałożonych 
przez Urzędy Skarbowe, 
na podatników, którzy 
nie przestrzegają prawa  
i obowiązujących przepisów.
 Nie twierdzę, że 
przepisy, które tworzą dla 
nas „wybrańcy narodu” są 
idealne, jasne i klarowne, ale 
musimy sobie uświadomić, 
że to my sami wybieramy 
posłów na 4 pełne lata,  
a czasami i na dłużej, mimo 
iż wielu z nich jest zupełnie 
oderwanych od naszej 
codziennej rzeczywistości. 
Często nie zdajemy sobie 
sprawy jak ważny jest wybór 
mądrego i myślącego człowieka, 
który spotykając się z nami będzie 
rozumiał co do niego mówimy  
i o co go prosimy. A przepisy… cóż 
jakie są takie są, ale musimy ich 
przestrzegać w pracy i codziennym 
życiu. Jak zatem wygląda to nasze 

przestrzeganie prawa?
 Na podstawie własnego, 
wieloletniego doświadczenia 
mogę stwierdzić, że nie jest z tym 
najlepiej. Polakom doskonale 
wychodzi narzekanie na wszystko 
i wszystkich, ale może zamiast 
tego zacząć naprawiać ten „zły” 
i nieprzychylny świat od siebie? 

Wydaje mi się, że to wcale nie jest 
takie trudne i niemożliwe. Od lat 
stosuję jedną zasadę – każdego 
człowieka traktować tak, jak 
chciałabym, aby mnie traktowano. 
Jest to niezwykle istotna sprawa 
w kontaktach międzyludzkich, 
gdyż nasze codzienne życie nie jest 

Cesarzowi co cesarskie
PORADY KSIĘGOWEJ

Elżbieta Fekecz

Księgowa radzi

Księgowa radzi
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łatwe i wielokrotnie napotykamy na 
trudności i problemy, z którymi nie 
możemy sobie poradzić.
 Jeśli jestem przedsiębiorcą, 
który zatrudnia pracowników, ważną 
rzeczą jest, abym każdego pracownika 
zatrudniał na umowę o pracę  
i opłacał jego składki ZUS (wiem  
z doświadczenia, że niestety bardzo 
często tak nie jest, bo pracodawcy 
szkoda pieniędzy na ZUS i podatki, 
a wielu pracowników otrzymuje 
wypłatę „pod stołem”). Prawda 
jest jednak bardziej okrutna dla 
przedsiębiorców niż im się to wydaje, 
bo pracownik pracujący „na czarno” 
nie generuje kosztów dla firmy  
i często jest tak, że firma wykazuje 
wysoki dochód, który zgodnie  
z przepisami musi być opodatkowany. 
I tu pojawia się problem, bo w tej 
sytuacji pracodawca musi zapłacić 
podatek od wykazanego dochodu, 
ale w rzeczywistości go nie ma, 
bo zapłacił pracownikowi, który 
nie figuruje na liście płac. Z kolei 
pracownik otrzymał wynagrodzenie, 
a zapisany jest jako bezrobotny 
w Urzędzie Pracy. I tak koło się 
zamyka.
 Innym szalenie istotnym 
problemem dzisiejszych czasów, jest 
wykazywanie jedynie minimalnej 
pensji na liście płac, bo jeśli 
będzie wykazana realna pensja, to 
pracownik jej nie otrzyma, bo ma 
do płacenia alimenty, komornika  
i inne własne zobowiązania. Podobne 
wy-tłumaczenie usłyszałam kilka 
lat temu od osoby, która chciała, 
abym prowadziła księgowość w jej 
firmie. Nie zgodziłam się na to, gdyż 

uważam, że zarówno ojciec, który 
musi płacić alimenty jak również 
osoba, świadomie biorąca kolejny 
kredyt, powinni sami ponosić 
koszty.
 Innym przykładem jest 
młody człowiek, z którym ostatnio 
rozmawiałam. Chłopak przez  
4 miesiące pracował w Niemczech, 
do dziś nie otrzymał umowy o pracę, 
a zatem nie wie czy miał opłacane 
składki i podatek. Nie chciałabym 
być w skórze jego pracodawcy, 
gdyż w przypadku kontroli z Urzędu 
Skarbowego lub Państwowej 
Inspekcji Pracy na pewno zauważone 
zostaną takie braki w podstawowych 
dokumentach firmy i kara finansowa 
będzie ogromna.
 Powyżej podałam zaledwie 
kilka przykładów pokazujących 
jak bardzo staramy się, przy dużym 
społecznym przyzwoleniu, unikać 
płacenia własnych zobowiązań czy 
podatków. Przecież nie żyjemy na 
pustyni i często zdarza się, że Urząd 
Skarbowy zada nam bardzo proste 
pytanie: skąd miał Pan/Pani pieniądze 
na wybudowanie nowego dom, kupno 
kolejnego samochodu czy motoru, 
czy też inne kosztowne dobro. W tym 
momencie mogą pojawić się bardzo 
poważne problemy z jakich chyba 
nie do końca zdajemy sobie sprawę. 
Znając życie, w takim przypadku 
także będziemy mieć pretensje do 
wszystkich tylko nie do siebie, jak 
zawsze w trudnych sytuacjach. 
 Zachęcam zatem wszystkich 
do zastanowienia się nad tym, czy 
na co dzień postępujemy zgodnie 
z przepisami i swoim sumieniem Księgowa radzi
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czy też nie. Na zmianę swojego 
zachowania zawsze mamy czas, oby 
tylko nie było za późno…
 Już niedługo rozpocznie się 
nowy rok, a wraz z nim gorący okres 
rozliczania się z fiskusem z naszych 
ubiegłorocznych dochodów. Chcąc 
w jakiś sposób pomóc Państwu, w 
tym jakże trudnym nieraz zadaniu, 
podam kilka istotnych informacji 
dotyczących rozliczeń:

1. 
Pierwsza sprawa dotyczy niemiłej 
sytuacji, gdy w roku podatkowym 
umarł współmał-żonek, osoba żyjąca 
może rozlicznych wspólny PIT ze 
zmarłym współmałżonkiem, ale 
pod jednym, niezwykle ważnym, 
warunkiem. W deklaracji rocznej 
musi być wykazane wynagrodzenie 
jakie zmarły osiągnął do dnia zgonu. 
Jeśli współmałżonek otrzymywał 
emeryturę lub rentę z ZUS-u, to należy 
zgłosić się tam z pisemną prośbą  
o przesłanie informacji o dochodach 
zmarłego współmałżonka w związku 
z chęcią wspólnego rozliczenia 
się ze zmarłą osobą. W zeznaniu 
można wtedy rozliczyć wspólne 
dochody i po raz ostatni skorzystać 
ze wspólnego opodatkowania. Bez 
takiego pisma ZUS nigdy nie przyśle 
PIT-u dotyczącego osoby zmarłej.

2. 
Druga szalenie istotna sprawa to 
przypomnienie, że kolejny raz 
możemy wspierać Or-ganizacje 
Pożytku Publicznego swoim 
1% dochodu. W tym roku druki 
uproszczono jeszcze bardziej  

i wystarczy podać tylko numer 
KRS i kwotę 1%, nie musimy już  
wpisywać nazwy Organizacji, co na 
pewno jest wielkim ułatwieniem.

3. 
Przypominam również o tym, że 
tylko do 20 stycznia każdego roku 
osoba prowadząca działalność 
gospodarczą, może dokonać  
w Urzędzie Skarbowym zmiany 
opodatkowa-nia na kolejny rok 
podatkowy.

4. 
I wreszcie ostatnia, ale także niezwykle 
istotna, informacja dotycząca zmiany 
stawek VAT od stycznia 2011 roku. 
Radziłabym już teraz skontaktować 
się ze swoim informatykiem  
i ustalić datę zmiany stawek w kasach 
fiskalnych. Pamiętajcie Państwo  
o tym, że nie wolno Wam obsłużyć 
ani jednego klienta bez tej zmiany, bo 
konsekwencje finansowe mogą być 
bardzo duże zarówno dla pracownika 
jak i dla pracodawcy.

Księgowa radzi
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 Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli  
w Raju, w ułamku sekundy zorientowali 
się, że są nadzy i próbowali jak 
najszybciej znaleźć coś, czym mogliby 
się przyodziać. To wydarzenie, które 
miało miejsce u początków historii 
świata, uznać można za pierwszy 

przejaw (naturalnej dziś) potrzeby 
ukrycia, pod ubraniem, swojej nagości. 
Zwyczaj przyodziewania się ludzi 
zyskał z czasem miano mody – pewnego 
sposobu ubierania się w danym okresie 
czasu. Jak wiadomo moda ewoluowała 
na przestrzeni wieków i w każdej 

Kl. Paweł Ogrodnik w oczekiwaniu i po obłóczynach

KLERYCKIE OBŁÓCZYNY
Kl. Krystian Felijakowski COr
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Kl. Paweł Ogrodnik w oczekiwaniu i po obłóczynach

epoce zaobserwować można pewną 
specyfikę w stylu ubierania się ludzi, 
w preferowanych krojach i barwach. 
Minione wieki pokazują, że bardzo 
często strój człowieka nie miał być 
funkcjonalny i wygodny lecz miał za 
zadanie, m.in. poprzez szyk i drogie 
materiały, z których był wykonany, 
ukazać jego bogactwo i status społeczny. 
Nie trzeba jednak sięgać do tak 
odległych czasów. W epoce, w której 
obecnie żyjemy także zaobserwować 
można podobne zjawisko. Wielu 
ludzi, spotykanych na ulicy, w szkole 
w kościele… poprzez ubiór pragnie 
podkreślić swój charakter, wyrazić 
poglądy. Widać to szczególnie w ubiorze 
osób młodych, które będąc w pewnym 
specyficznym i trudnym wieku często 
przechodzą tzw. bunt, a m.in. poprzez 
strój chcą ukazać swoją przynależność 
do danej subkultury. Szczególnym 
rodzajem ubioru będącym, podobnie ja 
te wymienione wcześniej, symbolem 
przynależności do pewnej wyjątkowej 
grupy ludzi jest tzw. strój duchowny. 
 27 października na 
świętogórskim wzgórzu nasz kleryk 
Paweł Ogrodnik przyodział tę 
wyjątkową szatę – czarną sutannę 
duchowieństwa diecezjalnego  
z białym kołnierzykiem zastępującym 
tradycyjną koloratkę. Podczas pięknej 
i wzruszającej uroczystości, w trakcie 
której miejsce miał ten niezwykły 
rytuał, Pawłowi towarzyszyła wielka 
trema, ale jeszcze większa radość 
płynąca z przeświadczenia, że od tej 
chwili swoim strojem manifestował 
będzie przynależność do „innego 
świata”, do swego rodzaju „subkultury 
Jezusa”. Od  momentu przyodziania 
w strój duchowny, młody kleryk staje 

przed ogromnym wyzwaniem. Ma nie 
tylko nosić na co dzień tę niezwykłą 
szatę, ale także, zawsze i wszędzie, być 
prawdziwym świadkiem bożej miłości, 
Prometeuszem XXI wieku, który 
zaniesie zziębniętemu, od panującego 
na nim zła, światu ogień, będący  
w stanie rozpalić miłość  
w zlodowaciałych sercach. 
 W tej najważniejszej w życiu 
Pawła, uroczystości towarzyszyli mu 
jego rodzice, bracia i rodzina, a także 
członkowie Kongregacji Świętogórskiej, 
siostry Służebniczki, klerycy trzeciego 
roku ASD w Poznaniu, którzy odbywali 
w tym czasie swój dzień skupienia przed 
obłóczynami, wraz z ojcem duchownym, 
przyjaciele i wierni zgromadzeni na 
środowej nowennie. Koncelebrowanej 
Mszy Świętej przewodniczył ks. Superior 
Marek Dudek, a homilię wygłosił  
ks. Dariusz Dąbrowski – proboszcz. 
 Jako współbracia, ogromnie 
cieszymy się, że nasz zakon i cały świat 
wzbogacił się o jeszcze jedną wyjątkową 
osobę, która nie bała się kroczyć pod 
prąd, być „barwnym” człowiekiem 
w czarnym i „nieciekawym” stroju, 
niosącym nadzieję i miłość bożą 
ludziom zagubionym w dzisiejszym, 
jakże zabieganym i egoistycznym 
nieraz, świecie. Niech Pan Błogosławi 
naszemu przyjacielowi Pawłowi na tej 
niełatwej drodze, a Matka Najświętsza 
wspomaga Go w chwilach zwątpienia.

Posyłam Was



- 46 -

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 usposobie-

niem oraz pragnieniem życia we wspólnocie.

Bądź na bieżąco z propozycjami kulturalnymi 
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu

Róża dla małżeństw
ŚWIĘTA GÓRA, 11-13 lutego 2011 roku

• modlitwa
• warsztaty komunikacji małżeńskiej
• zabawa walentynkowa

• atrakcje dla dzieci

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej. 
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie: tel. 65 572-00-14

www.roza-dla-malzenstw.pl
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             Artykuł ten jest moim pierwszym  
w „Świętogórskiej Róży Du- 
chownej” i jednocześnie inaugu-
ruje nową rubrykę pt. „Młodzież  
w Kościele”. Część ta poświęcona 
będzie, jak sama nazwa wskazuje, 
młodzieży. W kolejnych nume- 

rach, będę się starała opisywać wy-
darzeniach związane z młodymi 
ludźmi, które w ostatnim czasie, 
miały miejsce nie tylko na Świętej 
Górze, ale także w archidiecezji,  
w kraju, a nawet zagranicą. Poruszane  
w tej rubryce tematy będą często 
ukazywały problemy, które trapią 
współczesnego młodego człowieka 
związanego z Kościołem i spo-

soby ich rozwiązywania. Temat 
młodzieży zacznę od pokazania 
jej obecność na Świętej Górze. 
Młodzi ludzie działają tutaj  
w ramach Oratoryjnego Duszpas-
terstwa Młodzieży, którego opieku- 
nem jest ks. Dariusz Dąbrowski. Są 
to osoby w różnym wieku: 

od gimnazjalistów po studentów. 
Spotkania formacyjne, pod- 
czas których młodzież pogłębia 
swoją wiarę, odbywają się raz  
w miesiącu, choć nieoficjalnych 
wizyt na Świętej Górze jest o wiele 
więcej – w czasie wakacje (właściwie 
codziennie), w roku szkolnym  
(w każdy weekend). Mamy tam swoją 
kawiarenkę, gdzie często spotykamy 

Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13–14)

Młodzież w Kościele
Anna Janicka

Do refleksji

Świętogórska młodzież na wspólnych wakacjach

Do refleksji
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się, by porozmawiać „przy kawie”.  
 W ramach Duszpasterstwa 
działa Chrześcijańskie Towarzyst-
wo Pomocy Szkolnej im. Sługi 
Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka, 
którego celem jest pomoc dzieciom  
w nauce, a cztery dziewczyny  
z Duszpasterstwa należą do zespołu 
młodzieżowego powstałego tej 
jesieni (próby odbywają się raz  
w tygodniu – w soboty o godz. 17.00  
w salce muzycznej). Do naszej 
formacji może dołączyć tak na 
prawdę każdy, wystarczy tylko 
chcieć, a wszystkich zainteresow-
anych włączeniem się w działalność 
młodzieży na Świętej Górze prosimy 
o kontakt z Anią: 
mszczyczyn@interia.pl.
 Jest grudzień, powoli 
mija kolejny rok naszego życia 
i… wielkimi krokami zbliża się 
Sylwester! Większość z nas ma już 
zapewne plany związane z jego 
świętowaniem – impreza, prywatka 
itp. Ja chciałam przedstawić 
troszeczkę inny sposób spędzenia 
tego wyjątkowego dnia roku, sposób 
w jaki spędzi go kilkanaście tysięcy 
chrześcijańskiej młodzieży z całej  
Europy, w tym także z Polski. Zapewne 
większość z nas spotkała się z nazwą 
Taize. Jest to mała wioska we Francji,  
w której swoje centrum ma wspólnota 
ekumeniczna założona przez brata 
Rogera. To właśnie Ona co roku, 
na przełomie grudnia i stycznia, 

organizuje Europejskie Spotkanie 
Młodych. Rok temu odbywało się ono 
w Poznaniu, a w tym roku młodzież 
zawita do Rotterdamu (Holandia). 
Uczestnicy spotkania gromadzą się 
w Sylwestra na modlitwie w intencji 
pokoju na świecie i w kościelnych 
murach, w milczeniu witają nowy rok. 
Jest to inna – cicha, ale jakże radosna 
opcja spędzenie Sylwestra, który dla 
większości jest dniem głośnej zabawy 
z dala od Boga. Oczywiście również 
tam jest czas na rozrywkę. Po modli-
twach następuje bowiem wspólne 
świętowanie wraz z mieszkańcami, 
goszczących młodzież, parafii.
 Kochani młodzi przyjaciele, 
na zakończenie tego pierwszego 
artykułu, wyrażam nadzieję, że 
moje kolejne teksty spotkają się  
z zainteresowaniem przede wszystkim 
Waszym, ale także każdego innego 
czytelnika, który weźmie do ręki 
„Świętogórską Różę Duchowną”. 
Cieszę się, że jako młoda osoba, 
związana ze Świętą Górą i co 
najważniejsze z Bogiem, będę mogła 
informować Was o różnego typu 
wydarzeniach, w których często sama 
będę uczestnikiem i relacjonować je 
dla Was. 
 Pierwszą relację zdam już 
w numerze styczniowym, a będzie 
to sprawozdanie z Europejskiego 
Spotkania Młodych w Rotterdamie. 
Tymczasem pozdrawiam Was 
serdecznie.

www.filipini.gostyn.plDo refleksji
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30.12 - 02.01    Rekolekcje dla  
       CZCICIELI MATKI BOŻEJ  
                          i ŚWIĘTEGO FILIPA
13.01 - 16.01    Rekolekcje TRZEŹWOŚCIOWE
31.01 - 03.02    Rekolekcje dla MATURZYSTÓW
11.02 - 13.02    RÓŻA dla MAŁŻEŃSTW    
15.02 - 17.02    Rekolekcje dla ROLNIKÓW
11.03 - 13.03    ORATORIUM MŁODYCH
18.03 - 20.03    Rekolekcje ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
25.03 - 27.03    ODNOWA w DUCHU ŚWIĘTYM                     

ŚWIĘTOGÓRSKI 
DOM REKOLEKCYJNY

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE
 NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej. 
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie: tel. 65 572-00-14

lub pisząc na adres: e-mail: sanktuarium@filipini.gostyn.pl. 
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 W październiku tego roku 
miałam okazję wizytować Szkocję. 
Rekolekcje dla małżeństw, które 
prowadził świętogórski proboszcz  
w cysterskim opactwie, były okazją do 
spędzenia kilku dni u sympatycznego 
polskiego małżeństwa. Zanim 
zaczęły się rekolekcje ks. Dariusz 
„przegonił” mnie najpierw po 
uliczkach Edynburga, uczciwie 
uprzedzając, że na dobrą kawę to 
tutaj liczyć nie można, a potem kazał 
jeździć autobusem miejskim, by na 
końcu móc wreszcie coś zjeść. 
 Kuchnia szkocka, powiedzmy 
sobie szczerze, nie jest tym, co lubię 
najbardziej. Jakoś nie udało mi się 
przełknąć sławnej śniadaniowej 
owsianki, a i jaja na twardo, podane 
w kieliszku, budziły moje wielkie 
zdziwienie. Ks. Darek, mając inne 
odczucia niż ja, zjadał wszystko, 
dojadając kupowanymi w pobliskich 
marketach słodyczami. Jednymi z 
wielu zakupionych przez niego łakoci, 
które zresztą bardzo zachwalał, były 
jakieś dziwne ciasteczka – ciemne, 
pachnące o tajemniczej nazwie 
Brownies. Osobiście nic mi ta nazwa 
nie mówiła, ale od czego jest „wujek 
Google”:)? Poszukałam przepisu i co? 
Okazało się, że są to, sławne ponoć, 
amerykańskie ciasteczka powstałe  
w wyniku… błędu kucharki – Mildred 
Schrumpf, która do składników 
zapomniała dodać proszku do 

pieczenia. Nieświadoma swojej 
pomyłki pokroiła, więc niewyrośnięte 
ciasto na małe kwadraty i podała 
do zjedzenia. Tak, „niskie” i dość 
wilgotne ciastka (czyli mówiąc 
wprost – czekoladowy zakalec) 
podbiły Amerykę, a potem cały świat. 
Postanowiłam zatem spróbować 
je upiec i po przyjeździe do domu,  
w zaciszu własnej kuchni zmierzyłam 
się z wyzwaniem. Pieczenie ciast 
nie jest moją najmocniejszą stroną, 
zdecydowanie wolę gotować, na tym 
polu czuję się znacznie pewniej, ale 
myślałam sobie – spokojnie, to ciasto 
z zasady jest „popsute”, więc nie da 
się go bardziej zepsuć. 
 Przyznam się szczerze, że 
wyjmując ciasto z piekarnika miałam 
mieszane uczucia. Wyglądało jakoś 
inaczej niż zwykłe wypieki, ale 
nic, wyjęłam z formy, odwróciłam, 
polałam polewą czekoladową (trochę 
zmodyfikowałam przepis dodając 
toffi) i wstawiłam do lodówki. 
Następnego dnia, ciasto pokrojone 
na małe kwadraty „wjechało na stół”. 
I co? Kulinarne odkrycie sezonu! 
Oczywiście głównym degustatorem 
był ks. Darek. O ile dobrze pamiętam 
padło entuzjastyczne określenie – 
rewelacja, a teraz mogę już „robić” za 
miejscowego eksperta w dziedzinie 
czekoladowych ciastek. Jako że 
zostałam poproszona o udostępnienie 
przepisu, niniejszym to czynię...

Jak amerykańskie Brownies 
ze Szkocji trafiły do Gostynia?

Ewa Rymarczyk

Posyłam wasRozmaitości
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Składniki: 
3 tabliczki gorzkiej czekolady,6 jaj, kostka masła, 300 g cukru,
100 g mąki, kilka cukierków „krówka” albo „toffi”
Cena - jedynie 20 zł.

2 tabliczki czekolady i masło należy rozpuścić (podobno najlepiej w łaź-
ni wodnej, ale ja to robię w kuchence mikrofalowej) i lekko przestudzić. 
W tzn. międzyczasie ubić jaja z cukrem, dodać przestudzoną, lekko roz-
puszczoną czekoladę z tłuszczem i przesianą mąkę. Wszystko dokład-
nie wymieszać. Osobiście piekę to ciasto w kwadratowej teflonowej tor-
townicy o boku długości ok. 25 cm, ale można też w normalnej blasze,  
trzeba tylko wyłożyć ją papierem do pieczenia, bo ciasto jest dość cięż-
kie i często przywiera. W elektrycznym piekarniku z termo obiegiem 
piec ok. 35–40 min w temp. 180 º. Po upieczeniu, jeszcze ciepłe, wyjąć 
ostrożnie z formy i wyłożyć „do góry nogami” na deskę. Z roztopionej  
czekolady zrobić polewę i polać nią ciasto (boki też). Na samym koń-
cu roztopić „krówki” albo „toffi”, zrobić ozdobne „mazaki” na  
powierzchni ciasta i gotowe. Ciasto pozostawić do wystygnięcia, a do 
spożycia najlepsze jest drugiego dnia. Przysmak można jeść na gorąco 
z lodami i bitą śmietaną, ale ja nigdy nie próbowałam. Przygotowanie 
ciasta zajmuje około 1 godziny. 

                                                                                                       Smacznego!

Brownies



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


