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Totus
Tuus...

Maryjo!

30 kwietnia, sobota, godz. 20.00 - Przygotowanie do Beatyfikacji
KONCERT Błogosławiony

wśród aniołów - bazylika, wstęp wolny

1 maja, Niedziela Beatyfikacji

Kazania głosi: ks. Leszek Woźnica COr

Msze Święte o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 17.00

8 maja - Niedziela Dziękczynna za Beatyfikację Jana Pawła II
Msze Święte o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 17.00
Kazania głosi: ks.

Andrzej Majewski SJ - Radio Watykańskie, red. Programów Katolickich TVP

- Pielgrzymka kierowców
godz.15.00 - Uroczysta Msza Święta Dziękczynna
godz.12.00

całego duchowieństwa i społeczeństwa Ziemi Gostyńskiej
Nabożeństwo majowe (po Mszy Świętej)

po liturgii - kremówki papieskie i wspólne zdjęcie RODZINY JP II

Przez cały dzień wystawiona będzie w Bazylice SUTANNA JANA PAWŁA II
Prowadzona będzie również AKCJA na rzecz transplantologii www.drugiezycie.org.pl
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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy Naszego Czasopisma!

Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Świętogórskiej
Róży Duchownej. Nasza radość jest tym większa, że mogliśmy napisać w niej
o wielkim historyczno-religijnym wydarzeniu 2011 roku – beatyfikacji Jana Pawła
II, Papieża-Polaka, która będzie miała miejsce 1 maja w Rzymie.
Wiosenna Róża Duchowna jest jednak wyjątkowa nie tylko ze względu
na poruszane w niej tematy związane z osobą Jana Pawła II. Przed nami Święta
Paschalne, najważniejsze liturgiczne wydarzenie każdego roku. Dlatego też
na naszych stronach zamieszczamy katechezę o głębi krzyża i zapraszamy do
wspólnego przeżywania Wielkiej Nocy i Odpustu ku czci Zesłania Ducha Świętego.
W najbliższym czasie zapraszamy również na uroczystości dziękczynne – po
beatyfikacji Jana Pawła II. Jak zawsze prezentujemy historię Świętej Góry. Tym
razem jest to artykuł o freskach w prezbiterium Bazyliki.
Mam nadzieję, że każdy znajdzie w tej Róży coś interesującego i przekona się,
że w naszym Sanktuarium dzieje się wiele dobra, jak na przykład podczas rekolekcji
dla małżeństw czy w czasie prerygrynacji Obrazu Matki Bożej. Niech wszystkie
teksty i informacje będa zachętą do jak najczęstszego przybywania na Święta Górę,
zwłaszcza w tym pięknym, wyjątkowym, radosnym i wiosennym czasie.
Życzymy miłej lektury!
ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym

Życzenia Wielkanocne
Wesel Się, Królowo Miła;
Bo Ten, Któregoś Zrodziła,
Zmartwychwstał Pan Nad Panami,
Módl Się Do Niego Za Nami,
Alleluja, Alleluja!
Już wkrótce ta pieśń zabrzmi w Świętogórskim Sanktuarium i Radość Paschalna
wypełni naszą świątynię i nasze serca. Przejdziemy przez tajemnice Świętego Triduum,
aż do Wielkanocnego Poranka i rozpoznamy Zmartwychwstałego, tak jak uczniowie
w drodze do Emaus rozpoznali Pana przy łamaniu chleba.
Drodzy czytelnicy naszego czasopisma i czciciele Matki Bożej Świętogórskiej
życzę Wam wraz z całą Świętogórską Wspólnotą głębokiego doświadczenia Miłości
Boga, który za nas cierpiał rany i umarł na krzyżu. Niech poranek Zmartwychwstania
trwa nieustannie pośród codziennych poranków świata, bo Pan Nasz jest z nami
przy łamaniu chleba. Niech też radość tę umocni oczekiwany przez nas wszystkich
dzień Beatyfikacji Jana Pawła II, do którego chcemy przygotować nasze serca.
W II niedzielę po Wielkanocy chcemy z Naszą Małą Ojczyzną podziękować za ten
wspaniały Dar Świętego Życia, którego wszyscy byliśmy świadkami. Zapraszamy do
naszego Sanktuarium, aby wspólnie przeżyć prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa
i naszym powołaniu do Świętości. Niech słowo, muzyka i modlitwa stworzą przepiękną
symfonię na Chwałę Boga i cześć Bogarodzicy.
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ks. Superior Marek Dudek COr

Aktualności
ks. Adam Adamski COr

P y t a n i e n a Wi e l k i P o s t i n i e t y l k o . . .

Cóż to jest prawda?
Piłat postawił to słynne pytanie,
gdy usłyszał z ust Jezusa: Ja się na to
narodziłem i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie (J 18, 3738), nie czekając jednak na odpowiedź,
wyszedł.
Ten chyba najbardziej znany
w naszej kulturze dialog, poruszający
zagadnienie prawdy, jest jednocześnie
świadectwem różnego jej rozumienia. Z
jednej strony widzimy tutaj Jezusa, który
mówi o prawdzie objawionej światu „z
zewnątrz”: na
to przyszedł
na świat, z
drugiej natomiast - sceptycznie nastawionego
Piłata,
nie
tyle pytającego o prawdę co, poprzez retoryczne pytanie, stwierdzającego, że nie
ma żadnej prawdy poza decyzją, którą za
chwilę podejmie. Warto przy tej okazji
przypomnieć, że Piłat chcąc wybrnąć z
opresji (Żydzi grozili, że doniosą na niego do Rzymu) zorganizował - mówiąc
dzisiejszym językiem - referendum. Nie
interesowała go prawda o niewinności
Jezusa, „umył ręce”
i w obawie
przed doniesieniem, odwołał się do wyniku głosowania przekupionego tłumu.
Problem sprzed kilku tysięcy lat
jest - niestety - ciągle aktualny i dotyczy
postawy życiowej każdego z nas. Albo
jest jakiś niezależny od człowieka, ab-

solutny stan rzeczy, którego poznanie
przekracza nasze możliwości i przyjmujemy Boże objawienie, albo poza naszą
świadomością nie istnieje nic absolutnego i to sam człowiek decyduje (np.
ustanawiając prawa) o tym co jest dobre,
a co złe, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe, kto może żyć, a kto powinien
umrzeć - jednym słowem co jest prawdą, a co fałszem.
Jeśli wierzymy, że istnieje jakiś Boży porządek świata, to powinniśmy ciągle
go poznawać i
respektować.
Wtedy jednak
niezale- żnie
od
naszego
„widzi mi się”
musimy przyjąć prawdę, którą Bóg objawia nam na
temat życia, cierpienia, rodziny, miłości, sprawiedliwości i - chociaż jest to
nieraz bardzo trudne - chcieć zgodnie
z tą prawdą żyć. Ci ludzie, którzy odrzucają Boga, odrzucają prawdę absolutną i wówczas wydaje im się, że mogą
o wszystkim decydować, tak jak wspomniany Piłat, np. na drodze głosowania.
Obowiązkiem
chrześcijanina jest zatem znajomość prawd wiary
w taki stopniu, aby miał świadomość
o czym może decydować sam (czyniąc
sobie ziemię poddaną), a co powinien
zostawić Bogu!

Aktualności
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Z życia Sanktuarium
Agnieszka Jankowska, Krzysztof Fekecz

ORATORIUM BOŻONARODZENIOWE
Jak co roku w okresie
świąteczno-noworocznym, w sobotę
8 stycznia br. Stowarzyszenie
Miłośników Muzyki Świętogórskiej
im. Józefa Zeidlera zaprosiło
przyjaciół, mecenasów kultury
i sponsorów na spotkanie kolędowe,
które rozpoczęło się od mszy
w świętogórskiej bazylice.
Po modlitwie goście przeszli
do klasztornego refektarza, gdzie noworoczne życzenia złożyli ks. supe-

sta wykonał przy akompaniamencie
Anny Szyc na fortepianie.
Ł. Wilda jest rodowitym gostynianinem. Ukończył
miejscową „Dwójkę”, po czym przez
cztery lata dojeżdżał do I Liceum
Ogólnokształcącego w Lesznie. Jest
absolwentem Akademii Rolniczej
w Poznaniu. Studiował na Wydziale Ogrodniczym, specjalność:
Kształtowanie Terenów Zieleni. Już
podczas studiów zaczął śpiewać

Kwartet Teatru Muzycznego CAPITOL z Wrocławia

rior Marek Dudek oraz drugi z wyżej
podpisanych, prezes SMMŚ.
Następnie uczestnicy mieli
okazję wysłuchać występu Łukasza
Wildy, pochodzącego z Gostynia
młodego tenora. Wykonał on między
innymi „Pastorellę” Józefa Zeidlera.
Towarzyszył mu w tym utworze
kwartet
smyczkowy
„Capitol”
z Wrocławia. Pozostałe utwory soli-

w poznańskich chórach akademickich. Tak rozpoczęła się jego przygoda ze śpiewem, która trwa do
dziś.
Obecnie Ł. Wilda jest studentem
poznańskiej Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. W tym roku bronił
będzie tytułu magistra na Wydziale
Wokalnym.

Z życia Sanktuarium
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Dwa lata temu Ł. Wilda rozpoczął solową działalność
koncertową poza murami uczelni, nawiązując ścisłą współpracę
z poznańską orkiestrą barokową
Accademia dell’Arcadia, której
owocem jest między innymi nagrany w ubiegłym roku album
z osiemnastowieczną francuską
muzyką operową. Na swoim koncie
ma również rolę w premierowej inscenizacji staropolskiej opery „Heca,
albo polowanie na zająca”. Od
zeszłego roku jest także członkiem
zespołu muzyki dawnej Musica
Maxima, z którym wystąpił na
zeszłorocznej edycji Starosądeckiego
Festiwalu Muzyki Dawnej.
Ł. Wilda zaznacza, iż
aktywny udział w oratorium
bożonarodzeniowym na Świętej
Górze był jego trzecim występem
solowym w Gostyniu. W kwietniu 2010 roku, za namową ks.
kanonika Artura Przybyła, ówczesnego proboszcza parafii farnej,
koncertował w kościele p.w. św.
Małgorzaty podczas uroczystości
upamiętniającej śmierć papieża Jana
Pawła II. W grudniu ubr., dokładnie
w „Mikołajki”, jego głos rozbrzmiał
w auli gostyńskiego „ogólniaka”.
Wespół z pianistką A. Szyc wykonywali utwory muzyki klasycznej dla
słuchaczy Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Występując
„u
siebie”,
w mieście, z którego się pochodzi,
śpiewa się znacznie trudniej.
Człowiek chce się dobrze spisać
i pokazać z jak najlepszej strony –
przyznaje Ł. Wilda.
Śpiewak
bardzo
ciepło
wypowiada się o gostyńskiej

publiczności.
Zarówno podczas recitalu
w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
jak i w klasztornym refektarzu
publiczność była bardzo miła.
Pomagała w trakcie występu,
co jest bardzo ważne. W trakcie
śpiewania były sygnały, że się podoba w postaci uśmiechów, czy gestów
głową. Po koncercie, gratulacje
i podziękowania. Takie rzeczy bardzo budują. Publiczność była fantastyczna, bardzo dobrze mi się
śpiewało – dodaje.
Zapytany o zawodowe plany,
Ł. Wilda odpowiada, iż myśli o studiach podyplomowych. Ma nadzieję
na kontynuację owocnej współpracy
z orkiestrą Accademia dell’Arcadia
oraz zespołem Musica Maxima.
Podczas sobotniego spotkania był też czas na wspólne
kolędowanie. Uczestnikom spotkania
w śpiewie pomagał wspomniany już
kwartet „Capitol”, zaprzyjaźniony
z SMMŚ, które było organizatorem
oratorium. Zespół tworzyli: Beata
Wołczyk (pierwsze skrzypce), Beata
Solnicka (drugie skrzypce), Urszula
Marciniec-Mazur (wiolonczela) oraz
gościnnie Wojciech Czemplik (altówka). Przerwy między kolędami
wypełnione były opowieściami
świątecznymi, które snuł Jan Budziaszek, perkusista zespołu „Skaldowie”.
Organizatorzy
zadbali
też
o coś dla ciała. Poczęstowali
wszystkich piernikami wyrobu
Piekarni Aleksandra Dolczewskiego
z Siemowa i lampką miodu pitnego.

Z życia Sanktuarium
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Elżbieta Ulatowska

JASEKŁA W BAZYLICE ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

W piątkowe popołudnie 17
grudnia w bazylice świętogórskiej
miała miejsce dziewiąta edycja
misterium bożonarodzeniowego
przygotowana przez uczniów
i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. 		
W organizację, jak co
roku, włączyli się samorządowcy
i osobistości Gostynia. Dużą część
prac wykonali rodzice. Przybyli
goście wypełnili świątynię po
brzegi. Zebranych w świąteczną
krainę swoimi opowieściami
wprowadził czarodziej. Prawie
60 chórzystów z zespołu wokalnego „Zaczarowana melodia”

zaprezentowało zaaranżowane
na współczesną nutę kolędy oraz
piosenki tematycznie związane
z
okresem
świątecznym.
Śpiewano przy akompaniamencie grupy muzycznej „Jammb
band”. Całość nadzorowała Ewa
Kuśnierek, nauczycielka z SP5.
Przedstawienie ożywiło
świątynię na ponad dwie godziny.
Wspólne kolędowanie sprawiło,
że w powietrzu czuć było magię
nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia.

Pani Ewa Kuśnierek ze swoim chórem dziecięcym ze SP nr 5 w Gostyniu

Z życia Sanktuarium
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Kamila i Błażej Tobolscy

Walentynkowy weekend? Tylko w klasztorze!
Dwadzieścia par małżeńskich w wyjątkowy sposób przeżyło weekend poprzedzający tegoroczne Walentynki. Czas wypełniły
im katechezy, wspólna modlitwa
i rozmowy oraz bezalkoholowa zabawa walentynkowa.
Rekolekcje dla par małżeńskich
nazywane „Róża dla małżeństw” odbyły
się w klasztorze na Świętej Górze
w dniach 11-13 lutego, tradycyjnie
w weekend najbliższy wspomnieniu
św. Walentego, uznawanego za patrona
zakochanych. Poprowadził je ks.
Dariusz Dąbrowski COr, wicesuperior
świętogórskiej kongregacji filipinów
i
proboszcz
tutejszej
parafii,
a towarzyszyło im hasło: „Moc i światło
Kościoła domowego”.
Ważny czas
Na tegoroczne rekolekcje na
Świętą Górę przyjechały małżeństwa
z różnym stażem i z różnych miejsc
Polski, m.in. z Żywca, Tymbarku,
Obornik Śląskich czy Poznania. −
Żałujemy, że tak późno odkryliśmy te
wyjątkowe spotkania. Dużo na tych
rekolekcjach czerpiemy dla naszego
związku. Chociażby to właśnie dzięki
świadectwu innego małżeństwa, które
tutaj usłyszeliśmy trzy lata temu,
zaczęliśmy
praktykować
wspólną
małżeńską modlitwę – opowiada
jedna z uczestniczących w „Róży
dla małżeństw” par, małżeństwo
z trzydziestoletnim stażem. Z kolei inne
wyznaje, że rekolekcje na Świętej Górze
są dla nich bardzo ważnym czasem. −
To doświadczenie bycia we wspólnocie
z ludźmi o podobnych celach i dążeniach
jest bardzo budujące – przyznają zgodnie
małżonkowie.
Odetchnąć od codzienności
Uczestnicy rekolekcji brali
także udział w konferencjach, których

tematyka związana była z miłością,
małżeństwem, wiarą i rodziną, a które
prowokowały do późniejszych dyskusji.
Najważniejszym jednak momentem
rekolekcji była uroczysta Msza św.
połączona z odnowieniem przysięgi
małżeńskiej, po której wszyscy udali
się na zabawę, będącą nawiązaniem do
wesela. − W naszym klasztorze chcemy
dać małżonkom możliwość połączenia
tego, co duchowe z przyjemną formą
spędzania czasu − wyjaśnia ks. Dariusz

Dąbrowski, który zapoczątkował tradycję
tych małżeńskich rekolekcji w 2003 r.
Jak podkreśla, spotkania te mają być
okazją do „odetchnienia od codzienności,
pogłębienia własnej duchowości i relacji
ze współmałżonkiem”. − Najważniejsze,
aby żona i mąż znaleźli tutaj czas dla
siebie. Dlatego zapewniamy dzieciom,
z którymi przyjeżdżają dobrą opiekę
– podkreśla proboszcz dodając, że
rekolekcje małżeńskie odbywają się pod
czujnym i pełnym miłości spojrzeniem
Matki Bożej, Świętogórskiej Róży
Duchownej, patronującej małżonkom
i zakochanym w znaku róży – kwiecie
miłości.

Z życia Sanktuarium
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Z życia Parafii
Joanna, Michał, Jonasz i Mateusz Jaraczewscy oraz ks. Dariusz Dąbrowski COr

Świętogórska Pani w naszych domach

W lutym 2010 roku obraz
Świętogórskiej Róży Duchownej
rozpoczął długą (niemal roczną)
„podróż”, której celem było
odwiedzenie wszystkich parafian na
Świętej Górze. Pomimo tego, że owa
„pielgrzymka” miała miejsce kilka
miesięcy temu, „ślady” obecności
Matki Bożej zostały trwale zapisane
na nie tylko na kartach kroniki,
ale przede wszystkim w ludzkich
sercach.
Obecność tak wyjątkowego
obrazu w naszych domach była dla nas
wielkim przeżyciem – świętem całej
naszej wspólnoty. Jako parafianie
czuliśmy, że bierzemy udział
w czymś wyjątkowym, bo sama Matka
Boża Świętogórska jest przecież
wyjątkowa – wspiera nas, ratuje,
pociesza. Tym razem (chociaż na
kilka chwil) mając Ją tylko dla siebie,
mogliśmy poprosić o dalsze łaski
i błogosławieństwo oraz podziękować
za dobro, otrzymane do tej pory.
Nasze prośby i podziękowania
miały bardzo osobisty charakter,
zanosiliśmy je bowiem w zaciszu
naszych własnych domów, gdzie
wraz z najbliższymi klękaliśmy do
wspólnej modlitwy. „Odwiedziny”
obrazu z wizerunkiem Najświętszej
Panienki złączyły w modlitwie przed
swoim obliczem wiele pokoleń –
dziadków, rodziców i dzieci – nawet
te najmłodsze, które nie rozumieją
do końca przesłania modlitwy,
składały swe małe rączki i gorliwie
przesuwały paciorki różańca, a ich

dziecięce prośby kierowane przed
oblicze Matki Bożej były szczere
i przepełnione troską o drugiego
człowieka.
Sama idea peregrynacji świętych wizerunków pochodzi z czasów
trudnych dla polskiego Kościoła.
Opracował ją i wdrożył, więziony
wówczas, kardynał Stefan Wyszyński. Prymas poszukiwał symbolu bliskiego wszystkim Polakom, łączącego istotne cechy polskiej religijności
z tradycjami narodowymi. Symbolu,
mobilizującego całe społeczeństwo
do odnowy moralnej. I znalazł go
w obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej.
Jako nowi parafianie jesteśmy
wdzięczni, że było nam dane
uczestniczyć w tak szczególnym
wydarzeniu, jakim była peregrynacja
obrazu
Świętogórskiej
Róży
Duchownej.
Dziękuję wszystkim, którzy
z okazji 10-lecia istnienia parafii pw.
NMP Świętogórskiej przyjęli wizerunek Matki Bożej do swojego domu.
Mam nadzieję, że duchowe
owoce poświęcenia Waszych domów
przez wspólną modlitwę umocni całą
naszą wspólnotę parafialną.
Serdeczne podziękowania składam Panom Witoldowi Nowakowi z ul.
Orzechowej – za ułożenie planu peregrynacji i Eugeniuszowi Katarzyńskiemu z ul. Wiśniowej – za odtworzenie
zagubionej korony Pana Jezusa z obrazu.

Z życia Parafii
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WAŻNE INFORMACJE
PARAFIALNE
ks. proboszcz 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)
Zbiórka dla ministrantów
w każdą sobotę o godz. 10.00
Próby Świętogórskiej Orkiestry Dętej

w czwartki o godz. 19.00
Próby Chóru PALESTRINA
w piątki o godz. 19.00

BIURO PARAFIALNE

PORADNIA RODZINNA
sala oratorium
czynna w piątki w godzinach
18.00-20.00
mgr Barbara Dopierała
tel: 783 487 045

ZAPRASZAMY
NA
TRIDUUM
PASCHALNE
2011
WIELKI CZWARTEK
21 kwietnia, godz. 19.00

WIELKI PIĄTEK
22 kwietnia, godz. 19.00

WIELKA SOBOTA
21 kwietnia, godz. 22.00
(przynosimy świece)

czynne w godzinach
16.30-18.00 (czwartek)
9.00-11.00 (sobota)

ŚWIĘCENIE POKARMÓW
w Wielką Sobotę

tel: 65 572 00 14

Drzęczewo I i II: godz. 10.00

Bazylika św. 11.00-17.00
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ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY
VI FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ

Święta Góra wrzsień/październik 2011
Sobota, 24 września 2011 roku
Johannes Baptysta Lohr - Missa solemnis (ze zbiorów świetogórskich)
Wykonawcy: Orkiestra Kameralna Czech Virtuosi (Brno), Poznański Chór Kameralny

Niedziela, 25 września 2011 roku

Charles Auguste de Beriot - Concerto No 7 op. 73, Szene di Balet op.100

Wykonawcy: TIlya Grubert – skrzypce, Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza

Sobota, 1 października 2011 roku
Maksymilian Koperski – Pod Twoją Obronę, Vidi Aquam, Salve Regina (ze zbiorów jasnogórskich)
Wykonawcy: Gdyńska Orkiestra Kameralna Sinfonietta Nordica, Chór Politechniki Gdańskiej
Mariusz Mróz – dyrygent

Niedziela, 2 października 2011 roku
Józef Elsner – Missa in D op.34(ze zbiorów świętogórskich)
Wykonawcy: Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Marcin Nałecz-Niesiołowski – dyrygent
Iwona Hossa – sopran
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Tomasz Krzysica – tenor
Robert Gierlach – bas

ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY
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ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY
NABOŻEŃSTWO
EMAUSOWE
Poniedziałek Wielkanocny, godz. 16.00

SPOTKANIA
DLA MŁODIEŻY

w każdą sobotę po Mszy Świętej o godz. 19.00
(Kawiarenka SAN FILIPPO)

Młodzieżowy zespół muzyczny
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
Próby w każda sobotę o godz. 17.00
(Kawiarenka SAN FILIPPO)

SPOTKANIA DLA MAŁŻEŃSTW
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
po Mszy Świętej o godz. 19.00 w klasztorze

ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY - 13 -

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

Świętogórską Różę Duchowną

napisz na adres Redakcji (Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń)
i złóż dobrowolną ofiarę przekazem pocztowym lub dokonaj wpłaty
na konto bankowe:
BZ WBK/o Gostyń nr 66 1090 1258 0000 0001 1162 5185

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
ODPUST ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ
W DNIACH 12 - 19 CZERWCA 2011 r.
Szczegóły na plakatach i stornie internetowej:
www. filipini.gostyn.pl
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Katecheza
ks. Tadeusz Badura COr

Krzyż z moim krzyżem...
W Przewodniku Katolickim
z dnia 23. 01. 2011 przeczytałem interesujący artykuł pt. „Niezmywalny
znak wiary”. Opowiada on o zadziwiającej tradycji Chorwatów mieszkających na terenie Bośni i Hercegowiny. Osoby starsze, zwłaszcza
kobiety, mają na dłoniach, na piersi
odsłanianej dekoltem, a nawet na
czole bogate tatuaże. Zasadniczym
elementem, rzucającym się od razu
w oczy i bardzo czytelnym, jest znak
krzyża. Tradycja ta pochodzi z XV w.
i przetrwała 400 lat okupacji tureckiej. Ten znak krzyża wytatuowany
na ręce nie mógł być zakryty, przez
najdłuższy nawet rękaw. To był znak
obronny, ale był też znakiem tożsamości. „Gdy Turkowie byli tutaj,
byliśmy tatuowani, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, żeby pokazać, że
jesteśmy katolikami”. To wyznanie
powtarza się kilkakrotnie we wspomnieniach osób, z którymi przeprowadzano wywiad. Turcy porywali
małe dzieci chrześcijańskie i wychowywali je w religii islamskiej. Dorosłych wziętych do niewoli zmuszano
do zmiany wyznania. Dla nich wytatuowany krzyż był obroną i ochroną,
„żeby nie móc zmienić wiary na islam”. Ta tradycja przetrwała bardzo
żywa przez cztery wieki. Dopiero
w dwudziestym wieku została złamana przez komunizm. Ale teraz
odradza się, przez zwiększające się
zainteresowanie się młodego pokolenia tym zwyczajem. Świadczy o tym

ogromna ilość wejść na Facebooka
i nieustanne pytania o korzenie tego
zwyczaju, jego znaczenie, kierowane
pod adresem Chorwatki – Tea Turalija, młodej nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego, która bada
tę historię i wyszukuje osoby mające
jeszcze wytatuowany znak krzyża
i które chciałyby opowiedzieć swoje
doświadczenia, czyli po prostu dać
świadectwo.
„Wiedza Krzyża”
Nasze czasy upływają pod
znakiem ignorowania, a nawet walki z krzyżem i to w całej Europie.
Pewnie pamiętamy wyrok w Strassburgu nakazujący usunięcie krzyża
ze szkoły we Włoszech. W naszej
pamięci jest zapewne świeże wspomnienie wydarzeń warszawskich,
w czasie których „krzyż smoleński”
stał się przedmiotem przepychanek
politycznych i okazją do bluźnierstw
przeciw krzyżowi. Często można zauważyć wiszący na piersi krzyż do
góry nogami, jako znak satanizmu.
Czy pamiętamy jeszcze słowa Adama Mickiewicza: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska
będzie Polską, a Polak Polakiem”.
A przecież możemy jeszcze często
zauważyć znak krzyża przy drodze,
na naszych świątyniach oraz pewnie na ścianach wielu naszych domów. Przypatrzmy się uważnie temu
znakowi, który czynimy, żegnając

Katecheza

- 15 -

się. Czy jest on podobny jeszcze do
krzyża? Zanika w nas ta elementarna
„wiedza krzyża”. Świadomie mówię
tu nie o „mądrości krzyża”, o której naucza nas św. Paweł. Chodzi tu
o wiedzę, o której mówi nie tyle intelekt, co moje życie, moje zachowanie. Pojawiają się skandaliczne „twory artystyczne”, w których głównym
elementem bywa krzyż. W imię wolności artystycznej oddala się skargi
dotkniętych i zgorszonych wierzących. W Anglii „pracownik socjalny
Duke Amachree zostaje zawieszony

Stein – Świętej Benedykty od Krzyża
(1891-1942). Pochodziła z religijnej
rodziny żydowskiej z Wrocławia.
Była pod wielkim wpływem pobożnej
matki, gdyż ojciec wcześniej zmarł.
Jednak bardzo szybko popadła
w zobojętnienie religijne. W wieku 20
lat uważała się za ateistkę. Studiowała
filozofię. Nie przyjmowała niczego,
czegoby sama gruntownie nie
zbadała. Później napisze o tych latach
studiów i poszukiwań, że „jedyną
moją modlitwą było poszukiwanie
prawdy”. Studiowała u znanego

w pracy na dwa miesiące po tym, jak
w rozmowie z bezdomną kobietą, zachęcał ją, by szukała pomocy także
w modlitwie do Boga. Usłyszał, że
nie miał prawa rozmawiać ze swoim
klientem na tematy religijne, a nawet
użyć sformułowania: <niech cię Bóg
błogosławi>”. (Gość Niedzielny z 6.
02. 2011 r. „Sól w oku”).
Podtytuł
niniejszego
fragmentu
„Wiedza
Krzyża”
zapożyczyłem z życiorysu Edyty

filozofa Edmunda Husserla i u niego
napisała pracę doktorską. Dopiero
poznanie Maxa Schelera otworzyło jej
drogę do idei katolickich. Dość długo
je poznawała. Decydującym bodźcem
do podjęcia decyzji o przyjęciu
chrztu św. stało się przeczytanie
w jedną noc „Życia św. Teresy zAvila”.
W 1921 r. poprosiła o Chrzest. Swoim
zapałem pociągnęła za sobą swoją
siostrę Rozę. Teraz, gdy wróciła do
Boga poczuła się jeszcze bardziej

Katecheza
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żydówką. Była świadoma, że należy
do Chrystusa, nie tylko duchowo,
ale także przez więzy krwi. Przez
kilka lat uczyła w szkołach i starała
się wykłady łączyć z wiarą. W 1933
r. Wstępuje do Karmelu w Kolonii.
Od początku pragnęła mieć udział
w cierpieniu Chrystusa, dlatego
jedynym jej wielkim pragnieniem było
otrzymać imię zakonne połączone
z Krzyżem. Otrzymała imię Siostra
Benedykta od Krzyża, które stało się
jakby zapowiedzią – proroctwem,
że stanie się, jak to określił Papież
Jan Paweł II przy beatyfikacji:
„Benedicta – Błogosławiona przez
Krzyż”. Przez wszystkie lata swojego
życia w Karmelu pisała ostatnie
swoje dzieło pt. „Wiedza Krzyża”,
o którym mówią biografowie, że
jest niestety, niedokończone. Ale
czy to jest słuszne określenie? Czy
ostatnią częścią tego dzieła „Wiedza
Krzyża” nie stała się jej męczeńska
śmierć
w
komorze
gazowej
w obozie Auschwitz – Birkenau?
Tym bardziej, że znaleziono później
wśród notatek – jej testament,
w którym napisała: „Już teraz
przyjmuję z radością śmierć, którą
Bóg dla mnie przeznaczył. Proszę
Pana, aby zechciał przyjąć moje
cierpienia i moje umieranie ku swojej
chwale i uwielbieniu, za wszystkie
intencje Świętego Kościoła”. Śmierć
męczeńska Siostry Benedykty od
Krzyża – „Błogosławionej przez
Krzyż” stała się ostatnią częścią,
zamykającą jej dzieło „ Wiedza
Krzyża”. Stała się początkiem drogi
na Ołtarze i do tytułu „Patronki
Europy”, ogłoszonego przez Sługę
Bożego Jana Pawła II dokumentem
„Motu Proprio” z 01.10.1999 r.

Wiedzy krzyża nie można się
nauczyć, wyczytać z książek. Trzeba
przeżyć, trzeba przecierpieć, trzeba
wytrwać! Książki nie pomogą wiele. Nauczycielem krzyża, także tego
mojego, może być tylko Chrystus.
W Ewangelii św. Jana czytamy bardzo krótkie, ale za to bardzo
wiele mówiące zdanie, które wypowiada Jezus podczas aresztowania
Go w Ogrodzie Oliwnym. „Kogo
szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: <Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli
więc mnie szukacie, pozwólcie tym
odejść.> Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział:
<Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś>”. (J 18, 8-9) Jezus
prosi, aby uczniowie mogli odejść –
„Pozwólcie tym odejść”. Jezus musi
najpierw sam przejść przez mękę,
ponieśc krzyż na Golgotę, na krzyżu umrzeć. Gdy zwycięży zło mu
zadane, gdy zwycięży śmierć przez
Zmartwychwstanie, to wtedy Krzyż
Jego, ale też krzyż twój i mój, stanie
się łaską, dzięki której człowiek każdy może przecierpieć swój krzyż i na
nim wytrwać! Dopiero z perspektywy Zmartwychwstania mógł ewangelista powtórzyć słowa Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech mnie naśladuje”.
(Mk 8, 34)
Przyjąć swój krzyż, ponieść
go do końca jak Jezus, można to tylko zrobić z Jego pomocą. On przeszedł pierwszy do końca i zwyciężył.
Dlatego teraz może każdego zaprosić: „jeśli chcesz pójść za mną, weź
swój krzyż…”

Katecheza
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„Każdy dom ma swój krzyż”
Dobrym wyjaśnieniem znaczenia tego starego holenderskiego
powiedzenia jest piosenka śpiewana
przez Aleksandrę Kiełb – „Dom to
ludzie, nie ściany…”. Oznacza to,
że każdy człowiek w każdym domu
ma swój krzyż. Nie ma takiego człowieka, któryby nie musiał nieść swojego krzyża. Bardzo przygniatający
jest często ten krzyż, który po prostu
spada na człowieka i potem z dnia
na dzień staje się coraz cięższy: Oto
matka załamuje się z powodu obojętności swojego dziecka; w tym domu
jest rodzina, w której jeden nie rozmawia z drugim; żona jest zdradzana przez męża i potem zostawiona
sama z czwórką dzieci; młody człowiek, który ma prawo być radosnym
i szczęśliwym, a po szkole nie znajduje pracy. Często zamiast w domu,
lepiej się czuje na ulicy w hałaśliwej
gromadzie. Wszędzie można znaleźć ludzi, którzy skrywają twarz w
dłoniach i rozpaczliwie płaczą. Nie
wiedzą już, co to jest śmiech, radość,
i chęć do życia.
To jest krzyż, który nikogo
nie omija, który krzyżuje plany, pragnienia, marzenia człowieka. Wypadek, wylew krwi, zawał, śmierć bliskiego człowieka, utrata pracy, spada
jak grom z jasnego nieba i krzyżuje
wszystkie plany. Przygniata swym
ciężarem do samej ziemi. Często,
człowiek sam sobie nakłada krzyż
przez swoje błędy, grzechy, nierozwagę i musi go nieść nieraz przez
całe życie. Czasem ten krzyż nakłada Ci drugi człowiek, żyjący obok
ciebie. Jakże bardzo on może życie
utrudnić, nie przez złą wolę, ale po
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prostu przez swój trudny charakter.
Wspólną cechą każdego
krzyża jest to, że jest on ciężki, nieraz wydający się ponad siły. Nie ma
krzyża na miarę! Zawsze jest coś
w życiu, co jak belka poprzeczna
krzyżująca pionową, krzyżuje drogę
mojego życia. Tak było od początku
ludzkości, po wyjściu prarodziców
z Edenu i tak będzie zawsze do końca.
Jak można nieść swój krzyż?
To jest decydujące życiowe
pytanie. Czy życie będzie udane, zależy nie od ilości dni bez krzyża, bez
trosk, bez kłopotów, na górze Tabor,
ale od tych dni na dole, na chropawej
drodze życia, na arenie życia.
Najgłupszą rzeczą jaką człowiek mógłby zrobić, to próbować
uciec od krzyża. Wprawdzie ucieczka jest w jakiś sposób zrozumiała, ale równocześnie zupełnie bezsensowna. Człowiek, który próbuje
uciec od swojego krzyża, jest podobny do człowieka z hinduskiego opowiadania, w którym próbuje on uciec
od swojego cienia. Wszystkie próby
ucieczki na nic się zdały. Tarzał się
po ziemi, skakał do wody, próbował
przeskoczyć swój cień – wszystko daremnie. Cień ciągle szedł za
nim, tak samo szybko, jak on sam.
W końcu, ów człowiek z legendy,
padł martwy z wyczerpania, podobnie jest
z krzyżem w życiu człowieka. Nie można uciec od niego.
Bł. Rupert Meyer – jezuita niemiecki
słynny kaznodzieja, którego nawet
Hitler nie mógł zamknąć w obozie
koncentracyjnym w Dachau. Na żądanie narodu niemieckiego musiał

go zwolnić i umieścił go w areszcie
domowym, w klasztorze benedyktyńskim w Ettal. Bł. Rupert umarł
na ambonie w czasie kazania. Powiedział on, że „od krzyża nikt nie
ucieknie i nikt go nie ominie”.
Kto próbuje ciągle uciekać
od swojego krzyża, ten w końcu
przeciwko krzyżowi zaprotestuje. Z protestem nikt nie może długo żyć.
W pewnym kalendarzu
było zamieszczone zastanawiające
zdanie: „krzyż przeciw któremu protestujesz, leży na wszystkich twoich
drogach życia”.
Również niebezpieczne jak
ucieczka i protest, jest wieczne pytanie – dlaczego; dlaczego właśnie
ja; dlaczego Bóg pozwolił na to nieszczęście, które na manie spadło?
Byłoby naiwnością spodziewać się,
aby w życiu wszystko przebiegało
bez problemów, bez przeszkód, bez
trudności, bez wypadków, bez cierpienia…
Również Maryja stanęła
przed tym pytaniem: „Synu, dlaczego
nam to uczyniłeś..”. Nie zrozumiała
odpowiedzi Jezusa, ale: „Matka Jego
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. (Por. Łk 2,
48-51) Do istoty krzyża należy to,
że nie jest on zrozumiały. Oczywiście można, a nawet trzeba wszystko zrobić, aby ulżyć w cierpieniach,
złagodzić tragedię krzyża, ale gdy
to jest niemożliwe – trzeba przyjąć
i ponieść swój krzyż. Maryja dała
nam przykład, gdy nie zrozumiała, to
zachowała go głęboko w swym sercu
i poniosła swój krzyż razem z Synem na Golgotę. Również Jezus daje
nam taki przykład. Wspomnijmy
Jego modlitwę w Ogrójcu. „Upadł
na ziemię i modlił się, żeby – jeśli

to możliwe – ominęła go ta godzina.
I mówił: <Abba, Ojcze, dla Ciebie
wszystko jest możliwe, zabierz ten
kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja
chcę, ale to co Ty>”. (Mk 14, 35-36)
Jezus przezwyciężył ludzkie – dlaczego? Wolą Ojca było nie cierpienie, ale zbawienie ludzi. Jezus wziął
to na siebie, bo już prorok Izajasz zapowiedział: „Lecz On był przebity za
nasze grzechy, zdruzgotany za nasze
winy. Spadła nań chłosta zbawienna
dla nas, a w jego ranach jest nasze
zdrowie”. (Iz 53, 5) W tym duchu
mówi również XIXwieczny uzdrowiciel, proboszcz z Bad Wörishofen
– Sebastian Kneipp: „Moje zdrowie
zawdzięczam mojej chorobie”. Odsłania nam to tajemnica krzyża, której nie potrafimy zrozumieć, a dzięki
której człowiek może wewnętrznie
dojrzewać, wzrastać i innych rozumieć. Misjonarz Adalbert Ludwik
Balling mówi podobne słowa: „Bez
cierpienia, bez bólu, bez krzyża –
w najszerszym tego słowa znaczeniu
– nie dojrzewa żaden człowiek. Bez
doświadczenia krzyża nie ma rozwoju osobowości człowieka”. (O tajemnicy Krzyża) Na początku jest pytanie – dlaczego? Potem pojawia się
bunt, a nawet myśl o ucieczce. To są
naturalne odruchy człowieka. Otrzymaliśmy jednak wskazania, co dalej? Pokazała nam Matka Boża, tam
w świątyni. Po Jej – „Synu, dlaczego
nam to uczyniłeś?” – następuje świadectwo Ewangelii: zamilkła i chowała wiernie wszystkie te wspomnienia
w swym sercu, w którym odnalazła
zgodę na to, czego nie rozumiała,
a co objawiało się w życiu Jej Syna.
Również Jezus w Ogrójcu
prosi Ojca – „zabierz ten kielich
ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę,
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ale to co, co ty”. (Mk 14, 36) Jezus
poniósł najcięższy krzyż. Uniżył się
przed człowiekiem, tzn. pozwolił
się wyśmiać, wykpić, ubiczować,
opluć, a w końcu przybić do krzyża.
Przez swoją zgodę na to wszystko
wypełnił Wolę Ojca i zbawił świat.
W naśladowaniu Chrystusa wielu
świętych zgodziło się na krzyż
swojego życia. Św. Paweł po swym
nawróceniu mówi w 2 Kor 12,
7-10: „Aby zaś nie wynosił mnie
zbytnio ogrom objawień, dany mi
został oścień dla ciała, wysłannik
szatana, aby mnie policzkował.
Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana,
aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi
powiedział: <Wystarczy ci mojej
łaski. Moc bowiem w słabości
się doskonali.> Najchętniej więc
będę się chełpił z moich słabości,
aby zamieszkała we mnie moc
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie
w moich słabościach, w obelgach,
w niedostatkach, w prześladowaniach,
w uciskach z powodu Chrystusa,
albowiem ilekroć niedomagam,
tylekroć jestem mocny”.
Św. Teresa z Avila była trzy
lata chora na zagadkową chorobę –
pozostawała nieruchoma jak kloc
drzewa. Św. Teresa Od Dzieciątka
Jezus cierpiała nie tylko na gruźlicę, ale ulegała głębokiej depresji.
Obydwie święte dziękowały Bogu
za każdą godzinę cierpienia. Każdy
obarczony krzyżem w swoim życiu
potrzebuje swojego „muru płaczu”.
To jest czymś naturalnym, że człowiek musi się wyżalić, wypłakać,
a czasem wykrzyczeć swój ból. Ale
nie można pozostać przy płaczu, żalu
i buncie. Trzeba odnaleźć w swym
sercu zgodę na krzyż, który stanął na
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mojej drodze życia. Tak jak Jezus,
o którym mówi autor listu do Hebrajczyków: „Z głośnym wołaniem
i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby do tego, który
mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył
się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał,
stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga <kapłanem
na wzór Melchizedeka>”. ( Hebr 5,
7-10) Sługa Boży, Papież Jan Paweł
II tak powiedział o krzyżu w życiu
ludzkim: „Krzyż jest żywą księgą,
z której możemy się ostatecznie dowiedzieć, kim my jesteśmy i jak powinniśmy żyć. Ta księga leży zawsze
otwarta przed wami. Czytajcie ją!
Rozważajcie to, coście przeczytali.
Rozkoszujcie się tą nową mądrością.
Weźcie ja na własność, a będziecie
na drogach nauki, kultury i w służbie
miłości światłością promieniować”.
Swój Krzyż zawierzyć Bogu
Człowiek może ponieść każdy krzyż, jeżeli zawierzy go Bogu.
Bł. John Henry Newman powiedział:
„Bóg nie zdejmuje z nas krzyża, ale
daje nam siłę, aby go ponieść dalej”.
A św. Paweł mówi w 2 Kor 1, 8-10:
„Nie chciałbym bowiem bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej
przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda
się nam wyjść cało z życiem. Lecz
właśnie w samym sobie znaleźliśmy
wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza

umarłych. On to ocalił nas tylekroć
od śmierci i nadal ratował będzie od
takiej śmierci”. Zawierzyć Bogu tzn.,
być pewnym, że Bóg mnie kocha
i pragnie mojego dobra, również
przez ten mój krzyż. Ja tego krzyża nie rozumiem, ani nie wiem, co
może dobrego mi przynieść, ale Bóg
to wie. A słynny filozof religii Romano Guardini powiedział: „Nie wiem
dokąd mnie Bóg prowadzi, ale wiem
tylko, że to On mnie prowadzi”. Zawierzając swój krzyż Bogu, można
go łatwiej ponieść.
Ks. kard. Juliusz Döpfner,
jeden z czterech moderatorów Soboru Watykańskiego II, opisał pewne wydarzenie z małej parafii w Alpach. Rodzice zostawili dom i dzieci,
a sami poszli przez góry, by uczestniczyć we Mszy Św. prymicyjnej młodego kapłana. Gdy po siedmiu godzinach wrócili, zastali z ich domu tylko
zgliszcza, a wśród nich pięcioro spalonych dzieci. Po długiej wewnętrznej walce złożyli w swoim kościółku
parafialnym dziękczynne wotum:
„Dziękujemy Bogu i Jego Naj-

świętszej Matce, że nie zwątpiliśmy
i z Jego pomocą mogliśmy rozpocząć
od nowa”. Św. Augustyn wszystkim
cierpiącym ludziom udzielał takiej
rady: „Pan troszczy się o ciebie,
a więc ty zrzuć swą troskę na Niego. Poniesie ciebie On, który Ciebie
stworzył, a więc Ty nie wypadnij
z Jego ręki. Mój Bóg mnie stworzył,
a więc On mnie poniesie i On sam
mnie podtrzyma”.
To zawierzenie Bogu swojego krzyża może dokonać się wśród
płaczu, głośnego wołania i żalów – przez modlitwę. Wspomnijmy tu jeszcze raz modlitwę Jezusa
w Ogrojcu. W tej tajemnicy Jezusowej walki możemy zawsze odnaleźć
siebie samego. Modlić się, wołać do
Boga mogę moim cierpieniem, moim
nieszczęściem, moim krzyżem.
Św. Franciszek Salezy powiedział:
„Łatwiej jest o krzyżu mówić, niż
na krzyżu wisieć”. Modlitwa krzyżem jest modlitwą najmilszą Bogu,
z powodu mojego krzyża i z powodu
Krzyża Jego Syna.

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
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ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY

EKO Festyn

Święta Góra - sobota, 30 kwietnia 2011 roku

BŁOGOSŁAWIONY WŚRÓD ANIOŁÓW
w hołdzie Janowi Pawłowi II

12.00 ROZPOCZĘCIE - Msza Święta (Bazylika)

w intencji pracowników Nadleśnictwa Piaski i wszystkich miłośników przyrody

godz.13.00-17.00 Rodzinny EKO-Festyn (plac za Bazyliką)
Teatr Kulinarny Krzysztofa Górskiego „Zupa Świętego Wawrzyńca - Patrona Kucharzy”
ok. godz. 14.00 Koncert Magdy Anioł z zespołem
Rzeźbienie piłą motorową Postaci Anielskiej
„Moje Anioły” - wystawa prac artysty rzeźbiarza Henryka Grudnia
Eko-wystawa Nadleśnictwa Piaski
Występ zespołu dziecięcego „Puchatkowe nutki” z Przedszkola nr 5
Zabawy i konkursy ekologiczne dla dzieci – Szkoła Podstawowa w Piaskach
Parada bryczek konnych (możliwość jazdy)
prowadzenie festynu: Jarek Adamek (Radio Elka)

20.00 Koncert wieczorny w Bazylice
BŁOGOSŁAWIONY WŚRÓD ANIOŁÓW
w hołdzie Janowi Pawłowi II

widowisko oparte na wierszach m. in. Karola Wojtyły

Wystąpią artyści opery, estrady, aktorzy, poeci, soliści i chóry:
Bartosz Michałowski - prowadzenie koncertu, Kwartet Teatru Muzycznego
„Capitol” z Wrocławia, Marzena Michałowska - sopran, Łukasz Wilda - tenor,
Maciej Straburzyński - baryton, Magdalena Czopka - harfa oraz Magda Anioł, Ewa
Głowacka, Dariusz Czarny, Konrad i Robert Jaskulscy, Marta Kusak, Zespół
Zaczarowana Melodia i Ewa Kuśnierek
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WSTĘP WOLNY

Z naszej historii
ks. Henryk Brzozowski COr

Dekoracja malarska

Juliusza Franka i Mikołaja Baura
ze sklepienia prezbiterium w kościele
księży Filipinów w Gostyniu
Kościół na Świętej Górze
jest skarbnicą cennych dzieł sztuki
narosłych przez stulecia. Każdy wiek
i styl pozostawił po sobie swój ślad,
a ich odkrywanie i kontemplowanie
jest zawsze wielką przygodą. Także
wiek XIX przysporzył świątyni
piękna, które pojmował w sobie
właściwych kategoriach estetycznych. Sztuka XIX wieku przez
dziesięciolecia uważana za powtarzanie przeszłości dzisiaj zyskuje swoje
miejsce historii. Okazuje się, że posiada ona swoją indywidualność,
niepowtarzalność i wartości ponadczasowe, coraz bardziej doceniane przez historyków sztuki. Był
to interesujący okres poszukiwań
form plastycznych, środków wyrazu i inspiracji duchowych. Takim
przykładem są malowidła na sklepieniu świętogórskiej świątyni, które
niniejszy artykuł ma za cel ukazać
w perspektywie historycznej, artystycznej i ikonograficznej.
Wartości historyczne
Prace renowacyjne i dekoracyjne podjęto z okazji jubileuszu
dwóchsetlecia założenia Kongregacji Oratorium przypadającego
w roku 1868. W tym celu Kongre-

gacja wysłała ks. Bernarda Preibisza
na studia malarskie do jednych
z czołowych ośrodków kultury artystycznej jakim był Rzym i Monachium1. Także jemu zleciła wspólnota klasztorna wyjazd do Wenecji,
aby zapoznał się z kościołem Santa
Maria della Salute, na którym wzorowana była świątynia filipińska.
Ks. Bernard Preibisz kierował pracami renowacyjnymi w świątyni
świętogórskiej. Kontakty z monachijskim środowiskiem malarskim już
wkrótce zaowocowały. W pracowni
cenionego malarza Johanna Schraudolfa zamówiono nowy obraz św.
Filipa Neri do ołtarza patronalnego.
Także artystom monachijskim Juliuszowi Frankowi i Mikołajowi
Baurowi zlecono zdobienie ścian
i sklepienia prezbiterium. Ks. Antoni Brzeziński wspomina, że dawna
malatura prezbiterium zniszczała
i dlatego podjęto decyzję o pokryciu jej nową polichromią2. Istnienie
dawnej malatury w prezbiterium potwierdza klasztorna kronika pisana
przez ks. Kaspra Dominikowskiego3.
Wobec braku przekazów ikonograficznych i pisanych, nie wiadomo
jakie były na dawnej polichromii
przedstawienia i kto był jej autorem. W ramach szeroko zakro-
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jonej renowacji poprzednią malaturę
zastąpiono nową. Daty zamieszczone na dziełach wskazują, że obecna polichromia powstała w latach
1865-1867. Bliższych wiadomości
o realizacji malarskiej nie posiadamy, ponieważ nie zachowały się
przekazy archiwalne dotyczące
kontraktów, kosztów i przebiegu
prac. Cenne informacje przekazał
Edmund Bojanowski w korespondencji z 5 grudnia 1865 r. pisząc,
że na sklepieniu prezbiterium już są
wymalowane trzy wielkie obrazy,
z których każdy kosztuje po 900 talarów4. Podane sumy pieniężne dają
pewien wgląd, jak kosztowne było to
przedsięwzięcie. Jedyną wskazówką
mówiącą o okoliczności realizacji
jest zachowane w archiwum klasztornym bozzetto przedstawiające
świętych Ojców Kościoła Zachodniego – Ambrożego, Augustyna,
Grzegorza Wielkiego i Hieronima.
Zanim artyści przystąpili do prac,
przedstawili szkice malarskie projektowanych dzieł w pomniejszonej
skali do zaakceptowania przez zleceniodawców. Bozzetto poza drobnymi
szczegółami dość wiernie odpowiada
wykonanym dziełom. Należy sądzić,
że autorem szkicu był Juliusz Frank,
ponieważ to on wykonał obrazy Ojców
Kościoła. Sygnatura Juliusza Franka
widnieje na większości obrazów. To
jego dziełem są postacie Apostołów
Ewangelistów, Ojców Kościoła oraz
sceny w kopule – Wniebowstąpienie,
Zaśnięcie Matki Boskiej oraz tondo z przedstawieniem Boga Ojca
i gołębicy Ducha Świętego. Mikołaj
Baur wykonał dwa obrazy - Zesłanie

Ducha Świętego oraz Wniebowzięcie
Matki Boskiej i Ukoronowanie na
Królową Nieba i Ziemi.
Wartości artystyczne
Prezbiterium
kościoła
położone jest na rzucie zbliżonym do
kwadratu, otoczonego z dwóch stron
absydami. Od wschodu dostawiony
jest aneks z ołtarzem głównym.
Z naroży kwadratu wyrastają masywne mury dzielone pilastrami, które
spięte są u góry archiwoltami, czyli
półkolistymi łukami. Archiwolty
dźwigają pierścień, na którym osadzona jest czasza półkolistej kopuły.
Przestrzenie między pierścieniem,
a archiwoltami wypełniają trójkątne
sklepienia sferyczne zwane pendentywami lub inaczej żagielkami.
Stąd pochodzi nazwa typu sklepienia - kopuła na pendentywach lub
na żagielkach. Absydy nakrywają
sklepienia hemisferyczne przeprute
dwoma lunetami okiennymi. Rzut
prezbiterium przypomina w pomniejszonej skali świątynię Hagia Sophia z Konstantynopola (dzisiejszy
Stambuł). Odniesienia do kościoła
konstantynopolitańskiego zauważył
już ks. Antoni Brzeziński w publikacji z roku 18695.
Do
prac
malarskich
przystąpiono w 1865 roku. Dekoracja
sklepienna wielobarwna, wykonana
jest w technice al secco polegająca
na kładzeniu farb na suchym tynku.
Czaszę kopuły dzielą złocone pasy
na cztery pola wychodzące z tonda
położonego w szczycie sklepienia.
Pola pokrywają obrazy ilustrujące
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tajemnice chwalebne różańca Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha
Świętego, Zaśnięcie Matki Boskiej
oraz na jednym polu połączenie dwóch
tajemnic - Wniebowzięcie i Ukoronowanie Matki Boskiej na Królową
Nieba i Ziemi. Na podkreślenie
zasługuje przemyślana kompozycja,
starannie i poprawnie wykreślona
perspektywa, dobre proporcje postaci
oraz wirtuozeria w rozłożeniu kolorystyki. Bogata paleta barwna nadaje
całości wybitne walory malarskie
i sprawia, że obrazy podają niezwykle czytelną ilustrację prawd wiary
oraz przedstawiają świadków wiary
i przekazicieli. Prezentację rozpocznie cykl narracyjny z kopuły,
następnie przedstawione zostaną
obrazy Ewangelistów w pendentywach i na zakończenie omówione będą
wizerunki Ojców Kościoła umieszczone w sklepieniach hemisferycznych.
Scena Wniebowstąpienie
(sygnatura - Jul. Frank München
1865) ukazuje w centrum Chrystusa na obłokach w krzyżowym
nimbie i śladami pięciu ran. Postać
z rozłożonymi rękami ubrana jest
w białą szatę i czerwony płaszcz
przerzucony przez lewe ramię. Na
ziemi wyraźnie odciśnięte są ślady
stóp Chrystusa. Postać Chrystusa
otaczają dwaj aniołowie w białych
szatach zwróceni na zewnątrz w kierunku apostołów i Matki Boskiej.
Przedstawienia figuralne podzielono
na dwie grupy. Po lewej stronie umieszczono pięciu apostołów i Matka Boska. Pierwszy plan zajmuje
Matka Boska ubrana w niebieską

suknię i biały maforin oraz św. Jan
odziany w zieloną suknię i czerwony
płaszcz przerzucony przez prawe
ramię. Matka Boska zapatrzona
w swojego Syna, obydwoma rękami
wskazuje na ślady pozostawionych
stóp. Po drugiej stronie umieszczono sześciu apostołów, z których
na pierwszy plan wbija się postać
apostoła klęczącego na jedno kolano
i z rękami skrzyżowanymi na piersi.
Apostoł ubrany jest w fioletową szatę
i ugrowy płaszcz.			
Scena Zesłanie Ducha Świętego
(sygnatura – Nic. Baur 1866) przedstawia pośrodku Matkę Boską
otoczoną dwunastoma apostołami
podzielonymi na dwie grupy. Górną
część obrazu zajmuje gołębica Ducha Świętego na obłokach. Nad
każdą postacią widnieje biały ognik
Ducha Świętego. Madonna ukazana
na dwustopniowym podwyższeniu,
w pozycji siedzącej ze rękami
złożonymi i w kolistym nimbie,
ubrana jest w czerwoną suknię
i niebieski płaszcz podbity zielonym
suknem. Jej głowę okrywa fioletowy
maforion. Lewą stronę zajmuje grupa sześciu apostołów, wśród których
pierwszy plan zajmują św. Piotr i św.
Paweł. Św. Piotr w pozycji klęczącej
z rękami wyciągniętymi w stronę Madonny, odziany jest w ugrową suknię
i fioletowy płaszcz. Przed nim leży
księga, a na niej dwa skrzyżowane
klucze. Św. Paweł ukazany w pozycji stojącej, lewą rękę wspiera na
mieczu, odziany jest w zieloną
suknię i czerwony płaszcz przerzucony przez lewe ramię. Drugą stronę
zajmuje grupa sześciu apostołów. Na
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Polichromia kopuły, Juliusz Fran

św. Ambroży

św. Augustyn
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nk i Mikołaj Baur, lata 1865-1867

św. Grzegorz Wielki

św. Hieronim
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pierwszym planie widnieje postać
klęcząca na jedno kolano, z rękami
złożonymi w modlitewnym geście.
Odziany jest w białą suknię i zielony
płaszcz. Przed nim leży biały zwój
pergaminu.
Scena Zaśnięcie Matki Boskiej (sygnatura – Jul. Frank 1865)
ukazuje w środkowej części leżącą
w pozycji diagonalnej Matkę Boską
z otwartymi oczami, podtrzymywaną
przez trzech apostołów. Apostoł
z lewej to zapewne św. Jan
o młodzieńczej twarzy, ubrany
w zieloną suknie i brązowy płaszcz.
Madonna odziana w białą suknię,
niebieski płaszcz i maforion, ręce
ma złożone w modlitewnym geście.
Z lewej strony Madonnę otacza grupa sześciu apostołów. Na pierwszym
planie namalowany jest uczeń
w pozycji klęczącej ze złożonymi
rękami.
Ubiór jego składa się
z ugrowej szaty i czerwonego
płaszcza z zieloną podszewką.
Miejsce po drugiej stronie zajmuje
dwóch apostołów. Pierwszoplanowa
postać w pozycji klęczącej odziana jest w zieloną suknię i płaszcz
brązowy przerzucony przez prawe
ramię. Nad sceną ziemską wyłania
się z obłoków popiersie Chrystusa
z szeroko rozłożonymi rękami, na
których widnieją ramy. Chrystus odziany jest w niebieską suknię i obfity,
czerwony płaszcz.
Scena czwarta (sygnatura - Nic. Baur München 1865)
łączy dwa tematy ikonograficzne
– Wniebowzięcie Matki Boskiej
i Ukoronowanie na Królową Nieba
i Ziemi. Część środkową zajmuje

postać Matki Boskiej z rozłożonymi
rękami, ubraną w czerwoną suknię,
niebieski płaszcz przerzucony przez
prawe ramię i kremowy maforion.
Jej wzrok skierowany jest ku górze.
Matkę Boską otacza Bóg Ojciec i Syn
Boży. Umieszczeni antytetycznie
w górnym polu, podtrzymują nad
głową Madonny koronę zamkniętą.
Bóg Ojciec ubrany w beżową suknię
skrzyżowaną na piersi białą szarfą
i ugrowy płaszcz, dzierży w lewej ręce
jabłko królewskie i berło. Syn Boży
odziany w kremową suknię i biały
płaszcz, trzyma w lewej ręce berło.
Madonnę otaczają trzej aniołowie
umieszczeni w dolnej części przedstawienia. Anioł z lewej klęczący
na obłokach, ubrany w zieloną
suknie i czerwony płaszcz, lewą
ręką podtrzymuje szaty Madonny,
a prawą dotyka piersi. Postać anielska
z prawej strony odziana w ugrowy
płaszcz i fioletową suknię, w prawej
ręce trzyma lilię, a lewą podtrzymuje
płaszcz Matki Boskiej. Anioł trzeci
usytuowany w dolnej części obrazu
ukazany w popiersiu, ze złożonymi
rękami i horyzontalnie rozłożonymi
skrzydłami, ubrany jest w niebieską
suknie i brązowy płaszcz. Całość
kompozycji otaczają obłoki.
Tondo (sygnatura – Jul. Frank
1865) wypełnia przedstawienie Boga
Ojca w popiersiu na obłokach. Bóg
Ojciec ukazany z długim zarostem
i lokowanymi włosami odziany jest
w rozwiane szkarłatne szaty. Ręce
wyciągnięte przed siebie otaczają
gołębicę Ducha Świętego.
Dalszy cykl malarski umieszczony na żagielkach ukazuje
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czterech
Apostołów
Ewangelistów autorstwa Juliusza Franka.
Ewangeliści przedstawieni są na
obłokach, w całej postaci, frontalnie,
w pozycji siedzącej wraz ze swoimi
atrybutami.
Św. Mateusz (sygnatura - J.F.)
zapatrzony jest w daleką przestrzeń
i zasłuchany w boskie natchnienie. Prawa noga zachodzi na lewą.
Ubrany w brązową suknię i niebieski
płaszcz. W prawej ręce trzyma gęsie
pióro, a drugą podtrzymuje księgę.
Spoza prawego barku Ewangelisty
wychyla się jego atrybut pod postacią
uskrzydlonego młodzieńca ubranego
w zieloną suknię i fioletową tunikę.
Młodzieniec zapatrzony w księgę,
lewą ręką obejmuje św. Mateusza,
a prawą wskazuje w górę.
Św. Marek (sygnatur - J.F.)
pochylony nad księgą pisze ewangelię.
Ubrany jest w zieloną suknię i rozwiany, szkarłatny płaszcz. Lewą rękę
opiera na głowie swego atrybutu,
uskrzydlonego lwa, a prawą pisze
w księdze, na której widnieją słowa:
Initium Ewangelii Jesu Christi Filii
Dei sic (tłum. Początek Ewangelii
o Jezusie Chrystusie Synu Bożym,
jak).
Św. Łukasz (sygnatur J. Frank 1866) ukazany en face, odziany jest w fioletową suknię i ugrowy
płaszcz. W lewej ręce prezentuje
otwartą księgę, a drugą wskazuje na
zapisane słowa ewangelii: Fuit in
Diebus Herodis Regis Iudaeae Sacerdos Quidam Zaccharias de vice
Abia (tłum. Za czasów Heroda, króla
Judei, pewien kapłan Zachariasz
z oddziału Abiasza). W górnym le-

wym polu ukazany jest jego atrybut
– uskrzydlony wół.
Św. Jan (sygnatura - J.F.)
ubrany w zieloną suknię i szkarłatny
płaszcz przerzucony przez lewe
ramię, prawą dłoń z piórem wyciąga
w bok, a lewą podtrzymuje otwartą
księgę. Twarz odzwierciedla jego
niezwykłe przeżycia i wizje mistyczne. W księdze widnieją słowa: In
principio erat Verbum et Verbum
erat apud Deum et Deus erat Verbum (tłum. Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga i Bogiem było
Słowo). Za apostołem ukazany jest
jego atrybut – uskrzydlony orzeł.
Ostatnie
przedstawienia
zdobią sklepienia hemisferyczne
i ukazują czterech Ojców Kościoła6.
Także te polichromie wykonał Juliusz Frank. Postacie przedstawione
są na obłokach, frontalnie w pozycji
siedzącej.
Św. Ambroży (sygnatura J.F.) ukazany jest w stroju biskupim,
z twarzą okoloną długim, ciemnym
zarostem. Ubiór jego składa się
z białej alby, na którą nałożona jest
szkarłatna suknia i fioletowa kapa
z zieloną podbitką. Brzeg kapy obiega
złoty galon zdobiony perłami i rautami, a zapina czterolistna klamra dekorowana pośrodku kamieniem. Głowę
nakrywa mitra zdobiona złotymi galonami, perłami i rautami. Spod alby
wychodzą białe sandały ze złotymi
pasami. Święty lewą ręką podtrzymuje otwartą księgę, a prawą wertuje
w drugiej, leżącej na trzech księgach
zamkniętych. W leżącej księdze
widnieją pierwsze słowa z dwóch
hymnów: Aeterne Rerum Conditor
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(tłum. Wieczysty rzeczy Stworzycielu) oraz Te Deum Laudamus (tłum.
Ciebie Boże wychwalamy). Tradycja
Kościoła autorstwo hymnów przypisuje św. Ambrożemu. Przy lewej
nodze świętego ustawiony jest pszczeli ul – jego atrybut.
Św. Augustyn (sygnatura
- Jul. Frank 1867) w stroju pontyfikalnym, oczy skierowane ku niebu,
ukazany został w chwili zachwytu
nad tajemnicą Trójcy Świętej. Twarz
okala długi, ciemny zarost. Prawą
ręką podtrzymuje księgę wspartą na
kolanie, a lewą wyciąga w geście
otrzymania niewidzialnego daru.
Księgę w ozdobnej oprawie dekorują
kameryzowane okucia. Na granatową
szatę nałożona jest zielona tunika
oraz fioletowa kapa. Głowę nakrywa
zielona infuła. Tunikę, kapę i infułę
zdobi złoty galon wysadzanym
kamieniami. Z prawej strony klęczy
dziecko podając świętemu muszlę
z zaczerpniętą wodą. Dziecko
z odkrytym torsem ubrane jest
w czerwoną szatę z białą
podszewką.
Św. Grzegorz Wielki (sygnatura - J.F.) przedstawiony
w stroju pontyfikalnym, prawą ręką
błogosławi, a w lewej trzyma papieski krzyż. Twarz skupiona, pozbawiona zarostu, oczy skierowane
w dół. Ubrany jest w albę, złoty ornat
z fioletową podszewką i haftowanym
galonem, na ramionach nałożony
paliusz. Głowę nakrywa papieska
tiara z trzema koronami. Spod alby
wychodzą stopy obute w sandały.
Z lewej strony głowy świętego widnieje jego atrybut – gołębica Ducha

Świętego na tle złotego dysku.
Św. Hieronim (sygnatura F.J.) zapatrzony jest w księgę. Twarz
okala długi, biały zarost. Ukazany
w stroju kardynalskim, na który
składa się purpurowy płaszcz i kapelusz kardynalski. Lewą ręką podtrzymuje księgę opartą o kolano,
a w prawej trzyma gęsie pióro. Przy
prawej nodze świętego leży lew –
jego atrybut.
Wartości ikonograficzne
Dekoracja sklepienna tworzy
spójny program treściowy, w którym
zawarte są akcenty chrystologiczne, mariologiczne, eklezjologiczne i hagiograficzne. Wydaje się,
że najważniejszy jest wątek mariologiczny, ponieważ koresponduje
z pozostałymi malowidłami ściennymi w prezbiterium. Dekoracja ścienna nawiązuje do tajemnic różańcowych. W kopule
ukazane zostały sceny z tajemnic
chwalebnych. Pominięto tajemnicę
Zmartwychwstania, a wzbogacono
cykl narracyjny o scenę Zaśnięcia
Matki Boskiej. Jeden obraz ukazuje jednocześnie dwie tajemnice:
Wniebowzięcie i Ukoronowanie Matki Boskiej. Syn Boży zapoczątkował
Królestwo Niebieskie przez dzieło
Zbawienia i Odkupienia. Pozostawione odciśnięte stopy na obrazie
Wniebowstąpienie oznaczają, że po
śladach Chrystusa idą i przekazują
orędzie Zbawienia Jego uczniowie.
Bóg Ojciec z gołębicą Ducha św.
w szczycie kopuły niesie przesłanie
tajemnicy Stworzenia i Uświęcenia.
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Orędzie Zbawienia przekazali poprzez słowo pisane Ewangeliści.
Natchnieni wybrańcy porównywani
są do czterech filarów, na których
wznosi się Kościół. Ewangeliści
posiadają swoje atrybuty, które
znajdują odniesienia do Starego Testamentu. W Księdze Ezechiela (1,412) autor przedstawia chwałę Jahwe
oraz cztery uskrzydlone istoty żyjące
ciągnące rydwan Boga, z których
każda posiadała oblicze człowieka,
lwa, wołu i orła. Chrześcijańska tradycja dostrzega w wizji Ezechiela
zapowiedź i symbol czterech ewangelistów, ponieważ to oni ciągną rydwan Słowa Bożego ku człowiekowi.
Odniesienia do wizji Ezechiela
występują w Księdze Apokalipsy
przy opisie liturgii niebiańskiej (4,6).
Autor księgi ukazuje tron Boga
otoczony czterema uskrzydlonymi
istotami żyjącymi podobnymi do
człowieka, lwa, wołu i orła. Tajemnicze istoty adorują i strzegą tronu
Pana, podobnie jak ewangeliści
strzegą i przekazują Słowo Boże.
Istota z twarzą człowieka symbolizuje św. Mateusza, gdyż rozpoczyna
on swoje opowiadanie od ludzkiego
rodowodu Chrystusa. Istota podobna
do lwa oznacza św. Marka, ponieważ
pierwsze wydarzenie w pisanej
ewangelii, kuszenie Chrystusa, umieszcza na pustyni uważanej za siedlisko lwów. Symbol wołu odnosi
się do św. Łukasza, który rozpoczyna ewangelię od składania ofiar
w świątyni jerozolimskiej. Orzeł
symbolizuje św. Jana, ponieważ jego
ewangelia wzbija się na duchowe
wyżyny kontemplacji, podobnie jak

unoszące się pod niebo orły7.
Dalsze tematy hagiograficzne
przekazują wizerunki czterech Ojców
Kościoła Zachodniego. Symbolizują
jedność Kościoła Katolickiego,
a także wskazują na fundament
wiary opartej na nauce Apostołów
i tradycji. Dlatego często zestawiani są z czwórką Ewangelistów
i Proroków podkreślając łączność
i jedność w wierze. Ojcowie Kościoła
to świadkowie prawdziwej wiary
i symbol głoszenia ewangelii. Przy
wizerunkach świętych występują
atrybuty uniwersalne i indywidualne
odzwierciedlające niezwykłe wydarzenia odnotowane w ich żywotach.
Poczet rozpoczyna biskup Mediolanu
św. Ambroży (ur. ok. 340 – zm. 397).
Przedstawiany jest często z pszczelim ulem, ponieważ przy jego narodzeniu rój pszczeli otoczył niemowlę
zapowiadając pracowitość w służbie
Bożej i gorliwe głoszenie ewangelii.
Święty zasłynął z niezwykłego daru
oratorskiego i talentu pisarskiego.
To jemu przypisuje się autorstwo
jednych z najpiękniejszych hymnów w liturgii. Początkowe słowa
dwóch jego hymnów widnieją ma
podtrzymywanej przez świętego
księdze: Wieczysty rzeczy Stworzycielu oraz Ciebie Boże wychwalamy.
Kolejna postać to św. Augustyn ukazany w stroju biskupim, ponieważ
był biskupem Hippony w Afryce
Północnej, autor wielu traktatów
teologicznych (ur. 354 – zm. 430).
Przy świętym stoi dziecko - jego
atrybut indywidualny. Wyobrażenie
dziecka nawiązuje do wydarzenia
znad brzegu morza, gdzie święty
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spacerował rozważając tajemnicę
Trójcy Świętej. Jego uwagę zwróciło
dziecko, które czerpało muszlą wodę
z morza i przelewało do wykopanej
w piasku dziury. Wtedy zrozumiał,
że prędzej dziecko przeleje wodę
z morza do małego wgłębienia,
niż człowiek ogarnie swoją myślą
i pojmie tajemnicę Świętej Trójcy.
W stroju papieskim występuje św.
Grzegorz Wielki (ur. 540 – zm. 604)
zasiadający na Stolicy Piotrowej latach 590-604. Wyróżnikiem jego
ubioru jest tiara, krzyż i paliusz.
Tiara to symbol władzy papieża,
a trzy korony oznaczają władzę
uświęcania, nauczania i kierowania
oraz funkcję profetyczną, kapłańską
i pasterską. Trzy korony interpretowano także jako symbol kościoła
walczącego, cierpiącego i uwielbionego oraz znak tajemnicy Trójcy
Świętej. Liczbę trzy odnoszono też
do trzech cnót teologicznych (wiara,
nadzieja i miłość). W tiarze upatrywano również odniesienie do suwerennej władzy duchowej, władzy ziemskiej nad Państwem Kościelnym
oraz władzy nad pozostałymi
władcami chrześcijańskimi. Krzyż
papieski o trzech poprzecznych
belkach przysługuje tylko Ojcu
Świętemu. Trzy belki oznaczają
potrójną funkcję papieże: Patriarcha
Zachodu, Biskup Rzymu i Następca
św. Piotra. Paliusz do VI wieku
przysługiwał tylko papieżowi i był
oznaką godności i władzy pasterskiej. Na paliuszu wyszywano sześć
czarnych krzyżyków oznaczających
cztery cnoty kardynalne (męstwo,
sprawiedliwość,
roztropność

i wstrzemięźliwość) oraz życie aktywne i kontemplacyjne (via activa
i via contemplativa). Atrybutem indywidualnym Grzegorza Wielkiego
jest gołębica Ducha Świętego. To
pod Jego wpływem święty dokonał
reformy liturgii, śpiewu kościelnego
oraz pozostawił po sobie spory dorobek literacki. Znane są jego Dialogi, Reguła pasterzowania, Sakramentarz, oraz liczne homilie i aż 852
listy. Symboliczne odniesienia posiada błogosławiąca dłoń św. Grzegorza. Trzy palce złożone oznaczają
Trójcę Święta, a pozostałe wyprostowane symbolizują dwie natury
Chrystusa – boską i ludzką. Ostatnia
postać to św. Hieronim (ur. ok. 340
– zm. 419/420) często ukazywany
jako kardynał, chociaż nigdy nim
nie był, ponieważ ta godność jeszcze wtedy nie istniała. Prawdopodobnie dlatego przedstawiano świętego
w stroju kardynalskim, gdyż jakiś czas
był sekretarzem papieża Damazego
I. Księga i pióro to atrybuty najbardziej oddające jego osobowość.
Hieronim poświęcił się pracy pisarskiej. Jest autorem wielu dzieł teologicznych. Do najważniejszych
jego osiągnięć należy przekład Pisma Świętego na język łaciński tzw.
Wulgata. Po-wszechnie przyjęta
jako tekst urzędowy, pozostała na
długie stulecia jedynym autorytatywnym przekładem ksiąg natchnionych. Indywidualnym atrybutem
świętego to lew. Pisma hagiograficzne przekazują, że święty wyjął cierń
z łapy lwa i od tego czasu zwierzę
już go nie opuszczało.
Polichromia świętogórskiej
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świątyni do dzisiaj zachwyca
świeżością i pięknem wzbudzając uznanie dla jej twórców i zleceniodawców. Na podkreślenie zasługuje
troska i pietyzm ówczesnych filipinów o piękno powierzonej ich
pieczy świątyni. Naoczny świadek
tamtych wydarzeń pisze: W roku
więc 1861 postanowionem zostało,
dokonać dzieła zacnych przodków,
całkowitem wewnętrznem odnowieniem kościoła; ażeby zaś nie uchybić
stylowi pierwotnemu, wysłany był do
Wenecyi X. Bernard Preibisz, jako

wyćwiczony w sztuce malarskiej8.
Powierzenie ks. Bernardowi Preibiszowi odpowiedzialności za prace
renowacyjne i upiększanie świątyni
okazało się słuszne i zaowocowało
dziełami wybitnymi. W odnowienie
świątyni uczestniczyła cała wspólnota filipińska. Wybierano mistrzów
najlepszych, którzy pozostawią
dzieła najpiękniejsze, bo wierzyli, że
tylko to co najlepsze i najpiękniejsze
należy ofiarować Bogu.
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Autorytety
Krystian Jobczyk

Karol Wojtyła – wielkość bez fasady
Postać
niezapomnianego
papieża-Polaka, którego niezatarte
wspomnienie nosi chyba każdy
mieszkaniec ziemskiego globu, niezwykle trudno oddać w kilku słowach,
a nawet akapitach. Mimo to, a także
pomimo setek tysięcy komentarzy,
uwag i odniesień do osoby tego
wielkiego papieża, jego nauczania
i form aktywności w świecie, warto
po raz kolejny – wobec zbliżającej
się daty jego beatyfikacji – przybliżyć
sobie nie-jednowymiarowy profil tego niezwykłego człowieka.
Szczególnie interesującym wydaje
się zwłaszcza pytanie, co stanowi
istotę niezwykłości tego Wielkiego
Następcy Księcia Apostołów. Warto podjąć także trud zrozumienia,
co chce wyrazić Kościół poprzez
akt beatyfikacji drogiego nam Jana
Pawła II. Niniejszy mini-esej będzie
pewną – z konieczności skromną
i ograniczoną – próbą odpowiedzi na
te dwa pytania.
Wczesną młodość Karola
Wojtyły charakteryzowało żywe
zamiłowanie do literatury i teatru, zwłaszcza romantycznego.
Wyrazem tego zamiłowania było
podjęcie przez 18-letniego Wojtyłę
studiów filologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od samego
początku swojego pobytu na uczelni
zaczęła ujawniać się „cicha odwaga”
młodego wadowickiego studenta,
niepoddającego się częstemu w II
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Rzeczpospolitej
„ostracyzmowi”
wobec narodowości żydowskiej.
W początkowym okresie studiów
student Wojtyła rozwijał swoją
aktorską pasję, zwłaszcza pod okiem Mieczysława Kotlarczyka na
deskach konspiracyjnego „Teatru
Rapsodycznego”. Z czasem pasja
ta ewoluowała w stronę w teologii
duchowości i filozofii, a związana
była z podjętą w 1942 roku decyzją
o wstąpieniu do konspiracyjnego
seminarium duchownego. Decyzja o wyborze stanu duchownego,
zarówno w czasach okupacji, jak
i w powojennej rzeczywistości PRL-u
stanowić musiała wyraz heroicznej
wręcz odwagi i głęboko ugruntowanych potrzeby służby Kościołowi
i innym. W trudach zmagania
z powojenną rzeczywistością nie
zabrakło młodemu ks. Wojtyle czasu
i motywacji do pogłębiania swojej intelektualnej formacji, czego wyrazem
był okres studiów na rzymskim
„Angelicum”, uwieńczony obroną
pracy doktorskiej o doktrynie wiary
u św. Jana od Krzyża w 1948 roku.
Droga dalszych poszukiwań kieruje
młodego ks. Wojtyłę w stronę metaetyki, czego wyrazem jest jego rozprawa habilitacyjna „Ocena możliwości
zbudowania etyki chrześcijańskiej
na założeniach systemu etycznego
Maxa Schellera”. Znamiennym rysem późniejszego okresu profesury
na KUL-u oraz biskupiej posługi

w Krakowie zdaje się być daleko
idąca, przepojona głębią otwartość
Karola Wojtyły na świat ludzkich
potrzeb. Zewnętrzne przejawy tej
otwartości, a zarazem zwyczajności
odczytywano często jako nielicującą
z akademickimi i kościelnymi standardami nonszalancję: przetarta
sutanna i zacerowany płaszcz,
zbyt poufałe relacje z akademicką
młodzieżą i ta dziwna łatwość
dyskutowania o seksualnej etyce.
Towarzyszyła temu wszystkiemu
pewna odwaga w małych i wielkich
sprawach; odwaga
zwykłej codziennej dobroci, ale i
odwaga otwartego
uświadomienia
soborowemu audytorium potrzeby
ponownego
przedyskutowania
schematu Konstytucji
„Gaudium
et spes”. W kolejnych latach kardynalatu także nietrudno odnaleźć
przejawy
duszpasterskiej aktywności, wyłamującej
się ustalonym kanonom i normom. Aktywność tę znamionuje
niebywała zdolność łączenia funkcji
w watykańskich dykasteriach i
duszpasterskiej pracy w metropolii
krakowskiej z pracą naukowodydaktyczną. Towarzyszyła temu
potrzeba nieustannego doskonalenia – duchowego i intelektualnego,
nawet podczas długiej procedury liczenia głosów na ostatnim konklawe
1978 roku…
Zwielokrotnienie i geogra-

ficzne rozszerzenie tej aktywnej
otwartości na świat i człowieka
stanowiło jakże istotny rys 27-letniego pontyfikatu. Odwaga i szczera
zwyczajność znajdowała wielokrotnie wyraz w upominaniu się o
prawa najuboższych, o prawo do
życia
i godnej śmierci, w trosce
o sprawiedliwe prawodawstwo i w
głośnym nawoływaniu Europy do
powrotu do swoich chrześcijańskich
źródeł. Cele te realizował Jan Paweł
II
w nad wyraz oryginalny
i niespotykany w dziejach papiestwa
sposób: odbył 104
podróże apostolskie do wszystkich kontynentów
świata,
udzielał
telewizyjnych
i prasowych wywiadów, jako pierwszy papież pisał
książki i poematy
i jako jedyny…
jeździł na nartach.
Charakter odbywanych podróży
i spotkań znacząco
przekraczał jednak
ramy dyplomatycznych protokołów
i zasad, stanowiąc nowy i niespotykany dotąd sposób powrotu do apostolskich źródeł katolicyzmu.
Niewątpliwie, bardzo trudno
objąć tę wielowymiarową działalność
i osobę papieża-Polaka – nie
mieszcząca się łatwo żadnych analizach i porównaniach. Niewątpliwie
da się jednak odnaleźć pewien
znamienny rys dla całego fenomenu osoby papieża Wojtyły. Stanowi
go niewątpliwie pełna autentycznej
i głębokiej pokory, religijnie ugrun-
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towana, otwartość na współczesny
świat i jego potrzeby. To ona zdaje
się tłumaczyć odwagę papieskich
wystąpień, odwagę mówienia „nie!”,
wbrew współczesnym konformistycznym tendencjom. Odwaga ta
posiadała także swoje drugie, intelektualne uzasadnienie; wynikała
z doskonałej orientacji papieżaPolaka we współczesnych prądach
kulturowych i wynikach nauk
przyrodniczych; była wynikiem
wcześniejszych doświadczeń Karola
Wojtyły jako aktywnego intelektualisty i kardynała-poligloty. Było
w całej aktywności Karola Wojtyły
swoiste (i zbawienne!) odwrócenie pewnego porządku ustalonych
konwencji i utrwalonych rytuałów.
Można odnieść wrażenie, że to nie
sprawowane funkcje i piastowane
godności kształtowały oblicze o zachowanie Karola Wojtyły, lecz to on
nadawał im nowe znaczenie, sens
i wizerunek. W konsekwencji –
zgodnie z duchem „Redemptor
hominis” – zdawał się papież bardzo
odważnie i wszechstronnie podążać
drogą wyznaczoną przez problemy
świata i współczesnego człowieka.
Fenomen świętości Karola
Wojtyły – papieża i wielkiego humanisty – zdaje się jednak wskazywać,
że nie mógłby on zaistnieć (przynajmniej w tak jaskrawej postaci), gdyby
nie kilka (zapomnianych nieco) postaci, bez których wyniesienie Karola
Wojtyły na Tron Piotrowy byłoby
niemożliwe. Pierwszą z nich jest duchowy nauczyciel młodego studenta,
krakowski krawiec Jan Tyranowski,
drugą – „Książę Niezłomny” kard.
Adam Sapieha, który jako pierwszy
dostrzegł młodego księdza Wojtyłę.
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Intelektualny format i głęboką
religijność biskupa i arcybiskupa
Wojtyły dostrzegł i wyeksponował
papież Paweł VI, wynosząc go m.in.
w 1967 do kardynalskiej godności.
Wreszcie, nieocenione wydają się
także zasługi kard. F. Königa podczas konklawe 1978 roku, który
jako pierwszy z purpuratów wskazał
kardynała z Krakowa jako godnego
następcę Jana Pawła I.
Jaką treść niesie zatem akt
beatyfikacji naszego wielkiego rodaka? Oznacza on, że Kościół chcę
uczynić obraz życia tego papieża,
jego otwartość, nonkonformizm
i głęboką pokorę swoistym wzorcem
– po pierwsze dla Kościoła, po
wtóre dla każdego chrześcijanina.
Oznacza to, że Kościół opowiada się
za Wojtyłowym hasłem „Człowiek
drogą Kościoła”. Można pokusić
się o stwierdzenie, że beatyfikacja
Jana Pawła II będzie beatyfikacją
w pewnym sensie szczególną na
tle wszystkich dotychczasowych.
Przede wszystkim dlatego, że siła
i głębia wewnętrznego przekonania
miliardów ludzi o świętości Jana
Pawła II przerasta ramy związanego
z beatyfikacją uznania prawa do lokalnego kultu osoby błogosławionej. Być
może ta okoliczność stanowi dobrą
okazję, byśmy spojrzeli na nowego
błogosławionego nie przez pryzmat
jego relikwii, lecz przez pryzmat
wciąż świeżej jego obecności wśród
nas, jego ojcowskiego uścisku i dobrotliwego uśmiechu i pełnych troski słów. Niech ta obecność inspiruje
nas jednak do twórczej i nieustannej
przemiany swojego chrześcijaństwa.

Księgowa radzi
Elżbieta Fekecz

Tysiące pytań i…

JEDNO OKIENKO

W obecnym numerze Róży
Duchownej chciałabym zająć się
niezwykle ważną sprawą zakładania
firm i zmian jakich dokonujemy w
już istniejących firmach, czyli słów
kilka o tzw. „ JEDNYM OKIENKU”.
Nie wiem kto pierwszy
wpadł na ten pomysł, ale oceniając
efekt prac końcowych jestem pewna, że opracowała to osoba, która
nie miała zupełnie do czynienia
z działalnością gospodarczą. Dlatego
właśnie postanowiłam szczegółowo
opisać cały przebieg przepływu dokumentów i przedstawić obowiązki
spoczywające na właścicielu firmy.
Pierwszym bardzo ważnym
krokiem
przed
rozpoczęciem
działalności
gospodarczej
jest
zastanowienie się jaki rodzaj
działalności ma prowadzić firma
i należy tu bardzo szczegółowo
określić numery PKWiU , które
można wyszukać na stronie internetowej Urzędu Statystycznego. Ja
zawsze zachęcam wszystkie osoby
do szerokiego opisania planowanej
działalności, aby co chwilę nie
zmieniać wpisu, bo jest to niepotrzebna strata czasu. Na pierwszym miejscu zawsze trzeba wpisać podstawowy
rodzaj naszej działalności.
Należy bardzo uważnie
wypełnić druk EDG (można go
pobrać z internetu, z Urzędu Skarbowego lub z Urzędu Gminy).

Przed wypełnieniem trzeba dobrze zapoznać się z drukiem, aby
zaznaczyć prawidłowe kwadraciki
i podać wg treści wniosku prawidłowe
dane. Najpierw proszę zaznaczyć
rodzaj składanego wniosku jest 5
możliwości wg załączonej legendy.
Następnie proszę najlepiej drukowanymi literami wypełnić
dane identyfikacyjne
wnioskodawcy
i
adres
zamieszkania.
Jeśli działalność
będzie prowadzona
w miejscu zamieszkania, to należy
w Urzędzie Gminy
okazać akt własności
lub
najmu
lokalu.
W
sytuacji
kiedy
będziemy
prowadzili
działalność gdzie indziej,
to musimy okazać umowę
najmu. Adres prowadzonej
działalności proszę wpisać
w kwadraciku 09.
Kolejne
punkty
wypełniamy w następujący
sposób:
• 10. Oznaczenie pracodawcy - w tym miejscu proszę
wpisać nazwę swojej firmy,
imię i nazwisko
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rubrykę, wpisując tylko nazwę skróconą firmy. Jest to
istotna informacja, niezbędna
do wpisywania na deklaracjach składanych co miesiąc
do ZUS-u.
Dlatego nie wolno tu zostawić pustego miejsca. Obok
należy wpisać datę rozpoczęcia działalności. Jest to niezwykle ważne, bo z tą datą
będzie zgłoszona nasza firma
do ZUS-u ( druk ZFA ) i właściciel ( druk ZUS ZUA lub
ZUS ZZA ).
Proszę pamiętać o tym, że osoby
prowadzące działalność gospodarczą
co miesiąc płacą:
1/ składkę na ubezpieczenie
społeczne tj. 51
2/ składkę na ubezpieczenie
zdrowotne tj. 52
3/składkę na FP i FGŚP tj.
53, lub tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli właściciel firmy
jest zatrudniony na umowę pracę
i otrzymuje co najmniej minimalne
wynagrodzenie co miesiąc.
Od pewnego czasu składka
na ubezpieczenie zdrowotne jest
niepodzielna. Oznacza to tylko tyle,
że bez względu na to czy firmę otwieramy pierwszego lub ostatniego dnia
miesiąca, to wysokość tej składki za
dany miesiąc jest taka sama. Dlatego
najlepiej jest rozpocząć działalność
gospodarczą na początku miesiąca.
W następnym kwadracie
proszę wpisać rodzaje działalności
gospodarczej, należy tu podać symbole PKWiU z 2008 roku. Na kolejnej stronie wniosku proszę koniecznie podać numer swojego telefonu.
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W pozycji 26, proszę zaznaczyć
rodzaj prowadzonej dokumentacji:
-księgi rachunkowe
-podatkowa księga przychodów
i rozchodów
-inne ewidencje
-nie jest prowadzona
Jeśli będzie to spółka cywilna, to proszę zaznaczyć tak
w kwadracie 29. Na dole wniosek
musi być koniecznie podpisany przez
wnioskodawcę.
Do głównego wniosku EDG
można również dołączyć dodatkowy
wniosek EDG - RB tj. informacja
o kontach bankowych. Proszę
uważnie
przeczytać
instrukcję
wypełnienia, aby nie popełnić błędu
w trakcie wpisywania kont bankowych. W pozycji 05, należy podać rachunek, na który będzie dokonywany
zwrot podatku VAT wykazywany
w deklaracji. Proszę na dole podpisać
wniosek.
Tak wypełniony wniosek pozostawiamy w Urzędzie Gminy i po
kilku dniach możemy odebrać wpis
do ewidencji działalności gospodarczej. Odbierając ten dokument proszę
wyjątkowo uważnie go przeczytać
i sprawdzić, czy wszystkie dane są
zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli
zauważycie Państwo jakiś błąd,
to proszę to od razu zgłosić do poprawienia przez urzędnika.
Poprawny wpis do ewidencji
działalności gospodarczej z urzędu
jest przekazywany do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
lub KRUS-u.
Osobiście musimy zgłosić się
do ZUS-u, aby dokonać zgłoszenia
siebie do opłacania składek wszy-

stkich, lub tylko zdrowotnej. Z kolei w Urzędzie Skarbowym musimy
wypełnić oświadczenie o wyborze
opodatkowania
podatkiem
dochodowym od osób fizycznych i prowadzonej dokumentacji rachunkowej.
W pozycji 57, oświadczenie musimy
podpisać. Jeśli od pierwszego dnia
prowadzenia działalności decydujemy sie być płatnikami VAT-u,
musimy w Urzędzie Skarbowym
wypełnić ostatni już dokument –
zgłoszenie rejestracyjne w zakresie
podatku od towarów i usług i uiścić

stosowną opłatę w kasie Urzędu. Po
otrzymaniu z Urzędu Statystycznego
naszego numeru REGON możemy
wyrobić sobie pieczątkę naszej firmy.
Musi tam być podana nazwa firmy,
imię i nazwisko, adres, NIP, REGON
i telefon.
Teraz już możemy rozpocząć
pracę na rzecz rozwoju własnej firmy
według naszych marzeń i realnych
możliwości rynkowych.

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

Rozważania o modlitwie cz. 1

Na samym początku naszych
rozważań nad zagadnieniem modlitwy, zastanówmy się czym ona
w ogóle jest, jak jest definiowana
(oczywiście nasze rozważania na ten
temat prowadzić będziemy w aspekcie wiary chrześcijańskiej). Najprostsza definicja modlitwy zamyka się
w dwóch krótkich słowach: dialog
z Bogiem. Warto jednak tą krótką
definicję rozwinąć, ponieważ jako
chrześcijanie mamy świadomość
tego, iż nie jest to zwykły dialog, taki
jaki często prowadzą między sobą
ludzie.
Już św. Jan Damasceński
pisał, że: modlitwa to wzniesienie
duszy do Boga, a św. Augustyn dodawał, że: jest to serdeczne wzniesienie duszy do Boga. Z racji tego,
iż modlitwa najbardziej i najczęściej

kojarzy nam się z prośbami zanoszonymi do Stwórcy, można ją również
zdefiniować jako uniesienie duszy
w prośbach o rzeczy godziwe.
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Reasumując powyższe definicje
stwierdzamy, że modlitwa to wzniesienie duszy do Boga, by spełnić
nasze powinności względem Niego
i wyprosić sobie łaski, abyśmy za
ich pomocą stawali się lepszymi,
dla większej chwały Bożej i Matki
Przenajświętszej.
W przytoczonej definicji widać, że modlitwa jest pewnym wysiłkiem, a świadczy o tym wyrażenie:
wzniesienie duszy. Owo „wzniesienie”, to moment oderwaniem się
od codzienności, aby rzeczywiście
nasza dusza mogła wznieść się do
Boga. Wznieść się, czyli zacząć wypełniać nasze myśli Bogiem. Takie
wzniesienie myśli ku Stwórcy sprawia, że modlitwa staje się również
naszą formą poznawczą Boga. Jeśli
nasze serce jest czyste to takie poznawanie Boga jest bardzo kojące
i wyzwalające stałą tęsknotę za Nim,
która sprawia, że Człowiek pragnie
nie tylko mówić, ale i słuchać Boga
w izdebce swej duszy, w Słowie Bożym i w otaczającym Go świecie.
Jak widać nasz dialog z Bogiem angażuje w pierwszej kolejności naszą duszę, ale także nasze
ciało, chociażby w aspekcie jakim
jest poszukiwanie czasu i miejsca na
modlitwę.
Już w Starym Testamencie
zauważamy, że Człowiek składał
swoją ofiarę w miejscu, gdzie silnie
doświadczył obecności Boga – później miejscami, do których należało
się udać na modlitwę była synagoga
i oczywiście Świątynia Jerozolimska. Inne postrzeganie tego zaga-

dnienia pokazuje nam Jezus, który
będąc Synem Bożym ma z Nim szczególną relację, dla naszego poznania
zupełnie niedostępną. Chrystus ukazał nam, że dla człowieka, przepełnionego miłością do Boga miejscem
modlitwy staje się każda przestrzeń,
w której możemy przebywać z Nim
sam na sam. Mając taką wiedzę Jezus nie lekceważył jednak Świątyni
Jerozolimskiej – szczególnej przestrzeni Bożej obecności, która miała
dla Niego ogromne znaczenie.
Jak dawniej, tak i dziś Człowiek może doświadczyć Boga
w każdym miejscu, choć główną przestrzenią, dialogu z naszym
Stwórcą jest kościół – miejsce,
w którym nabieramy głębokiej świadomości Wszechobecności Bożej.
Dopiero w kościele jesteśmy w stanie tak naprawdę prowadzić dialog
ze Stwórcą. Do Boga możemy się nie
tylko modlić, ale także słuchać Go
w każdym miejscu, bo zawsze jest
obecny w naszym sercu, czystym
sercu.
Z powyższego, krótkiego
rozważania wynika, że modlitwa
to ogromy dar dany nam od samego Boga, dar dzięki któremu możemy Go poznawać, zakochiwać się
w Nim, ale i dzięki niemu „zmieścić”
tak wiele w naszych sercach. Czasami jednak zamiast – w czasie dialogu
– przedstawić i oddać wszystko, co
nosimy w sercu Bogu i Jego Wszechmocy, „zabieramy” to z powrotem
i długo chodzimy z „niepotrzebnym
bagażem”…, ale to już temat na inne
rozważanie. 				

Porady duchowe
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Posyłam was
now. Piotr Nowak COr

Związani jedynie

więzią wzajemnej miłości
Wyjątkowość powołania filipińskiego polega na wyborze jakby
trzeciej drogi między kapłaństwem
diecezjalnym-świeckim, a życiem
zakonnym. Owa wyjątkowość zaznacza się także w kształcie i sposobie funkcjonowania Kongregacji. Tym, co urzeka w spotkaniu ze
wspólnotą filipińską
jest jej wyraźnie rodzinny charakter. Bowiem pragnieniem św.
Filipa było, by współbracia żyli na wzór
wspólnoty pierwszych
chrześcijan, mających
jedno serce i jedną
duszę. Wpojenie ducha rodzinnego było tym ważniejsze, że wspólnotę nie miały scalać
żadne reguły czy tradycyjne śluby,
lecz tylko więź wzajemnej miłości.
Zatem w każdej Kongregacji możemy dostrzec jakby nadprzyrodzoną
rodzinę, nacechowaną tym, co charakteryzuje ludzką rodzinę, a więc:
miłością, szacunkiem, braterstwem,
poświęceniem, oddaniem czy solidarnością. Jedność wspólnoty opiera
się także na przekonaniu, że każdy z
jej członków jest jakby narodzony do
niej.
W praktyce familiarny charakter wspólnoty odzwierciedla się

przede wszystkim w spotkaniu na
modlitwie, szczególnie na Eucharystii, będącej ośrodkiem całego życia
i jedności. Obok wspólnoty ołtarza
istotna jest także wspólnota stołu, a
więc pogodny czas spędzony na posiłku, zawsze w gronie współbraci,
będący też okazją do dzielenia się
codziennymi doświadczeniami.
Jedność
wspólnoty daje również
możliwość zespołowego podejmowania różnych zadań duszpasterskich, przez to optymalną ich realizację.
Jest to jednak zawsze
gotowość do rezygnacji
z doskonałości na rzecz jedności, czyli umiejętność przedkładania jedności nad efektywność
działań. Braterstwo przejawia się
we wspólnym radowaniu się z sukcesów współbraci, ale i wsparciu
w trudnościach, zgodnie ze wskazaniem Ewangelii: Jedni drugich brzemiona noście.
Święty Filip pozostawił oratorianom znaczny obszar wolności,
m.in. w decydowaniu o rodzajach
posługi pełnionej we wspólnocie i poza nią, z uwzględnieniem
zdolności i talentów, które każdy
z członków wnosi do niej jako osobi-
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sty dar. Ponieważ wolność nie może
krępować współbraci, toteż osobiste
plany i pragnienia konfrontuje się
z wolą całej wspólnoty, nawet
z umiejętnością pokornej rezygnacji
z nich. Wszakże istotne sprawy dla
życia i funkcjonowania Kongregacji
omawia się i decyduje gremialnie.
Należy również zauważyć, że
w życiu Kongregacji zrezygnowano
z wszelkich zależności hierarchicznych, zatem wszyscy członkowie
są między sobą równi i kochają się
jak bracia. Natomiast najwyższy
przełożony (superior) jest uważany
za pierwszego wśród równych, z fundamentalnym zadaniem utrzymywania jedności we wspólnocie.

Wreszcie rodzinny charakter
wspólnoty spełnia się w obliczu
choroby i starości współbraci,
którzy do ostatnich chwil życia
przebywają w klasztorze, otoczeni
troskliwą opieką konfratrów. Należy
dodać, że życie we wspólnocie
i nieustanna gotowość do spotkania
ze współbratem, równocześnie
kształtuję postawę otwartości na
każdego człowieka potrzebującego.
W świecie, który nierzadko
zapomina o ideale rodziny, tak
funkcjonująca rodzina filipińska
staje się urzeczywistnieniem ideału
ewangelicznego i świadectwem dla
świata: Jak oni się miłują.

Modlitwa o rozpoznanie drogi życia
Boże przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia
- pomóż mi je znaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
coś Ty dla mnie zamierzył
i do czego sposobił jeszcze
w łonie matki.
Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.
Pójdę gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie
kochasz i chcesz mego dobra.
Poprowadź mnie po
ścieżkach Twoich.
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MŁODZIEŻ W KOŚCIELE
Jak Kościół „spotyka się” z młodzieżą
i jak młodzież „spotyka się” z Kościołem…
XXI wiek to bardzo trudny
czas dla Kościoła. W zabieganym,
zapracowanym, pełnym różnego
typu rozrywek świecie człowiek
często zatraca siebie, zatraca swoją
wiarę…
Na oddziaływanie to szczególnie narażony jest młody człowiek,
który dopiero wkracza w dorosłe życie i musi podejmować ważne, nieraz bardzo trudne, rzutujące na jego
przyszłość decyzje. Jak radzi sobie z
problemami? Jak postrzega relacje
Kościół – Młodzież?
Zapytaliśmy o to trzy dziewczyny Agatę, Kasię i Michalinę. Posłuchajmy co miały do powiedzenia.
Agata: Już w pierwszej chwili, gdy
usłyszałam temat, naszej rozmowy
pomyślałam, że nie będzie łatwo,
gdyż moim zdaniem relacja Kościoła
– Młodzież to kwestia bardzo złożona.
Mając na myśli młodzież nie mamy
bowiem do czynienia z jednolitą
w poglądach i zachowaniach grupą
społeczną. Podobnie jest z księżmi,
którzy jako przedstawiciele Kościoła,
mający spełniać rolę opiniotwórczą
i pomagać nam w dokonywaniu
właściwych wyborów, często mają
odmienne zdanie na wiele istotnych
tematów. Kościołowi zależy na
dobrych relacjach z młodymi ludźmi
i wychodzi im na przeciw chociażby
poprzez katechezę szkolną. Niestety

problemem w tym, że często pracę
katechety podejmują niewłaściwi
ludzie, którzy zapewne mają dużą
wiedzę na tematy związane z wiarą,
ale nie potrafiący jej przekazać
w odpowiedni – ciekawy sposób,
narzucając często swoje zdanie
i w ogóle nie podejmując z młodzieżą
dialogu.
Kasia: W dzisiejszych czasach z Kościołem kojarzone są różne stereotypy, które mają ogromny wpływ na
kształtowanie się stosunku młodego
człowieka do tej instytucji. Niestety
niewielu kapłanów i katechetów podejmuje się zadania zwalczenia tych
negatywnych opinii, nie zachęcając młodzieży do przynależności do
wspólnoty. Wbrew pozorom wystarczy niewiele, by zmienić nastawienie młodych ludzi. Przede wszystkim
warto prowadzić z nimi rozmowy.
Trzeba podejmować różne nurtujące
ich tematy, do czego dobrą okazją
są np. spotkaniach przygotowujące
do bierzmowania lub lekcje religii,
mogące moim zdaniem, przynieść
więcej korzyści niż nauka typowo
książkowa, która młodych ludzi po
prostu nudzi albo jest dla nich niezrozumiała. Poza tym dając nam
szansę na wypowiedzenie swojego
zdania, uświadamia się nam, że to co
my sądzimy kogoś obchodzi i że nie
jesteśmy przez niego lekceważeni.
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Owocuje to tym, iż darzymy kapłana/
katechetę zaufaniem, które jest ważną
podstawą porozumienia. Taka forma
nauki prowadzona jest m.in. przez
księdza katechetę w Gimnazjum nr 1
w Gostyniu, a także na spotkaniach
przygotowujących do bierzmowania
przy kościele farnym.
Michalina: Stosunku młodzieży do
Kościoła nie można generalizować,
Kościoła do młodzieży również. Jest
mnóstwo duszpasterstw, czy innych
grup młodzieżowych, gdzie młodym
pokazuje się, że Kościół to nie tylko
modlitwa, ale też integracja, odkrywanie sensu wiary i poznawanie nowych rzeczy. Niestety nie każdy ma to
szczęście i nie każdy otwiera się na
Kościół, albo to Kościół nie otwiera się niego. Współcześnie młodzi
ludzie chodzą na Mszę Świętą tylko
i wyłącznie dlatego, że każą im to
robić ich rodzice, mimo tego że sami
nie widzą w tym głębszego sensu.
Z kolei katecheza w szkole to tylko
kolejny obowiązek dla młodego człowieka. Lekcja religii nie przypomina
lekcji, na której można zbliżać się do
Boga lub uczyć się żyć według przykazań. Młodzież chciałaby widzieć
w katechecie pewnego rodzaju oparcie i odpowiedź na trudne pytania –
tego właśnie oczekuje!
Agata: Ja trafiłam na bardzo dobrego katechetę, ale religia w szkole to
nie jedyny sposób, w jaki spotykam
się z Kościołem. Jako uczennica 3.
klasy Gimnazjum, niedługo przystąpię do sakramentu bierzmowania.
Z rozmów ze znajomymi wiem, że
księża prowadzący spotkania podchodzą do sprawy różnie. Część
z nich naprawdę angażuje się

Do refleksji

- 44 -

w przygotowanie młodych do przyjęcia Darów Ducha Świętego, ale niestety czasem dzieje się też tak, że owo
przygotowanie kończy się na wpisaniu do zeszytu ćwiczeń kilku podyktowanych przez kapłana zdań i sprawdzeniu obecności. Oczywiście, ma to
swoje plusy, wiele osób cieszy się, że
nie musi długo marznąć w zimnym
kościele, ale chyba nie na tym polega
przygotowanie do Sakramentu?
Kasia:
Jeśli
chodzi o Mszę
Świętą, to osoby które przepytałam
odpowiadały, że miło byłoby gdyby
chociaż jedna niedzielna liturgia
w miesiącu poświęcona była
całkowicie młodzieży, ich problemom
i aktualności nauk Pisma Świętego
w ich życiu. Takie msze, mogłyby
być także organizowane przy udziale
różnych
grup
młodzieżowych
i stowarzyszeń, tak jak odbywa się
to np. w Bazylice Świętogórskiej,
gdzie dodatkową oprawę stanowi
gra na ciekawych instrumentach
– gitarach, bębnach itp., na wzór
liturgii
odprawionej
podczas
spotkania młodzieżowego „Agrafka”
w Lesznie. Taka forma zdecydowanie
bardziej zaciekawiłaby i zachęciła
młodych ludzi do uczestnictwa
w nabożeństwie. Bardzo fajnym
pomysłem jest także organizowanie
rekolekcji, takich jak Filipińskie Dni
Młodzieży, ponieważ w dzisiejszych
czasach wiele osób wstydzi się
swej religijności i wiary, a podczas
takich spotkań poznaje ludzi, którzy
mają podobne wartości, nie musi się
niczym krępować, a przede wszystkim
uświadamia sobie, że nie jest sam.
Michalina: Młodzi ludzie szukają autorytetów i ważne jest to, żeby

w życiu spotkali osobę, która skieruje ich na dobrą drogę, pokaże jak
się modlić i będzie przypominała
o obecności Boga. Taką osobą z pewnością powinien być katecheta, gdyż
jak wiadomo nie zawsze można liczyć
na rodziców czy znajomych. Pisząc
to brałam pod uwagę wypowiedzi
moich rówieśników. Bez wątpienia
młodzież ma problem z Kościołem,
a Kościół z młodzieżą i należy mówić
o tym głośno, a także dokładać wszelkich starań, by problemy rozwiązać.
Agata: Mam kilku antyklerykalnych znajomych. Twierdzą oni, że
tolerują osoby wierzące w Boga
i że On sam być może nawet istnieje, ale sam Kościół krytykują. Uważają, że głosi treści nieaktualne od
co najmniej kilkuset lat, że to po
prostu zwykła, komercyjna instytucja. Mają również swoje, złe zresztą,
zdanie o księżach, jako o „pedofilach
w czarnych sukienkach”. Przepraszam za stwierdzenie, ja tylko cytuję. Pomimo swoich poglądów chcą
jednak przystąpić do bierzmowania,
aby „mieć papier”, a na religię chodzą, bo każą im rodzice. Kilkoro moich szkolnych znajomych należy też
do DM „Źródło” działającego przy
parafii pw. św. Małgorzaty. Bardzo
mnie to cieszy, że nie wszyscy moi
rówieśnicy ulegli panującej teraz
modzie na ateizm. Niestety tak właśnie jest, wiele osób podaje się za
niewierzących, wstydząc się swojej
wiary. To jak młodzież odchodzi od
Kościoła szczególnie widać na szkolnych rekolekcjach. To przerażające,
kiedy widzę, ile osób nie umie wykonać znaku krzyża lub nie zna podstawowych liturgicznych formuł. Oso-

biście zostałam wychowana w wierze katolickiej, ale z doświadczenia
wiem, że samo wychowanie nie wystarcza. Moja wiara, tak naprawdę
dziecięca, rozwinęła się dopiero, gdy
zaczęłam uczestniczyć w Filipińskich
Dniach Młodzieży, a z czasem także
włączyłam się w działalność Duszpasterstwa Młodzieży Oratoryjnej na
Świętej Górze, do którego wszystkich
młodych ludzi z całego serca zapraszam!
Podsumowując
wypowiedzi dziewczyn stwierdzić można,
że relacja pomiędzy Kościołem
a Młodym Człowiekiem pozostawia
wiele do życzenia. Miejmy jednak
nadzieję, że Ci którzy wytrwali przy
swojej wierze staną się apostołami
dla swoich przyjaciół, którzy jak wynika z powyższych wypowiedzi, nie
do końca zdają sobie sprawę z tego
co robią i ulegają dziwnym modom…
Wierzymy w to, że wreszcie zrozumieją ile tracą, powrócą do Kościoła,
a przez to do Boga, będą radować się
z przynależności do wspólnoty Dzieci Bożych i zaśpiewają radośnie
hymn młodzieży:

Jusus Christ
You Are My Life!
Alleluja!
Alleluja!
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Anna Janicka

Ahoy, czyli wspomnienia z Rotterdamu
Na przełomie roku 2010
i 2011 młodzież spotkała się w Rotterdamie, gdzie odbyło się 33. Europejskie Spotkanie Młodych (ESM) zorganizowane przez wspólnotę Taize.
Miałam przyjemność uczestniczyć
w tym spotkaniu i pragnę podzielić
się swoimi wspomnieniami.
Wszystko zaczęło się tuż
po świętach czyli 27 grudnia.
W tym dniu uczestniczyliśmy we
Mszy świętej, która odbyła się
w
poznańskiej
katedrze.
Tuż
po
niej
ruszyliśmy
w drogę.
W
miejscu
przyjęcia
podzielono nas na mniejsze grupy
i udaliśmy się do wyznaczonych
parafii. Ja trafiłam do miejscowości
w połowie drogi pomiędzy Rotterdamem a Hagą o nazwie Pijnacker.
Moja grupa, wraz z innymi Polakami, Szwajcarami, Litwinami
i Włochami (41 osób), trafiła do rodziny, która miała swoją szklarnie.
Tam, w biurze, spaliśmy
wszyscy razem w otoczeniu kwiatów i doniczek. Był to prawdziwy
międzynarodowy nocleg, który na
pewno pozostanie długo w naszej
pamięci. Noce, pomimo moich obaw,
były bardzo spokojne, a podłogowe
ogrzewanie sprzyjało słodkim snom.
Nic więc dziwnego, że budzik nikogo nie cieszył i każdy włączał tzw.
drzemkę, dzięki czemu mieliśmy
koncert porannych dzwonków.
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Po śniadaniu, o godz. 8.30
w kościele rozpoczynały się modlitwy, następnie odbywały się spotkania w międzynarodowych grupach (moja była włosko-polska),
podczas których dzieliliśmy się
przemyśleniami dotyczącymi listu
z Chile napisanego przez br. Aloisa.
List ten dotyczył radości, hojności
i przebaczenia. Uczył nas, że warto coś robić i pomagać innym. Po
zakończonych dyskusjach wszyscy
ruszyliśmy do miejsca o sympatycznej nazwie ”Ahoy”. Tam, w halach
odbywały się modlitwy i wydawano
nam posiłki. Miłym zaskoczeniem
dla nas Polaków było to, że dostaliśmy
również jedzenie produkowane
przez krajowe firmy. Po obiedzie
odbywały się modlitwy południowe,
a następnie spotkania tematyczne,
mieliśmy także możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem. Wieczorem wszyscy gromadziliśmy się
na wspólnej modlitwie. 30 grudnia
wieczorem ogłoszono, że następne
ESM odbędzie się w Berlinie.
Najciekawszym dniem był 31
grudnia. Po obiedzie uczestniczyliśmy
w spotkaniach organizowanych
przez nasze kraje. Na każde z nich
przybyli młodzi z Berlina i zachęcali
nas, abyśmy za rok przyjechali do
ich miasta na ESM. Wieczorem
goszczące nas rodziny przygotowały
uroczystą kolację. Było to niezapomniane przeżycie. U nas wszystko

rozpoczęło się modlitwą w pięciu
językach. Kiedy już zjedliśmy posiłek
wszyscy wręczyliśmy gospodarzom
podarunki przywiezione z naszych
krajów. Utworzyła się długa kolejka,
ponieważ każdy chciał powiedzieć
rodzinie kilka miłych słów oraz
zrobić wspólne zdjęcia. O godz. 23.00
w kościele rozpoczęło się czuwanie
w intencji pokoju na świecie, które
zakończyło się tuż przed północą.
Nowy rok przywitaliśmy wszyscy
razem już poza murami świątyni, ale
za to z nadzieją, że na świecie może
być lepiej. Następnie udaliśmy się na
Święto Narodów, gdzie każdy kraj
zaprezentował coś charakterystycznego dla siebie.
Po całym spotkaniu nasuwa mi się jedna refleksja: każdy

z nas wie, że Holandia to przykład
kraju, który źle wykorzystał swoją
wolność i pojmujący tolerancję
w niewłaściwym znaczeniu. Wydaje mi się, że dobrym ludziom było
potrzebne takie spotkanie, aby
zobaczyli, że na całym świecie jest
młodzież żyjąca w komunii z Bogiem. To właśnie nasze świadectwo
przyniosło im pewność, że dobrze
postępują i dało nadzieję, że jutro
może być lepiej. Obecność młodych
utwierdziła ich w przekonaniu, że
Bóg jest z nimi i czuwa nad całą
Holandią.

Fragment artykułu został zamieszczony
w Przewodniku Katolickim (nr 3, rok 2011)

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

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

Bądź na bieżąco z propozycjami kulturalnymi

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu
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ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY
ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE

NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ

06.05-08.05
		

Dni skupienia dla RODZIN I PRZYJACIÓŁ
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

16.05-20.05

Rekolekcje dla EMERYTÓW I RENCISTÓW

21.05-22.05 ORATORIUM DOROSŁYCH
03.06-05.06

RÓŻA dla NARZECZONYCH

27.06-30.06

Rekolekcje dla MINISTRANTÓW

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej.
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie: tel. 65 572 00 14
lub pisząc na adres: sanktuarium@filipini.gostyn.pl
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PONTYFIKAT JANA PAWŁA II W LICZBACH
•

Papież napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy
apostolskie.

•

Podczas wszystkich pielgrzymek przebyl ponad 1,6 miliona kilometrów,
co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej
odległości między Ziemią, a Księżycem.

•

Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne podczas których odwiedził
135 krajów (niektóre wielokrotnie). Najdłuższa pielgrzymka to Daleki
Wschód (Bangladesz, Singapur) Fidżi, Nowa Zelandia, Australia i Seszele 48 974 km, zaś najkrótsza pielgrzymka to San Marino - 470 km.

•

Papież Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków),
beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków), kanonizował 478
świętych.

•

Pontyfikat Jana Pawła II był drugim co do długości w dziejach Kościoła
i trwał 27 lat. Najdłużej - 32 lata - sprawował swój urząd Pius IX, który
został wybrany papieżem w 1846 roku w wieku 54 lat.

•

Dzieła literackie Karola Wojtyły:
2005 - Pamięć i tożsamość
2004 - Wstańcie! Chodźmy!
2003 - Tryptyk Rzymski
2002 - Autobiografia
1996 - Dar i Tajemnica
1994 - Przekroczyć próg nadziei
1979 - Myśląc ojczyzna
1975 - Rozważania o śmierci
1960 - Przed sklepem jubilera
1950 - Brat naszego Boga
1946 - Pieśń o Bogu ukrytym

1940 - Hiob, Jeremiasz

www.filipini.gostyn.pl
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Anegdoty Papieskie
Jeździć po kardynalsku...
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł na
nartach. Wojtyła uśmiechnął się i odparł:
- Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!
Witamy cię, Alleluja!
Ale nie zawsze Jan Paweł II tak łatwo rezygnował z przekomarzania się
z tłumem. Ostatniego wieczoru na przekór zebranym Papież zaczął śpiewać
„Żegnamy cię, Alleluja”, na co młodzi reagowali głośnym sprzeciwem
i pieśnią „Witamy cię, Alleluja!”. “A takiemu, który odjeżdża życzy się
«przyjdą zaś» i ja też sobie życzę” - zakończył spór Jan Paweł II.
Masz, teraz ty rządź
Kardynał Wojtyła cenił u swoich podwładnych ich własne zdanie, nawet jeśli
trudno mu było je zaakceptować. Znany z obstawania przy swoim ksiądz
Tadeusz Pieronek swego czasu spierał się o coś z kardynałem. Wreszcie
kardynał Wojtyła zdjął swój krzyż biskupi, podał go księdzu Pieronkowi
i powiedział: “Masz, teraz ty rządź”.
40 procent
Karol Wojtyła lubił żartować także z dziennikarzami. “Ilu polskich kardynałów
jeździ na nartach?” - zapytali go kiedyś zagraniczni dziennikarze, którzy
wiedzieli już o jego sportowej pasji. “40 procent” odpowiedział poważnie
kardynał Wojtyła. “Ale przecież w Polsce jest tylko dwóch kardynałów”
- dziwili się dziennikarze. “Ale kardynał Wyszyński stanowi 60 procent” odpowiedział.
A co, nie wolno mi..?
„A co, nie wolno mi?” - zapytał figlarnie ojca Leona Knabita, kiedy
zaskoczony zakonnik oburzył się na powtórzenie przez kardynała Wojtyłę
jego gestu przyklęknięcia i ucałowania dłoni. Dystans do samego siebie
i zmniejszanie dystansu do ludzi były cechami charakterystycznymi dla Karola
Wojtyły. Zadziwiał ludzi, gdy jako biskup biegł, aby zdążyć na spotkanie
i jako kardynał, gdy zjeżdżał po poręczy zamiast zejść po schodach.
Wykorzystano fragmenty książki “Kwiatki Jana Pawła II” Jana Turnaua i Janusza
Poniewierskiego, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
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Posyłam
was
Rozmaitości
A tam była cukiernia.
Po maturze chodziliśmy na kremówki...

Kremówki Papieskie
Składniki: 40 dag mąki, 1 kostka masła, 15 dag cukru,
15 żółtek, 1 jajko, cukier waniliowy, 1 l mleka

Na kremówki najlepsze jest ciasto francuskie, które przygotowujemy z następujących składników: 30 dag mąki, 30 dag masła, 1 całego jajka, 1 łyżki
octu i 2 łyżek wody. Z tych produktów należy zarobić ciasto, jak na pierogi.
Po wyrobieniu odstawić je pod przykryciem na 1 godzinę. Następnie ciasto
rozwałkować z lekko rozsmarowanym masłem, podsypując niewielką ilością
mąki. Ciasto złożyć w kwadraty i ponownie je rozwałkować, do całkowitego
wyrobienia, potem ciasto podzielić na dwie polowy i upiec w temperaturze
180 stopni. Masę do ciasta wykonujemy z 15 żółtek, 15 dag cukru, 1 l mleka,
1 kostki masła, 1 szklanki mąki i 0,5 torebki cukru waniliowego. Żółtka do
masy należy utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym, dodać szklankę mleka i
dobrze wymieszać. Dodać szklankę mąki nadal mieszając całość. Pozostałe
mleko zagotować, a następnie wlać do niego wymieszane żółtka z mąką.
Masę mieszając gotować przez 3 minuty na wolnym ogniu. Po ugotowaniu
ostudzić, dodać lekko rozgrzane masło i utrzeć z nim całą masę. Gotową
masę nakładać na jedną z połówek wcześniej upieczonego ciasta francuskiego, którego drugą połową nakrywamy masę. Kremówki posypać cukrem pudrem i podawać lekko zmrożone.
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Witaj Gwiazdo Morza
Wielka Matko Boża....

Obecność Matki Bożej
Róży Duchownej
została trwale
zapisana w sercach
Parafian Świętogórskich!

