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Drodzy Bracia i Siostry!  Jan Paweł II jest Błogosławiony! 
Jan Paweł II jest Błogosławiony! 
To wydarzenie przeżył z radością  cały chrześcijański i nie tylko chrześcijański świat. 
W kolejnym numerze  naszego pisma poświęcamy dużo miejsca temu historycznemu 
wydarzeniu. Znajdziemy w nim relacje pielgrzymów, którzy uczestniczyli w uro-
czystościach beatyfikacyjnych w Rzymie , który na tę chwilę stał się znów Rzy-
mem Jana Pawła II.  Doświadczyłem tego osobiście, gdy przeciskałem się w tłumie 
pielgrzymów, którzy pragnęli się dostać na plac św. Piotra. Niestety nie wszystkim 
udało się dostać przez Bazylikę. Wraz z dużą grupą pielgrzymów uczestniczyłem w 
tych uroczystościach przy bazylice Santa Maria Maggiore, gdzie ustawiono telebim  
i kapłani spowiadali i udzielali Komunii. Św. Atmosfera z placu św. Piotra prze-
niosła się w kilka innych miejsc Rzymu, gdzie pielgrzymi modlili się i z głębokim  
wzruszeniem przeżywali te piękne chwile. Doświadczyłem tego wzruszenia  także, 
gdy rozmawiałem z  młodą dziewczyną z Kamerunu. Jak mi sama wyznała, straciła 
rodziców i Jan Paweł II stał się dla niej Ojcem .W Nim czuła oparcie a kiedy zmarł 

Wrażenia z Beatyfikacji
J a n a  P a w ł a  I I 

Aktualności

Drodzy czytelnicy!

	 Wręczamy	 Wam	 kolejny,	 wakacyjny	 numer	 naszego	
kwartalnika.	A	w	nim	znajdziecie	między	innymi	relacje	pielgrzymów,	
którzy	 brali	 udział	 w	 uroczystościach	 beatyfikacyjnych	 Jana	 Pawła	
II	 w	 Rzymie.	 Aby	 nauka	 bł.	 Papieża	 Polaka	 była	 przez	 nas	 głębiej	
przeżywana	 zachęcamy	do	przeczytania	 artykułu	Pana	Sebastiana	
Nowaka	w	którym	na	nowo	odkryjemy	pojęcie	człowieka	w	relacji	do	
Boga	i	do	bliźniego.	Na	stronach	naszego	czasopisma	nie	zabraknie	
relacji	 z	 ostatnich	 wydarzeń,	 jakie	 odbywały	 się	 na	 Świętej	 Górze.	
Zachęcamy	również	do	przeczytania	artykułu	ks.	Tadeusza	Badury	
w	 którym	 dowiemy	 się	 jak	 w	 istocie	 mamy	 przeżywać	 spotkanie	 
z	Jezusem	utajonym	w	Najświętszym	Sakramencie.	W	numerze	jak	
zwykle	odnajdziemy	wiele	ciekawych	refleksji	na	temat	duchowości,	
dowiemy	 się	 wielu	 ciekawych	 informacji	 o	 freskach	 zdobiących	
Świętogórskie	 Prezbiterium.	 Młodzież	 też	 odnajdzie	 tutaj	 coś	 dla	
siebie.	
	 Zatem	zapraszamy	do	lektury	na	wakacyjnych	szlakach.				

                                    Życzymy miłej lektury!

ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym 

Od Redakcji
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 Gdy ogłoszono, że dniem, 
w którym nastąpi beatyfikacja Jana 
Pawła II będzie niedziela Miłosier-
dzia Bożego – 1 maja 2011 roku, w 
sercach milionów ludzi zrodziło się 
zapewne pragnienie uczestniczenia 
w tym ważnym i doniosłym wyda-
rzeniu. Dzięki Zakonowi Bonifratrów 
grupa braci i współpracowników Za-
konu z całej Polski mogła uczestni-
czyć w tych uroczystościach jako 
„Rodzina Bonifraterska”. Ze szpi-
tala Zakonu Bonifratrów św. Bene-
dykta Menni w Piaskach wyjechało 
ostatecznie 7 osób, a etapy ich piel-
grzymkowych „zmagania” opisać 
można następująco:
 
Przygotowania – modlitwa, dziele-
nie się z chorymi w szpitalu radością 
z wyjazdu, prośba o modlitewne 
wsparcie;
Podróż – 24 godziny pociągiem z 
Katowic;
Trudności – kolejki do WC :);
Radości i niezapomniane przeży-
cia – piękne krajobrazy; Eucharystia 
w wagonie kolejowym;
U celu – ok. godz. 2.00 w nocy – 
koniec podróży; widok oświetlonej 
kopuły Bazyliki Św. Piotra i niesa-
mowite uczucie, że to nie sen – je-
steśmy na miejscu tuż przed Placem 
Św. Piotra!
Via Conciliazione – godz. 2.00–9.30 
powolne „przesuwanie się” w kie-
runku Placu Św. Piotra i wiara w to, 
że skoro Jan Paweł II przyprowadził 
nas, a Pan Bóg pozwolił dojechać 
i dojść tak blisko to na pewno wej-
dziemy na plac; międzynarodowe 
tłumy – miejsca tylko stojące;
Przed godz. 10.00 – zostaliśmy 

„wepchnięci” na Plac Św. Piotra; 
ścisk – pielgrzym przy pielgrzymie; 
widzimy transparenty, które cieszą 
– Rawicz, Krotoszyn, Ostrów, Ja-
rocin, Jaraczewo, Śrem; machamy 
naszym transparentem Piaski – Ma-
rysin, mając nadzieję, że chorzy w 
bonifraterskim szpitalu oglądając 
transmisję telewizyjną, widzą nas  
i czują, że jesteśmy tam również dla 
nich;
Moment ogłoszenia, że Jan Paweł 
II jest wyniesiony do grona błogo-
sławionych – euforia, radość, łzy, 
oklaski, okrzyki, śpiewy, trzepot flag 
i sztandarów;
Eucharystia – skupienie: Dziękuje-
my Ci Panie Boże za łaskę uczest-
niczenia we Mszy Św. Beatyfikacyj-
nej!
Po uroczystości – korek, nie można 
wyjść z placu;
Godz. 15.00 – koronka do Bożego 
Miłosierdzia; mały cud – dostajemy 
informację, że mamy trochę czasu 
na zwiedzanie:);
Rzym – sprintem przez miasto (rzu-
cenie okiem na najważniejsze za-
bytki);
Niespodzianki – spotkania ze zna-
jomymi; zwiedzanie bonifraterskie-
go szpitala na wyspie tybrzańskiej;
Plac Św. Piotra, godz. 20.00 – dłu-
uuuuuuuga kolejka do Bazyliki Św. 
Piotra, aby uczcić relikwie Ojca 
Świętego – niestety nie dla nas;
Godz. 22.00 powrót – sen szczęśli-
wych „dzieci” – nawet turkot kół nie 
przeszkadzał.

Uczucia przepełniające nasze ser-
ca…

ks. Superior Marek Dudek COr

modli się do niego i doświadcza Jego szczególnej opieki. Tak myślałem wtedy, że my 
Polacy mówimy – „Nasz Papież”, ale często ludzie żyjący gdzieś daleko od Polski i 
od Rzymu żyją  bardziej Jego nauczaniem i Jego duchem niż my.    Oby te wydarzenia 
nie pozostały tylko w naszych  wspomnieniach ale niech natchną nas do życia przenik-
niętego pragnieniem świętości, którą przybliżył nam  bł. Jan Paweł II.  
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      Walentynkowy weekend? Tylko w klasztorze!
 Nadzieja, że Miłosierny Bóg 
za wstawiennictwem Błogosławione-
go Jana Pawła II wysłucha próśb.
 Dziękczynienie za życie  
w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, 
za wszystko co uczynił dla Polaków  
i ludzi na całym świecie.
Czuło się bliską obecność Papieża. 
Trudno opisać przeżycia słowami. 
Ważne, że się tam było.
 To, co przeżyłam w czasie 
uroczystości  beatyfikacyjnej zmie-
niło moje podejście do życia – od-
zyskałam spokój, mam dystans do 
spraw dnia codziennego.
Jan Paweł II cały czas towarzyszył 
nam w życiu i dlatego wyjazd na be-
atyfikację tak wiele dla mnie znaczył. 
Jestem trochę spokojniejsza. On na-
dal jest ze mną, jeszcze chyba bar-
dziej niż dotychczas.
 Osobiście nie uczestniczy-
łam w żadnej pielgrzymce Papieża w 
Polsce. Byłam Mu to winna i jestem 
wdzięczna, że miałam taką szan-
sę. Mam świadomość tego, że moja 
obecność była ważna dla tych, którzy 
zostali – była cząstką rodziny, cho-
rych, znajomych.
 Dziękczynienie, radość i duma 
z Papieża-Polaka, który wyniósł 
chrześcijaństwo na wyżyny.

Pielgrzymi z Marysina

 Obyś żył w ciekawych cza-
sach – to stwierdzenie sprawdza się 
i wypełnia za naszych dni. Cały pon-
tyfikat Papieża-Polaka to szczegól-
nie ciekawe i błogosławione czasy, 
w których przyszło nam żyć. Już dziś 
historia ocenia jako epokowy cały 
wymiar apostolskiej posługi na Sto-
licy Piotrowej Jana Pawła II nazywa-
nego „Wielkim”.
 Dzieląc się refleksjami wy-
wołanymi beatyfikacją Papieża-
Polaka samorzutnie przychodzi na 
myśl obraz tłumów towarzyszące 
Jego przejściu do Domu Ojca i gro-
madzących się przy Jego trumnie. 

Żywo mam w pamięci tę ogromną 
falę pielgrzymów – ludzi różnych 
ras, kolorów skóry, ludzi młodych  
i starych, którzy przez kilka dni i nocy 
płynęli na fali modlitwy, by dzięko-
wać Bogu za ten wyjątkowy ponty-
fikat, by stanąć przy Janie Pawle II  
i wołać całym Sercem Santo Subito. 
 I stało się… 1 maja 2011 roku 
sam Ojciec Święty Benedykt XVI wy-
niósł do chwały ołtarzy naszego ro-
daka Karola Wojtyłę – Jana Pawła II. 
Niewątpliwie było to dla mnie wiel-
ką łaską, że mogłem uczestniczyć 
w tych dwóch ważnych dla historii 
Kościoła i świata wydarzeniach. Za-
równo w uroczystościach pogrze-
bowych jak i beatyfikacyjnych Jana 
Pawła II uczestniczyły wielkie tłumy. 
Twierdzono, że w ciągu swojej bo-
gatej historii, Rzym nigdy nie był 
tak wypełniony jak właśnie w tych 
dniach.
 Jedna i druga uroczystość 
przeżywana była w ogromnej har-
monii i powszechnej życzliwości, 
którą można było zauważyć na uli-
cach i placach Rzymu. Wcześniejsze 
medialna informacje o celowych 
podwyżkach cen w hotelach i re-
stauracjach raczej się nie sprawdzi-
ły, a kościoły i klasztory Rzymu przez 
całą noc poprzedzającą beatyfikację 
były otwarte dla rzeszy pielgrzy-
mów.
 Jako częsty bywalec nasze-
go filipińskiego kościoła i klasztoru  
w Rzymie nigdy nie widziałem go 
tak wypełnionego tłumem pielgrzy-
mów i tak rozmodlonego. Warto 
podkreślić, że cały duży krużganek 
łączący kościół z domem filipińskim 
zajęty był w przeważającej liczbie 
pielgrzymami z Polski, ale także  
z innych duszpasterstw filipińskich 
świata. Czuwania odbywały się  
w klimacie powagi, skupienia  
i modlitwy przeplatanej śpiewami  
w różnych językach. Przez całą noc 
ludzie trwali na Placu Świętego Piotra  
i przyległych ulicach w oczekiwaniu 
na uroczystą celebracje Eucharystii 
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pod przewodnictwem papieża Be-
nedykta XVI i ukazanie się na fronto-
nie Bazyliki Świętego Piotra obrazu 
nowego błogosławionego – Polaka 
Jana Pawła II. W tym wyjątkowym 
dniu niemal na każdej ulicy rzym-
skiej, w nastroju radości można było 
usłyszeć język polski, a także języki 
naszych sąsiadów: rosyjski, niemiec-
ki czy czeski.
 W naszym kościele św. Filipa 
Neri w Rzymie miałem okazję spo-
tkać w tych dniach liczne grupy piel-
grzymów z Polski m.in. z Gostynia, 
Bytowa, Poznania-Świerczewa, Stu-
dziannej. Spotkałem ludzi związa-
nych z duszpasterstwem filipińskim 
w Polsce oraz wielu innych duchow-
nych i hierarchów, którzy jednogło-
śnie wyrażali radość i wdzięczność 
za beatyfikację polskiego papieża, 
„mobilizując” przy tym siły duchowe 
do dalszej wytrwałej modlitwy i pra-
cy związanej z procesem kanoniza-
cyjnym Jana Pawła II.

Ks. Zbigniew Starczewski COr

 Mój wyjazd do Rzymu na 
uroczystości beatyfikacyjne orga-
nizowany był w pośpiechu na tzw. 
wariackich papierach. Obawiałam 
się tego co przede mną - nocy na 
Placu Świętego Piotra, niesprzyja-
jącej pogodą, ale pomyślałam sobie: 

Co tam! Najważniejsze jest uczest-
nictwo w beatyfikacji Jana Pawła II  
i udało się. 
 Uroczystość była czymś wy-
jątkowym, a udział we mszy św. był 
dla mnie udziałem w świętowaniu 
całego Nieba. Świadomość tego,  
w jak pięknym i ważnym wydarze-
niu biorę udział stała się powodem 
wielu wzruszeń. Dusza wyrywała się 
z radości, a uśmiech cały czas gościł 
na twarzy. Mimo zmęczenia po ca-
łonocnym czuwaniu, mimo palące-
go słońca i pragnienia, nie żałowa-
łam mojej decyzji o przyjeździe do 
Rzymu. Spędzony tam czas był bez 
wątpienia czasem świętym - wyczu-
wało się bliskość błogosławionego 
Jana Pawła II. Zapewne każdy prze-
żył na swój sposób czas beatyfikacji, 
ale jednego jestem pewna - serca 
wszystkich zgromadzonych, nie 
tylko na Placu Świętego Piotra, ale 
także przed telewizorami na całym 
świecie, przepełniało szczęście i po-
kój. Szczęście to błogosławieństwo, 
a nam z wyżyn niebieskich błogosła-
wił sam Jan Paweł II.
 Po dniu pełnym wrażeń nad-
szedł czas powrotu do domu, do co-
dzienności, a potem czas refleksji. 
Pobyt w Rzymie, w Watykanie był 
dla mnie bardzo cenną lekcją, przy-
pomnieniem tego jak mam żyć, by 
osiągnąć Niebo - cel życia każdego 

Plac Św. Piotra w chwili wyniesienia na 
Ołtarze błogosławionego Jana Pawła II
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z nas. Przykład Jana Pawła II niech 
nas inspiruje i rozwija nasze powo-
łanie do świętości. Tego życzę sobie 
i każdemu z Was!

Joanna Kołodziejczak

 Mój udział w uroczystościach 
beatyfikacyjnych Jana Pawła II był 
dla mnie głębokim przeżyciem, ale 
także wielką potrzebą serca. Rzym 
jest mi dobrze znany z moich wcze-
śniejszych podróży, więc wyjazd na 
beatyfikację nie był pielgrzymko-
wo-poznawczy,  lecz  miał na celu 
przede wszystkim uczestnictwo  
w tych wyjątkowych uroczysto-
ściach. Osobiście miałem to wielkie 
szczęście spotkać się w swoim życiu 
z Janem  Pawłem II i ucałować jego 
ręce czterokrotnie. Każde spotkanie 
było czymś wyjątkowym, miało cha-
rakter wielkiego osobistego i niepo-
wtarzalnego przeżycia.  
 Gdy w piątkowy poranek 
wjeżdżaliśmy do Rzymu z ks. proku-
ratorem Zbigniewem Starczewskim 
już na peryferiach miasta widać było 
zapowiedź niezwykłego i wyjątko-
wego wydarzenia. Kolorowe pla-
katy i flagi z podobizną Jana Pawła 
II w różny sposób ukazywały Jego 
niezwykłą i wyjątkową postać. Jed-
ne przedstawiały papieża unoszą-
cego i całującego małe dziatki, inne 
uśmiechniętego i rozśpiewanego 
otoczonego młodymi ludźmi, a jesz-
cze inne pochylającego się nad czło-
wiekiem starym i niedołężnym. Taki 
właśnie był nasz kochany papież, 
każdy człowiek był dla niego drogą  
prowadzącą do chwały ołtarzy. 
 Przeżywając rzymskie uro-
czystości beatyfikacyjne Jana Pawła 
II, w otoczeniu tak wielkiego tłumu 
ludzi różnych kultur i narodowości 
czułem się bardzo dumny z tego, że 
jestem Polakiem. Owszem można 
było usiąść wygodnie w fotelu, zało-
żyć nogę na nogę, zrobić sobie fili-
żankę kawy i spokojnie oglądać be-
atyfikację w telewizji, ale dla mnie to 

trochę mało. Ufam, że beatyfikacja 
Jana Pawła II przyczyni się do pogłę-
bienia mojej osobistej refleksji nad 
własnym i wspólnotowym życiem.

br. Franciszek Kiklica COr

 Decyzja o wyjeździe  na be-
atyfikacje Jana Pawła II była natych-
miastowa. Zaraz po ogłoszeniach 
duszpasterskich, gdy usłyszeliśmy 
informację o organizowanej piel-
grzymce wiedzieliśmy, że weźmie-
my w niej udział. Sześć lat temu  
w momencie śmierci Jana Pawła II 
byliśmy wraz ze znajomymi w peł-
ni  przygotowani do wyjazdu na 
pogrzeb, plany pokrzyżo-wały nam 
jednak media przekazujące informa-
cje o zatłoczonym Rzymie. Niebyły 
one do końca prawdziwe, czego po-
twierdzeniem był fakt wyjazdu gru-
py naszych przyjaciół, którzy szczę-
śliwie i bezproblemowo dotarli do 
Rzymu. Modlili się przed wystawio-
nym ciałem Ojca Świętego, uczest-
niczyli we mszy świętej pogrzebo-
wej będąc w samym centrum Placu 
Świę-tego Piotra. Gdy wspominamy 
ich wyjazd mam teraz żal do siebie, 
że zabrakło nam determi-nacji i że 
tak łatwo odpuściliśmy, zrezygno-
waliśmy z wyjazdu. 
 Dziś już wiem, wręcz jestem 
przekonany, że w pewnym stopniu, 
biorąc wraz z moją żoną Ewą udział 
w beatyfikacji Jana Pawła II na Placu 
Świętego Piotra, modląc się przed 
wy-stawioną trumną z ciałem Ojca 
Świętego uspokoiłem swoje sumie-
nie. Teraz czekamy już na kanoniza-
cję, na której na pewno nas i naszych 
dzieci nie zabraknie.  
 Pielgrzymkę wspominamy 
bardzo miło. W naszej grupie za-
szczytne grono uczestników wypeł-
niali m.in. metropolita poznański 
abp Stanisław Gądecki, prymas Pol-
ski abp Józef Kowalczyk oraz biskupi 
i księża, którzy zrobili na nas bardzo 
pozytywne wrażenie.
 Wieczorem przed beatyfika-
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cją braliśmy udział w czuwaniu w Cir-
cus Maximus, gdzie przy blisko 200 
tys. zgromadzonych pielgrzymów 
przedstawiane były świadectwa cu-
dów Jana Pawła II. W czasie modlitw 
łączono się z pięcioma sanktuaria-
mi na całym świecie, gdzie w ciszy 
i zadumie można było wspominać 
wspaniałą postać naszego rodaka. 
Na zakończenie czuwania połączo-
no się z papieżem Benedyktem XVI 
, który odmówił końcową część ró-
żańca.    
 Dzień beatyfikacji Jana Paw-
ła II rozpoczął się wczesnym ran-
kiem, a prawdę mówiąc późną nocą. 
Wraz z żoną oczekiwaliśmy na go-
dzinę 5.00. To właśnie o tej godzinie 
otwarto jedyną drogę, którą można 
było przejść na  Plac Świętego Pio-
tra. Po kilku momentach zwąt-pie-
nia, że uda się nam w ogóle dotrzeć 
na plac marzyliśmy o najlepszym 
miejscu przed jednym z telebimów, 
ustawionych na głównej drodze 
prowadzącej do Watykanu. Nie 
ukrywam, że modliłem się o szansę 
dostania się na plac. Udało się! Ze 
łzami radości w oczach dziękowa-
łem w modlitwie za szczęście jakie 
nas spotkało. Na „biało-czerwonym 
placu” powiewały flagi wielu państw 
– to było coś wspaniałego! To tam 
będąc przed Bazyliką Świętego Pio-
tra, tuż przed mszą beatyfikacyjną, 
wyznaliśmy swoje podziękowania i 
prośby. Tłumy zebranych i przepy-
chających się ludzi nie przeszkadza-
ły w przygotowaniu do mszy beaty-
fikacyjnej. Przeżycia i udział w tych 
uroczystościach były dla nas czymś 
wspaniały.  

 W kolejnych dniach także 
uczestniczyliśmy w mszach dzięk-
czynnych na Placu Świę-tego Piotra. 
Pierwsze międzynarodowe dzięk-
czynienie za beatyfikację Jana Pawła 
II celebrował kard. Tarcisio Bertone, 
a pierwszemu narodowemu dzięk-
czynieniu za papieża-Polaka prze-
wodniczył w Bazylice Santa Maria 
Maggiore kard. Stanisław Dziwisz. 
 W tłumach pielgrzymów 
można było spotkać wielu znajo-
mych. Dzięki fladze z napisem Piaski 
Marysin wiedzieliśmy, że nie jeste-
śmy jedynymi pielgrzymami naszej 
gminy. Sympatyczne było rozpo-
znanie nas w tym tłumie przez brata 
Franciszka Kiklicę ze Świętej Góry. 
W czasie naszego pobytu zastana-
wialiśmy się z żoną jak dużym mia-
stem jest Rzym, jeśli w  ciągu jed-
nego dnia na przestrzeni odległości 
i czasu spotkaliśmy się dwa razy  
z ks. Michałem Kuligiem i jego przy-
jacielem :). Mile wspominamy także 
pielgrzymów innych narodowości, 
z różnych kontynentów. W sposób 
otwarty i radosny okazywali nam 
uznanie za po-stawę, pamięć i mo-
dlitwę. Doświadczyliśmy tego m.in. 
od pielgrzymów z Kanady i USA. 
 Wartości i przemyślenia ja-
kie wynieśliśmy z całego pobytu są 
dla nas czymś ważnym i pomocnym 
zarówno w życiu rodzinnym jak i za-
wodowym. Dzisiaj pisząc te wspo-
mnienia wracam myślami do tam-
tych dni, za które dziękuję Bogu,  
a obecnie pozostaje nam modlitwa 
o rychłą kanonizację.

Rafał Nowak wraz z Małżonką

Chrześijański świat zgromadzony  
na Placu Św. Piotra  DZIĘKUJE  
za Beatyfikację Papieża Polaka!
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Z życia Sanktuarium

ANIELSKO NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

 Tegoroczny Eko Festyn na 
Świętej Górze wyjątkowo miał miej-
sce 30 kwietnia. Wyjątkowo, ponie-
waż 1 maja był dniem wyniesienia 
papieża Jana Pawła II na ołtarze. 
Impreza odbywała się pod hasłem 
„Błogosławiony wśród aniołów –  
w hołdzie Janowi Pawłowi II”.
 Festyn rozpoczęła uroczysta 
msza w intencji pracowników Nad-
leśnictwa Piaski i wszystkich miło-
śników przyrody, która odprawiono 
w samo południe w bazylice.
 Po nabożeństwie na placu 
za bazyliką bawiły się całe rodziny. 
Pierwszą artystką, która pojawiła się 
na scenie była Magda Anioł z zespo-
łem. Następnie czas umilały lokal-

ne zespoły muzyczne: duet „Vena”, 
Zespół Śpiewaczy „Tęcza”, Kapela 
ludowa „Malińczoki” oraz Kapela 
Podwórkowa „Piaskowianie”. „Pu-
chatkowe nutki” i „Tańczące Ku-
busie” z Przedszkola Miejskiego nr 
5 w Gostyniu zaprezentowały pro-
gram muzyczno-taneczny, który zo-
stał bardzo ciepło przyjęty. Dzieci i 
dorośli ochoczo tańczyli i śpiewali 
z przedszkolakami. Potem na świę-
togórskiej scenie pojawił się zespół 
„After Rock”.

 Jak co roku festyn na Świę-
tej Górze uświetniła parada bry-
czek konnych. Potem dzieci mogły 
skorzystać z darmowego przejaz-
du bryczką. Imprezie towarzyszyły 
także wystawy. Swoje prace pre-
zentował artysta rzeźbiarz Henryk 
Grudzień. Ekspozycję ekologiczną 
przygotowało Nadleśnictwo Piaski.
 Atrakcją kulinarną była zupa 
patrona kucharzy, świętego Waw-
rzyńca przygotowana tradycyjnie 
już przez Teatr Kulinarny Krzysztofa 
Górskiego. Kto liczył na to, że roz-
grzeje się ciepłą zupą, ten się pomy-
lił. Oferowane danie przypominało 
makaron w sosie gulaszowym.
 Zwieńczeniem całodniowego 

festynu był wieczorny koncert w ba-
zylice. Widowisko w hołdzie Janowi 
Pawłowi II oparte zostało na wier-
szach Karola Wojtyły. W programie 
wystąpili artyści scen operowych, 
teatralnych, estrady m. in. Kwar-
tet Teatru Muzycznego „Capitol”  
z Wrocławia i zespół Zaczarowana 
Melodia. Nie zabrakło także soli-
stów. Swe umiejętności zaprezento-
wał znany już gostyńskiej widowni 
tenor Łukasz Wilda oraz baryton 
Maciej Straburzyński.

Elżbieta Ulatowska

Te a t r  K u l i n a r n y  K R Z Y S Z T O FA G Ó R S K I E G O
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 Podczas koncertu miała miej-
sce promocja najnowszego dwupły-
towego albumu „Musica Sacromon-
tana”. Zarejestrowane są na nim 
utwory, które rozbrzmiały podczas 
ubiegłorocznej piątej edycji Festi-
walu Muzyki Oratoryjnej na Świętej 
Górze. 
 Organizatorami tegoroczne-
go „Eko Festynu” byli: Nadleśnic-
two Piaski, Kongregacja Oratorium 
Św. Filipa Neri w Gostyniu, Stowa-

rzyszenie Miłośników Muzyki Świę-
togórskiej im. Józefa Zeidlera, Gmi-
na Piaski, Gminny Ośrodek Kultury  
w Piaskach, Gostyński Ośrodek Kul-
tury „Hutnik”, Starostwo Powiatowe 
w Gostyniu oraz Gmina Gostyń.

 D  Z  I  Ę  K  U  J  E  M  Y ! ! !

Anna Janicka

 Tydzień po uroczystościach 
beatyfikacyjnych w Rzymie, błogo-
sławiony Jan Paweł II miał swoje 
święto w Gostyniu. Właśnie tu, na 
Świętej Górze społeczność ziemi 
gostyńskiej dziękowała wspólnie za 
błogosławionego Polaka.
 Uroczystości trwały cały 
dzień. Pierwszą mszę św. odprawio-
no o 7.30, a ostatnią o 17.00. Pod-
czas każdej z nich kazanie głosił  ks. 
Andrzej Majewski SJ, który praco-
wał kiedyś w Radiu Watykański, był 
redaktorem programów katolickich 
TVP i dzięki temu wielokrotnie miał 
okazję spotykać Jana Pawła II. Ks. 
Andrzej był także komentatorem 
wszystkich papieskich pielgrzymek, 
a w swojej homilii nawiązywał często 
do nich i przypominał, o co wówczas 
apelował Jan Paweł II. Podkreślał  
z jaką niecierpliwością ludzie czeka-
li na Niego i jak bardzo On pragnął 
podróżować. Do każdej pielgrzymki 
był bardzo dobrze przygotowany – 
tuż przed wyjazdem czytał dogłębnie 
najważniejsze informacje na temat 
danego kraju, by później zadziwić 
jego mieszkańców nie tylko swoją 
wiedzą, ale przede wszystkim umie-
jętnością mowy w ich ojczystym ję-
zyku. Pomimo tego, że jak już wspo-
mniałam, każda pielgrzymka była 
ściśle zaplanowana, papież zawsze 
potrafił znaleźć czas na to co najważ-
niejsze – na modlitwę. Między jed-
nym a drugim umówionym spotka-
niem wchodził do kaplicy, aby choć 
przez chwilę spotkać się z Bogiem 

i powierzyć mu swoje sprawy. Co 
ważne dla nas Polaków, papież za-
wsze podkreślał swoje pochodzenie, 
żywo interesował się tym co dzieje 
się w kraju i reagował entuzjastycz-
nie na każdą pozytywną wiadomość.
 Wracając do uroczystości na 
Świętej Górze, warto wspomnieć, że 
dodatkową atrakcją tego dnia była su-
tanna Jana Pawła II, którą specjalnie 
na ten dzień przywieziono do Gosty-
nia. Po każdej mszy św. można było 
także zakupić papieskie kremówki  
i w ten sposób wspomóc wakacyjny 
wyjazd dzieci ze świetlicy prowa-
dzonej przez siostry Służebniczki. 
W organizację „święta” włączyła się 
także młodzież z pobliskiej szkoły  
w Grabonogu, która prowadziła ak-
cję na rzecz transplantologii i rozda-
wała oświadczenia woli. 
 Po uroczystej sumie o godz. 
15.00 wszyscy ustawili się do wspól-
nego zdjęcia „rodziny JPII”, które 
będzie każdemu przypominało o tym 
wspaniałym dniu i wielkim Polaku – 
Karolu Wojtyle, papieżu Janie Pawle 
II.

Zdjęcie Rodziny bł. Jana Pawła II 
prezentujemy na 2 str.  
naszego czasopisma
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 Dzień 1 maja 2011 roku był 
dla nas – rodziców i naszych dzieci 
podwójnie radosny. Uroczystość  
I. Komunii Świętej przypadła bowiem 
w dniu tak bardzo oczekiwanej 
beatyfikacji Jana Pawła II. Warto przy 
tej okazji wspomnieć słowa naszego 
Błogosławionego, skierowane  
w 1997 roku w Zakopanem do 

rodziców dzieci przystępujących do 
I. Komunii Świętej:  
 Przynosząc kiedyś Wasze 
dzieci do chrztu, zobowiązaliście 
się do wychowania ich w wierze 
Kościoła i miłości  do Boga. Te dzieci, 
które po raz pierwszy przystąpiły 
do Komunii Świętej są znakiem, 
że o tym zobowiązaniu pamiętacie  

Pierwsza Komusia Św. w Parafii Świętogórskiej
Ewa i Karol Majewscy

Z życia Parafii

Krzysztof Fekecz

N o C  M u Z e Ó w  N a  Ś w I ę T e J  G ó R z E
 W tym roku po raz pierwszy 
odbyła się w Gostyniu tzw. Noc Muze-
ów pod hasłem Gostyńska noc z histo-
rią. Również Święta Góra włączyła się 
aktywnie w realizację tego wydarzenia,  
a jedną z atrakcji była możliwość nocne-
go zwiedzania Bazyliki Świętogórskiej. 
Tłumnie przybyli Gostynianie i nie tylko 
mieli okazję zobaczyć naszą piękną ba-
zylikę nocą i posłuchać opowieści prze-
wodników o architekturze, elementach 
wystroju  i wyposażeniu świątyni. 
 Nie lada atrakcją była moż-
liwość zwiedzania zakrystii, w której 
można było obejrzeć obiekty niedostęp-
ne na co dzień szerszej publiczności, 
m.in. piękne barokowe szaty liturgiczne 
haftowane złotą nicią, wspaniale zdobio-
ne zabytkowe naczynia liturgiczne i re-
likwiarze. Zwiedzający mogli zobaczyć 
też opasłe tomy kronik spisywanych od 
samego początku istnienia klasztoru. Dla 
ludzi o mocnych nerwach przegotowano 
„pogłębione” zwiedzanie podziemnych 
krypt, w których pochowani są nie tylko 
duchowni, ale także członkowie rodzin 
fundatorów kościoła. Warto wspomnieć, 
że niestrudzonymi przewodnikami  
w czasie zwiedzania byli: nowicjusz 
Piotr Nowak, kleryk Paweł Ogrodnik,  

a ostatnią grupę zwiedzających oprowa-
dzał osobiście proboszcz świętogórski 
ks. Dariusz Dąbrowski COr .
 Na zakończenie Nocy Muzeów, 
pół godziny przez północą, w klasztor-
nym wirydarzu odbył się koncert Kapeli 
Świętogórskiej. Podświetlony wirydarz 
stworzył niezapomnianą atmosferę kon-
certu, a sprzyjająca aura sprawiła, że  
w „muzycznej uczcie” udział wzięło 
wielu uczestników Gostyńskiej Nocy  
z Historią, którzy dodatkowo mieli oka-
zję poczęstować się kawą i ciastkiem. 
Świętogórska kapela wystąpiła tym ra-
zem jako trio w składzie: Łukasz Na-
zarczuk – I skrzypce, Martyna Szym-
kiewicz II skrzypce i Łukasz Kurzawski 
– wiolonczela.
 Organizatorami nocnych atrak-
cji na Świętej Górze była Kongregacja 
Oratorium Świętego Filipa Neri w Go-
styniu i Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Ze-
idlera.
 Noc muzeów na Świętej Górze 
była bardzo udaną imprezą, dającą szan-
sę zobaczenia przedmiotów i miejsc nie-
dostępnych na co dzień, a nocny koncert 
świetnym podsumowaniem nocnych 
eksploracji.
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i szczerze staracie się je wypełniać. 
Proszę Was, nie rezygnujcie  
z tego nigdy. Nie dajcie się zwieść 
pokusie zapewnienia potomstwu jak 
najlepszych warunków materialnych 
za cenę Waszego czasu i uwagi, 
które są mu potrzebne do wzrastania 
w mądrości, w latach i łasce u Boga 
i u ludzi. Warto o tym pamiętać 
zwłaszcza w czasie przygotowań 
i poszukiwań prezentów dla tych, 
którzy mają być solą ziemi i światłem 
świata. 
 Myślę, że w dużym stopniu 
udało nam się to przesłanie 
zrealizować, a nasze dzieci czuły, że 
dzień Ko-munii Świętej jest bardzo 
ważnym wydarzeniem w ich życiu, 
że to właśnie tego dnia zamieszkał 
w ich sercach ktoś „największy”  
i najważniejszy. 
 Przygotowania do uroczystej 
mszy św. trwały kilka tygodni. 
Wcześniej podczas cotygodniowych 
spo-tkań, po sobotniej drodze 
krzyżowej, z ks. proboszczem 
Dariuszem i Panem organistą dzieci 
z wielkim zaangażowaniem ćwiczyły 
swoje kwestie. Ksiądz Proboszcz 
zadbał o to, by to wielkie wydarzenie 
było wyjątkowe, żeby był to moment 
szczególny m.in. poprzez planowane, 
czynne uczestnictwo we mszy dzieci 
i nas – rodziców. 
 Dodatkowe przygotowania 
związane z organizacją przyjęć 

komunijnych uczyniły oczywiście 
okres przed i sam dzień 1 maja czasem 
bardzo pracowitym, ale przede 
wszystkim czasem wyjątkowym. 
Z samej uroczystości szczególnie 
utkwiły nam w pamięci elementy, 
których nie ma podczas normalnej – 
niedzielnej mszy św. Zarówno nasze 
dzieci, przyjmujące po raz pierwszy 
Jezusa do swoich serc jak i my – 
rodzice, czuliśmy się wyjątkowymi 
uczestnikami tych podniosłych 
chwil. Podczas „wystąpień” nie dało 
się rzecz jasna, jak to w życiu bywa, 
uniknąć drobnych potknięć, ale no  
i tak nie zostały one zauważone przez 
gości :). 
 Dzień Pierwszej Komunii 
Świętej naszych pociech na pewno 
pozostanie na długo w naszej pamięci. 
To uczucie podniosłości, radości, 
niepowtarzalności i dumy ze swojego 
dziecka nie da się niczym zastąpić,  
a nasze odczucia były tym silniejsze, 
że dla większości to właśnie tego roku 
najmłodsze pociechy przystępowały 
do I. Komunii Świętej. 
 Na koniec, w imieniu wszyst-
kich rodziców i dzieci, chcieliby-
śmy serdecznie podziękować ks. 
proboszczowi Dariuszowi oraz 
Panu organiście za opiekę i po-
moc w przygotowaniu tej wspa-
niałej uroczystości – Bóg zapłać!
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 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 WNIEBOWZIĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
ORAZ DOŻYNKI POWIATOWE

Ś W I Ę TA G Ó R A
15 SIERPNIA 2011 r.

DOŻYNKI  POWIATOWE
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BIURO PARAFIALNE
czynne w godzinach

16.30-18.00 (czwartek)
9.00-11.00 (sobota)

tel: 65 572 00 14

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

WAŻNE INFORMACJE 
PARAFIALNE

PORADNIA RODZINNA
sala oratorium

czynna w piątki w godzinach
18.00-20.00

mgr Barbara Dopierała
tel: 783 487 045

ZAPRASZAMY
 NA

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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Katecheza

ks. Tadeusz Badura COr

My liczni, tworzymy jedno Ciało
     
        

1 Kor. 10, 17
Wspólnota Stołu w życiu
i działalności Jezusa.

 Czytając Ewangelie zauwa-
żamy, że w działalności Jezusa wiel-
ką rolę odgrywa wspólny posiłek, na 
który często bywał zapraszany. Uczta 
– określenie najczęściej używane w 
Ewangeliach – jest dla Jezusa zna-
kiem wspólnoty, której poszukuje.
 Jezus szuka przy stole przede 
wszystkim wspólnoty z celnikami  
i grzesznikami. Faryzeusze są z tego 
powodu oburzeni, ponieważ rozu-
mieją, że wspólny posiłek nie jest 
tylko zwyczajnym, codziennym ge-

stem, ale znakiem przynależności do 
siebie zasiadających przy wspólnym 
posiłku osób, tworzących wspólnotę. 
Rozumienie przez Faryzeuszy uczty 
Jezusa z celnikami i grzesznikami 

jest fałszywie. We wspólnym zasia-
daniu przy stole widzą oni bowiem 
Jezusa jako tego, który potwierdza 
grzesznika i aprobuje jego występ-
ki, tak jakby jego grzeszne życie nie 
było warte skarcenia. Dla Jezusa na-
tomiast wspólna uczta przy jednym 
stole jest znakiem dobroci Boga. 
Jest Bożą propozycją, którą czło-
wiek powinien podjąć i odpowie-
dzieć nawróceniem. Zaproszenie do 
wspólnoty stołu jest ze strony Jezusa 
konkretnym znakiem, gestem obra-
zującym Jego słowa: Nawracajcie 
się, gdyż przybliżyło się do was Kró-
lestwo Boże. 

 Jezus głosi Dobrą Nowinę 
inaczej, niż Jan Chrzciciel. Nie mówi 
o nadchodzącym dniu gniewu i sądu 
Bożego, ale głosi powszechne od-
puszczenie win przez Ojca. Nadcho-
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dzące Królestwo Boże niesie ze sobą 
szanse odpuszczenia grzechów dla 
wszystkich, także dla publicznych 
grzeszników. Jezus nie może się więc 
od nich odwracać i ich potępiać, lecz 
ukazywać wyraźniej chęć przebacze-
nia znakiem wspólnoty stołu. Żeby 
ta propozycja Boga przebaczające-
go stała się rzeczywistością, czyli 
aby ten znak wspólnoty stołu stał się 
znakiem pełnej wspólnoty z Bogiem, 
trzeba nawrócenia człowieka. Jezus 
nie aprobuje grzechu, ale chce otwo-
rzyć każdemu drogę nowego począt-
ku z Bogiem, nie potępia człowieka, 
ale też nie bagatelizuje grzechów  
i win, a w przypowieściach zapowia-
da ucztę w Królestwie Niebieskim, 
jako doskonałą wspólnotę z Ojcem, 
a w Nim z ludźmi między sobą. 
Nadchodzące Królestwo Niebieskie 
porównuje do uczty, podczas której 
wszyscy będą mogli zasiąść przy sto-
le z Ojcem.
 Aby człowiek mógł nawiązać 
wspólnotę z Bogiem musi najpierw 
przyłączyć się do Chrystusa. Nie 
osiągnie zbliżającego się Królestwa 
bez Jezusa, bo to On jest drogą i bra-
mą Królestwa. To właśnie w Nim 
kobieta szuka zagubionej drachmy, 
a pasterz zagubionej owcy. Jedynie 
przez Jezusa i w Jezusie jest możliwa 
wspólnota z Bogiem i pełna głęboka 
wspólnota ludzi. On jest jedynym 
gospodarzem, który przygotowuje 
ucztę i doprowadza każdego, aby za-
siadł we wzajemnej wspólnocie sto-
łu.

Zaproszenie jednak odrzucone?

 W jednej z Ewangelii czy-

tamy o największej Laskowicach 
dziejach tragedii człowieka, o odrzu-
ceniu zaproszenia wypowiadanego 
przez Jezusa słowem, ukazywanego 
czynami i znakami. Izrael nie tylko 
odrzucił Jezusa, ale wydał Go w ręce 
Rzymian.
 Swoje zaproszenie Jezus 
kierował jednak nie tylko do Ży-
dów, ale do wszystkich ludzi. Dla 
Niego Izraelita był reprezentantem 
całej ludzkości, każdego człowieka, 
który został przez Boga stworzony  
i przez Boga powołany do zbawienia.  
W kazaniu na górze formułuje błogo-
sławieństwa bardzo ogólnie i kieruje 
je do każdego człowieka. Miłosier-
ny Samarytanin, który jako jedyny 
czynnie wypełnia przykazanie miło-
ści, należy do narodu właśnie przez 
Żydów najbardziej pogardzanego.
 Nowy Testament uczy nas 
rozumieć, że brak odpowiedzi na za-
proszenia w słowach i znakach Jezu-
sa, jest „grzechem świata”. Ludzkie 
„nie”, które się wielokrotnie powta-
rza jest granicą, której nawet Bóg  
w swoim nieskończonym miłosier-
dziu nie może przekroczyć. Bóg nie 
może przebaczyć grzechów, jeżeli 
człowiek nie pozwoli sobie przeba-
czyć. Kres Bożego miłosierdzia jest 
wyznaczany niestety tylko przez sa-
mego człowieka.
 Jezus widział zbliżającą się 
nieuchronnie konfrontację z prze-
ciwnikami. Rozpoznał niechęć i nie-
nawiść śmiertelną, która Go otaczała 
coraz bardziej. Gdy przychodzi do 
Jerozolimy na ostatnie Święto Pas-
chy znowu „posługuje się” ucztą, 
przez którą chce przekazać swój te-
stament i rozumienie swojej śmierci. 
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Urządza ucztę dla najbliższych, dla 
przyjaciół, którzy od lat Mu towarzy-
szyli. Nie jest to znak zapowiadający 
i wzywający do nawrócenia jakim 
były uczty z grzesznikami i celnika-
mi. Jest to bowiem Ostatnia Wiecze-
rza uczta poprzez którą Jezus zapew-
nia o swojej miłość aż do śmierci, 
wyjaśnia swój los i swoje posłannic-
two z perspektywy odrzucenia przez 
Izrael. Ta szczególna więź miłości 
towarzysząca ostatniej uczcie jest 
momentem przyspieszającym czyn 
Judasza. Ewangelia wg św. Jana 
mówi o tym w bardzo dramatyczny 
sposób: Jezus […] umoczywszy ka-
wałek chleba, wziął i podał Judaszo-
wi [..]. A po spożyciu chleba wszedł 
w niego szatan […] A on po spożyciu 
chleba zaraz wyszedł. A była noc – [a 
była to noc grzechu!] (J. 13,27 i nn).
 W czasie Ostatniej Uczty Je-
zus bierze chleb, łamie go na kawałki 
i podaje uczniom, mówiąc: Bierzcie  
i jedzcie z niego wszyscy. To jest moje 
Ciało, które za was będzie wydane. 
W ten sposób wyjaśnia swą śmierć, 
zbliżającą się nieuchronnie. Tak jak 
chleb zostaje połamany i podzielony 
między uczniów, tak będzie Jego ży-
cie oddane za ludzi. 
 Po wieczerzy bierze Jezus 
kielich wypełniony winem, z któ-
rego prawdopodobnie nie napił się, 
lecz powiedział: Odtąd nie będę już 
pił z owocu winnego krzewu aż do 
owego dnia, kiedy pić go będę nowy 
w Królestwie Bożym (Mk 14, 25), na-
stępnie podał go uczniom, mówiąc: 
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To 
jest Krew przymierza, która za was 
będzie przelana.
 Uczniowie zrozumieją po-

tem, że Jezus wyjaśniał im znacze-
nie swojej śmierci – Tę śmierć mi 
zadaną biorę na siebie w zastępstwie 
ludzi, a zwłaszcza ten ostatni i naj-
większy grzech odrzucenia, który 
biorę na siebie. Jak chleb został po-
łamany i dla uczniów podany, a kie-
lich przekazywany z ust do ust, tak 
życie Jezusa w śmierci połamane  
i jak kielich opróżnione. Jezus bierze 
ten ludzki grzech na siebie, do swego 
serca i staje z nim przed Ojcem, Jego 
solidarność ze wszystkimi ludźmi 
nie zna granic.
 Jezus ogłosił Dobrą Nowinę 
o miłosiernym Bogu „bez granic”, 
gotowym do przebaczenia każdemu, 
tak teraz solidarność Jezusa z ludźmi 
w Jego śmierci, nie zna granic. 
 W tej solidarności Jezusa 
ze swoją śmiercią odzywa się dalej 
Boże pytanie do nas, czy my dalej 
nie pozwolimy Bogu otoczyć się 
Jego miłosierdziem, czy przyjmiemy 
Jego przebaczenie?

Uczta eucharystyczna darem obe-
cności Chrystusa

 Kiedy człowiek obdarza dru-
giego jakimś drobiazgiem, prezentem 
to chce przez to powiedzieć: kocham 
cię, chce twojego dobra. Im bardziej 
kocha, tym cenniejszym pragnie ob-
darzyć prezentem. 
 Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich. Wy jesteście przy-
jaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję (J. 15, 13.14), kto 
ma taką miłość chce siebie samego 
złożyć w darze. Jezus to zapowie-
dział i uczynił w swojej śmierci za 
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wszystkich, nie tylko za ludzi swe-
go czasu. Jezus przekroczył granice 
czasu przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie, dlatego Jego śmierć  
i zmartwychwstanie objęło także nas, 
ludzi XXI wieku.
 Uczniowie Jezusa zrozumieli 
Jego polecenie – Czyńcie to na moją 
pamiątkę – ponieśli to wydarze-
nie w życie i historię Kościoła. Za-
świadcza o tym Pismo Święte, gdy 
mówi o spotkaniach ochrzczonych 
w imię Jezusa na „łamaniu chleba”. 
Tą pierwszą nazwą Eucharystii obej-
mowano całe „wydarzenie” Jezusa 
– jego życie, publiczną działalność, 
głoszenie radosnej nowiny, ostatnią 
ucztę, Jego śmierć i zmartwychwsta-
nie. „Łamanie chleba” było znakiem 
wiary i nadziei, z którą oczekiwano 
Jezusa w powtórnym przyjściu, jako 
Pana czasu i historii. Jego miłość  
z jaką poniósł śmierć na krzyżu, 
otrzymuje taką moc w zmartwych-
wstaniu, że jest On obecny po dziś 
dzień w Eucharystii sprawowanej 
według Jego zamysłu, odczytywane-
go nieustannie przez Kościół mocą 
Ducha Świętego. 
 Wydaje się, że czasem tę 
obecność Chrystusa pojmujemy jed-
nostronnie. Wierzymy i uświadamia-
my sobie Jego obecność sakramen-
talną pod postaciami chleba i wina, 
ale nie zauważamy Jego obecności w 
Duchu Świętym – w nas gromadzą-
cych się i uczestniczących w Eucha-
rystii. Jezus powiedział przecież: Za-
prawdę powiadam wam: Jeśli dwaj 
z was na ziemi zgodnie o coś prosić 
będą, to wszystkiego uczyni im mój 
Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie 
są dwaj, albo trzej zebrani w Imię 

moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 
19-20).
 Na zakończenie Swej wi-
dzialnej obecności Jezus wydaje 
uczniom i Kościołowi ostatnie pole-
cenie: Dana mi jest wszelka władza 
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i na-
uczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna i Du-
cha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto 
ja jestem z wami przez wszystkie dni 
aż do skończenia świata (Mt 28, 18-
20). To ostatnie zapewnienie Jezusa 
jest fundamentem każdego spotka-
nia eucharystycznego przy „łamaniu 
chleba”. Tylko obecność zmartwych-
wstałego i wywyższonego Jezusa 
Chrystusa nadaje sens naszej wierze 
w to, że spełniamy Jego polecenie – 
czyńcie to na moją pamiątkę.
 Przy ołtarzu uobecnia się to, 
co Jezus uczynił w czasie Ostatniej 
Wieczerzy, gdy zgromadził na niej 
swoich uczniów. To On przekazał 
Kościołowi moc w Duchu Świętym, 
aby uobecniał tę tajemnicę, którą po 
raz pierwszy sprawował w Wielki 
Czwartek. Jezus jest zawsze właści-
wym Gospodarzem, który w Duchu 
Świętym sprawuje przy każdym oł-
tarzu mszę i zaprasza do swojego 
stołu. Wspólnota musi zawsze pa-
miętać, aby gromadzić się w duchu 
całego posłannictwa Jezusa, a wtedy 
możemy mieć pewność, że On jest 
mocą Ducha wśród nas obecny.
 Jezusowa obecność sprawia, 
że nasze spotkanie eucharystyczne 
nie jest tylko wspomnieniem Jego 
śmierci i zmartwychwstania, ale 
podczas każdej mszy św. Jego ofiara 
na krzyżu i zmartwychwstanie staje 
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się realnie obecne i pozostaje w służ-
bie wobec nas wszystkich tym bar-
dziej, gdy czynimy to co nam polecił 
– bierzcie i jedzcie... Ofiara Jezusa 
na krzyżu i Jego zmartwychwstanie 
obejmuje wówczas nas, obecnych  
i uczestniczących w niej przynosząc 
owoce dla naszego życia.   

Wspólnota Jezusa z uczniami

 Ewangelia wg św. Jana 
rozpoczyna opis Ostatniej Uczty 
– Wieczerzy słowami: Jezus wi-
dząc, że nadeszła Jego godzina 
przejścia z tego świata do Ojca, 
umiłowawszy swoich na świecie, 
do końca ich umiłował (J 13, 1).  
Opis przebiegu Ostatniej Uczty od-
zwierciedla atmosferę miłości, szcze-
gólnej przyjaźni, pełnej otwartości  
i wewnętrznego zrozumienia. Trzeba 
zatem ciągle przypominać sobie sło-
wa Jezusa: Nikt nie ma większej mi-
łości od tej, gdy ktoś życie swoje od-
daje za przyjaciół swoich (J 15, 13).
 W wielu Ewangeliach czy-
tamy i odczuwamy jak głęboka była 
więź Jezusa z uczniami. Gdy życie 
Jezusa ma się dopełnić w Jego śmier-
ci, to ta więź osiąga największą głę-
bię. Choć ze strony uczniów nie ma 
jeszcze tego zrozumienia Jezusowej 
miłości aż do śmierci. To zrozumie-
nie przyszło po zmartwychwstaniu,  
a szczególnie po Zesłaniu Ducha 
Świętego. W późniejszej refleksji 
dojrzewała w nich ta pełnia Bożej 
miłości, objawiona w życiu i śmier-
ci Jezusa i którą później nieustannie 
głosili. 
 Ostatnia Wieczerza odbywa-
ła się w znaku nadchodzącego Kró-

lestwa Bożego. Szczególnie mocno 
mówi o tym św. Łukasz: A gdy na-
deszła pora, zajął miejsce u stołu  
i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł 
do nich: Gorąco pragnąłem spożyć 
tę Paschę z wami, zanim będę cier-
piał. Albowiem powiadam wam: Już 
jej spożywać nie będę, aż się speł-
ni w Królestwie Bożym (Łk 22, 14-
16). Jezus był świadomy, że Jego 
wspólnota z uczniami w całej głębi 
osiągnęła ludzki kres i nabiera zna-
czenia, które wypływa z całego Jego 
posłannictwa. To posłannictwo daje 
Mu w tej chwili prawo ogłosić nadej-
ście Królestwa Bożego. Kto jest we 
wspólnocie z Jezusem – wspólnocie 
sakramentalnej, jest włączony we 
wspólnotę z Ojcem, który potwierdzi 
to posłannictwo Syna zmartwych-
wstaniem.
 Aby było jasne, w czym wi-
dać nadchodzące Królestwa Boże? 
Rozpoczyna się we wspólnocie z Je-
zusem, gdy Jezus jest przyjacielem, 
wobec którego nie mam żadnych ta-
jemnic. Ta ludzka przyjaźń uczniów 
z Jezusem otwiera Boży wymiar 
przyjaźni z Bogiem, co oznacza rów-
nocześnie pojednanie i pokój z Bo-
giem. W tym objawia się fundamen-
talny dar Eucharystii. Jezus posłużył 
się Ostatnią Ucztą, aby okazać swą 
ostateczną miłość i pragnienie wspól-
noty z uczniami. Tak samo Jezus 
posługuje się Eucharystią Kościoła, 
aby być blisko nas w swojej miło-
ści, aby nawiązywać więź wspólnoty  
z nami. Otrzymaliśmy ją na począt-
ku w sakramencie chrztu, a teraz ma 
się ona nieustannie, ciągle na nowo 
pogłębiać i poszerzać oraz możliwie 
całe nasze życie przekształcać. Ma 
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stawać się chlebem, którym żyjemy, 
ma zmieniać nasze myślenie o życiu, 
którego już bez wspólnoty z Jezusem 
nie można sobie wyobrazić. 
 Trzeba zauważyć, że Jezus 
nie zaproponował swojej wspól-
noty i miłości każdemu z uczniów 
osobno lecz zgromadził razem przy 
wspólnym stole Ostatniej Wiecze-
rzy. Ewangelie mówią nam, że Jezus 
znał każdego z apostołów osobiście, 
a przez to poznał ich charaktery, 
Właśnie w godzinie, w której pra-
gnie zaświadczyć, że do końca ich 
umiłował, gromadzi ich razem jako 
wspólnotę.
 Eucharystia jest darem dla 
Wspólnoty Kościoła, ale każdy po-
jedynczy wierzących uczestnik tej 
wspólnoty jest przez Jezusa przyję-
ty i zaakceptowany w swej indywi-
dualnej odrębności. Każdy spożywa 
chleb, a w nim Jezusa, aby On każ-
demu z nas towarzyszył w życiu. Jak 
długo nie „wymówimy” Mu miejsca 
w sercu i w życiu przez niewiarę  
i grzech, towarzyszyć nam Jezus  
z Ofiary Eucharystii. Wewnątrz sie-
bie czujemy potrzebę uczestniczenia 
w Eucharystii, gdyż „nasze ciało jest 
słabe”. Potrzebujemy także pogłę-
biania i odnawiania tej więzi z Chry-
stusem. Nie jesteśmy bowiem zdolni 
zrozumieć od razu pełnię tej tajem-
nicy i urzeczywistniać ją w życiu. 
To jest duchowy proces, który trwa 
przez całe nasze życie. 

Wspólnota uczniów Jezusa mię-
dzy sobą

 Wspólnota Jezusa z uczniami 
ma też „wymiar poziomy”. Wspomnia-
łem już, że Jezus gromadzi uczniów 

przy stole Ostatniej Wieczerzy, aby 
objawić im swoją miłość. Tworzy 
w ten sposób wspólnotę – powołuje 
nowy lud Boży mocą Swej miłości. 
On w Eucharystii daje siebie i z Niego 
wypływa moc, która integruje wielu. 
Św. Paweł zauważył to i doświadczył 
mówiąc: Ponieważ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni tworzymy jedno cia-
ło. Wszyscy bowiem bierzemy z tego 
samego chleba ( 1 Kor. 10, 17).
 Św. Augustyn podobnie wyra-
ził tę myśl: Podczas, gdy nasze ciało 
asymiluje chleb materialny, który jest 
naszym pożywieniem, asymiluje go 
cała nasza jedność ciała. Podobnie 
dzieje się przez chleb eucharystyczny, 
mocą Ducha Chrystusowego, który 
spożywamy my liczni i pijemy z jed-
nego kielicha, zostajemy zintegrowani  
w jedno Ciało Chrystusa i jesteśmy co-
raz więcej w tę jedność przyjęci.
 Ta jedność wspólnoty pochodzi 
od Chrystusa i żyje Jego mocą, której 
również nam udziela. Wspólnota ma 
wielkie znaczenie w kontaktach mię-
dzyludzkich. Nasza indywidualność 
i osobowość nie jest zatracana, lecz 
otrzymuje swoją własną aktywność  
i indywidualne zadanie. Ta jedność  
w Chrystusie nie prowadzi do indywi-
dualizmu, ale wprowadza „pojedyn-
czego w całość. Nie prowadzi także 
do kolektywizmu i nie zaciera indywi-
dualności, ale nadaje wielu strukturę 
wspólnoty.
 Każdy może i powinien być 
sobą w danej wspólnocie – Kościoła, 
klasztoru, rodziny, a  bycie sobą ozna-
cza bycie odpowiedzialnym według 
swoich uzdolnień, wyznaczonych za-
dań i podejmowanej służby.   
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Dekoracja  malarska Jul iusza  Franka  
z  k o ś c i o ł a  k s i ę ż y  F i l i p i n ó w  
w  G o s t y n i u

Z naszej historii

ks. Henryk Brzozowski COr

 Niniejszy artykuł jest 
uzupełnieniem opracowania 
zamieszczonego w poprzed-
nim numerze, omawiającego 
dekorację malarską sklepienia 
w prezbiterium kościoła. To 
krótkie opracowanie pragnie 
ukazać malaturę z reguły pomi-
janą przez przewodniki i prawie 
niezauważalną. Artykuł zamie-
rza przedstawić cztery obrazy 
wykonane w technice fresku 
suchego. Trzy obrazy znajdują 
się na ścianach przedsionka łą-
czącego zakrystię z kościołem,  
a jeden na zachodniej ścianie 
prezbiterium. Autorem malatury 
jest artysta reprezentujący śro-
dowisko monachijskie Juliusz 
Frank, zatrudniony wraz z Mi-
kołajem Baurem do zdobienia 
kościoła w latach 1864–18671. 
Obraz z prezbiterium posiada 
sygnaturę malarza, natomiast 
malatury z przedsionka nie no-
szą sygnatury, ale są powtórze-
niem obrazów z kopuły małej  
(z drobnymi zmianami) pod-

pisane przez Juliusza Franka, 
dlatego przypisanie ich wspo-
mnianemu malarzowi wyda-
je się bezsporne. Niestety nie 
zachowały się umowy zawarte  
z malarzem czy też inne zapi-
ski, które mogłyby rzucić wię-
cej światła na okoliczności po-
wstania dzieł. 
 Malatura przedstawia-
jąca Boleść Maryi przy grobie 
umieszczona jest na zachod-
niej ścianie, pod arkadą łączącą 
prezbiterium z centralnym kor-
pusem kościoła. Obraz formą 
powtarza łuk arkady (fot. 1). 
W lewym rogu obrazu widnie-
je sygnatura wykonawcy Jul. 
Frank. 1867. Obraz przedsta-
wia grupę figuralną złożoną 
z pięciu postaci umieszczoną 
na tle górzy-stego krajobra-
zu. Z prawej strony widocz-
na jest pieczara – grób skalny 
zamknięty na dwie pieczęcie 
wkomponowany w lesisty kra-
jobraz. Tło po drugiej stronie 
wypełnia roślinność. W oddali 
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na skalnym wzniesieniu widnie-
ją trzy krzyże. Centrum obrazu 
zajmuje postać słaniającej się 
Matki Boskiej podtrzymywa-
nej przez mężczyznę i dwie ko-
biety. Matka Boska ubrana jest  
w fioletową suknię przepasaną 
w stanie i niebieski płaszcz z ja-
snozieloną podszewką. Głowę 
Maryi, otoczoną kolista glorią, 
nakrywa biały welon i maforion 
tego samego koloru co płaszcz. 
Jej twarz wyraża głęboki smu-
tek. Mężczyzna podtrzymujący 
Maryję to św. Jan Ewangelista 
o młodzieńczej twarzy, z długi-
mi włosami ubrany w czerwo-
ny płaszcz i brązową suknię. 
Po przeciwnej stronie klęczy 
kobieta podtrzymująca oburącz 
prawą ręką Matki Boskiej. Jej 
piękna twarz o dużych oczach 
i delikatnych ustach wpa-
trzona jest w Maryję. Ubrana  
w zieloną suknię przepasaną  
w stanie i czerwony płaszcz ma 
głowę spowitą kremową chus-
tą, spod której wychodzą dłu-
gie, kręcone i czarne włosy. Od 
tyłu Maryję podtrzymuje dru-
ga kobieta ubrana w oliwkową 
suknie i ciemnofioletową chu-
stę. Prawy bok obrazu zajmuje 
siedząca św. Maria Magdalena  
z rozpuszczonymi długimi, lo-
kowanymi włosami jasnego ko-
loru, ubrana w jasnofioletową 

suknię i ugrowy płaszcz. Spod 
płaszcza wychodzą bose stopy. 
Prawą ręką dotyka do ust bia-
łe, długie płótno sięgające aż do 
ziemi. W lewej ręce trzyma ko-
ronę cierniową. Na płótnie leżą 
trzy gwoździe. 
 Program ikonograficzny 
obrazu zawiera treści pasyj-
ne. Według Antoniego Brze-
zińskiego program malowideł  
w prezbiterium był tak pomy-
ślany, aby ilustrował tajemnice 
ró-żańcowych – radosne, bole-
sne i chwalebne. Symbole tych 
tajemnic przedstawiają trzy 
tonda nad ołtarzem głównym. 
W tondzie symbolizującym ta-
jemnice bolesne trzej aniołowie 
trzymają znaki męki Pańskiej 
– krzyż, koronę cierniową i fal-
gellum (narzędzie do biczowa-
nia – drewniana rękojeść zakoń-
czona łańcuszkiem z żelaznymi 
kulkami najeżonymi kolcami). 
Po-nieważ w kościele znajdo-
wały się  dwa ołtarze związane 
z boleściami maryjnymi (ołtarz 
Matki Boskiej Bolesnej z Pie-
tą oraz ołtarz Świętego Krzyża  
z figurą Matki Boskiej), powstał 
tylko jeden obraz pasyjny – Bo-
leść Maryi przy grobie2. 
 Obraz przedstawia bo-
leść Maryi z towarzyszącymi 
Jej osobami po złożeniu Chry-
stusa w grobie. Artysta nie ilu-
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struje ściśle wydarzenia opisa-
nego w jednej ewangelii, ale 
zestawia w jeden obraz kilka 
wątków wyjętych z wszystkich 
czterech pism natchnionych.  
Z przekazów ewangelicznych 
dowiadujemy się, że Józef  
z Arymatei odstąpił Jezuso-
wi swój grobowiec wykuty  
w skale. Na prośbę arcykapła-
nów grobowiec został opieczę-
towany z polecenia Piłata. Przy 
opieczętowanym grobowcu 
malarz umieścił pięcioosobo-
wą grupę, spośród której bez 
trudności zidentyfikować moż-
na trzy osoby – Matkę Boską, 
św. Jana Ewangelistę i Ma-
rię Magdalenę. Pojawia się 
pytanie, kogo przedstawia-
ją pozostałe dwie osoby? W 
ewangeliach nie ma opisanej 
dokładnie takiej sceny jak bo-
leść Maryi przy grobie Jezu-
sa z czteroma towarzyszącymi 
Jej osobami. Ewangeliści piszą  
o śmierci i pogrzebie Jezusa oraz  
o osobach które uczestniczyły 
w zbawczym misterium. I tu 
pojawiają się pewne rozbież-
ności. Żadna z ewangelii nie 
wymienia Matki Boskiej i św. 
Jana obecnych przy złożeniu 
do grobu. Także osoby biorące 
udział w tym wydarzeniu nie 
są w poszczególnych opisach 
identyczne. Św. Mateusz pisze 

o obecności przy śmierci Jezusa 
wielu niewiast, między innymi: 
Marii Magdaleny, Marii, matki 
Jakuba i Józefa oraz matki sy-
nów Zebedeusza (Mt 27,56). 
Podaje także, że przy grobie 
pozostały Maria Magdalena  
i druga Maria – zapewne wymie-
niona wcześniej matka Jakuba  
i Józefa (Mt 27,61). Ewangelia 
św. Marka przy śmierci Pań-
skiej odnotowuje, że była tam: 
Maria Magdalena, Maria, mat-
ka Jakuba Młodszego i Józefa 
oraz Salome (Mk 15,40). Dalej 
to samo źródło podaje, że Ma-
ria Magdalena i Maria, matka 
Józefa przyglądały się miejscu, 
gdzie złożono ciało Jezusa (Mk, 
15,47). Św. Łukasz przy opisie 
śmierci i złożenia Jezusa w gro-
bie podaje ogólnie, że przeby-
wały tam niewiasty z Galilei, 
które towarzyszyły Jezusowi 
(Łk, 23, 49; 23, 55). Dopie-
ro ewangelista Jan przy opisie 
„Testamentu z krzyża” wymie-
nia umiłowanego ucznia, czyli 
św. Jana, Maryję matkę Jezusa, 
Marię, żonę Kleofasa i Marię 
Magdalenę (J 19, 25). Więcej 
szczegółów o bliższej rodzinie 
Matki Boskiej odnajdujemy 
w apokryfach, czyli pismach 
nieuznanych przez Kościół za 
natchnione – Protoewange-
lia Jakuba, Ewangelia Pseu-
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Dekoracja malarska Juliusza Franka z kościoła księży Filipinów w Gostyniu

1. Boleść Maryi przy grobie

2. Wniebowstąpienie Jezusa
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Dekoracja malarska Juliusza Franka z kościoła księży Filipinów w Gostyniu

3. Zaśnięcie Matki Boskiej

4. Wniebowzięcie i Ukoronowanie Matki  
    Boskiej na Królową Nieba i Ziemi 
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do-Mateusza oraz Ewangelia  
o Narodzeniu Marii. Artyści 
często korzystali z pism apo-
kryficznych szukając inspiracji 
dla tworzonych dzieł. 
 Według apokryfów św. 
Anna wyszła trzy razy za mąż 
i urodziła trzy Marie. Pierwszą 
z nich była Matka Boska naro-
dzona z małżeństwa ze św. Jo-
achimem. Św. Anna gdy owdo-
wiała jeszcze dwa razy wyszła 
za mąż – za Kleofasa i Salo-
masa. Drugi związek zawarła  
z bratem św. Joachima, Kleofa-
sem. Z tego związku narodziła 
się Maria zwana Kleofasową, 
która urodziła czterech synów 
– Jakuba Młodszego, Szymona 
Gorliwego, Judę Tadeusza i Jó-
zefa z przydomkiem Sprawie-
dliwy. Ze związku z Saloma-
sem narodziła się Maria Salome 
która wyszła za Zebedeusza, 
rodząc Jakuba Starszego i Jana 
Ewangelistę3. Dlatego trzecia 
Maria występuje z przydom-
kiem Zebedeuszowa. Zesta-
wiając wszystkie wątki podane  
w po-szczególnych ewange-
liach i apokryfach, należy wnio-
skować, że obraz ukazuje Mat-
kę Boską otoczoną przez św. 
Jana Ewangelistę oraz trzy Ma-
rie – Marię Kleofasową, Marię 
Salome Zebedeuszową i Marię 
Magdalenę.

 Obrazy ścienne z przed-
sionka zakrystii przedsta-
wiają następujące tematy: 
Wniebowstąpienie, Zaśnięcie 
Matki Boskiej oraz Wniebowzięcie  
i Ukoronowanie Maryi na Kró-
lową Nieba i Ziemi. Malowidła 
posiadają formę leżącego pro-
stokąta zamkniętego łukiem 
półkolistym. Z nieznacznymi 
zmianami obrazy powtarzają 
układ i rozłożenie palety barw-
nej tak, jak na dekoracji w ko-
pule małej. 
 Wniebowstąpienie uka-
zuje w części centralnej Chry-
stusa, unoszącego się na obło-
kach, otoczony dwoma aniołami 
(fot. 2). Chrystus ubrany w bia-
łą suknię i szkarłatny płaszcz 
prze-rzucony przez lewe ra-
mię, rozpościera ręce ze śla-
dami ran i spogląda na zapa-
trzonych w Niego apostołów.  
W dolnej części obrazu posta-
cie rozdzielone są na dwie sze-
ścioosobowe grupy.  Na pierw-
szym planie z lewej widnieje 
postać Matki Boskiej odziana 
w niebieski płaszcz i białą na-
rzutę nakrywającą głowę oraz 
św. Jan ubrany w zieloną suknię  
i czerwony płaszcz. Za nimi wi-
dać jeszcze czterech apostołów. 
Po przeciwnej stronie na pierw-
szym planie klęczą czterej apo-
stołowie i dalej schematycznie 
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namalowani dwaj pozostali 
apostołowie. Z wyjątkiem św. 
Jana nie można zidentyfikować 
apostołów z uwagi na brak atry-
butów indywidualnych. Także  
i tutaj widoczne są odciski stóp 
Chrystusa. Tradycja umieszcza 
Wniebowstąpienie na Górze 
Oliwnej. W IV w. zbudowano 
tam świątynię pod wezwaniem 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 
która nie posiadał dachu, ale 
otwierał się na bezkres nieba. Tę 
budowlę zniszczyli Persowie w 
614 r. Ponownie odbudowana, 
już wkrótce w 638 r. przejęta 
została przez Arabów i zamie-
niona na meczet. W świątyni 
chrześcijańskiej znajdowała się 
cenna relikwia – odciśnięte na 
kamieniu stopy Jezusa. Odcisk 
prawej stopy pozostawiono na 
miejscu, a lewej przeniesiony 
do meczetu al Aqsa w Jerozo-
limie. Odciśnięte stopy można 
do dzisiaj oglądać. 
 Zaśnięcie Matki Boskiej  
nieznacznie odbiega od malo-
widła w kopule (fot. 3). Cen-
tralne miejsce zajmuje postać 
leżącej Matki Boskiej ze złożo-
nymi rękami i półprzymknięty-
mi oczyma, otoczona apostoła-
mi. Ubrana jest w białą suknię 
i niebieski płaszcz. Na obrazie 
pojawia się dwunasta postać 
(na malowidle z kopuły jest je-

denastu apostołów) – mężczy-
zna z lewej. Jako jedyny męż-
czyzna, który ma głowę nakrytą 
płótnem. Ukazany jest w popie-
latej sukni przepasanej brązo-
wą przewiązką. Przy popiersiu 
Boga Ojca pojawiają się postaci 
aniołków na obłokach. 
 Wniebowzięcie i Uko-
ronowanie Maryi na Królową 
Nieba i Ziemi w odróżnieniu od 
obrazu w kopule umiejscowione 
jest na tle surowego krajobrazu 
(fot. 4). W dali widać jezioro 
lub zatokę morską otoczoną gó-
rami. Centralną część zajmuje 
postać Madonny, od dołu oto-
czonej trzema aniołami, z któ-
rych jeden trzyma lilię – symbol 
czystości. Nad głową Madonny 
Bóg Ojciec i Syn Boży trzyma-
ją koroną zamkniętą, a powyżej 
umieszczona jest gołębica Du-
cha Świętego. 
 Wartości ikonograficz-
ne przedstawień zostały już 
rozpatrzone przy omawianiu 
malo-wideł z kopuły małej. 
Zasygnalizowania domagają 
się tylko wartości artystyczne. 
Cykl ma-lowideł z przedsionka 
jakością artystyczną odbiega od 
tych w kopule. Biorąc pod uwa-
gę proporcje, postaci wykonane 
są poprawnie, ale z małą dba-
łością o wykończenie szczegó-
łów. Perspektywa wykreślona 
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jest właściwie, stwarza wra-
żenie głębi oraz plastyczności 
przedstawień figuralnych. Bar-
wy malowideł nie mają takiego 
nasycenia jak w kopule. Kolory 
są zgaszone zapewne dlatego, 
że obrazy znajdują się w ma-
łym pomieszczeniu, w którym 
często jest duże zagęszczenie 
kadzielnego dymu i innych 
szkodliwych substancji zwią-
zanych z obsługą świec, co mo-
gło spowodować przebarwienia  

i znaczne zabrudzenia. Zagad-
kowe jest umieszczenie obra-
zów w tak mało eksponowanym 
miejscu, w którym są prawie 
niezauważalne. Wydaje się, 
że artysta zanim przystąpił do 
malatury w kościele, pokazał 
swoje umiejętności w miejscu 
drugorzędnym. A że próba arty-
styczna powiodła się, świadczą 
do dzisiaj malowidła z przed-
sionka i kościoła. 

1 BRZEZIŃSKI Antoni, Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadze-
nia XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCC-
LXVIII, t. II, Poznań 1869, s. 12; TABOR Stefan, Kościół i cudowny obraz 
Matki Boskiej na Świętej Górze, druk X.X. Misjonarze Zduńska Wola 1938, 
s. 46.
2 Brzeziński 1869, t. II, s. 13.
3 Zuffi Stefano, Nowy Testament. Postacie i epizody, Warszawa 2007, s. 119.

www.filipini.gostyn.pl

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



- 31 -

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

www.jozefzeidler.eu

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

oddziaływać przez kulturę

ZGŁOŚ SIĘ DO KONGREGACJI ŚWIĘTEGO FILIPA NERI  
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE!

Kandydaci do kapłaństwa muszą posiadać świadectwo dojrzałości, 
natomiast bracia przynajmniej ukończoną zasadniczą szkołę zawodową. 
Powinni odznaczać się, jak św. Filip, radosnym i pozytywnym usposobie-

niem oraz pragnieniem życia we wspólnocie.

PROCESJE 

FATIMSKIE 

Z FARY GOSTYŃSKIEJ 
NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ
KAŻDEGO 13. DNIA MIESIĄCA
OD MAJA DO PAźDZIERNIKA

Msza Święta we Farze 
o godzinie 18.30, a następnie procesja. 



VI FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ

Święta Góra wrzsień/październik 2011

ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY        ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY     

ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY         ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY     

- 32 -

Niedziela
2 października, godz. 18.45
Józef Elsner – Skarby muzyki polskiej
ORKIESTRA SINFONIA SACROMONTANA 
POLSKI CHÓR KAMERALNY – SCHOLA CANTORUM GEDANENSIS
Marcin Nałęcz-Niesiołowski – dyrygent
Transmisja koncertu w Programie II Polskiego Radia

Sobota
24 września, godz. 19.30
Johannes Baptista Lohr – filozof rodem z Czech, ksiądz i kompozytor ze Świętej Góry
ORKIESTRA KAMERALNA - CZECH VIRTUOSI (BRNO)
POZNAŃSKI CHÓR KAMERALNY
Ondrej Olos – dyrygent

Niedziela
25 września, godz. 18.30
Henryk Wieniawski – legenda o genialnym skrzypku i jego skrzypcach
ILYA GRUBERT
WROCŁAWSKI ZESPÓŁ SOLISTÓW RICORDANZA

Sobota
1 października, godz. 19.30
Maksymilian Koperski – Modlitwy Świętogórskie
GDYŃSKA ORKIESTRA KAMERALNA SINFONIA NORDICA 
AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
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MłODZIEżOWy ZESPół MUZyCZNy
ZAPRASZA WSZySTKICH CHĘTNyCH

 Próby w każda sobotę o godz. 17.00
(Kawiarenka SAN FILIPPO)

SPOTKANIA
DLA MłODIEży

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

PIERWSZA SOBOTA MIESIąCA
1 8 . 3 0  r ó ż a n i e c  w y n a g r a d z a j ą c y  

   Najświętszemu Sercu Maryi
19 .00  Msza św. połączona z Procesją Maryjną

SPOTKANIA DLA MAłżEŃSTW
 PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

po Mszy Świętej o godz. 19.00  w klasztorze 
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Niedziela
2 października, godz. 18.45
Józef Elsner – Skarby muzyki polskiej
ORKIESTRA SINFONIA SACROMONTANA 
POLSKI CHÓR KAMERALNY – SCHOLA CANTORUM GEDANENSIS
Marcin Nałęcz-Niesiołowski – dyrygent
Transmisja koncertu w Programie II Polskiego Radia

Sobota
24 września, godz. 19.30
Johannes Baptista Lohr – filozof rodem z Czech, ksiądz i kompozytor ze Świętej Góry
ORKIESTRA KAMERALNA - CZECH VIRTUOSI (BRNO)
POZNAŃSKI CHÓR KAMERALNY
Ondrej Olos – dyrygent
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Małgorzata Potocka

	 Margherita	Lotti,	czyli	Św.	Rita	
 Margherita Lotti, znana jako 
Święta Rita, patronka spraw bezna-
dziejnych, urodziła się w 1381 roku 
w Roccaporena jako długo oczeki-
wane i wymodlone dziecko Amaty 
i Antonia Lotti. Rodzice nadali jej 
imię Margherita, które zdrobniale 
brzmi Rita – Perełka. Wychowywali 
ją w miłości do Boga, ludzi i świata, 
ale także zapewnili dostęp do nauki 
– zatrudnili nauczyciela, który na-
uczył ją czytać i pisać (umiejętności 
te były rzadkością w jej środowisku 
– pochodziła z ludu). W każdą nie-
dzielę uczestniczyła wraz z rodzica-
mi w mszach świętych, z kazaniami 
głoszonymi przez wędrownych ka-
znodziejów, w kościele sióstr augu-
stianek w pobliskiej miejscowości 
Cascia. 
 Od wczesnego dzieciństwa 
myślała o tym, aby poświęcić się 
Bogu i wstąpić do zakonu. Rodzice 
wybrali dla niej jednak inne życie – 
małżeństwo, a w słuszności tego wy-
boru utwierdził ją pustelnik, do któ-
rego udała się po poradę. Poślubiła 
Paolo Manciniego, z którym wycho-
wywała dwóch synów. Była wspa-
niałą żoną i matką, a jej dom, mimo 
gwałtownego usposobienia męża, 
stał się oazą spokoju. Bóg miał jed-
nak inny plan dla Rity. Jej mąż został 
zamordowany, a synowie poprzysię-
gli zemstę na zabójcach. Kobieta, 
obawiając się odwetu prosiła Boga, 
aby prędzej zabrał synów z tego 
świata, niż pozwolił na zemstę. Tak 
też się stało. Wkrótce synowie zmar-

li z powodu zarazy, a Rita poprosiła 
o przyjęcie do zakonu augustianek. 
Niestety otrzymała odpowiedź od-
mowną, gdyż w zakonie przebywała 
krewna oprawców jej męża. Udała 
się zatem po poradę do pustelnika, 
który powiedział jej, żeby nie rezy-
gnowała z realizacji swoich zamie-
rzeń, gdyż Bóg ma wobec niej plan. 
Pewnego dnia podczas modlitwy 
ukazali się jej św. Jan Chrzciciel, św. 
Augustyn i św. Mikołaj z Tolentino, 
którzy utwierdzili ją w przekonaniu, 
iż jej miejsce jest w klasztorze św. 
Marii Magdaleny w Cascii. Zgodę na 
wstąpienie do klasztoru augustianek 
uzyskała jednak dopiero wówczas, 
gdy zwaśnione rodziny zrzekły się 
prawa do zemsty. 
 Jej pierwsze zadanie w klasz-
torze – lekcja posłuszeństwa i po-
kory – polegało na podlewaniu ze-
schniętego, wydawało się martwego, 
krzewu winnego, co Rita posłusznie 
wykonywała. Wkrótce wysiłek no-
wicjuszki został nagrodzony i po 
kilku miesiącach „opieki”, krzew 
wypuścił zielone listki, a do dziś  
w klasztorze pielgrzymi mogą oglą-
dać winorośl „uratowaną” przez 
świętą.
 Gorliwością swojej modli-
twy Rita potrafiła wyprosić zdrowie 
i pomyślność dla tych, którzy ją o to 
prosili. Pewnej nocy, podczas jed-
nej z modlitw stanęła pod krzyżem 
Chrystusa pragnąc Mu ulżyć. Chciała 
cierpieć tak jak cierpiał On z powodu 
ran zadawanych przez kolce korony 

Autorytety
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cierniowej. Bóg spełnił jej prośbę – 
kolec z korony Chrystusowej zranił 
jej czoło. Od tej nocy do końca ży-
cia na jej czole widniała niegojąca 
się rana, która była znakiem miło-
ści Chrystusa. Siostry przebywające  
z nią w klasztorze nie wierzyły temu, 
że rana jest znakiem Bożym, lecz 
były przekonane, iż powstała w wy-
niku  skaleczenia, a Rita specjalnie 
nie pozwala się jej zagoić. Święta 
nie mogła już opuszczać klasztoru i 
nieść pomocy ludziom. Oddała się 
modlitwie i życiu w samotności.  
Według podań Bóg 
postanowił uleczyć 
ranę Rity na czas 
pieszej pielgrzym-
ki do Rzymu, którą 
organizowały sio-
stry, gdyż przeło-
żona pozwoliła jej 
pójść tylko wów-
czas, jeżeli jej rana 
się zagoi. Stał się 
cud – rana znikła w 
ciągu jednego dnia 
(wielu biografów 
opisujących życie 
świętej pomija ten 
fakt). 
 Kiedy Rita była już u kresu 
swoich dni doświadczyła kolejnego 
cudu. Podczas ostatniego spotkania 
ze swoją kuzynką, zapytana przez 
krewną, czy nie potrzebuje czegoś, 
Rita poprosiła o przyniesienie róży 
z krzewu w jej dawnym ogrodzie. 
Prośba wydała się dziwna, ponieważ 
sytuacja miała miejsce zimą. Kuzyn-
ka pomyślała, że umierająca straciła 
już świadomość, ale obiecała spełnić 
prośbę. Wracając do domu modliła 
się za chorą, ale przechodząc w po-

bliżu jej ogrodu ujrzała nie co inne-
go jak wyłaniający się spod śniegu 
piękny pąk róży. Od tego momentu 
kwiat, którym Bóg obdarował Ritę u 
kresu jej dni, uważany jest za symbol 
świętej – symbol pokoju i nadziei. 
 Rita zmarła 22 maja 1457 
roku. Tradycja przekazuje, że po jej 
śmierci dzwony klasztoru, bez udzia-
łu dzwonnika, zaczęły bić przywołu-
jąc mieszkańców do jego bram. Na 
pogrzeb przybyła cała rzesza ludzi, 
a pierwszą osobą doświadczającą 
cudu za jej pośrednictwem był Cicco 

Barbaro – stolarz, 
któremu paraliż 
ręki uniemożli-
wiał pracę. Stojąc 
przy niezdarnie 
wykonanej trum-
nie świętej powie-
dział, że zrobiłby 
jej lepszą gdyby 
tylko miał zdro-
wą rękę. Kiedy 
wypowiedział te 
słowa jego ręka 
stała się spraw-
na, a trumnę, 
którą wykonał 

do dziś oglądać można w klasztorze  
w Cascii. 
 Po uzdrowieniu stolarza 
miejsce miały kolejne cuda. Każdy 
bowiem, kto tylko poprosił o pomoc, 
został wysłuchany. Dla św. Rity nie 
było spraw niemożliwych. Od daw-
na poprzez skierowaną do niej mo-
dlitwę, godzi skłóconych, wspiera 
cierpiących i ubogich, a duchownym 
pomaga w pełni zaufać Bogu.  

Ś w.  R i t a  z  k r z y ż e m
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 Nie taki diabeł straszny,  
       c z y l i 
      co z tymi kasami fiskalnymi ?

Księgowa radzi

Elżbieta Fekecz

 Kasa fiskalna to urządze-
nie elektroniczne, które pozwala 
na bieżąco zapisywać obrót doko-
nywany na rzecz osób fizycznych. 
Zmiany jakie zaszły po 1 maja br.  
spowodowały   istotne rozszerzenie 
grup podatników obowiązanych do 
stosowania w swojej działalności 
kas fiskalnych, między innymi do-
tyczy to lekarzy, prawników, sto-
matologów , usług sekretarskich  
i tłumaczeń, usług pogrzebowych  
i pokrewnych, detektywistycznych 
i ochroniarskich  i innych  wykaza-
nych  w rozporządzeniu MF ( Dz. U. 
z 2010 roku nr 138, poz. 930 ).
 Kasa fiskalna zawiera w so-
bie moduł fiskalny wraz z pamięcią 
fiskalną kasy, drukarkę i wyświetla-
cze przeznaczone do odczytu danych 
w niej zawartych.  Obowiązkowo 
musi  ona zawierać pamięć fiskalną, 
która jest wbudowana w urządzenie 
w ten sposób, aby nie można było 
ingerować w zmianę danych w niej 
zawartych.
 Każda kasa fiskalna musi po-
siadać tzw. książkę kasy oraz instruk-
cję obsługi.  W książce wpisywane 
są podstawowe dane producenta, 
serwisanta kas, rodzaju kasy i jej in-
stalacji, nadane numery – fabryczne, 
unikatowe i ewidencyjne, informacje 
o przeglądach. Wszystkie wpisy do-
konywane w tej książce powinny być 
czytelne, a informacje o dokonanym 
serwisie muszą być podpisane przez 
serwisanta i oznaczone jego piecząt-
ką. 
 Przed zakupem kasy fiskal-
nej każda osoba powinna zastanowić 
się jaka kasa jest potrzebna w danej 
działalności gospodarczej, oraz któ-
ry ze sprzedawców jest sprawdzo-

nym serwisantem na danym terenie. 
Jest to niezwykle ważna kwestia, 
bo wiele osób przekonało się już  
o tym, że czasami zdarzają się nie-
solidni serwisanci, których nie moż-
na się doprosić o wykonanie w ter-
minie obowiązkowego serwisu lub 
naprawienia kasy, aby można było 
normalnie funkcjonować na rynku. 
Polecam najlepszy sposób na zna-
lezienie dobrego serwisanta, wy-
starczy zapytać znajomych czy są 
zadowoleni ze współpracy ze swoim 
serwisantem czy nie. Proszę starać 
się kupować kasy fiskalne w pobliżu 
swojego miejsca zamieszkania, bo 
czasami zdarza się, że ktoś oferuje 
bardzo tanią kasę, ale sklep znajdu-
je się np. około 100 km od nas. Jest 
to pozorna oszczędność pieniędzy, 
bo każdy dojazd serwisanta kosztu-
je ( w  umowach na ogół  jest okres 
gwarancji  jeden rok, na tyle na ile 
się orientuję problemy zaczynają się 
dużo później i wtedy dojazd z daleka 
serwisu jest dosyć kosztowny).
 Aby skorzystać z ulgi na za-
kup kasy każdy podatnik powinien 
powiadomić Urząd Skarbowy o da-
cie fiskalizacji  kasy i adres ( lub ad-
resy)gdzie kasa(y) będą pracować. 
Fiskalizacja polega na wprowadze-
niu danych firmy do pamięci kasy, 
wpisaniu daty rozpoczęcia pracy 
kasy. Dane te muszą być zgodne z 
informacją złożoną do urzędu skar-
bowego. Kasa fiskalna jest w tej sy-
tuacji przypisana do danego podatni-
ka, ponieważ numer NIP-u wpisany 
do pamięci kasy nie może już być 
zmieniony.  Jeśli firma będzie ku-
powała kilka kas to warto pomyśleć 
od razu o kasie rezerwowej, bo tyl-
ko przy pierwszym zakupie kasy na 
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dany adres, można skorzystać z ulgi. 
Jeśli będą kupowane kolejne kasy, 
które podatnik zainstaluje na poda-
nych wcześniej adresach, to w takim 
przypadku ulga już nie przysługuje.  
Każdy podatnik rozpoczynając  pra-
cę na po raz pierwszy kupionej  ka-
sie fiskalnej może skorzystać z ulgi 
w wysokości 90% ceny zakupu kasy 
netto, nie więcej niż 700 zł na jedną 
kasę.
 Prowadząc ewidencję za po-
mocą kasy fiskalnej każdy użytkow-
nik jest obowiązany:

1/ każdego dnia dokonywać ewiden-
cji  sprzedaży wraz z wydrukiem pa-
ragonu fiskalnego 
2/ codziennie sporządzać dobowy ra-
port  fiskalny  po zakończeniu sprze-
daży w danym dniu , a miesięczny po 
zakończeniu pełnego miesiąca
3/ w sytuacji kiedy zepsuje się pod-
stawowa kasa fiskalna sprzedaż 
może być ewidencjonowana na kasie 
rezerwowej , jeśli taka była  wcze-
śniej zgłoszona do właściwego urzę-
du skarbowego.  Jeśli brak jest kasy 
rezerwowej, to należy bezwzględ-
nie zaprzestać sprzedaży, do czasu 
naprawienia zepsutej kasy.
4/  podatnik ma obowiązek weryfiko-
wać poprawność pracy kasy, zwra-
cając uwagę na to, czy prawidło-
wo wprowadzono nazwy towarów  
i usług i, oraz czy dobre stawki po-
datku są im przyporządkowane. Jeśli 
zdarzy się jakiś błąd to należy go nie-
zwłocznie zgłosić serwisantowi.
5/  kasa fiskalna musi być udostęp-
niona właściwym organom kontrol-
nym
6/ w wyznaczonych  terminach kasa 
musi podlegać obowiązkowym prze-
glądom, które są przeprowadzane 
przez serwisanta
7/podatnik musi  przechowywać ko-
pie paragonów fiskalnych w wyma-
ganym ustawowo terminie
8/ na kasie fiskalnej nie mogą  pro-
wadzić ewidencji sprzedaży  osoby 
postronne
9/ po zafiskalizowaniu należy dostar-
czyć do urzędu książkę kasy w której 
urząd wpisze numer ewidencyjny tej 
kasy, jako jej numer unikatowy

10/ po otrzymaniu książki kasy 
należy wpisany do niej numer na-
nieść na obudowę kasy fiskalnej w 
sposób trwały i widoczny. Jeśli ktoś 
tego nie zrobi to w razie kontroli na-
rażony jest na otrzymanie kary finan-
sowej z tego powodu.
11/ należy przyporządkować odpo-
wiednio stawki podatku do oznaczeń 
literowych
12/ jeśli kasa fiskalna zepsuje się, 
to serwisant powinien naprawić ją   
w terminie jaki był wyznaczy w umo-
wie na serwisowanie kasy.  
 
 Proszę pamiętać o tym, że 
bezwzględnie należy dokonywać 
sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej,  
jeśli tego nie robimy narażamy się 
na otrzymanie kary grzywny, ponie-
waż jest to przestępstwo skarbowe.   
W ostatnim czasie widać, że wzrosła 
świadomość społeczna i kupujący 
sami upominają się o wystawienie 
paragonu, jeśli sprzedawca o tym 
„zapomni”. Zdajemy sobie sprawę  
z tego, że jest to też podstawa do zło-
żenia ewentualnej reklamacji, jeśli 
okaże się, że kupiliśmy towar wybra-
kowany lub uszkodzony.  
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 Albowiem gniew Boży ob-
jawia się z nieba na wszelką bez-
bożność i nie-
prawość tych 
ludzi, którzy 
przez niepra-
wość nakładają 
prawdzie pęta. 
To bowiem co 
o Bogu można 
poznać, jawne 
jest wśród nich, 
gdyż Bóg im to 
ujawnił. Albo-
wiem od stwo-
rzenia świata 
n i ewidz i a lne 
Jego przymio-
ty – wiekuista Jego potęga oraz bó-
stwo – stają się widzialne dla umysłu 
przez Jego dzieła, także nie mogą 
się oni wymówić od winy, ponieważ 
choć Boga poznali, nie oddali Mu 
czci jako Bogu, ani Mu nie dzięko-
wali, lecz znikczemnieli w swoich 
myślach i zaćmione zostało ich ser-
ce. Podając się za mądrych, stali się 
głupim (Rz 1, 18-22) .
 Pozwoliłem sobie to dzisiej-
sze rozważanie na temat modlitwy 
rozpocząć od fragmentu Listu do 
Rzymian z tej racji, ze dziś spojrzy-
my na piękny wymiar naszego dialo-
gu z Bogiem jakim jest adoracja.

 W dzisiejszym świecie często 
spotkać można ludzi, którzy uważają, 

że nie mają po-
trzeby chodzić 
do kościoła, 
ponieważ od-
dają się modli-
twie przeby-
wając na łonie 
natury. Można 
rzec, że wła-
śnie o takich 
ludziach pisał 
też autor na-
tchniony Listu 
do Rzymian: 
Albowiem od 
s t w o r z e n i a 

świata niewidzialne Jego przymio-
ty – wiekuista Jego potęga oraz bó-
stwo – stają się widzialne dla umysłu 
przez Jego dzieła, także nie mogą 
się oni wymówić od winy, ponieważ 
choć Boga poznali, nie oddali Mu 
czci jako Bogu, ani Mu nie dzięko-
wali (…).
 Oczywiście samo przebywa-
nie na łonie natury jest czymś piękn  
 Albowiem gniew Boży obja-
wia się z nieba na wszelką bezboż-
ność i nieprawość tych ludzi, którzy 
przez nieprawość nakładają praw-
dzie pęta. To bowiem co o Bogu moż-
na poznać, jawne jest wśród nich, 
gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od 
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stworzenia świata niewidzialne Jego 
przymioty – wiekuista Jego potęga 
oraz bóstwo – stają się widzialne dla 
umysłu przez Jego dzieła, także nie 
mogą się oni wymówić od winy, po-
nieważ choć Boga poznali, nie oddali 
Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dzię-
kowali, lecz znikczemnieli w swoich 
myślach i zaćmione zostało ich serce. 
Podając się za mądrych, stali się głu-
pim1 (Rz 1, 18-22) .
 Pozwoliłem sobie to dzisiej-
sze rozważanie na temat modlitwy 
rozpocząć od fragmentu Listu do 
Rzymian z tej racji, ze dziś spojrzy-
my na piękny wymiar naszego dialo-
gu z Bogiem jakim jest adoracja.
 W dzisiejszym świecie często 
spotkać można ludzi, którzy uważa-
ją, że nie mają potrzeby chodzić do 
kościoła, ponieważ oddają się mo-
dlitwie przebywając na łonie natu-
ry. Można rzec, że właśnie o takich 
ludziach pisał też autor natchniony 
Listu do Rzymian: Albowiem od 
stworzenia świata niewidzialne Jego 
przymioty – wiekuista Jego potęga 
oraz bóstwo – stają się widzialne 
dla umysłu przez Jego dzieła, także 
nie mogą się oni wymówić od winy, 
ponieważ choć Boga poznali, nie od-
dali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie 
dziękowali (…).
 Oczywiście samo przebywa-
nie na łonie natury jest czymś pięk-
nym, a kiedy jeszcze dochodzi do 
tego pogłębiona świadomość, że to 
dar Pana Boga i przez ten dar obja-
wia swą wszechmoc, swą potęgę, to 
takie obcowanie z przyrodą przynosi 
wspaniały owoc w postaci głębokie-
go pragnienia autentycznej adoracji, 
czyli uznania w Bogu najwyższej 
władzy i swojej bezwzględnej zależ-
ności od Boga. 
 Taka postawa sprawia, że 
obcowanie z Bogiem staje się coraz 
większym pragnieniem i człowiek 

już nie tylko pragnie adorować Boga 
w Jego przejawach, ale coraz bar-
dziej dąży do bycia z Nim trwając 
przed Najświętszym Sakramentem. 
Dopiero człowiek autentycznie za-
kochany w Bogu potrafi trwać na 
adoracji w kościele, przed Jezusem  
w hostii skrytym, a potem dostrzegać 
Jego przymioty w otaczającym świe-
cie, dostrzegać Jego wszechmoc, 
majestat, piękność, działanie.
 Tak naprawdę to dopiero wte-
dy możemy mówić, że kontemplując 
przyrodę widzę Boga, a widzenie 
Boga w otaczającym świecie po-
winno pobudzać mnie do głębokiej 
wdzięczności. Wdzięczności Bogu 
za ten piękny świat i za to, że jest  
z nami w Najświętszym Sakramen-
cie. W takiej sytuacji również prze-
żywanie mszy świętej jest pełniej-
sze, bo podczas jej trwania składa-
ne są dary przyrody – chleb i wino, 
które zostaną przemienione w Ciało  
i Krew Jezusa Chrystusa. 
 W tym wszystkim widzi-
my, że adoracja Chrystusa ukrytego  
w Hostii w naszych kościołach, prze-
platać się powinna z adoracją Boga 
w przyrodzie. Dlatego także nasze 
letnie wędrówki jak najbardziej po-
winny pogłębiać nasze zakochanie 
się w Bogu.
 Bardzo pięknie taką zależ-
ność i wzajemne przenikanie się 
adoracji ukazał Pierre Teilhard de 
Chardin w swoim poemacie Msza na 
ołtarzu świata, pozwolę sobie na za-
kończenie naszej refleksji fragment 
zacytować, życząc jednocześnie aby 
obserwując przyrodę coraz bardziej 
dostrzegać w niej Boży dar i Jego 
przymioty. 

1 Cyt. za:  Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, wyd. 5., 
Poznań 2002 r.
2 Bp Marek Jęderaszewski, Modlitewnik Filozo-
fów, Pallottinum 1997, Poznań, s. 215.
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D i a k o n a t   –  k r o k  m i l o w y  
na  d rodze  ku   k a p ł a ń s t w u

 Diakon jest osobą, która um-
ocniona łaską sakramentu spełnia za-
danie posługiwania ludziom powier-
zone Apostołom – mężom, cieszących 
się dobrą sławą, pełnym Ducha  
i mądrości (Dz 6, 3) przez Chrystu-
sa. Takich sług ołtarza i czynionych 
przez nich dzieł miłosierdzia, cha-
ryzmatyków modlitwy potrzebuje 
dziś święty Kościół Chrystusowy. 
 19 maja 2011 roku zostałem 
włączony w poczet diakonów 
Kościoła rzymsko-katolickiego. 
Odbyło się to za zgodą i na prośbę 
Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri w Gostyniu. Ta wielka i długo 
oczekiwana chwila była dniem 
pełnym radości i spełnienia. Otrzy-
mane święcenia diakonatu włączyły 
mnie w poczet osób duchownych, 
co niesie ze sobą zadanie codzien-
nej modlitwy za Kościół (w formie 
odmawianego Brewiarza) oraz wiec-
zysty celibat (ze względu na Chrys-
tusa i Jego Królestwo Boże). De-
cyzja, jakże wiążące zresztą, została 
już przeze mnie podjęta, wypowied-
ziana i pobłogosławiona, teraz pozo-
staje tylko „wejść” w diakonat, czyli 
służbę całym sobą. 
 Pewnie niektórzy 
zastanawiają się jak wygląda taka 
uroczystość i przygotowanie do 
niej, dlatego postaram się opisać 
pokrótce jak to wygląda.  Wszystko 
rozpoczynają tygodniowe rekolekcje 

przygotowujące nas do święceń, 
nasze akurat miały miejsce na Mo-
rasku koło Poznania. Tam właśnie 
w moim sercu zapadła decyzja: NA 
DZIŚ I NA ZAWSZE PANIE, chcę 
być Twój! Tego brakował jakoś  
w mojej kleryckiej drodze do tej pory. 
Tym moim wyznaniem zostałem 
umocniony i zdecydowałem, iż 
pragnę oddać się Mesjaszowi „na 
przepadłe”. Świadomość i powaga 
mojej decyzji stały się przyczyną 
wielkiej radości i głębokiego pokój. 
Tak właśnie działa w nas BÓG, gdy 
chce kogoś umocnić lub zapewnić 
o swoim błogosławieństwie. Epi-
zod rekolekcji zaczął być już 
niewystarczający. Chciałem, pełen 
już świadomości i miłości do Chrys-
tusa Pana, powiedzieć mu moje TAK 
i odliczałem tylko godziny dzielące 
mnie od tego wydarzenia.
 W końcu oczekiwania 
nastał kres. Wybiła godzina „zero” 
– 16.00 i w Bazylice Archikat-
edralnej na Poznańskim Ostrowie 
Tumskim rozpoczęła się uroczysta 
msza święta, której przewodniczył 
i udzielił nam sakramentu święceń 
w stopniu diakona ks. bp Zdzisław 
Fortuniak. Odbyło się to dokładnie 
tak samo, jak podczas ustanawi-
ania pierwszych siedmiu diakonów  
(o czym czytamy w Dz 6, 1-7). Tak 
jak na nich Apostołowie po modlit-
wie włożyli swoje ręce, przekazując 

ks. Superior Marek Dudek nakłada dalmatykę 
nowo wyświęconemu diakonowi Pawłowi Bogdanowiczowi
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im Duchą Świętego i włączając w 
swoje grono, tak i teraz Duch Świety 
został przekazany nam. Sławetna 
Litania do Wszystkich Świętych 
(śpiewana podczas święceń) 
wycisnęła łezki wzruszenia, oddania 
i dziękczynienia. Leżąc na posadzce 
poznańskiej katedry wzdychałem do 
mego Boga i Przyjaciela, jakie to on 
ma poczucie humoru, iż akurat mnie 
do tej anielskiej roboty zaprosił, no 
ale w końcu to przecież sam Bóg wie 
najlepiej co robi, więc… jakżeby mu 
się tu sprzeciwić.
 Trudno słowami opisać 
radość i dumę, która przepajała moje 
serce. Słyszałem kiedyś, że aby  

z powodu własnej dumy nie ulecieć 
do nieba, należy twardo stąpać po 
ziemi. Zgodnie z tą zasadą, biorę się 
bardziej do „Bożej roboty” niż do 
wzdychania jakże mi to dobrze być 
diakonem tym bardziej, iż święcenia 
diakonatu to „ostatnia prosta” przed 
święceniami kapłańskimi. 
 Na koniec do wszystkich 
czytelników, którzy sięgną po ten 
artykuł miałbym wielką prośbę, aby 
zanieśli przed tron Dobrego Boga 
krótką modlitwę za nowego diakona, 
oby sługą twoim Panie nigdy nie 
zabrakło modlitwy i życzliwości ze 
strony tych którym posługują.

ks. Superior Marek Dudek nakłada dalmatykę 
nowo wyświęconemu diakonowi Pawłowi Bogdanowiczowi
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Do refleksji

 DoStRZec   człowieka               
            w 
          

człowieku
Wolność człowieka jest  prawdziwa,  ale  o g r a n i c z o n a 
jego własnymi  o g r a n i c z e n i a m i …
NA PODSAWIE NAUCZANIA Bł. JANA PAWłA II 

 Człowiek jest istotą, która 
wbrew pozorom, potrafi często, w trak-
cie swojego ziemskiego życia, poświęcić 
się dla drugiego, zrezygnować z czegoś, 
ponieść wiele wyrzeczeń, pozwolić, na 
to, aby pozbawiono go jego dóbr mate-
rialnych. Jednak jedną z podstawowych 
kwestii, które są integralnie związane z 
człowieczeństwem jako takim, najwięk-
szą wartością ludzką jest jego godność. 
Godność osoby ludzkiej traktuję tu jako 
termin łączący wiele cech, które stano-
wią o indywidualności człowieka. Łą-
czy się ona z talentami i jest wyrazem 
tego, co w człowieku najbardziej warto-
ściowe, co jest jego dobrem osobistym i 
co wynika z jego stworzenia i przezna-
czenia.
 Godność to cecha, której nie 
wolno redukować, której człowiek nigdy 
się nie wyrzeknie i o którą będzie zawsze 
walczył, gdyż jest ona niezaprzeczalnym 
źródłem jego wartości. Wynika m.in.  
z faktu, że każdy człowiek, podobnie 
jak i pierwsi rodzice, stworzony został 
na Boży obraz i podobieństwo, a jedna  
z jego cech – godność, jest niezaprze-
czalnym źródłem jego wielkości, bez 
względu na cechy indywidualne i dąże-
nia do zatarcia tego Bożego podobień-
stwa. Człowiekowi nigdy nie uda się 

wyzbyć tej wartości, gdyż nie jest ona 
od niego zależna na tyle, aby mógł o jej 
posiadaniu decydować. Z racji tej Bożej 
instancji, każdej jednostce ludzkiej nale-
ży się szacunek i poszanowanie. 
 W dzisiejszej rzeczywistości 
często zaobserwować jednak można 
zjawisko traktowania człowiek jako 
przedmiotu użycia. Widzimy postępują-
cą mechanizację pracy, życia publiczne-
go, a nawet rodzinnego. Coraz częściej 
człowiek staje się bowiem nie tylko 
podmiotem działania, ale również jego 
przedmiotem. Co krok miejsce mają wy-
darzenia propagujące czyny zmierzające 
do przedmiotowego traktowania osoby 
ludzkiej1. Przykładem takiego działania 
jest m.in. zautomatyzowanie naszych 
popędów seksualnych, które stają się 
wyrazem ludzkiego egoizmu, a nie mi-
łości i oddania. W takiej sytuacji bliźni 
staje się przedmiotem użycia, nie liczy 
się już jako osoba, następuje jego deper-
sonalizacja, a co za tym idzie odebranie 
mu należnych dóbr osobistych2. 
 Dziś przestaje już dziwić fakt, 
że w supermarkecie człowiek jest wy-
woływany po numerze, który został mu 
przyporządkowany, że uczeń jest tylko 
numerem w dzienniku, że pracownik  
i wiedza na jego temat, jest zredukowa-

Sebastian Nowak
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na do stanowiska pracy, którą wykonu-
je. Liczba i mechanizacja powodują, że 
istnieje realne niebezpieczeństwo po-
zbawiania dóbr osobowych pracownika 
przez pracodawcę. W takim układzie 
człowiek nie wiele różni się od maszy-
ny, która ma w sposób bezmyślny, bez-
namiętny i tylko efektywny wykonywać 
powierzone jej zadanie. Ale to niestety 
nie jedyne zagrożenie. Do nadużyć do-
chodzi także w dziedzinie życia społecz-
nego, gdzie coraz częściej cel uświęca 
środki, a dla własnego szczęścia i korzy-
ści egoistyczny człowiek wykorzystuje 
innych ludzi. 
 Skrajnym przykładem prób 
pozbawiania człowieka wartości oso-
bowych były ustroje totalitarne, które  
w imię źle pojętych ideałów narodo-
wych, negowały odmienność kulturową 
i rasową. Gdy już to się uda i człowiek 
traci, w oczach innych, swą godność 
staje się równy zwierzętom, które moż-
na nawet zabić. Wszystko to wytwarza 
nową moralność, która usprawiedliwia 
zabicie człowieka, należącego do świata 
„zewnętrznego”. I tak jak jeszcze dziś 
pamięć wojny i obozów oburza i prze-
raża, tak już z dużo większą rezerwą, 
czy nawet zrozumieniem podchodzimy 
do aktów nietolerancji wobec osób cho-
rych, starych czy osób o innych przeko-
naniach niż większość społeczeństwa. 
Łatwiej wtedy o napiętnowanie, które 
może doprowadzić do aktów wanda-
lizmu i chuligaństwa, a nawet bestiali-
zmu.
 Coraz częściej słychać, w środ-
kach masowego przekazu, że oto znów 
młodzi ludzie zabili swojego kolegę, kil-
ku pijanych skinów torturowało i pobiło 
na śmierć Murzyna, pseudokibice wal-
czyli na ulicach, przeciwnicy polityczni 
stanęli naprzeciw siebie z kamieniami  
w ręku, a jeszcze ktoś inny obrzucił ka-
mieniami chorych na AIDS. Z czego to 
wynika? Być może właśnie z powolnego 
zatracania poczucia, iż każdy człowiek 
posiada dobro osobiste, które jest nieza-
przeczalne i które nigdy nie może posta-
wić go poza obręb ludzi. I właśnie z tego 
powodu – ze względu na jej godności  

i dla jej godności, każdej jednostce ludz-
kiej należy się cześć i poszanowanie.
 Człowiek, który żyje w świecie 
przedmiotów i podporządkowuje swoje 
życie zdobywaniu coraz to nowych dóbr 
materialnych, zaczyna często traktować 
innych jak przedmioty, którymi można 
rozporządzać w sposób dowolny, w imię 
własnego szczęścia i komfortu. Świat  
w którym żyjemy, składa się z wielu 
przedmiotów. Wyraz „przedmiot” ozna-
cza w tym wypadku mniej więcej tyle co 
„byt”. Nie jest to właściwe znaczenie 
tego wyrazu, właściwie bowiem „przed-
miot” oznacza to, co znajduje się w sto-
sunku do jakiegoś „podmiotu”3. 
 Człowiek przez cały czas jest 
skazany na współdziałanie, współob-
cowanie z innymi ludźmi, wobec któ-
rych musi zająć określone stanowisko.  
W polu doświadczenia człowiek jawi się 
jako szczególne „suupositum”, a rów-
nocześnie jako konkretne „ja”, za każ-
dym razem jedyne i niepowtarzalne. Jest 
to doświadczenie człowieka w podwój-
nym zarazem znaczeniu, tym bowiem, 
kto doświadcza jest człowiek i tym, kogo 
doświadcza podmiot doświadczenia jest 
również człowiek4. 
 Jednocześnie człowiek jest 
skazany na zdobywanie dóbr zarów-
no zewnętrznych – materialnych, które 
często stają się dla niego najważniejsze  
i przysłaniają mu jego właściwy cel, jak 
i wewnętrznych – związanych z wła-
snym komfortem i szczęściem. 
 To wszystko powoduje niestety 
zamknięcie się na bliźniego. „Wyścig 
szczurów”, powszechnie dziś obecny, 
nie ma zasad, a każdy bliźni to potencjal-
ny wróg. Dlatego też im bardziej jemu 
zaszkodzimy, tym bardziej zadbamy  
o własną pozycję i będziemy bardziej 
„zaradni”. Ta sytuacja jest już możliwa 
do zaobserwowania w szkole, gdzie ry-
walizacja między rówieśnikami jest czę-
sto pozbawiona wszelkich skrupuł i li-
czy się tylko bycie najlepszym. Niestety 
często ponoszą za to winę nauczyciele 
i rodzice. Ale czy trudno się im dziwić, 
gdy obserwują społeczeństwo ogarnięte 
podobnym obłędem, gdzie gonitwa za 
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dobrobytem i karierą jest nieczystą grą, 
gdzie wszystkie chwyty są dozwolone,  
a rywal jest tylko intruzem, a nie bliź-
nim? Jako intruz pozbawiony jest za-
tem, w naszych oczach, wszelkich cech 
osoby ludzkiej, dlatego też świadome 
lub mniej świadome szkodzenie mu, nie 
zostaje poddane ocenie etycznej. Prawo 
miłości bliźniego zostaje chwilowo za-
wieszone, bo przecież w polityce, eko-
nomii, pracy etc., etc., „nie ma zmiłuj...” 
Cóż, nie pozostaje nam więc nic innego, 
jak zadbać o swoje miejsce, bo „albo 
my ich, albo oni nas”. A przecież teoria 
mówi coś zupełnie innego:
Cóż wysuwa się w życiu człowieka na 
czoło dóbr pociągających człowie-
ka? Jasnym jest, że nie są to dobra ze-
wnętrzne, majątek, bogactwa, itp. Ani 
też wewnętrzne dobra odnoszące się do 
potrzeb ciała, ale, że ponad nie wzno-
szą się dobra duchowe, na które na tym 
świecie jedynie człowiek, jako istota 
obdarzona rozumem i wolą, jest czuły.  
Z tych zaś dóbr duchowych na pierwsze 
miejsce wysuwa się honor albo cześć, 
czyli uznanie przez innych tej godności 
ludzkiej, jaka znajduje się w każdym 
człowieku i która nabiera coraz większej 
wartości, w miarę jak rozwija on swą 
potencjalność duchową i rozbudowu-
je swój charakter. To największe dobro 
osobiste każdego człowieka jest właśnie 
przedmiotem wielkoduszności, która jak 
z tego widać, ma jakby dwa przedmioty, 
na które reaguje: cześć oraz to, co je-
dynie na nią zasługuje, to jest osobiste 
własności moralne, na które składają się 
cnoty i charakter. Oto prawdziwe wiel-
kości w życiu ludzki i słusznie – cnota, 
która ma nas usprawniać do właściwe-
go zachowania wobec innych, nazywa 
się wielkodusznością5. 
 Jednak działania i rozmijanie się 
teorii z praktyką nie może spowodować 
tego, że człowiek zapomni do czego jest 
powołany i zwróci się w stronę „ducha 
czasów”. Alternatywa istnieje i nikt nie 
może tej sytuacji zmienić. Może dopie-
ro zapaść albo kryzys otworzy nam oczy  
i prawda, w całej jaskrawości, dotrze do 
umysłów wielu współczesnych „kapita-

listów”. 
 Zawsze pozostaje człowieko-
wi wolność. Może być ona dla niego 
źródłem jego wielkości i odmienności  
w stosunku do innych stworzeń lub też, 
pojmowana jako dowolność, w imię 
egoizmu i prywaty, może zostać zwró-
cona przeciw niemu samemu, a w tym 
przypadku w sposób szczególny, prze-
ciw bliźniemu.
 Dzięki temu, że człowiek jest 
– osobą – posiada wolna wolę jest też 
panem siebie samego, o czym mówi ła-
ciński zwrot stwierdzający, że osoba jest 
„sui iris”. W ścisłym powiązaniu z tym 
charakterystycznym rysem osób pozosta-
je druga jej znamienna właściwość(...) 
Owa nieprzekazywalność czy też niedo-
stępność osoby jest najściślej związana 
z jej wnętrzem, z samostanowieniem,  
z wolną wolą. Nikt inny nie może za mnie 
chcieć. (...)Jestem i powinienem być sa-
modzielny w swoich poczynaniach. Na 
tym założeniu opiera się całe współżycie 
ludzkie: prawda o wychowaniu i o kultu-
rze do niego się sprowadza6.  
 Człowiek bowiem nie tylko jest 
podmiotem działania, ale bywa również 
jego przedmiotem. Co krok zdarzają się 
takie czyny, które mają za przedmiot 
drugiego człowieka7.  Mówiąc o war-
tości każdego człowieka, jak zawsze, 
należy odwołać się do Pisma Świętego 
i nauczania Kościoła.

Wartość osobowa człowieka w świetle 
Pisma Świętego na przykładzie Ewan-
gelii wg św. łukasza8. 

 Cała Ewangelia jest przepojo-
na duchem umiłowania i poszanowania 
osoby ludzkiej, jej wolności, godności, 
bez względu na status majątkowy, za-
wód, a nawet zewnętrzne pozory, każ-
demu powinniśmy być przychylni i każ-
dego powinniśmy traktować z miłością 
i miłosierdziem, bo tak jak Chrystus 
umarł za wszystkich, aby im dać zba-
wienie, tak i my powinniśmy obdarzać 
siebie na wzajem miłością, bo wszyscy 
jesteśmy w równy sposób odkupieni 
Krwią Zbawiciela. Wszyscy należymy 
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do Jego Mistycznego Ciała, jakim jest 
Kościół, w którym jest on obecny i nie-
ustannie obdarza nas swoją Miłością. 
Wspólnotowość ludzi między sobą i lu-
dzi z Bogiem jest charakterystycznym 
rysem chrześcijaństwa. 
 Wielokrotnie wzywa też Jezus 
do poszanowania człowieka i wzajem-
nej pomocy jako świadectwa i wyzna-
nia wiary. Nie zapala się też światła  
i nie stawia pod korcem, ale na świecz-
niku, aby świeciło wszystkim, którzy są 
w domu. Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie (Łk 5, 15–16).
 Jednocześnie poucza nas w jaki 
sposób powinniśmy sobie pomagać. Nie 
ze względu na to, aby podobać się lu-
dziom, lecz z miłości, można by rzec 
empatii, którą Bóg widzi i On ją na-
grodzi. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie 
trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią  
w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie 
chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci 
otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś 
ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa 
twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja 
jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 
(Łk 6, 3–4) 
 Znajdujemy tu także ostrzeże-
nie przed złym inwestowaniem w swoją 
przyszłość. Ci, którzy upatrują swego 
szczęścia na ziemi i przedkładają wła-
sne dobro nad wszystkie inne sprawy 
nie znajdują przychylności Boga. Dla-
tego też Pismo zachęca nas, byśmy nie 
zwracali zbytniej uwagi na wszystko 
to, co nas otacza i co za tym idzie, by-
śmy skupili się na miłości wobec Boga  
i bliźniego i w miłości szukali bogactwa: 
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, 
gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 
włamują się i kradną. Gromadźcie sobie 
skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza 
nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują 
się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, 
tam będzie i serce twoje. (Łk 6, 19–21)
 Główną zasadą, którą powinien 
kierować się chrześcijanin, wyznaczni-
kiem postępowania, można by rzec dro-

gowskazem dla postępowania są słowa: 
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby 
wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Al-
bowiem na tym polega Prawo i Prorocy. 
(Łk 7, 12) Należałoby to stwierdzenie 
wzbogacić o przykazanie miłości Boga 
i bliźniego, które jest nazwane najważ-
niejszym przykazaniem i jest bazą dla 
szacunku i tolerancji bliźniego, jest po-
twierdzeniem jego godności. Gdy fary-
zeusze dowiedzieli się, że zamknął usta 
saduceuszom, zebrali się razem, a jeden 
z nich, uczony w Prawie, zapytał , wy-
stawiając Go na próbę: «Nauczycielu, 
które przykazanie w Prawie jest najwięk-
sze?» On mu odpowiedział: «Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem. To jest największe i pierwsze 
przykazanie. Drugie podobne jest do 
niego: Będziesz miłował swego bliźnie-
go jak siebie samego. Na tych dwóch 
przykazaniach opiera się całe Prawo  
i Prorocy». (Łk 22, 34–40)
  Dlaczego powinniśmy w ten 
sposób postępować? Kim jest dla nas 
bliźni? Nasze postępowanie powin-
no być umotywowane choćby tym, że 
Chrystus utożsamia się ze wszystkimi 
potrzebującymi9. 

 Dobra osobiste w nauczaniu 
Kościoła.

Kościół od najdawniejszych czasów sta-
rał się zwracać uwagę na fakt, że każdy 
człowiek zasługuje na poszanowanie  
i każdy z nas powinien czuć się odpo-
wiedzialny za swoich bliźnich, którzy są 
w potrzebie10.  Jednocześnie pojawia się 
ciągłe wołanie o potrzebę pogłębiania  
i rozwijania dóbr osobistych, w celu 
lepszego zrozumienia godności ludz-
kiej i własnego doskonalenia. Afirmacja 
osoby ludzkiej i jej prawa do należnej 
godności, była i jest nadal podkreślana 
w oficjalnym nauczaniu Kościoła11. 
 Kształtowanie postawy wobec 
bliźnich rozpoczyna się już od najmłod-
szych lat, to właśnie rodzice powinni 
zadbać o to, by ich dzieci wykształciły  
w sobie postawę odpowiedzialności 
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i miłości wobec bliźnich12.  W społe-
czeństwie wstrząsanym i rozbitym przez 
napięcia i konflikty, wynikające z gwał-
townego ścierania się różnych indywi-
dualizmów i egoizmów, dzieci powinny 
nabyć nie tylko poczucie prawdziwej 
sprawiedliwości, która jedyna prowa-
dzi do poszanowania godności osobistej 
każdego człowieka, ale także i tym bar-
dziej poczucie prawdziwej miłości, jako 
postawy szczerej troski i bezinteresownej 
służby wobec drugich, a zwłaszcza naj-
biedniejszych i potrzebujących.(...)Dar 
z siebie, który ożywia wzajemną miłość 
małżonków, staje się wzorem i zasadą 
składania daru z siebie, co powinno do-
konywać się we wzajemnych stosunkach 
braci i sióstr oraz różnych, współżyją-
cych w rodzinie pokoleń13. 
 Jednak stan obecny pozostawia 
wiele do życzenia i nic nie wskazuje na 
to, by sytuacja miała ulec jakiejś zmia-
nie. Wraz z rozwojem kapitalizmu po-
jawiły się struktury, które coraz mniej 
uwagi przywiązują do wartości człowie-
ka jako takiego, a więcej zwracają uwa-
gi na jego produktywność i możliwość 
łatwego i taniego wykorzystania14.  Jed-
nak nie są to tylko mechanizmy, które 
pojawiły się bez udziału człowieka. Jest 
jasne, że gdy mowa o antynomii pracy 
i kapitału, wówczas nie chodzi tylko  
o abstrakcyjne pojęcia czy też „anoni-
mowe siły” działające w produkcji eko-
nomicznej. Za jednym i drugim pojęciem 
stoją ludzie, żywi konkretni ludzie, z jed-
nej strony ci, którzy wykonują pracę, nie 
będąc właścicielami środków produkcji, 
z drugiej ci, którzy są przedsiębiorcami 
i posiadaczami tych środków albo są 
przedstawicielami właścicieli15.  
  Wszędzie znajdują się ci, któ-
rzy czekają na naszą pomoc, niestety 
my zbyt często zwracamy się w stronę 
tych, którzy mogą nam coś ofiarować, 
którzy będą mogli się zrewanżować. 
Biorąc pod uwagę różnorodne czynniki, 
nie można zaprzeczyć, że obecna sytu-
acja świata, z punktu widzenia rozwoju, 
daje wrażenie raczej negatywne(...) Nie 
wchodząc w analizę cyfr i statystyk, wy-
starczy spojrzeć na rzeczywistą sytuację 

niezliczonej rzeszy mężczyzn i kobiet, 
dzieci, dorosłych i osób w podeszłym 
wieku, jednym słowem – konkretnych  
i niepowtarzalnych ludzi, którzy cierpią 
pod nieznośnym ciężarem nędzy. Jest 
wiele milionów ludzi, którzy stracili 
nadzieję, bowiem w różnych częściach 
świata ich sytuacja dotkliwie się pogor-
szyła. W obliczu tego dramatu skrajnej 
nędzy i potrzeb, w jakich żyje tylu na-
szych braci i sióstr, sam Jezus Chrystus 
staje przed nami i pyta. (Mt 25, 31–46) 
 Zjawiska, które przywołałem na 
wstępie mojej wypowiedzi są również 
zauważane przez Kościół i piętnowane, 
jednak wiele pozostawia do życzenia ich 
odbiór przez tych, do których są skiero-
wane te słowa. Pogłębia się także dys-
proporcja między bogatymi i biednymi, 
co niesie za sobą wytworzenie dwóch 
moralności: „moralności panów”, któ-
rzy mogą niemal w sposób bezkarny 
rozporządzać swymi pracownikami  
i osobami niżej uposażonymi i „mo-
ralność poddanych”, którym przysłu-
guje wszelka malwersacja wobec osób  
o wyższym statusie ekonomicznym.  
I tak jedni i drudzy zapominają o wza-
jemnych zobowiązaniach i powinno-
ściach i zwracają się bardziej ku wza-
jemnemu wykorzystaniu. W każdym 
razie należy koniecznie napiętnować 
istnienie mechanizmów ekonomicznych, 
finansowych i społecznych, które, cho-
ciaż są kierowane wolą ludzi, działają  
w sposób jakby automatyczny, umac-
niają stan bogactwa jednych i ubóstwa 
drugich. Mechanizmy te, uruchomione –  
w sposób bezpośredni lub pośredni – 
przez kraje bardziej rozwinięte, sprzyjają 
– poprzez samo ich funkcjonowanie – in-
teresom tych, którzy nimi manewrują, ale  
w końcu doprowadzają do zdławienia 
lub uzależnienia gospodarki krajów sła-
biej rozwiniętych17. 
 Jednak nie należy tylko narze-
kać i Kościół w swym nauczaniu zwra-
ca uwagę także na pozytywne zjawiska, 
które pojawiają się w naszej rzeczywi-
stości. Są jednak ludzie, którzy głośno  
i wyraźnie wypowiadają się w imieniu 
potrzebujących o należne im prawa  
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Rozmaitości

i piętnują wszelkie zjawiska nadużyć  
i prób panowania człowieka nad czło-
wiekiem bez poszanowania jego godno-
ści18. 
 Na tej płaszczyźnie trzeba uznać 
wpływ, jaki wywarła Deklaracja Praw 
Człowieka ogłoszona prawie czterdzie-
ści lat temu przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych. Samo jej istnienie i stop-
niowe jej przyjmowanie przez wspól-
noty międzynarodowe już jest znakiem 
utwierdzającej się świadomości. W tejże 
dziedzinie praw ludzkich to samo trzeba 
powiedzieć o innych środkach prawnych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
i innych Organizmów międzynarodo-
wych19. 
 Znaczącą kwestią jest zjawisko 
solidarności społecznej w imię której 
osoby, instytucje zupełnie nie związane 
ze sobą i ze sprawą, której służą niosą 
pomoc biednym i potrzebującym, dba-
ją o zagwarantowanie zaspokojenia 
podstawowych potrzeb ludzi najuboż-
szych, solidaryzują się ze skrzywdzony-
mi i podnoszą głos w sytuacjach łama-
nia praw człowieka. Taka postawa ma 
ogromny wpływ na kształtowanie posta-
wy odpowiedzialności i tolerancji wo-
bec dóbr osobowych bliźniego. Solidar-
ność pomaga nam dostrzec „drugiego” 
– osobę, lud czy naród – nie jako narzę-
dzie, którego zdolność do pracy czy od-
porność fizyczną można tanim kosztem 
wykorzystać, a potem, gdy przestaje być 
użyteczny, odrzucić, ale jako „podob-
nego nam”, jako „pomoc” (Rdz 2, 18. 
20), czyniąc go na równi z sobą uczest-
nikiem „uczty życia”, na którą Bóg za-
prasza jednako wszystkich ludzi. Stąd 
ważność budzenia sumienia religijnego 
w poszczególnych ludziach i narodach. 
W ten sposób zostaje wykluczony wy-
zysk, ucisk, unicestwianie drugich. Te 
zjawiska, przy obecnym podziale świa-
ta na przeciwstawne bloki, zwiększają 
niebezpieczeństwo wojny i nadmierny 
niepokój o własne bezpieczeństwo, za 
które płaci się często ceną autonomii, 
wolnej decyzji, nienaruszalności teryto-
rialnej słabszych narodów, objętych tak 
zwanymi „strefami wpływów” lub „pa-

sami bezpieczeństwa”20. 
 Równocześnie, w świecie po-
dzielonym i gnębionym różnego rodza-
ju konfliktami, torują sobie drogę prze-
konanie o radykalnej współzależności  
i, w konsekwencji, potrzeba takiej so-
lidarności, która by ją podejmowała  
i przenosiła na płaszczyznę moralną. 
Dzisiaj, bardziej chyba niż w przeszłości, 
ludzie zdają sobie sprawę z łączącego 
ich wspólnego przeznaczenia, aby budo-
wać razem, jeśli chce się uniknąć zagła-
dy wszystkich. Z głębi niepokoju, lęku  
i zjawisk ucieczki, takich jak narkoma-
nia, typowych dla świata współczesnego, 
z wolna wyłania się zrozumienie tego, że 
dobro, do którego wszyscy jesteśmy po-
wołani, i szczęście, do którego dążymy, 
nie dadzą się osiągnąć bez wysiłku i za-
angażowania wszystkich, nie wyłączając 
nikogo, i bez konsekwentnego wyrzecze-
nia się własnego egoizmu21. 
 Istnieje tylko jeden sposób prze-
zwyciężania ludzkiego egoizmu i struk-
tur, które starają się opanować człowieka 
i poddać go prawom ekonomii i zysku,  
a jest to solidarność, która jest wyrazem 
współodczuwania22  i zrozumienia dla 
bliźniego, staje się ona wyrazem miło-
sierdzia i zrozumienia wobec innego, 
w którego twarzy, jak mawiał Levinas, 
odbija się twarz Boga i gdzie człowiek 
wobec człowieka nie jest wilkiem lecz 
podobnie czującym bliźnim23.  Wśród 
tego całego bogactwa jedno wszakże 
wydaje się najistotniejsze: uczestniczyć  
w posłannictwie królewskim Chry-
stusa to znaczy odnajdować w sobie  
i w drugich tę szczególną godność Boże-
go powołania, którą można określić jako 
„królewskość”. Godność ta wyraża się 
w gotowości służenia na wzór Chrystu-
sa, który nie przyszedł, aby Jemu służo-
no, ale by On służył. (Mt 20, 28) Jeśli zaś  
w świetle tej Chrystusowej postawy praw-
dziwie „panować” można tylko „służąc” 
– to równocześnie „służenie” domaga się 
tej duchowej dojrzałości, którą należy 
określić właśnie jako „panowanie”. Aby 
umiejętnie i skutecznie służyć drugim, 
trzeba umieć panować nad samym sobą, 
trzeba posiadać cnoty, które to panowa-
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nie umożliwiają. Nasze uczestnictwo  
w królewskim posłannictwie Chrystu-
sa – w Jego właśnie „królewskiej po-
słudze” – jest ściśle związane z każdą 
dziedziną moralności chrześcijańskiej  
i ludzkiej zarazem24. 
 Co jednak stanie się wówczas, 
gdy człowiek nie zwracając uwagi na 
bliźniego i jego wartość jako osoby, nie 
zmieni swojego postępowania i nie zro-
zumie, że wszyscy zostaliśmy stworzeni 
na „Boży obraz i podobieństwo” i nikt 
nie może z tego powodu dokonywać 
selekcji i wartościowania ludzi tworząc 
lepszych i gorszych, bardziej i mniej 
ludzi25.  W imię miłości, którą obdarzył 
nas Bóg Ojciec stwarzając człowieka 
wszyscy jesteśmy sobie równi wzglę-
dem Boga i choć wiele nas może dzielić  
w tym życiu, to jednak w życiu wiecz-
nym zostaniemy zrównani wobec mi-
łości Boga. Każdy z nas przez swą od-
mienność i wyjątkowość zasługuje na 
szacunek. Jeśli się to nie uda czeka nas 
pogłębiająca się alienacja. Należy spro-
wadzić pojęcie alienacji do wizji chrze-
ścijańskiej, dostrzegając, że alienacja 
polega na odwróceniu relacji środków  
i celów: człowiek, nie uznając wartości  
i wielkości osoby w samym sobie  
i w bliźnim, pozbawia się możliwości 
przeżycia w pełni własnego człowie-
czeństwa i nawiązania tej relacji soli-
darności i wspólnoty z innymi ludźmi, 
dla której został stworzony przez Boga. 
Człowiek bowiem staje się naprawdę 
sobą poprzez wolny dar z siebie same-
go; dar ten jest możliwy dzięki podsta-
wowej „zdolności transcendencji” oso-
by ludzkiej. Człowiek nie może oddać się 
czemuś, co stanowi projekcję rzeczywi-
stości czysto ludzkiej, abstrakcyjnemu 
ideałowi lub fałszywej utopii. Będąc 
osobą, może uczynić z siebie dar dla in-
nej osoby czy innych osób, a w końcu dla 
Boga, bo Bóg jest sprawcą jego istnienia 
i tylko On może w pełni ten dar przyjąć. 
Wyobcowany jest zatem taki człowiek, 
który nie chce wyjść poza samego sie-
bie, uczynić z siebie daru ani stworzyć 
autentycznej ludzkiej wspólnoty, dążącej 
ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu, 

którym jest Bóg. Wyobcowane jest spo-
łeczeństwo, które poprzez formy społecz-
nej organizacji, produkcji i konsumpcji 
utrudnia zarówno realizację tego daru, 
jak i budowanie tej międzyludzkiej soli-
darności26. 

Kim jesteś,
gdy drogę chcesz znaleźć pod wiatr
zgubiony wśród zdarzeń i ludzi…

Kim jesteś człowieku, 
gdy szukasz...i prawdy chcesz dociec?
Kim jesteś,
gdy w ziemi głęboko chcesz znaleźć 
swój ślad...
...
Człowiekiem.

Kim jesteś...
że wojny wciąż wzniecasz na świecie…
i walka o władzę wciąż trwa?
Kim jesteś? 
kto prawo ci dał?!

Kim jesteś...
że pytasz czasami gdzie Bóg?
choć w chwilach zwątpienia kolana ugi-
nasz w modlitwie...
Kim jesteś?
że nieraz czekasz na cud?

Kim jesteś...
że prawo masz wielkie wyrzucać rodzi-
nę na bruk?
Kim jesteś,
czy wtedy człowiekiem?

Kim jesteś, gdy celem jest „mieć”
nie być
gdy za twym rozkazem kryje się 
śmierć...
Człowiekiem?

********************************
Kim jesteś...
że czasem dosięgnąć chcesz gwiazd?

Marzeniem...

Zgubiony wśród zdarzeń i ludzi...
Człowieku....
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siadanie królestwo, przygotowane wam od założenia 
świata!
35  Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
 byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
 byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
36  byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
 byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
 byłem w więzieniu, a przyszliście do  
 Mnie».
37.38.39.40.41 Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Pa-
nie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cie-
bie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy 
Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przy-
odzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w 
więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» A Król im odpowie: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili». Wtedy odezwie się i do tych po lewej stro-
nie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany diabłu i jego aniołom!» 
42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 
 byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
43  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 
 byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; 
 byłem chory i w więzieniu, a nie   
 odwiedziliście Mnie.
44.45.46 Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieli-
śmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, 
albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłu-
żyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Zaprawdę, po-
wiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jedne-
mu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili».  
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia 
wiecznego.
10 Ta koncepcja wolności prowadzi do głębokiego znie-
kształcenia życia społecznego. Jeżeli promocja wła-
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połączonych wzajemnymi więzami: każdy pragnie zre-
alizować swoje cele niezależnie od innych czy wręcz 
dąży do własnych korzyści kosztem innych. Jednakże 
fakt, że także inni mają podobne dążenia, zmusza do 
poszukiwania jakiejś formy kompromisu, jeżeli spo-
łeczeństwo ma zagwarantować każdemu możliwie jak 
najwięcej wolności. W ten sposób zanika wszelkie 
odniesienie do wspólnych wartości i do prawdy abso-
lutnej, uznawanej przez wszystkich: życie społeczne 
zostaje wystawione na ryzyko całkowitego relatywi-
zmu. Wszystko staje się wówczas przedmiotem umowy 
i negocjacji; także owo pierwsze z podstawowych praw, 
jakim jest prawo do życia (Encyklika Solicitudo rei so-

cialis, rozdz. 20).
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wieka i społeczeństwa, czyli taki, który zachowuje sza-
cunek dla osoby ludzkiej we wszystkich jej wymiarach 
oraz służy jej rozwojowi, dochodziła do głosu zawsze 
i na różne sposoby (Encyklika Solicitudo rei socialis, 
rozdz. 1).
12 Pomimo często bardzo poważnych dziś trudności  
w dziele wychowania, rodzice winni ufnie i z odwagą 
kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludz-
kiego. Dzieci winny wzrastać we właściwej wolności 
wobec dóbr materialnych, przyjmując prosty i surowy 
styl życia w głębokim przekonaniu, że „więcej wart jest 
człowiek z racji tego czym jest, niż ze względu na to, co 
posiada (Familiaris consortio, rozdz. 37).
13 Familiaris consorcio 37.
14 Osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka prowadzi 
nieuchronnie do materializmu praktycznego, co sprzyja 
rozpowszechnianiu się indywidualizmu, utylitaryzmu  
i hedonizmu. Ujawnia się tu także niezmienna prawdzi-
wość słów Apostoła: A ponieważ nie uznali za słuszne 
zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na 
pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co 
się nie godzi (Rz 1, 28). W ten sposób wartości związa-
ne z „być” zostają zastąpione przez wartości związane 
z „mieć”. Jedynym celem, który się bierze pod uwagę, 
jest własny dobrobyt materialny. Tak zwana „jakość 
życia” jest interpretowana najczęściej lub wyłącznie 
w kategoriach wydajności ekonomicznej, nie uporząd-
kowanego konsumpcjonizmu, atrakcji i przyjemności 
czerpanych z życia fizycznego, natomiast zapomina się 
o głębszych – relacyjnych, duchowych i religijnych – 
wymiarach egzystencji (Evangelium vitae 23).
15 Solicitudo rei socialis 14.
16 Solicitudo rei socialis 13.
17 Solicitudo rei socialis 16.
18 Pierwszym pozytywnym aspektem jest u bardzo wie-
lu ludzi pełna świadomość własnej godności i godno-
ści każdej istoty ludzkiej. Świadomość ta wyraża się 
na przykład poprzez ożywiającą się wszędzie troskę 
o poszanowanie ludzkich praw i bardzo zdecydowane 
odrzucenie ich gwałcenia. Widomym tego znakiem jest 
liczba prywatnych, niedawno powstałych stowarzyszeń, 
niekiedy o zasięgu światowym. Niemal wszystkie zaj-
mują się z wielką uwagą i z godnym pochwały obiek-
tywizmem śledzeniem wydarzeń międzynarodowych  
w tej tak delikatnej dziedzinie (Encyklika Solicitudo rei 
socialis rozdz.26).
19 Solicitudo rei socialis 26. 
20 Solicitudo rei socialis 39.
21 Solicitudo rei socialis 26.
22 W rzeczywistości prawdziwa wyrozumiałość i szcze-
re współczucie muszą oznaczać miłość do osoby, umi-
łowanie jej prawdziwego dobra, jej autentycznej wol-
ności (Encyklika Solicitudo rei socialis, rozdz. 95).
23 Solidarność winna zatem przyczyniać się do urzeczy-
wistnienia tego Bożego zamysłu, tak na płaszczyźnie 
indywidualnej, jak i na płaszczyźnie wspólnoty naro-
dowej oraz międzynarodowej. „Wynaturzone mechani-
zmy” i „struktury grzechu”, o których była mowa, mogą 
zostać przezwyciężone jedynie poprzez praktykowanie 
ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności, do której Ko-
ściół zachęca i którą niestrudzenie popiera. Tylko w ten 
sposób będą mogły wyzwalać się wielkie pozytywne 
energie z korzyścią dla rozwoju i pokoju (Solicitudo rei 
socialis 40).
24 Redemptor hominis 21.
25 Redemptor hominis 31.
26 Centesimus annus 41.

Do refleksji
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w A K A c J e  Z  B o G I e M

Anna Janicka

 Wakacje, wakacje, wakacje 
– jak miło to znów słyszeć i z przy-
jemnością powiedzieć, że już trwają! 
W jednym z zimowych numerów 
„Róży” namawiałam Was do spę-
dzenia Sylwestra inaczej niż zwykle,  
a teraz dla równowagi chciałabym 
zaproponować „wakacje z Bogiem”.
 Propozycji jest wiele! Od 
rekolekcji w milczeniu, przez dni 
skupienia na górskich szlakach, po 
spotkanie modlitewne „na żaglach”. 
Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla 
siebie. Ja chciałabym zaproponować 
Wam dwie opcje spędzenia wakacyj-
nego czasu, które sama wypróbowała 
i mogę polecić z czystym sumieniem 
:). Nie jest to chyba żadnym zasko-
czeniem, że będą one związane ze 
Świętą Górą.
 Na pierwszą z nich trzeba 
decydować się szybko, bo 77. Po-
znańska Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę rozpoczyna się już  
5 lipca. Większość wybiera jednak 
krótszą trasę i pielgrzymkę, któ-
ra rozpoczyna się 8 lipca - po noc-
legu w Gostyniu grupa 10. rusza  
w dalszą drogę. Przyznaję że na piel-
grzymce nie jest łatwo: nogi bolą  
(i nie tylko one), słońce piecze, cza-
sami pada deszcz, a codzienna trasa 
do przejścia to około 40 km. Wszyst-
kie „niedogodność” niweluje jed-
nak wspaniała atmosfera i pogodny 
uśmiech osób idących obok Ciebie. 
O bólu i trudach zapomina się 15 

lipca, kiedy pielgrzymi wchodzą 
uroczyście na Jasną Górę. Jest to tak 
bardzo wzruszający moment, że pła-
czą nawet najwięksi twardziele. 
 Na pielgrzymkę nie trzeba 
się wcześniej zapisywać, wystar-
czy przyjść 8 lipca o godz. 6.30 pod 
gostyńską farę i wyruszyć w drogę. 
Zapisy odbędą się w trakcie trasy na 
jednym z przystanków. Zapytacie 
pewnie jaki związek ma pielgrzym-
ka ze Świętą Górą? Wymienię dwa 
najważniejsze, choć jest ich więcej. 
Pierwszy z nich to fakt, że ks. Hen-
ryk Schwanke, który jest przewod-
nikiem grupy 10. jest filipinem ze 
świętogórskiej kongregacji. Drugi 
natomiast to coroczne uczestnictwo 
grupy w wieczornej mszy św. 7 lip-
ca. Wszystkich chcących poczuć 
pielgrzymkowy klimat i zobaczyć 
radosną młodzież spędzającą „waka-
cje z Bogiem” już dziś zapraszamy 
na wspomnianą mszę.
 Tego szczęścia będzie można 
zaczerpnąć także podczas wieczor-
nych mszy św. w dniach od 27 do 31 
lipca, kiedy to na Świętej Górze od-
bywać się będą Filipińskie Dni Mło-
dzieży. Podczas każdego z takich 
spotkań jest czas i na zabawę i na 
modlitwę. Młodzież ma wtedy okazję 
porozmawiać ze sobą, podzielić się 
doświadczeniami wiary czy wymie-
nić poglądy na dany temat podczas 
pracy w grupach. Moim zdaniem naj-
lepszym sposobem na zawarcie zna-
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jomości jest jednak wspólne zmywa-
nie po posiłkach, które niesamowicie 
jednoczy :). Uczestnicy czynnie włą-
czają się w oprawę mszy św. oraz 
organizację wieczornych oratoriów, 
po zakończeniu których przycho-
dzi czas na rozrywkę (film, zabawa 
taneczna, podchody). W tym czasie 
w klasztorze nie obowiązuje cisza 
nocna! Wkrótce pojawią się plakaty 

informujące o tematach i atrakcjach 
tegorocznych Filipińskich Dni Mło-
dzieży. Zapisy na furcie klasztornej.
 Zapraszam i zachęcam do 
„wakacji z Bogiem”!

w A K A c J e  Z  B o G I e M

G r u p a  1 0  P P P n a  Ś w i ę t e j  G ó r z e  A D  2 0 1 0
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11.07 - 14.07 - Rekolekcje dla Księży
27.07 - 31.07 - FILIPIŃSKIE DNI MłODZIEży
08.08 - 11.08 - Letnie Spotkania Oratoryjne 
12.08 - 14.08 - Rekolekcje dla Katechetów
16.08 - 18.08 - Rekolekcje dla Katechetów
18.08 - 20.08 - Rekolekcje dla Katechetów
22.08 - 25.08 - Rekolekcje dla Księży
12.09 - 21.09 - Wczaso-rekolekcje dla Chorych
24.09 - 25.09 - VI Festiwal Muzyki Oratoryjnej

                    

ŚWIĘTOGÓRSKI 
DOM REKOLEKCYJNY

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE
 NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ

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

lub pisząc na adres: sanktuarium@filipini.gostyn.pl

                      Dorota Olejniczak
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Rozmaitości
SMAKOŁYKI  PARAFII ŚWIĘTOGÓRSKIEJ 

Sernik

MASA SEROWA

1 kg sera
1,5 szk. cukru
cukier wanilinowy
5 jaj
1 kostka masła
1 łyżka mąki pszennej
1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
10 dkg. rodzynek

WYKONANIE MASY: Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem wanilinowym. Rozkręcić masło z serem, 
następnie dodać utarte żółtka. Ubite białka, obie mąki ,rodzynki i proszek do pieczenia. Formę 
posmarować tłuszczem, a następnie posypać mąką, połową ciasta wyłożyć spód i brzegi formy. 
Na ciasto wylać ser, a na wierzch pokruszyć ciasto (można zetrzeć na tarce).

WYKONANIE CISATA: Zagnieść ciasto i włożyć na 1 godz. do lodówki

CIASTO

4 łyżeczki kakao
2,5 szk. mąki
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szk. cukru
1 cukier wanilinowy
1 jajko
1 kostka masła

SMACZNEGO!

                      Dorota Olejniczak



Kiermasz wyrobów piekarniczych  

z okolicznych piekarni.

Wystawa sprzętu rolniczego za bazyliką. 

Dla wszystkich talerz grochówki!   

ZAPRASZAMY!

•  

•  

Poniedziałek, godz. 12.00 
Suma odpustowa przy ołtarzu polowym
pod przewodnictwem Księdza Biskupa Bogdana Wojtusia z Gniezna

            DZIĘKCZYNIENIE 
               rolników Powiatu Gostyńskiego 
               za tegoroczne plony

               Poświęcenie i przekazanie
                KWIATÓW i ZIÓŁ 
             ZIARNA dla rolników
                  i ZACZYNU dla piekarzy

Godz. 13.30
Tradycyjny obrzęd dożynkowy

DOŻYNKI POWIATOWE

ODPUST
WNIEBOWZIĘCIA 
MATKI BOŻEJ

  W dniu odpustowym Msze Święte w Bazylice Świętogórskiej
  o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00 
  Nabożeństwo Maryjne o godz. 16.30

ŚWIĘTA GÓRA
15 SIERPNIA 2011


