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Drodzy Czytelnicy naszego pisma!

	 W	 Wasze	 ręce	 oddajemy	 nowy	 numer	 naszego	 sanktuaryjnego	
kwartalnika,	 który	 ma	 charakter	 wyjątkowy.	 Rok	 Jubileuszu	 500-lecia	
uznania	autentyczności	cudów	na	Świętej	Górze	skłania	nas	do	refleksji	
nad	historią	i	duchowością	Domu	Cudów	Maryi.	Właśnie	tej	tematyce	po-
święcono	większość	artykułów	tego	numeru.	Ks.	Henryk	w	artykule	pt.	
Złota Róża papieża Benedykta XVI ofiarowana do Sanktuarium na Świętej Górze 
omawia	 historię	 i	 symbolikę	Złotej	 Róży	 Papieskiej.	 Jest	 to	 znakomite	
wprowadzenie	do	zrozumienia	głębokiego	wymiaru	 i	znaczenia	wotum	
Benedykta	XVI,	w	 które	wzbogacone	 jest	 również	 nasze	 sanktuarium.	
Ks.	Tadeusz	przedstawia	w	swojej	katechezie	teologiczne	znaczenie	tytułu	
Róży	Duchownej	w	odniesieniu	do	Matki	Bożej	z	naszego	cudownego	
obrazu.	Ks.	Jacek	w	artykule	zatytułowanym	Maryja, która swym miłosnym 
wzrokiem nas przenika,	zachęca	nas	do	jeszcze	większej	pobożności,	ufności	
i	zawierzenia	się	Matce	Bożej	–	Róży	Duchownej.	Ponadto,	tradycyjnie,		 
w	Róży	 znalazły	 się	 artykuły	opisujące	wydarzenia	na	Świętej	Górze	–	
szczególnie	te	związanie	z	obchodami	Roku	Jubileuszowego.	Nie	brakuje	
także	tekstów,	napisane	przez	osóby	które	już	dobrze	znamy.	
	 Niech	zatem	ten	numer	„Róży	Duchownej”	przybliży	Was	wszyst-
kich,	 Drodzy	 Czytelnicy,	 do	miejsca,	 od	 pięciu	 wieku	 wzbogacającego	
swoich	wiernych	cudownymi	przeżyciami	i	łaskmi,	które	hojnie	spływają	
na	związanych	z	tym	miejscem	pątników	Świętogórskiej	Pani.
       ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym
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Aktualności 

ks. Marek Dudek COr

 Jubileusz, to okazja by zatrzy-
mać się, spojrzeć wstecz, ucieszyć się 
tym wszystkim co zostało nam dane 
i zwrócić swój wzrok ku przyszłości.
Każda ważna data jest okazją by coś 
wspomnieć i może się wydawać, że 
tylko o wspomnienia tu chodzi. Zupeł-
nie inaczej jest z jubileuszami, które są 
świętowane we Wspólnocie Kościoła. 
Kolejne lata jubileuszowe w Kościele 
były związanie z przywilejami i od-
pustami, ale były też wezwaniem, by 
ożywić swoją wiarę.
 Obchody roku jubileuszowego 
mają swoje żródło w Starym Testamen-
cie. Ogłaszanie roku jubileuszowego 
było Bożym nakazem dla Izraela - jest 
więc pomysłem samego Boga. Jego 
nastanie ogłaszano dęciem w róg w ca-
łym kraju. Miał to być rok „poświęco-
ny”, czyli potraktowany wyjątkowo. 
Był to rok obwieszczania dobrej no-
winy dla wszystkich, którzy utracili 
własność osobistą i rodzinne posiadło-
ści. Zadłużeni najemnicy odzyskiwali 
wolność i niezależność osobistą. Zu-
bożałe rodziny odzyskiwały prawo do 
utraconego majątku rodzinnego. Był 
to czas odpoczynku od pracy i walki 
o przetrwanie. Z tej okazji również 
ziemia nie była uprawiana, miała rok 
odpoczynku. Rok ten oznaczał życie 
na Boży rachunek, z łaski Bożego 
zaopatrzenia. Rok jubileuszowy był 
lekcją dla biednych, że dzięki Bogu 
mają szansę stanąć na własnych no-
gach. Czasem można się tak do biedy 
przyzwyczaić, że zatracamy zdolność 
przedsiębiorczości, ale faktem było, 
że w roku jubileuszowym biedni sta-
wali przed nową szansą. Bogatym rok 
jubileuszowy przypominał, że to, co 
posiadają, niekoniecznie jest ich abso-
lutną własnością. Można się tak przy-

zwyczaić do korzystania z dóbr, że aż 
zapomnieć o prawowitych właścicie-
lach. Dla pracoholików, uważających 
odpoczynek i zwolnienie tempa pra-
cy za nieszczęście, rok jubileuszowy 
przypominał, że praca nie jest celem 
życia. Dla niedowiarków była to lek-
cja, że Boga stać na zaopatrzenie czło-
wieka w to, co jest mu potrzebne do 
życia.  
 Szczególnym czasem Łaski 
było nadejście Mesjasza co ogłosił 
sam Jezus: Podano Mu księgę proroka 
Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił 
na miejsce, gdzie było napisane: Duch 
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrze-
nie; abym uciśnionych odsyłał wolny-
mi, abym obwoływał rok łaski od Pana.  
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; 
a oczy wszystkich w synagodze były  
w Nim utkwione.  Począł więc mówić 
do nich: Dziś spełniły się te słowa Pi-
sma, któreście słyszeli. (Łk 4, 17-21 )
 Nie wiemy, czy słowa Izaja-
szowego proroctwa, odczytane przez 
Jezusa w synagodze w rodzinnym 
Nazarecie, miały jakikolwiek związek 
z rokiem jubileuszowym, ale wiemy, 
że Jego dalsza wypowiedź jest prokla-
mowaniem początku duchowego roku 
jubileuszowego dla świata. On jest 
Bożym Pomazańcem, ogłaszającym 
ubogim Dobrą Nowinę, jeńcom wy-
zwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnio-
nym wypuszczenie na wolność.  
 W żydowskiej małej synagodze 
w Nazarecie On, Mesjasz narodów, 
ogłasza nastanie „roku łaski od Pana”. 
To obwieszczenie ma dla świata waż-
niejsze znaczenie  niż wszystkie lata 
jubileuszowe. To obwieszczenie doty-

Rok Łaski od Pana
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czyło nie tylko Żydów, ono jest skiero-
wane do ludzkości.  
 Bóg namaścił Jezusa, aby 
ogłosił nastanie „roku łaski od  Pana”, 
następstwem czego ma być wyzwole-
nie, przejrzenie i powrót ludzkości do 
utraconego duchowego dziedzictwa.   
 500 lat to już bardzo bogata 
historia miejsca uznanego za świę-
te przez Kościół. Do tej właśnie daty 
sięgamy, studiując dekret bpa Jana Lu-
brańskiego i ze wzruszeniem odczytu-
jemy świadectwa wiernych, którzy do-
świadczyli rzeczy niezwykłych, które 
nazywamy cudami. Mogłoby się wy-
dawać, że to tylko historia, która już 
odeszła, a wota zawieszone w Bazyli-
ce Świętogórskiej są tylko potwierdze-
niem rzeczy minionych. Myślę często 
o tych właśnie ludziach, którzy przy-
nieśli te, nieraz bardzo cenne material-
nie, przedmioty, ale przede wszystkim 
jednak duchowo cenne. Tak wielu lu-
dzi - takich jak my przychodziło na 
Świętą Górę, żeby Matce Bożej za-
wierzać swoje troski. Każdy miał ja-
kąś woją historię, która zapisała się nie 
tylko w kronikach, ale w starożytnych 
murach bazyliki. Wystarczy popatrzeć 
na wytartą posadzkę naszej świątyni, 
na której ludzie zostawili ślady swoich 
stóp i kolan, by uświadomić sobie że 
to miejsce naprawdę żywe. To miejsce 
żyje pielgrzymami, ale przede wszyst-
kim żyje obecnością Chrystusa w oka-
załym tabernakulum oraz Jego Matki 
obecnej w wizerunku Róży Duchow-
nej. Świętogórskie konfesjonały mil-
czą, bo nie mogą zdradzać tego, co jest 
tajemnicą, ale tu naprawdę dzieją się 
cuda, gdy przychodzą ludzie poranie-
ni okaleczeni przez grzech i doznają 
uzdrowienia. To są pewnie największe 
z cudów, gdy grzeszny człowiek na-
wraca się i powierza całe swoje życie 
Bogu ufając w Jego bezgraniczne Mi-
łosierdzie. Ktoś zrywa ze złym nało-
giem, ktoś inny zaczyna żyć uczciwie, 
inny wreszczcie zdobył się, by zerwać 
grzeszny związek, ktoś inny jeszcze 
wraca do Kościoła po wielu latach jak 

marnotrawny syn.   
 Minęło już pół roku od chwili, 
gdy podczas Mszy Pasterskiej 25 grud-
nia 2011 roku ks. Biskup Grzegorz 
Balcerek odczytał dekret otwierający 
Rok Jubileuszowy na Świętej Górze. 
W tym dekrecie ks. abp Stanisław Gą-
decki napisał: Niech ten Jubileusz bę-
dzie okazją do oddwania jeszcze więk-
szej czci Matce Bożej – Świętogórskiej 
Róży Duchownej, a zarazem czasem 
wzrastania w łasce Bożej wiernych jej 
czcicieli... 
 Może czas, by spojrzeć na to 
co dokonało się w tym czasie na Świę-
tej Górze, albo co stało się w ludzkich 
sercach w tym czasie łaski. 
 Było wiele pielgrzymek parafii  
naszej Archidiecezji, w czasie których 
zawierzaliśmy siebie Maryi Święto-
górskiej Pani, były pielgrzymki róż-
nych stanów Kościoła i profesji. Pod-
czas środowych nowenn odczytujemy 
rekordowe ilości próśb i podziękowań. 
Otrzymujemy listy z prośbą o modli-
twę i Msze Święte przed Cudownym 
Obrazem, bo w ludziach jest jeszcze 
nadzieja. Jest wreszczcie niezwykły 
dar od Ojca Świętego Benedykta XVI 
– Złota Róża, która jest wyjątkowym 
wyróżnieniem i znakiem duchowej 
jedności Ojca Świętego z tym miej-
scem, a więc i z nami którzy tu piel-
grzymujemy. 
 Myślę jednak, że trzeba nam 
osobiście zadać sobie pytanie – co 
stało się ze mną w tym Roku Łaski od 
Pana. Może właśnie czas, aby więź-
niowie stali się wolnymi, a niewido-
mi żeby wreszcie odzyskali wzrok. 
To okazja, by zawierzyć siebie Matce 
Bożej ze Świętej Góry, by podjąć wal-
kę z moją ślabością i grzechem, który 
mnie zniewala, to czas gdy trzeba pro-
śić Różę Duchowną o przejrzenie dla 
mnie. Wierzę że tak jak przez te wieki, 
tak i dziś Maryja wysłucha takiej mo-
dlitwy. 
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ŚWiĘToGÓRskiE 
odkRYCia MUZYCZnE

Wojciech Czemplik
ks. Jakub Przybylski COr

 Alfons Szczerbiński urodził 
się 2 kwietnia 1858 r. w Gostyniu. 
Był synem Franciszka, starszego 
sekretarza w miejscowym sądzie, 
i Julii z Kostrzewskich. Wczesną 
młodość spędził w Śremie, uczęsz-
czając od 1870 r. do tamtejszego 
gimnazjum. Pierwszym nauczy-
cielem muzyki Alfonsa był praw-
dopodobnie organista o nazwisku 
Kraszkiewicz. Nauka trwała tylko 
pół ro-ku, jednak już wtedy chło-
piec objawiał talent twórczy. Mając 
siedem lat spisywał swoje pierwsze 
pomysły i z tych czasów pochodzi 
jedna z jego dziecięcych kompo-
zycji pt. Fantazja. Zamiłowanie 
do muzyki w rodzinie i otoczenie,  
w którym wyrastał, wpłynęły pozy-
tywnie na jego rozwój intelektual-
ny. Jako gimnazjalista brał czynny 
udział w życiu muzycznym miasta, 
grając publicznie na organach i wy-
stępując w roli akompaniatora na 
koncertach szkolnych. Ze względu 
na słabe zdrowie chłopca rodzice 
nie zezwolili mu jednak na dalszą 
edukację poza Śremem.
      Dopiero po śmierci ojca w roku 
1877 oraz po ukończeniu gim-
nazjum, Alfons mógł wyjechać 
na studia do Berlina. Niestety, ze 
względu na brak środków, naukę  
w konserwatorium przerwał po 
dwóch latach. Mając niespełna 22 
lata, w 1880 r., z powodzeniem zdał 
egzamin do Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Przed wysoką ko-

misją, z dyrektorem Joachimem na 
czele, grał swoje własne kompo-
zycje. W dowód uznania za znako-
mite wykonanie transpo-nowanych 
w różnych tonacjach Fug z dzie-
ła Johanna Sebastiana Bacha Das 
Wohltemperierte Klavier, komisja 
przyznała młodemu adeptowi sztuki 
stypendium w podwójnej wysoko-
ści, wróżąc mu przyszłość drugiego 
Beethovena.                                                  
            Studia kompozytorskie Szczer-
biński odbywał pod kierunkiem 
dwóch wybitnych wówczas nauczy-
cieli, Edwarda Grella i Waldemara 
Bargiela. W roku 1883 uzyskał ab-
solutorium. Po powrocie do kraju 
podjął pracę jako nauczyciel muzyki 
u hrabiego Platera w Niekłaniu pod 
Radomiem. W tym pracowitym dla 
Szczerbińskiego okresie powstało 
wiele kompozycji: sonaty, dzieła 
kameralne, pieśni na głos i forte-
pian. Często też odwiedzał dom ro-
dzinny w Śremie, dając przy okazji 
koncerty.
 W 1893 r. wyjechał do Kra-
kowa, z myślą o podjęciu pracy na-
uczyciela muzyki dzieci z rodzin 
arystokratycznych. Uczniów miał 
wielu, jednak jego ambicje piani-
sty i kompozytora nie zostały nadal 
zaspokojone. Po odrzuceniu prośby 
o posadę w Konserwatorium Kra-
kowskim, w obliczu narastających 
kłopotów finansowych Szczerbiński 
coraz częściej myślał o poświęceniu 
się całkowicie służbie Bogu. Przeor 
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Alfons Szczerbiński (1858-1895) 
o. redemptorystów – ojciec Łubień-
ski kilkakrotnie namawiał go do 
przyjęcia ślubów zakonnych. De-
cydująca rozmowa miała się odbyć 
w Starym Sączu. Niestety, podczas 
pobytu w tamtejszym hotelu Szczer-
biński uległ zaczadzeniu. Z pomo-
cą przyszła mu jego siostra, która 
ciężko chorego Alfonsa zabrała do 
Śremu. Tam, nie odzyskawszy już 
zdrowia, Alfons Szczerbiński zmarł 
25 marca 1895 r. i został pochowa-
ny na miejscowym cmentarzu.
 Oto jak twórczość Alfon-
sa Szczerbińskiego charakteryzuje  
w „Dzienniku Poznańskim”, w nu-
merze z marca 1932 roku, dr K. Zie-
liński: Zapatrywania jego i skłon-
ności były natury konserwatywnej. 
Taki kierunek przybrał jego talent 

już podczas studiów przygotowaw-
czych, w czasie kiedy objął on wiel-
ką predylekcję dla dzieł Bacha oraz 
klasyków z Haydnem i Mozartem na 
czele. Studia jego w Berlinie, pod 
kierownictwem mistrzów, takich jak 
Bargiel i Grell, którzy byli reprezen-
tantami kierunku również konser-
watywnego, mogły go tylko jeszcze 
bardziej utwierdzić w tych przeko-
naniach. Twórczość jego posuwa się 
więc po linii klasycznej. Szczególnie 
jego utwory, napisane w większych 
formach, przypominają zupełnie 
mistrzów klasycznych. Nuta pol-
ska bardzo mało występuje w jego 
dziełach. Możemy jej się dosłuchać 
w ustępach powolnych jego sonat, 
jak również w drobnych utworach, 
gdzie występuje ona nieraz w posta-
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ci rozlewnej, namiętnej melodyki. 
Przepełniony tym duchem polskim 
jest jego Wielki Polonez, skompo-
nowany na cześć rocznicy Konsty-
tucji 3 Maja, który w twórczości 
Szczerbińskiego tworzy po prostu 
wyjątek, jako utwór pełen polotu 
wirtuozowskiego, której to cechy 
jego inne kompozycje fortepianowe  
w tej mierze nie mają. Tu wycho-
dzi on już daleko poza ramy klasy-
cyzmu, poruszając się w kierunku 
wykreślonym przez Chopina i Lisz-
ta”. Duża część kompozycji została 
zniszczona w czasie I wojny świa-
towej, a wiele utworów pochodzą-
cych z ostatniego okresu twórczości 
spalił prawdopodobnie sam kom-
pozytor. Z zawieruchy wojennej lat 
1939–1945, dzięki staraniom bra-
tanicy kompozytora, Marii Szczer-
bińskiej, ocalało około 65 utworów,  
z tego 13 wydanych drukiem.
 4 września 1931 r. Polskie Ra-
dio Poznań nadało audycję poświęco-
ną pamięci kompozyto-ra. Utwory na 
fortepian wykonała bratanica kompo-
zytora, pianistka – Maria Szczerbińska. 
Część pamiątek po stryju, które Maria 
Szczerbińska gromadziła przez całe 
życie, zachowała się w zbiorach Księ-
ży Filipinów na Świętej Górze. Jej bli-
skie kontakty z Klasztorem wynikały  
z faktu, że w latach 1945–1948 oraz 
1955–1958 superiorem na Świętej 
Górze był brat Marii – ksiądz Stani-
sław Szczerbiński COr, również roz-
miłowany w muzyce swojego stryja 
Alfonsa. Pani Maria Szczerbińska, 
przechowując pamiątki po kompozy-
torze, pielęgnowała wielkie marzenie, 
by w przyszłości w Gostyniu utwo-
rzyć muzeum poświęcone kompozy-
torowi.

 Szczególne upamiętnienie 
twórczości Alfonsa Szczerbińskie-
go jest planowane przez Stowarzy-
szenie Miłośników Muzyki Świę-
togórskiej im. J. Zeidlera. Utwory 
na fortepian oraz pieśni Alfonsa 
Szczerbińskiego czekały na swo-
je odkrycie przez pół wieku. Na 
początku 2012 r. w pałacu księcia 
Antoniego Radziwiłła w Antoninie 
po raz pierwszy nagrano wszyst-
kie kompozycje Szczerbińskiego. 
Miejsce, w którym niegdyś bywał 
Fryderyk Chopin dziś przyciąga ar-
tystów z całego świata. Christopher 
Alvarez, młody francuski pianista, 
kompozytor i muzykolog dostrzegł 
niezwykłe walory muzyki Szczer-
bińskiego, przeglądając materiały 
z Festiwalu Musica Sacromonta-
na. Przez pół roku z entuzjazmem 
przygotowywał się do nagrań. Jego 
kompozycje w swej formie możemy 
porównać do Beethovena, jednak 
w pięknych, długich frazach mu-
zycznych jest bliski romantykom, na 
przykład Chopinowi. W prostej na 
pierwszy rzut oka muzyce, gdy się 
zagłębić odnajdziemy wielką kon-
strukcję dającą pianiście duże moż-
liwości – mówi Alvarez.
 Znany gostyńskiej publicz-
ności z festiwali tenor Tomasz 
Krzysica równocześnie, przy udzia-
le francuskiego pianisty zarejestro-
wał dziesięć pieśni Szczerbińskiego 
do wierszy m.in. Fridricha von Mat-
tissona, Michała Bałuckiego czy 
Adama Asnyka. To wspaniała mu-
zyka późnego romantyzmu budząca 
skojarzenia z pieśniami Schuberta 
i Schumana. Czasami Szczerbiński 
używając między zwrotkami wir-
tuozowskich łączników upodab-
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nia się do Chopina, którego dobry 
duch unosi się nad tym wspaniałym 
przedsięwzięciem – mówi Krzysica.
 Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej w koope-
racji z Polskim Radiem S.A. oraz 

gostyńską firmą NETBOX sp. z o. 
o. planuje koncert promujący płytę  
z utworami Alfon-sa Szczerbińskie-
go podczas zbliżającego się VII Fe-
stiwalu Musica Sacromontana.

Małgorzata Giermaziak

ŚLEdZTWo W sPRaWiE 
RELikWii CHRYsTUsoWYCH
 Materialne ślady obecności 
Chrystusa na ziemi czyli relikwie 
Chrystusowe, od lat budzą wiele 
emocji i są powodem sporów co do 
ich autentyczności. Nie bez powodu. 
W czasach średniowiecznych bo-
wiem zdarzało się często, że produ-
kowano masowo różne przedmioty 
uznawane za tzw. relikwie świętych. 
Dlaczego więc jakiś zdolny fałszerz 
nie mógł, z chęci zysku czy sławy, 
wyprodukować także jakiejś „rze-
czy należącej do Chrystusa”… Inną 
przyczyną wątpliwości są niejasne, 
nieudokumentowane do końca dzieje 
i pochodzenie znanych nam współ-
cześnie relikwii Chrystusowych.

PAMIĄTKI PO CHRYSTUSIE
  Chusta z Manoppello (Volto San-
to, Święte Oblicze) – znajduje się  
w sanktuarium w miasteczku Ma-
noppello we Włoszech. Jest to tka-
nina o wymiarach 17 x 24 cm, od             
1638 r. przechowywana i wystawiana  
w kapucyńskim kościele Sanctuario 
di Volto Santo w obustronnie oszklo-
nej monstrancji. Na przezroczystej, 
bardzo cienkiej tkaninie (nazywanej 
z tego powodu welonem) uwiecznio-
ny jest wizerunek, który jest uważa-
ny za wizerunek Jezusa Chrystusa. 

Materiał, na którym przedstawiony 
jest wizerunek to bisior1, nazywany 
morskim jedwabiem, charakteryzu-
jący się tym, że nie da się na nim ma-
lować. Wyjątkową cechą obrazu jest 
jego zmienność, gdyż przy różnym 
świetle przyjmuje on inny wygląd, 
np. jeśli patrzy się na niego pod jasne 
światło, staje się niewidoczny. Całun 
z Manoppello jest prawdopodobnie 
oryginałem tzw. chusty św. Weroniki 
z Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
  Całun Turyński – lniane płótno  
o wymiarach 4,36 x 1,10 m. Utka-
no je z jakościowo dobrej przędzy,  
a do tkania użyto splotu jodełkowego, 
który wymagał krosna używanego  
w pierwszych wiekach w Syrii. Płót-
no Całunu Turyńskiego było wy-
sokiej jakości, a zatem i drogie, co 
potwierdzają Ewangelie, mówiące, 
że zakupił je Józef z Arymatei, czło-
wiek zamożny. Waga Całunu wynosi 
2,5 kg i nosi ślady nadpaleń powstałe  
w czasie pożaru w 1536 r. Na mate-
riale widoczny jest dwustronny obraz 
(od przodu i od tyłu) postaci ludzkiej, 
która ma przebite ręce i nogi, rany na 
boku oraz na głowie i ślady biczo-
wania na plecach. Według tradycji 
chrześcijańskiej w płótno to został 
po śmierci owinięty Jezus (ściślej 
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Twarz Chrystusa na Całunie Turyńskim
mówiąc położono go na jednej po-
łowie materiału a przykryto drugą), 
a charakter i umiejscowienie śladów 
na płótnie odpowiada opisowi jego 
ran w Ewangelii. Obraz powstał  
w do dziś niewyjaśniony sposób (sa-
moistnie wypalił się na owiniętym 
wokół ciała materiale), pod wpły-
wem jakiejś energii, prawdopodobnie  
w chwili zmartwychwstania. Czer-
wone ślady na tkaninie uważane są 
za krew Chrystusa. Interdyscypli-
narna nauka zajmująca się badaniem 
Całunu to syndologia (Santa Sindo-
ne – Święty Całun). Całun Turyń-
ski znajduje się w katedrze św. Jana 
Chrzciciela w Turynie, w Kaplicy 
Całunu. Jego historia znana jest do-
kładnie od roku 1357, gdy został od-
naleziony w małej francuskiej wiosce 
Lirey. Co się z nim działo wcześniej 
nie wiadomo. Istnieje teza, że Całun 

wcześniej przebywał w Bizancjum  
i znany był jako tzw. mandylion.
     Chusta św. Weroniki – to kopia we-
lonu z Manoppello, powstała w Śre-
dniowieczu wraz z legendą o obtar-
ciu twarzy Chrystusa, w czasie Jego 
drogi krzyżowej, przez kobietę o tym 
imieniu – dla uzasadnienia istnienia  
i powstania Chusty z Manoppello.
  Tunika Jezusa – szata odkryta  
w 1156 r. podczas prac remontowych 
w klasztorze Benedyktynów w Ar-
genteuile we Francji. W murze zna-
leziono schowek, w którym zamu-
rowana była stara suknia z dwoma 
listami, z których wynikało, że jest 
to tunika Jezusa, o którą żołnierze 
rzucali losy na Golgocie. Od czasu 
odkrycia szata była czczona jako re-
likwia Chrystusa.
  Chusta z Oviedo (Sudarion) – lnia-
na chusta pokryta śladami krwi, od 
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761 r. przechowywana w skarbcu ka-
tedralnym w stolicy Asturii.
  Mandylion – w ikonografii nazwa 
wizerunku twarzy Chrystusa, która 
powstała w nadprzyrodzony sposób 
(obraz nie ludzką ręką malowany in. 
acheiropoietos). Samo słowo man-
dylion pochodzi od greckiego sło-
wa mandylion – ręcznik. Pierwszym  
i najbardziej sławnym mandylionem 
był mandylion z Edessy. Legenda 
głosi, że król Edessy, Abgar V, chory 
na trąd i miał prosić Jezusa o przyby-
cie i uzdrowienie go, a gdyby Jezus 
nie mógł przybyć to chociaż o Jego 
wizerunek. Po przybyciu posłańca 
Abgara do Jerozolimy okazało się, 
że Jezus nie przybędzie do Edessy, 
nie było też czasu i możliwości na-
malowania portretu. Chrystus chcąc 
zadośćuczynić prośbie króla odci-
snął ślad swojego oblicza na chuście 
i podarował ją, za pośrednictwem 
posłańca, Abgarowi V. Ten kontem-
plując wizerunek Chrystusa został 
w cudowny sposób uzdrowiony  
z trądu. Źródła historyczne mówią 
o przechowywaniu w Edessie od 
VI w. przedmiotu utożsamianego  
z mandylionem. Od 15 kwietnia 944 
r. Mandylion z Edessy znajdował się 
w Konstantynopolu. Relacje piel-
grzymów i spisy relikwii wskazują 
na obecność mandylionu w Kon-
stantynopolu aż do roku 1264, czyli 
do czasu splądrowania tego miasta 
przez krzyżowców. Dalsze losy man-
dylionu są nieznane. Istnieją róż-
ne hipotezy co do tego co się stało  
z mandylionem. Jedni badacze uwa-
żają, że Mandylion z Edessy to ikona 
znajdująca się obecnie w prywatnej 
kaplicy papieskiej w Watykanie. Inni 
sądzą natomiast, że mandylionem był 

Całun Turyński składany tak, że wi-
doczne było tylko oblicze Chrystusa. 
Co się stało z Mandylionem z Edessy 
i czym był on naprawę, nie wie nikt  
z współczesnych badaczy.

NAUKA A RELIKWIE
 Największymi ekspertami od 
relikwii Chrystusowych nie są dziś 
teologowie czy fanatycy religijni 
lecz wybitni naukowcy, często agno-
stycy2 lub nawet ateiści3, a jeśli na-
wet są wierzący to niekoniecznie są 
katolikami czy chrześcijanami.
 Grzegorz Górny, autor książki 
Świadkowie tajemnicy, przez blisko 
dwa lata jeździł po Europie i zbierał 
dokumentację o materialnych śladach 
pozostawionych przez Jezusa z Na-
zaretu. Częściej niż z dewotami czy 
religijnymi gawędziarzami spotykał 
się z poważnymi badaczami, posłu-
gującymi się najbardziej zaawanso-
wanymi technologiami. Łacińskie 
nazwy padające podczas rozmów nie 
dotyczyły średniowiecznej teologii, 
lecz były to terminy biologiczne czy 
medyczne.
 W Paryżu rozmówcą Gór-
nego był światowej sławy genetyk, 
członek Akademii Francuskiej, od-
krywca różnic w DNA w chromoso-
mie Y, profesor Gerard Lucotte, który 
sam siebie określił jako osobę nie-
wierzącą. Profesor Lucotte wspólnie 
z fizykiem z Instytutu Optyki w Or-
say, profesorem A. Marione postawił 
sobie za cel przeprowadzenie badań 
autentyczności relikwii Chrystuso-
wych. Pierwszą badaną przez niego 
relikwią była ta przechowywana od 
wieków w Bazylice św. Dionizego  
w Argenteuile pod Paryżem. Zgodnie 
z tradycją chrześcijańską miała to być 
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Oblicze Chrystusa na Chuście z Manoppello
tunika bez szwu należąca do Jezusa, 
o którą kości rzucali rzymscy legio-
niści. Badacze postanowili odpowie-
dzieć na pytanie czy jest to falsyfi-
kat, czy suknia mogąca rzeczywiście 
należeć do Chrystusa. Dysponując 
nowoczesnymi narzędziami badaw-
czymi postanowili sprawdzić tę hi-
potezę. Wyniki ich badań okazały się 
zaskakujące nawet dla nich samych. 
Oto co stwierdzili:
• tunika wykonana została z owczej 
wełny i nie posiadała żadnego szwu;
• barwnikiem użytym do farbowa-
nia szaty była mieszanka marzanny4   
z zaprawą żelazową, taka sama jak 

na odkrytych w Egipcie chrześcijań-
skich płótnach pogrzebowych z I i II 
w.;
• przy użyciu elektronowego mikro-
skopu skaningowego zidentyfikowa-
no 115 pyłków należących do 18 ga-
tunków roślin; dwa z nich – terebind 
i tamaryndowiec – były roślinami en-
demicznymi, występującymi jedynie 
w Ziemi Świętej5; pyłki tych roślin 
odkryto również na dwóch innych 
relikwiach: Całunie Turyńskim i Su-
darionie z Oviedo;
• używając mikroskopu elektronowe-
go odkryto plamy krwi, niewidocz-
ne gołym okiem, które dosłownie  
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w całości pokrywały tunikę, co do-
wodziło, że jej właściciel musiał 
mieć „zmasakrowane” całe plecy;
• odkryto erytrocyty (czerwone ciałka 
krwi), których część była połączona 
z mocznikiem; połączenie krwinek z 
mocznikiem następuje np. na skutek 
ekstremalnego stresu, który w orga-
nizmie wywołuje szok histaminowy, 
objawiający się poceniem krwią (he-
matidrosis);
• poza zwykłymi czerwonymi krwin-
kami, wklęsłymi z obu stron, na tu-
nice odnaleziono erytrocyty kuliste 
i wklęsłe tylko z jednej strony; tego 
typu deformacje czerwonych ciałek 
krwi występują jedynie wówczas, 
gdy organizm jest poddawany trau-
matycznym doświadczeniom, takim 
jak długotrwałe tortury czy długo-
trwała agonia;
• krew odkryta na tunice miała – po-
dobnie jak na Całunie Turyńskim – 
grupę AB;
• na podstawie badania analizy chro-
mosomów, ustalono, że krew nale-
żała do mężczyzny, o typie ludzkim 
spotykanym najczęściej wśród Ży-
dów na Środkowym Wschodzie;
• mapa plam krwi sporządzona za 
pomocą specjalistycznych urządzeń 
optycznych wykazała, że najbardziej 
rozdrapane rany na plecach były 
usytuowane od lewego ramienia, 
przez środek pleców, aż do prawego 
biodra; analiza fotograficzna stwier-
dziła, że rany te spowodował duży, 
ciężki, prosty przedmiot, który opie-
rał się na plecach właściciela tuniki, 
ocierał i ranił jego skórę;
• komputerowe modele rozmiesz-
czenia śladów krwi na tunice i na 
Całunie Turyńskim pokrywają się 
dokładnie; nałożenie na siebie obra-
zu tych dwóch tkanin doprowadziło 

uczonych do wniosku, że oba płótna 
zostały zabrudzone krwią przez tego 
samego mężczyznę.
 Francuscy naukowcy musieli 
stwierdzić, że nie mają podstaw, by 
twierdzić, że tunika jest falsyfikatem 
i że nie należała do Jezusa z Nazare-
tu.

CAŁUN TURYŃSKI 
 – NOWE DOWODY
 Materialne ślady męki Chry-
stusa są traktowane przez wierzących 
jak relikwie. Od wielu lat naukowcy 
badają, czy ślady te są wiarygodne  
i czy wspomniane przedmioty fak-
tycznie należały do Chrystusa. Bada-
nia Całunu rozpoczęto już pod koniec 
XIX w. Analizy były prowadzone  
w większości przy pomocy zna-
nych technik chemicznych, fizycz-
nych i optycznych. Wyniki niemal 
wszystkich badań, zarówno wspie-
rających tezę o autentyczności, jak  
i o fałszerstwie, były wielokrotnie 
kwestionowane; podważano także 
publikacje kwestionujące poszcze-
gólne badania. Wszechstronne bada-
nia Całunu zostały przeprowadzone  
w 1978 r. przez amerykańską grupę 
badawczą, w której skład wchodzi-
li naukowcy pracujący w NASA, 
laboratorium Los Alamos i innych 
znaczących ośrodkach badawczych. 
Amerykanie przywieźli ze sobą 
do Turynu 2,5 t specjalistycznego 
sprzętu. W raporcie opublikowanym 
w 1981 r. napisano, że w badanych 
fragmentach nie znaleziono barwni-
ków i farb, zaś obraz ma trójwymia-
rowy charakter. Autorzy podkreślili, 
że nie są w stanie przedstawić spój-
nej, z naukowego punktu widzenia, 
hipotezy powstania całunu. 
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W latach 1981–1982 kolejni na-
ukowcy stwierdzili ślady krwi ludz-
kiej grupy AB oraz ślady bilirubi-
ny (barwnik występujący w żółci). 
W 1988 r. trzy skrawki Całunu,  
w celu określenia jego wieku, pod-
dano badaniom metodą węgla pro-
mieniotwórczego. Trzy niezależne 
zespoły badawcze z USA, Anglii  
i Szwajcarii jednomyślnie ogłosiły, 
że tkanina pochodzi z lat 1260–1390, 
a zatem z okresu średniowiecza.  
W 2000 r. J. Marino i S. Benford 
zakwestionowali sposób pobrania 
próbek do badania wieku płótna wy-
konany w 1988 r. Wskazali, że do 
badania pobrano próbki pochodzące 
z łatania uszkodzeń. 
 W 2002 r. kolejni naukowcy 
podważyli wiarygodność datowania 
całunu metodą C14. W 2005 r. Ray-
mond Rogers, szef amerykańskiego 
zespołu badawczego z 1978 r., opu-
blikował informacje, że próbki Ca-
łunu pobrane do datowania w roku 
1988 zawierały poza nićmi lniany-
mi, również nici bawełniane. Bada-
nia Rogersa dowodzą, że laboratoria  
w 1988 r. zamiast datować płótno 
faktycznie datowały doplecioną do 
niego łatę. 
 Najnowsze wyniki badań 
pochodzą z grudnia 2011 r. Opubli-
kowali je włoscy naukowcy z Na-
rodowej Agencji Nowych Technik  
i Energii oraz Zrównoważonego 
Rozwoju Gospodarczego. Po pięcio-
letnich badaniach stwierdzili, że głę-
bokość zabarwienia tkaniny wynosi 
około 200 nanometrów6, co odpo-
wiada grubości pojedynczej ściany 
komórkowej. Techniki sprzed XXI 
w. nie pozwalają na barwienie na 
tak małą głębokość. Zdaniem bada-

czy zbliżony efekt można uzyskać 
jedynie za pomocą lasera ultrafiole-
towego najnowszej generacji o mocy 
34 miliardów wat. Naukowcy nie są  
w stanie, przy dzisiejszym stanie 
wiedzy, stwierdzić jak powstał obraz. 
Wiadomo jedynie, że ślady na Cału-
nie powstały na skutek uderzenia po-
tężnej energii w materiał, który jak-
by się wypalił. Wiadomo na pewno, 
że obraz na Całunie powstał później 
niż pojawiły się na nim ślady krwi, 
a zachowane odbicie zawiera we-
dług ekspertów również informację  
o śmierci Chrystusa, który przez wie-
le godzin walczył z groźbą uduszenia 
i zmarł na serce. Na podstawie krze-
pliwości krwi dało się udowodnić, że 
Chrystus był zawinięty w materiał 
nie dłużej niż 36 godzin. Inne argu-
menty na autentyczność Całunu:
• obraz na Całunie to trójwymiarowy 
negatyw fotograficzny (w średnio-
wieczu nie znano technik fotogra-
ficznych, ani komputerowych);
• na płótnie nie ma śladów farby  
i pędzla, nitki nie są posklejane;
• ręce nie są przebite na środku dło-
ni (jak przedstawia się na obrazach), 
lecz w nadgarstku; badania dowio-
dły, że przebite dłonie nie są w stanie 
utrzymać ciężaru ciała;
• w dłoniach widoczne są tylko czte-
ry palce, kciuki są podwinięte pod 
spód; w średniowieczu nie wiedzia-
no, że wbicie nerwu w nadgarstek 
powoduje paraliż nerwu i samoczyn-
ne podgięcie kciuka;
• obróbka komputerowa wykazała, 
że na oczach znajdowały się małe 
monety rzymskie; w Palestynie,  
w czasach Chrystusa był to dość po-
wszechny zwyczaj pogrzebowy.
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DOCHODZENIE W SPRAWIE 
SUDARIONU
           Niecodzienna grupa badawcza 
próbowała odpowiedzieć na pyta-
nie, czy tajemnicza relikwia z Ovie-
do, zwana Sudarionem i uznawana 
w świecie katolickim za jedno z  płó-
cien pogrzebowych Chrystusa, jest 
autentyczna. W Hiszpanii skomple-
towano zespół śledczy, w którym 
znalazło się około 40 wybitnych 
specjalistów z takich dziedzin jak 
kryminalistyka, hematologia, palino-
logia7, matematyka, informatyka czy 
obrazowanie spolaryzowane8. Byli 
to fachowcy, dzięki którym udało się 
odkryć w Hiszpanii niejedną zbrod-
nię. Swoje dochodzenie rozpoczęli w 
grudniu 1989 r. Badanym przez nich 
przedmiotem była lniana chusta, po-
kryta śladami krwi. 
 Hiszpańscy palinolodzy od-
kryli na tkaninie 141 pyłków roślin 
10 zarodników grzybów. Spośród 
nich 99% charakterystycznych było 
dla obszaru śródziemnomorskiego,  
a tylko 1% dla regionu atlantyckie-
go. Największym zaskoczeniem było 
jednak zidentyfikowanie pyłków 
trzech roślin endemicznych dla Zie-
mi Świętej i rosnących wyłącznie na 
terenie Palestyny. Obszar wspólnego 
występowania tych trzech roślin za-
wiera się w promieniu 20 km wokół 
Jerozolimy. Wszystkie one kwitną 
na wiosnę. Na chuście odkryto rów-
nież ślady mirry i aloesu, substancji 
używanych do namaszczania zwłok 
w celu powstrzymania rozkładu 
ciała. Kryminalistyczna ekspertyza 
płótna pozwoliła ustalić, że chusta 
owijała głowę dorosłego mężczyzny, 
noszącego brodę, wąsy i długie zwią-
zane z tyłu włosy. Był on już martwy 

w momencie, gdy obwiązywano mu 
głowę. Analizy hematologiczne wy-
kazały, że plamy krwi na Sudarionie 
są dwojakiego rodzaju. Część z nich 
to plamy po płynie powstałym w wy-
niku odmy płucnej, będące miesza-
niną wody ustrojowej i krwi, która 
wypłynęła z ciała już po śmierci. Pla-
my te znajdują się wokół nosa i ust, 
gdyż właśnie z tych otworów zaczęła 
wyciekać po zgonie krew. Innego ro-
dzaju liczne plamy w kształcie kro-
pli krwi znajdują się wokół głowy  
i swoim rozmieszczeniem na chuście 
odpowiadają ranom spowodowanym 
przez kolce korony cierniowej. Są to 
miejsca, z których krew wypływała 
z ran kłutych jeszcze przed śmier-
cią. Mężczyzna zawinięty w płótno 
posiadał krew grupy AB, czyli taką 
samą jak ta odkryta na Całunie Tu-
ryńskim. Badania porównawcze Su-
darionu i Całunu wykazały, że układ 
plam krwi na obu tkaninach jest 
identyczny.

BOSKIE OBLICZE
 W Manoppello, pięciotysięcz-
nym miasteczku włoskim, leżącym  
w Abruzji, w głównym ołtarzu ko-
ścioła wystawiona jest niezwykła 
relikwia Zmartwychwstania. Na we-
lonie, oprawionym w srebrny reli-
kwiarz, znajduje się wizerunek twa-
rzy zmartwychwstającego Chrystusa. 
Wyniki współczesnych ekspertyz 
przeprowadzonych za pomocą naj-
nowszych technik badawczych, jed-
noznacznie wskazują, że współcze-
sna nauka nie jest w stanie stwierdzić, 
w jaki sposób powstał obraz i skąd 
pochodzą tajemnicze barwy obec-
ne na obrazie. Zastosowanie skane-
ra o bardzo wysokiej rozdzielczości 



- 16 -

Aktualności

pozwoliło na ustalenie, że między 
włóknami badanej tkaniny nie ma 
żadnych barwników. W mikroskopo-
wym powiększeniu wyraźnie widać, 
że na materiale nie ma najmniejszych 
śladów farby.
 Najbardziej zadziwiającą ce-
chą Oblicza z Manoppello jest prze-
zroczystość tkaniny oraz fakt, że ob-
raz jest doskonale widoczny zarówno 
z jednej, jak i z drugiej strony – ni-
czym na przezroczu. Ten niezwykły 
wizerunek ma pewne właściwości 
obrazu, fotografii i hologramu – ale 
nie jest to ani obraz, ani fotografia, ani 
hologram. Co więcej, awers i rewers 
Oblicza różnią się odrobinę między 
sobą (m.in. ułożeniem kosmyka wło-
sów na czole). Święte Oblicze jest 
wizerunkiem utrwalonym na tzw. 
jedwabiu morskim czyli bisiorze.  
Z technicznego punktu widzenia nie 
jest możliwe namalowanie czegokol-
wiek na morskim jedwabiu (nawet 
przy dzisiejszych możliwościach 
technicznych), a tym bardziej nie jest 
możliwe namalowanie czegokolwiek 
z obydwu stron.
 Wieloletnie badania dopro-
wadziły do kolejnych zaskakujących 
odkryć. Wizerunki twarzy z Cału-
nu Turyńskiego i Całunu z Manop-
pello dokładnie do siebie pasują, 
a więc przedstawiają tę samą osobę.  
Zgodność jest tak wyjątkowa (100%  
w strukturze i wymiarach), że można 
mówić o matematycznym dowodzie, 
że martwe oblicze z Całunu Turyń-
skiego i żyjąca twarz z Chusty z Ma-
noppello to ta sama osoba. 

NAUKA  A WIARA 
 Niegdyś drogi nauki i religii 
rozeszły się m.in. za sprawą relikwii. 

Badacze uznawali bowiem wszyst-
kie przedmioty chrześcijańskiego 
kultu za falsyfikaty, a wiarę w ich 
autentyczność za wyraz zabobonu  
i naiwności. Rozwój techniki w XX 
w. sprawił jednak, że możliwe sta-
ły się odkrycia, które dla naszych 
przodków były nieosiągalne. Oka-
zało się, że zaawansowane tech-
nologicznie badania potwierdzają 
autentyczność najważniejszych re-
likwii Chrystusowych, dla których 
do tej pory jedynym argumentem na 
rzecz ich prawdziwości była tradycja 
chrześcijańska.
 Wszystkich zainteresowa-
nych pogłębieniem tematu zachęcam 
do przeczytania następujących ksią-
żek: 
• G. Górny, Świadkowie tajemni,
• A. J. Palla, Całun turyński jednak 
autentykiem w świetle najnowszych 
odkryć i badań lub do zapoznania się 
z tematycznymi stronami www: 
• kosciol.pl/article.php
• manoppello.eu
• adonai.pl
• calun.org
• stpuk.org
• dwa-oblicza-jezusa.prv.pl
• pl.wikipedia.org. 
 Jeśli po przestudiowaniu 
wskazanej lektury, ktoś nadal będzie 
czuł się nieprzekonany i będzie miał 
wątpliwości, co do prawdziwości 
materialnych dowodów męki i zmar-
twychwstania Chrystusa, niech 
odwoła się do mądrości naszych 
przodków i powtarza za nimi: co dla 
zmysłów niepojęte, niech dopełni 
wiara w nas.
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OratOryjne Dni MłODych
OtO są baranki młOde, OtO Ci, 
CO zawOłali - alleluja!

Z życia Sanktuarium

Martyna Werwińska

Z życia Sanktuarium

1 Bisior – nić powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży, służy do przytwierdzania małża do 
podłoża; w starożytności i w średniowieczu wyrabiano z bisioru lśniące i bardzo cienkie tkaniny, które były praw-
dopodobnie najdroższe w starożytności; aby uzyskać 200–300 g przędzy, trzeba było zanurkować po ok. 1000 
małży.
2 Agnostyk – osoba, która uważa, że nie można udowodnić ani istnienia, ani nieistnienia Boga; zawiesza swój po-
gląd w kwestii istnienia sił wyższych; agnostyk mówi: nie wiem, czy bogowie istnieją, czy nie istnieją.
3 Ateista – osoba odrzucająca istnienie Boga.
4 Marzanna barwierska (farbiarska) – roślina rosnąca w krajach śródziemnomorskich i na Bliskim Wschodzie; 
bylina, której kłącze (ok. 1 cm grube i 1 m długie) wraz z drobnymi korzeniami zawiera czerwono-pomarańczo-
we barwniki, wykorzystywane dawniej do barwienia tkanin; dziś marzanna jest uprawiana jako cenny surowiec 
leczniczy.
5 Endemity (rośliny endemiczne) – rośliny rosnące tylko na określonych terenach kuli ziemskiej i nigdzie indziej 
nie występujące. 
6 Nanometr – jednostka długości, jedna miliardowa metra, jedna milionowa milimetra.
7 Palinologia – nauka o pyłkach roślin i zarodników grzybów.
8 Obrazowanie spolaryzowane – jedna z metod obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego.

Przypisy:

 Dnia 20 kwietnia tego roku 
rozpoczęły się na Świętej Górze 
Oratoryjne Dni Młodych. To odby-
wające się co roku, trzydniowe re-
kolekcje dla młodzieży, należącej 
do oratorium przy swoim klasztorze 
filipińskim w danym miejscu w Pol-
sce. Organizatorem tegorocznych re-
kolekcji było oratorium z Gostynia, 
a nasz klasztor gościł młodych ludzi 
z Bytowa, Tarnowa, Studzianny, Po-
znania, Radomia oraz Tomaszowa 
Mazowieckiego. 
 Temat przewodni tegorocz-
nych rekolekcji brzmiał: Kościół na-
szym domem. Przez trzy dni młodzi 
ludzie uczestniczyli w konferencjach, 
podczas których mogli wspólnie 
dyskutować i rozważać jakie warto-
ści niesie ze sobą ich własna rodzina. 
Okazało się, że mimo tego, iż mło-
dzi ludzie pochodzą z różnych miast 
Polski, mają dużo wspólnego i często 
podobnie myślą o różnych sprawach. 

Integracja więc trwała bardzo krótko 
i wszyscy szybko się zaprzyjaźnili. 
Podzieleni losowo, podczas pracy 
w grupach, mogli poznać zdanie in-
nych i wspólnie dojść do kompro-
misu. Każda dyskusja kończyła się 
wspólnym podsumowaniem i wysłu-
chaniem księdza prowadzącego. 
         Od piątku do niedzieli w klasz-
torze na Świętej Górze rozbrzmiewa-
ła radosna muzyka.
 Mimo, iż na próby i ćwicze-
nia młodzież miała mało czasu, uda-
ło im się wspólnie zagrać i zaśpiewać 
na trzech mszach świętych i podczas 
wspólnej modlitwy. Nic tak bowiem 
nie jednoczy jak wspólne zamiłowa-
nie do muzyki, która choć w różnych 
stronach kraju brzmi nieco inaczej, 
na Świętej Górze zabrzmiała tak 
samo. 
 W sobotę wieczorem odbyło 
się szczególne spotkanie w kaplicy 
rekolekcyjnej, na którym zebrani 
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mieli okazję posłuchać historii zapro-
szonych gości. Opowiadali oni o wła-
snej rodzinie, jej wadach i zaletach. 
Owo spotkanie uczestnicy wspomi-
nają jako szczególnie wyjątkowe. 
 Trzy dni rekolekcji minęły 
bardzo szybko. Po niedzielnej mszy 
świętej w bazylice, ks. Dariusz Dą-
browski podsumował całe spotkanie. 
Zrobiono wspólne zdjęcie i powoli 
wszyscy udawali się do swoich do-
mów. Mimo, iż młodzi ludzie spędzili 
razem tak mało czasu, w ich pamięci 
pozostaną pozytywne wspomnienia  
i z zniecierpliwieniem będą oczeki-

wali następnego spotkania. 
 Warto podkreślić, że przy-
należność do wspólnoty oratorium 
to nie tylko wspólna modlitwa, ale 
również wspólne spędzanie wolnego 
czasu – poznawanie ciekawych ludzi 
i rozwiązywanie problemów. Każdy  
z uczestników Oratoryjnych Dni 
Młodych z pewnością potwierdzi 
zatem fakt, iż moment przystąpie-
nia i czas bycia członkiem oratorium 
wniósł w jego życie naprawdę dużo 
radości. 
Oratorium Młodzieży 
na Świętej Górze zaprasza!

Uczestnicy Oratorium Młodych A.D. 2012

jesteście naszą przyszłOścią!
Błażej Tobolski

 Wspólna modlitwa, wielka 
radość, setki balonów wypuszczo-
nych w niebo i pyszny tort. Tak 
Szkolne Koła Caritas świętowały 
10 lat istnienia w archidiecezji po-
znańskiej.

 W przeddzień uroczystości 
Bożego Miłosierdzia, patronalnego 
święta Caritas, w sanktuarium Mat-
ki Bożej Świętogórskiej Róży Du-
chownej pod Gostyniem rozpoczął 
się IV zjazd Szkolnych Kół Caritas 
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(SKC) naszej archidiecezji. Przybyło 
na niego ponad tysiąc dzieci i mło-
dzieży zaangażowanych w struktury 
tej organizacji wraz ze swoimi opie-
kunami oraz przedstawiciele Para-
fialnych Zespołów Caritas.
Wrażliwe serca
 Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego 
dzieła będącego potwierdzeniem 
obecności Ducha Świętego, który 
działa w Kościele przez ludzi i który 
wydobył, nie bez pomocy dyrektorów 
szkół, nauczycieli i katechetów, tak 
wielkie rzesze dzieci i młodzieży za-
angażowanych w Szkolne Koła Cari-
tas – mówił abp Stanisław Gądecki 
podczas uroczystej Eucharystii, któ-
rej przewodniczył w świętogórskiej 
bazylice, a którą koncelebrowali 
m.in. ks. Tomasz Ren, zastępca dy-
rektora poznańskiej Caritas oraz ks. 
Zbigniew Sobolewski, sekretarz Ca-
ritas Polska. Arcybiskup podkreślił 
też, że zwłaszcza w dzisiejszych cza-
sach potrzeba wielu ludzi, którzy od 
młodości formują się w duchowości 
charytatywnej uwrażliwiającej ich 
na drugiego człowieka. Zaznaczył 
jednocześnie, że pierwszorzędnym 
celem SKC nie jest „zbieractwo” 
i akcyjność, ale przede wszystkim 
kształtowanie wrażliwych serc. Ta-
kie właśnie serca mają młodzi, którzy 

stanowią naszą przyszłość, jednak 
potrzebują ducha organizacyjnego 
dorosłych, aby nie zgasł ich zapał – 
przyznał abp Gądecki.
Ważne, życiowe lekcje
 Potwierdził to ks. Tomasz 
Ren, który zaznaczył, że SKC to 
formacja chrześcijańska poprzez 
działanie. Te 10 lat pokazuje nam, że 
młodzież tak naprawdę ma potrzebę 
działania, chce coś robić i dlatego 
Szkolne Koła Caritas ją przyciąga-
ją dając zarazem solidny fundament 
duchowy i ludzki – zaznacza ks. Ren 
zapraszając wszystkich dyrektorów 
szkół do współpracy. Szkoda, że jesz-
cze nie w każdej szkole działają Koła, 
są one bowiem niezwykle inspirujące 
zarówno dla uczniów, jak i dla na-
uczycieli. Pomagają także w procesie 
wychowawczym przekuwając idee  
w czyn – zauważa Lidia Szwechło-
wicz, dyrektorka Gimnazjum w Opa-
lenicy, w którym powstało pierwsze 
SKC w naszej archidiecezji. Obecnie 
liczy ono 70 członków i, jak podkre-
śla jego opiekunka Danuta Stefańska, 
prowadzi nie tylko akcje pomocowe, 
w które angażuje się cała szkoła, ale 
również odwiedza m.in. dom dziecka 
czy szpital, gdzie młodzież rozmawia 
i modli się razem z chorymi. To dla 
nas wszystkich bardzo ważne, życio-
we lekcje – mówi z przekonaniem.

Arcybiskup dzieli tort dla ponad tysiąca uczestników
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 Te słowa Jubileuszowego 
Aktu Ofiarowania Matce Bożej Świę-
togórskiej zostały uroczyście odczy-
tane podczas Eucharystii sprawowa-
nej 21 kwietnia w Jej sanktuarium na 
Świętej Górze koło Gostynia.
Pierwsze parafie
 Wypowiedzieli je, w imieniu 
swoich wspólnot, przedstawiciele 
pięciu parafii: pw. Narodzenia NMP 
w Kołaczkowicach (dek. jutrosiń-
ski), pw. Narodzenia NMP w Zba-
rzewie i pw. Wszystkich Świętych 
w Niechłodzie (dek. święciechow-
ski) oraz pw. św. Andrzeja Apostoła  
w Wyskoci i pw. św. Stanisława Kost-
ki w Racocie (dek. kościański). Były 
to pierwsze parafie z naszej archidie-
cezji, które przybyły na Świętą Górę 
w Roku Jubileuszowym 500-lecia 
potwierdzenia prawdziwości cudów 
dokonujących się w tym miejscu, aby 
ofiarować się Maryi. Ofiarowanie się 
Bogu przez ręce Maryi to nic inne-
go, jak potwierdzenie naszego ofia-
rowania, które odbyło się podczas 
chrztu św. – zaznaczył w czasie tej 
uroczystości ks. Dariusz Dąbrowski, 
proboszcz świętogórskiej parafii do-
dając, że Maryja, jako ta, która cał-
kowicie ofiarowała się Bogu i w spo-
sób doskonały przyjęła Jego wolę, 
uczy nas dawać odpowiedź Bogu  
w naszym życiu i budować na co 
dzień naszą wiarę.
 Podczas aktu ofiarowania 
reprezentanci parafii, kapłani bądź 

świeccy, trzymali zapalone świece 
wykonane na wzór świecy jubile-
uszowej płonącej w sanktuarium. 
Każda ze wspólnot otrzymała też 
treść aktu potwierdzoną świętogór-
ską pieczęcią.
Wzruszająca uroczystość
 Przybyliśmy tu, aby z ufno-
ścią i wiarą, prosić za wstawiennic-
twem Matki Bożej Świętogórskiej 
Róży Duchownej o łaski dla naszych 
wspólnot parafialnych. Chcemy też 
szukać umocnienia na dzisiejsze cza-
sy, kiedy wielu ludzi jest zagubionych, 
przeżywa rozmaite lęki i nie znajduje 
sposobu jak powrócić do Boga – pod-
kreślił ks. Dariusz Paterczyk pełnią-
cy funkcję proboszcza w Zbarzewie 
i Niechłodzie zapewniając, że razem 
z parafianami weźmie udział także  
w czerwcowych uroczystościach ju-
bileuszowych. To była piękna i wzru-
szająca uroczystość – przyznała pani 
Kazimiera Mrozińska, zaletorka Ży-
wego Różańca z parafii w Niechło-
dzie, która w imieniu tamtejszych 
wiernych trzymała świecę podczas 
aktu ofiarowania. Zawsze, kiedy jest 
taka możliwość przyjeżdżamy na 
Świętą Górę. Dlatego jesteśmy tutaj 
także teraz – dodaje. Dość często go-
ści również w tym sanktuarium, wraz 
ze swoimi parafianami, ks. Wojciech 
Rzeźnik, proboszcz z Wyskoci. Piel-
grzymujemy tu m.in. podczas ar-
chidiecezjalnego dnia chorych czy  
z dziećmi pierwszokomunijnymi. Sko-

OfiarOwani  Maryi
Błażej Tobolski

„Świętogórska Różo Duchowna, (...) świadomi obowiązków  
i godności naszego stanu, pragnąc coraz bardziej wzrastać  
w doskonałości, ofiarujemy się dzisiaj Tobie na zawsze”.



- 21 -

Z  życia Sanktuarium

OfiarOwani  Maryi

rzystaliśmy więc też z okazji, by ofia-
rować Maryi naszą parafię i rodziny 
– wyjaśnia duszpasterz. Zaznacza 
również, że akt ofiarowania będzie  
w parafii na pewno ponawiany,  

a otrzymana świeca będzie zapala-
na podczas uroczystości maryjnych  
i rorat, jako znak kontynuacji tego, co 
się tu, na Świętej Górze, dokonało.

Parafie zawierzają się Róży Duchownej

nOc Muzeów na świętej Górze
Krzysztof Fekecz

 Co roku w maju w całej Eu-
ropie odbywa się noc muzeów. Jest 
to taki czas, kiedy wiele muzeów  
i innych obiektów kulturalnych 
otwiera swe podwoje nocą. W tym 
roku, podobnie jak w ubiegłym, 
mieszkańcy Gostynia mieli możli-
wość, odbyć magiczną podróż po 
najciekawszych obiektach kultural-
nych i zabytkowych Gostynia i oko-
lic. Tegoroczna noc muzeów realizo-
wana była pod tytułem „Gostyńska 
Noc z Muzyką”.
 Jedną z atrakcji nocnego 
zwiedzania, było Świętogórskiego 
Sanktuarium. Uczestnicy tego wy-
darzenia, mieli okazję zapoznać się  
z bogatą historią i wspaniałą archi-
tekturą bazyliki. Można było zoba-
czyć miejsca na co dzień niedostęp-
ne dla odwiedzających Świętą Górę 
pielgrzymów. Zwiedzający zobaczyli 

z bliska pięknie zdobione naczynia 
liturgiczne i relikwiarze czy tkane 
złotą nicią barokowe ornaty. W rolę 
przewodników wcielili się klerycy 
filipińscy – Paweł Ogrodnik, Dawid 
Majda i Karol Janicki, ciekawie opo-
wiadający o historii i każdym ele-
mencie architektury i wyposażenia 
bazyliki. 
 Tuż po północy, na podsu-
mowaniem nocnego zwiedzania 
sanktuarium, zorganizowano koncert  
w klasztornym wirydarzu. W trakcie 
koncertu zabrzmiały „przeboje” mu-
zyki klasycznej w wykonaniu tenora  
Łukasza Wildy – gostynianina, któ-
ry specjalizuje się w wykonawstwie 
muzyki kantatowo-oratoryjnej. Śpie-
wakowi towarzyszył, grający na for-
tepianie Michał Francuz, występują-
cy jako muzyk solowy i kameralista. 
Obaj wykonawcy są absolwentami 
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Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Po raz kolejny wirydarz okazał sie 
świetnym miejscem organizacji kon-
certów, posiadającym bardzo dobrą 
akustykę i tworzącym niezapomnia-
ną atmosferę.
 Myślę, że wszyscy którzy 
zdecydowali się wybrać, z bogatego 
programu tegorocznej gostyńskiej 
nocy muzeów, nocne zwiedzanie 

Sanktuarium Świętogórskiego nie 
pożałowali swojego wyboru i zoba-
czyli wiele ciekawych rzeczy.
 Organizatorami nocnych wy-
darzeń na Świętej Górze była Kon-
gregacja Oratorium Świętego Filipa 
Neri na Świętej Górze i Stowarzy-
szenie Miłośników Muzyki Święto-
górskiej im. Józefa Zeidlera.
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Nocne zwiedzanie Świętej Góry

święta natura – święta Góra  
ekOlOGicznie na świętej Górze

Krzysztof Fekecz

 Już po raz czwarty pierwsze-
go maja na Świętej Górze mieszkań-
cy ziemi gostyńskiej i okolic mieli 
okazję bawić się na rodzinnym Eko-
Festynie. Tegoroczny festyn odbył 
się pod hasłem „Święta Natura Świę-
ta Góra”. Festyn rozpoczęła już tra-
dycyjnie Msza Święta odprawiona  
w intencji pracowników Nadleśnic-
twa Piaski i wszystkich miłośników 
przyrody. Wspaniałą oprawę mu-
zyczną liturgii stanowił zespół sygna-
listów koła łowieckiego Dasz Bór. 
 Po Mszy w ogrodach klasztor-
nych w scenerii pięknie kwitnących 

jabłoni, uczestnicy festynu mogli 
skorzystać z wielu przygotowanych 
atrakcji. Wśród nich był blok eko 
-konkursów  zorganizowany przez 
Zespół Szkół w Piaskach, była eko- 
wystawa z konkursami nadzorowa-
na  przez Nadleśnictwo w Piaskach. 
Można było się pożywić pyszną 
„Zupą Świętogórską”, ugotowaną 
w wielkim garnku przez „Teatr Kuli-
narny” Krzysztofa Górskiego. Duża 
grupa osób z ogromnym zaintereso-
waniem  przyglądała się pracy rzeź-
biarza Mariusza Rozenka, rzeźbiące-
go piłą motorową. W czasie trwania 
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festynu odbyło się wiele  koncertów, 
między innymi znakomity koncert 
świetnej  Świętogórskiej Orkiestry 
Dętej. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością, mogli zaprezentować 
swe umiejętności uczniowie ogniska 
muzycznego działającego przy GOK 
w Piaskach. Z ogromnym zaintere-
sowaniem spotkały się występy  Ka-
peli Ludowej „Malińczoki”, Zespołu 
Śpiewaczego Tęcza, oraz Kapeli Po-
dwórkowej  Piaskowianie. Na za-
kończenie występów w klasztornych 
ogrodach wystąpił zespół „Pinokio 
Brothers”. 
 Jak co roku zwieńczeniem 
Eko-Festynu na Świętej Górze był 
wieczorny koncert w Bazylice Świę-
togórskiej. Przed występem Gwiaz-
dy Wieczoru, publiczność miała oka-
zję wysłuchać świetnego występu 
zespołu instrumentów perkusyjnych 
„Przyjaciele szkła – Rakowski&Kaj-
drys Duo”. Gwiazdą tegorocznego 
wieczornego koncertu była Eleni, 
która zaprezentowała w wypełnionej 
po brzegi Bazylice swoje „stare”, ale 

ciągle chętnie słuchane przeboje, oraz 
piosenki z najnowszej płyty. Po owa-
cyjnie przyjętym występie, Artystka 
jeszcze długo rozdawała autografy  
i rozmawiała ze swoimi fanami.
 Dzięki dobrej pogodzie i licz-
nym atrakcjom, kolejny festyn stał 
się miejscem nie tylko przyjemnego 
spędzenia czasu przez całe rodziny, 
ale również edukacji ekologicznej.
 Organizatorami tegoroczne-
go Festynu byli Stowarzyszenie Mi-
łośników Muzyki Świetogórskiej im. 
Józefa Zeidlera, Kongregacja Ora-
torium Św Filpa Neri w Gostyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury  w Pia-
skach, Nadleśnictwo Piaski, Gmina 
Piaski, Gmina Gostyń, Powiat Go-
styński, GOK Hutnik.
 O r g a n i z a t o r z y 
dziękują wszystkim wykonawcom, 
którzy zaprezentowali się na festy-
nie. Dziękujemy wszystkim osobom, 
które zorganizowały ciekawe konkur-
sy i prezentacje, szczególnie Paniom  
z  Zespołu Szkół w Piaskach.

Koncert Eleni w Bazylice Świętogórskiej
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w zDrOwyM ciele zDrOwy Duch

Teresa 
Lekarz

 Dziękuję, a w zasadzie dzię-
kujemy, bo myślę, że mogę podzię-
kować w imieniu nas wszystkich – 
lekarzy zaproszonych przez księży 
Filipinów na uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego na Świętą Górę do 
Gostynia, która miała miejsce 27 
maja bieżącego roku.
 Przyjmowaliśmy pacjentów 
potrzebujących pomocy. Część leka-
rzy, a było nas dwunastu, przyjechała 
z Gostynia i okolic, a część z Pozna-
nia. Z radością odpowiedzieliśmy na 
zaproszenie na imprezę pod hasłem 
„w zdrowym ciele – zdrowy duch”, 
organizowaną w roku jubileuszu 
500-lecia uznania cudów na Świętej 
Górze, wyproszonych poprzez Różę 
Duchowną.
 Jako lekarze wiemy, że to my 
leczymy, ale zdajemy sobie również 
sprawę z tego, że to Pan Bóg uzdra-
wia, m.in. na Świętej Górze, która 
jest szczególnym miejscem działania 
Ducha Świętego poprzez wstawien-
nictwo Róży Duchownej.
     Uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego – Dzień Pięćdziesiątnicy...
 Modlitwa do Ducha Święte-
go to jedna z pierwszych modlitw, 
których nauczyłam się będąc małą 
dziewczynką. Moja śp. Mamusia – 
nauczycielka w szkole wiejskiej na 
Kujawach – zabierała mnie często na 
swoje lekcje i sadzała w ławce. Były 
to lata 1956–1959. Lekcje zawsze 
rozpoczynały się modlitwą do Ducha 
Świętego. Sama rozpoczęłam naukę 
w 1960 roku, ale wtedy wprowadzo-
no już zakaz modlenia się w szko-
le. Przez całe moje życie aktem 

strzelistym „Przyjdź Duchu Święty 
i oświeć mój umysł” rozpoczynałam 
moją naukę i pracę.
 Noszę w sercu obietnicę daną 
apostołom przez Pana Jezusa podczas 
ostatniej wieczerzy i spisaną przez 
jednego z nich – Jana, że Pan Jezus 
po odejściu przyśle nam Parakleta – 
Ducha Świętego – Ducha Prawdy, 
dzięki któremu pojmiemy więcej...
 Człowiek przez całe swoje 
życie dojrzewa do miłości, dzięki 
Duchowi Świętemu, który działa 
posłany przez Pana – działa w nas 
wszystkich. Ja niejednokrotnie spo-
tkałam Go w innym człowieku. Jedną 
z ostatnich nauk, jakie otrzymałam, 
była rozmowa z pacjentką, która po-
zostaje pod moją opieką medyczną 
od kilku lat. Młoda kobieta, muzyk, 
dziewiąta ciąża, siódme dziecko 
w drodze, dwa poronienia. Zadbana, 
uśmiechnięta, zadowolona. Zadałam 
jej pytanie, czy zawsze planowała 
tak dużą rodzinę. Ona uśmiechnęła 
się i grzecznie zapytała, czy jesteśmy 
z tej samej cywilizacji tzn. czy oby-
dwie należymy do Kościoła katolic-
kiego. Wiedziała, że tak, ale z uśmie-
chem powiedziała, że jak ona brała 
ślub, to ksiądz nie zadał jej pytania 
ile dzieci przyjmą, tylko czy przyj-
mą wszystkie dzieci, którymi ich 
Pan Bóg obdarzy. Zarówno ona, jak 
i jej mąż odpowiedzieli – tak. Taki 
pacjent umacnia nas w wierze, gdyż 
tak bardzo potrzebujemy drugiego 
człowieka, by wznieść się na szczyt 
„piramidy miłości”. 
 Dziękuję księżom Filipinom 
za zorganizowanie na Świętej Górze 
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Procesja ku czci Ducha Świętego,
 której przewodniczył ks. bp Wojciech Polak

spotkania, któremu przyświecała 
myśl zdrowego ducha w zdrowym 
ciele.

 W tym uroczystym dniu  
o godz. 12.00 w Bazylice Święto-
górksiej Sumę Odpustową sprawował  
ks. bp. Wojciech Polak – Sekretarz 
Konferencji Episkopatu naszego kra-
ju. W tym dniu po raz pierwszy zosta-
ła przeprowadzona akcja w zdrowym 

ciele zdrowy duch; Lekarze różnych 
specjalności prowadzili diagnosty-
kę i udzielali darmowych porad. Do 
akcji włączyli się Strażacy, którzy 
prezentowali sprzęt ratowniczy  oraz  
wolontariusze z Zespołu Szkół Rol-
niczych z Grabonogu. Wszystkim 
dziękujemy za mile spędząny czas,  
w którym badaliśmy stan naszej du-
szy i kondycję fizyczną.

 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
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Z życia Parafii

ks. Dariusz Dąbrowski COr

WIZYTACJA KANONICZNA  
  PARAFII ŚWIĘTOGÓRSKIEJ
 Sanktuarium Matki Bożej na 
Świętej Górze od początku swojego 
istnienia, zawsze miało charakter 
kościoła pielgrzymkowego. Kiedy 
większa liczba wiernych pragnęła 
przyjmować sakramenty święte 
w sanktuarium maryjnym, ks. arcy-
biskup Antoni Baraniak w 1974 roku 
ustanowił na Świętej Górze Ośrodek 
Duszpasterski z prawem prowadzenia 
własnych ksiąg. 
 W ciągu 26 lat funkcjonowa-
nia ośrodka duszpasterskiego, jego 
rektorami było 3 kapłanów Kongre-
gacji, a funkcję wikariuszy pełniło 
8 księży. Parafia p.w. Najświętszej 
Maryi Panny Świętogórskiej została 
ustanowiona w 2000 roku. Pierwszym 
proboszczem został ks. Zbigniew 
Starczewski, a wikariuszem ks. Ma-
rek Dudek. W 2009 roku Kongregacja 
rozdzieliła urząd superiora od urzędu 
proboszcza i tym samym nie było ko-
nieczności, aby ustanawiać wikariu-
sza dla tak niewielkiej parafii. 
 Obecnie Parafia Świętogórska 
liczy ok. 900 osób, ale swoim teryto-
rium obejmuje dwie gminy. Zgodnie 
z zaleceniem po ostatniej wizytacji, 
którą przeprowadził ks. bp Grzegorz 
Balcerek w 2007 roku, została pod-
pisana umowa pomiędzy Archidiece-
zją Poznańską a Kongregacją Orato-
rium – umowa o prowadzenie parafii. 
Dokonało się to 26 marca 2012 roku  
w Poznaniu.  
 Prawo kościelne stanowi, że: 
biskup obowiązany jest wizytować 

diecezję każdego roku, albo w całości, 
albo częściowo, tak jednak, by przy-
najmniej raz na pięć lat zwizytował 
całą diecezję (kan. 396 § 1). Z tego 
powodu ksiądz arcybiskup Stanisław 
Gądecki 27 kwietnia 2012 roku prze-
prowadził wizytację parafii p.w. NMP 
Świętogórskiej. W programie wizyta-
cji znalazły się odwiedziny w Zespo-
le Szkół Rolniczych w Grabonogu, 
gdzie odbyło się spotkanie z uczniami 
i nauczycielami, wizyta u Sióstr Słu-
żebniczek Dębickich posługujących 
w  świętogórskim sanktuarium, wizy-
tacja kościoła i biura parafialnego oraz 
rozmowa z księdzem proboszczem. 
 Ponadto ksiądz arcybiskup 
spotkał się z grupami duszpasterski-
mi działającymi przy parafii i sank-
tuarium. Należą do nich: ministranci  
i lektorzy, Oratorium młodzieży, 
Oratorium dorosłych, Żywy Ró-
żaniec, Apostolstwo Modlitwy za 
kapłanów – „Margaretka”, Ruch 
Kultury Chrześcijańskiej „Odrodze-
nie”, Róża różańcowa rodziców, Chór 
„Palestrina”, Orkiestra Świętogórska, 
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 
Świętogórskiej i Stowarzyszenie Mi-
łośników Zabytków Świętogórskich. 
Osobne spotkanie odbyło się z Radą 
Duszpasterską i Ekonomiczną naszej 
parafii. Dzień wizytacji został zwień-
czony mszą św., po zakończeniu któ-
rej Pasterz Archidiecezji spotkał się 
z dziećmi przygotowującymi się do  
I Komunii Świętej. 
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 Po wizytacji ksiądz arcybi-
skup przysłał dekret z 2 maja br.,  
w którym pisze: Spotkanie z przed-
stawicielami grup duszpasterskich 
ukazało ducha apostolskiego, który 
emanuje na pozostałych wiernych, 
ożywiając wspólnotę parafialną. (…) 
Liczne cenne inicjatywy modlitewne 
ściśle powiązane z misją Kościoła, 
ukazują duchową wieź parafian i ich 
duszpasterzy z Chrystusem oraz stwa-
rzają korzystne warunki wszystkim, 
którzy pragną w owocny sposób przyj-
mować dar Boży, jakim jest wiara. 
 Po rozmowach przeprowa-
dzonych przez księdza arcybiskupa 
z wiernymi i proboszczem, w dalszej 
części dekretu powizytacyjnego zo-
stały także postawione zadania przed 
naszą wspólnotą parafialną. Należą 
do nich m.in. zainicjowanie spotkań 

dla dzieci, powołanie parafialnego ze-
społu Caritas, założenie Żywego Ró-
żańca Panów, katechezy dla rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych i rodzi-
ców młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania.
 Na koniec swojego pisma po-
wizytacyjnego Metropolita Poznań-
ski składa podziękowania: Księdzu 
Proboszczowi, Radzie Duszpaster-
skiej i Ekonomicznej, członkom sto-
warzyszeń katolickich i grup duszpa-
sterskich, dzieciom i młodzieży oraz 
wszystkim Parafianom za zaanga-
żowanie w przygotowanie wizytacji. 
Całej wspólnocie parafialnej gorąco 
życzę, by wspierana orędownictwem 
Najświętszej Maryi Panny Świętogór-
skiej z niesłabnącym zapałem konty-
nuowała dobre dzieła na płaszczyźnie 
duchowej oraz materialnej.

Grupy parafialne z Arcybiskupem 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA  
        W PARAFII ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

Eliza Nowak 

 Uroczystość I Komunii Świętej 
to niezapomniana chwila w naszym ży-
ciu. Zachowujemy w pamięci różne zda-
rzenia związane z naszą własną uroczy-
stością, gdzieś w rodzinnych albumach 

odnajdujemy stare fotografie, z radością 
wracamy myślami do tego okresu. 
 W tym roku uroczystość I Ko-
munii Świętej odbyła się w naszej pa-
rafii w niedzielę 29 kwietnia. Dzień 
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był ciepły i słoneczny. Rodzice wraz 
ze swoimi pociechami zgromadzili się 
w kruchcie kościoła. W oczekiwaniu na 
rozpoczęcie liturgii trwały ostatnie przy-
gotowania: mamy poprawiały wianki, 
ojcowie zapalali świece. Nabożeństwo 
rozpoczęło się błogosławieństwem ro-
dziców, a następnie dzieci zostały wpro-
wadzone do kościoła przez księdza pro-
boszcza Dariusza Dąbrowskiego. 
 Msza święta, w czasie której na-
sze ukochane córki i synowie przystąpi-
li po raz pierwszy do Stołu Pańskiego, 
była bardzo uroczysta, a dzieci jak rów-
nież rodzice brali w niej aktywny udział. 
Dzieci z radością przyjęły Pana Jezusa 
do swych serc. Zanim to jednak nastą-
piło, przy zapalonych świecach, zostały 
odnowione przyrzeczenia Chrztu Świę-
tego. Był to wzruszający moment szcze-
gólnie dla rodziców, gdyż nadszedł czas 
kiedy nasze dzieci mogły same, wobec 
wspólnoty parafialnej, wyznać wiarę,  
w której zostały ochrzczone.   
 Okres przygotowania do I Ko-
munii Świętej, zarówno dla dzieci jak 

i rodziców był wyjątkowy. Spotkania 
katechetyczne z księdzem proboszczem 
oraz próby śpiewu z Panem organistą 
przyczyniły się do budowania nowej, 
małej wspólnoty. Wyjątkowe było rów-
nież spotkanie z księdzem arcybisku-
pem Stanisławem Gądeckim podczas 
piątkowej mszy świętej z okazji wizy-
tacji parafii. Zaraz po jej zakończeniu 
metropolita porozmawiał z dziećmi,  
a na pamiątkę tego spotkania zrobiono 
wspólne zdjęcie.
 Uroczystość I Komunii Świętej 
naszej córki Marysi była świętem i ra-
dością dla całej naszej rodziny. Przedłu-
żeniem tego święta był „Biały Tydzień”. 
Dzieci ubrane w białe alby siadały  
w pierwszych ławkach i w pełni, aktyw-
nie uczestniczyły we mszach świętych. 
Zwieńczeniem „Białego Tygodnia” była 
wycieczka rowerowa do kapliczki w le-
sie, gdzie odprawiliśmy nabożeństwo 
majowe. Była to prawdziwa rodzinna 
wyprawa z degustacją świeżego mleka, 
ciastek i przejażdżką na koniu u pań-
stwa Wujczaków w Drzęczewie. 

I Komunia Święta w Parafii Świętogórskiej
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Z naszej historii
ks. Henryk Brzozowski COr

Z naszej historii

 W tym roku sanktuarium 
na Świętej Górze przeżywa jubile-
usz 500-lecia cudowności miejsca 
związanego z kultem Matki Boskiej. 
Dekret biskupa poznańskiego Jana 
Lubrańskiego z 1512 roku oficjalnie 
uznał to miejsce za cudowne, gdzie 
za przyczyną Matki Boskiej dokonu-
ją się niezwykłe wydarzenia. Cuda 
i łaski uzyskane przez wiernych za 
pośrednictwem Maryi stają się na-
macalnym dowodem Jej duchowej 
obecności na przestrzeni wieków,  
a także w czasach współczesnych. Oj-
ciec Święty Benedykt XVI ofiarował 
sanktuarium świętogórskiemu złotą 
różę, w dowód uznania doniosłej roli 
kultu maryjnego dla szerzenia i po-
głębiania wiary katolickiej oraz pro-
mowania kultury chrześcijańskiej. 
Złota róża należy do najwyższych 
odznaczeń papieskich przyznawa-
nych za szczególne zasługi dla całego 
Kościoła. Niniejszy artykuł pragnie 
zaprezentować Czytelnikowi złotą 
różę z sanktuarium świętogórskiego 
jak również ukazać historię innych 
złotych róż papieskich i nakreślić ich 
przesłanie treściowe. 
Historia Złotej Róży
 Starożytni Rzymianie uroczy-
ście obchodzili Rosalia, czyli Świę-
to Róż, urządzając uczty biesiadne 
i przystrajając wieńcami różanymi 
groby przodków1. Można domnie-
mywać, że różaną tradycję antyczną 
przejęło chrześcijaństwo wypełnia-
jąc je nowymi treściami. W czwartą 
niedzielę Wielkiego Postu, zwaną 
Niedzielą Różaną, Rzymianie obda-
rowywali się nawzajem pierwszy-

mi kwiatami róż. Niedziela ta nosi 
również nazwę Niedzieli Radości 
(Laetare), ponieważ introit na rozpo-
częcie Mszy Świętej zaczyna się od 
słów z Księgi Izajasza 66, 10 Wesel 
się Jeruzalem (Laetare Jerusalem).  
Papież Innocenty III (1198–1216) 
zauważył, że liturgia tego dnia prze-
niknięta jest radością i szczęściem, 
które symbolizuje kwiat róży, po-
nieważ róża raduje kolorem, odświe-
ża zapachem, wzmacnia smakiem2.   
W tym dniu papież udawał się w pro-
cesji z Pałacu Laterańskiego do po-
bliskiego kościoła stacyjnego Świę-
tego Krzyża Jerozolimskiego. Niósł 
ze sobą złotą różę, którą następnie 
uroczyście poświęcał, nasączał zapa-
chem piżma, namaszczał balsamem 
i okadzał, a po modlitwie składał 
na ołtarzu3. W modlitwie poświęce-
nia papież prosił: żeby Kościół przez 
owoc dobrych czynów podążał za 
balsamiczną wonnością tego Kwiatu, 
który wyrósł z korzenia Jessego i któ-
ry mistycznie jest nazwany Kwiatem 
pól i Lilią dolin, oraz żeby Kościół 
ten zasłużył na zażywanie w krainie 
niebieskiej chwały nieskończonej 
radości we wspólnocie wszystkich 
świętych i tego duchowego Kwiatu, 
który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego na wieki wieków. 
Amen4.  Ojciec Święty wygłaszał też 
okolicznościowe kazanie, w którym 
wyjaśniał symbolikę róży. Po Mszy 
Świętej papież udawał się na po-
wrót do Pałacu Laterańskiego, z różą 
trzymaną w lewej ręce, a prawą bło-
gosławił wiernych. Następnie wrę-
czał ją prefektowi miasta albo innej 
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osobie, jako najwyższe odznaczenie 
papieskie wypowiadając słowa: Za-
bierz tę różę, która oznacza radość 
obojga Jeruzalem, to jest walczące-
go i triumfującego Kościoła. Przyj-
mij ją synu, który jesteś zacny, możny 
i cnotliwy, abyś nadal umacniał się  
w Panu Jezusie Chrystusie, zaszcze-
piony na podobieństwo Róży nad 
wieloma wodami, a Bóg niech cię ob-
darzy wszelkimi łaskami5. W okresie 
niewoli awiniońskiej (1305–1377) 
ceremonie odbywały się w kaplicy 
papieskiej w miejscu przymusowego 
przebywania papieży. Po powrocie 
z niewoli ceremonie kontynuowano 
w kaplicy papieskiej na Lateranie, 
a od XV stulecia miejscem ceremo-
nii była Camera dei Paramenti na 
Watykanie. Początkowo papież po-
święcał pojedynczy pęd z różą na 
szczycie, ale za czasów Sykstusa IV 
(1471–1484) pojawiły się także krze-
wy różane z jedną różą największą, 
osadzoną na pędzie przewodnim  
i kilkoma kwiatami umieszczonymi 
na pędach bocznych. Wcześniej różę 
zabarwiano na czerwono dla podkre-
ślenia wątku pasyjnego w misterium 
męki i śmierci Chrystusa, później 
kwiaty róży zdobiono pojedynczy-
mi rubinami, a liście dekorowano 
barwnymi kamieniami jubilerskimi.  
W kwiecie największym, osadzonym 
na pędzie przewodnim, znajdował się 
mały kielich z perforowanym przy-
kryciem, do którego papież wkładał 
zapachowe piżmo zmieszane z balsa-
mem. Po pokropieniu wodą święco-
ną najmłodszy kleryk odbierał ją od 
papieża, zanosił do kaplicy i stawiał 
na ołtarzu, na stopie krzyża, gdzie 
pierwszy z kardynałów sprawował 
Mszę Świętą. Po celebracji eucha-
rystii zanoszono różę do zakrystii  
i przechowywano, aż do czasu daro-

wania jej wybranej osobistości. Gdy 
wyróżnieni dostojnicy przebywali 
w Rzymie, sami osobiście odbierali 
różę. W innym przypadku papież 
wysyłał legatów ze złotym darem. 
Początkowo róże były niewielkie, 
wysokie na około 6 cali i papież sam 
ją niósł. Później, gdy róże osadzano 
w wazonach i ich wymiary znacznie 
się zwiększyły, złoty kwiat przejmo-
wał inny duchowny, który wkładał 
go na krzyż i niósł na czele procesji 
do miejsca przeznaczenia. Róża da-
rowana przez papieża Innocentego 
XII w 1699 roku cesarzowej Wilhel-
minie Amalii Brunszwickiej ważyła 
20 funtów i mierzyła 18 cali6.       
 Pochodzenie zwyczaju zwią-
zanego ze złotą różą jest nieznane. 
Być może pochodzi od kwiatów, któ-
rymi w Bizancjum oddawano cześć 
krzyżowi w trzecią niedzielę Wiel-
kiego Postu albo od zwyczajów lu-
dowych, którymi święcono zwycię-
stwo wiosny nad zimą7. Pewne jest 
pojawienie się takiej formy dystynk-
cji papieskiej w XI stuleciu8. Z cza-
sów pontyfikatu papieża Leona IX 
pochodzi pierwszy źródłowy zapis  
z 1049 roku o dawnym zwyczaju po-
święcania róży9. Tenże papież ufun-
dował klasztor kanoniczek Świętego 
Krzyża w swojej rodowej posiadło-
ści, alzackim Eguisheim. W akcie 
fundacyjnym zastrzegł, aby corocz-
nie klasztor na osiem dni przed nie-
dzielą Laetare przekazywał do Sto-
licy Apostolskiej złotą różę o wadze  
2 uncji rzymskich lub złoto potrzebne 
na jej wykonanie10. Stefano Sanchi-
rico w artykule poświęconym złotej 
róży wyróżnił dwa okresy11. Do nie-
woli awiniońskiej różę otrzymywali 
osobistości zasłużone dla Kościoła, 
jako wyraz uznania i szacunku. We-
dług niego złotą różą uhonorowa-
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no ponad 180 osób12. Odznaczano 
przede wszystkim głowy koronowa-
ne – cesarzy, królów, ich następców  
i małżonków oraz książąt. Po 
niewoli awiniońskiej papieże ofiaro-
wywali różę także kościołom, sank-
tuariom, miastom lub innym insty-
tucjom, które odegrały doniosłą rolę 
w rozwoju wiary i kultury chrześci-
jańskiej. Od połowy XVII wieku złotą 
różę przeznaczano głównie dla kobiet, 
podczas gdy mężczyźni otrzymywa-
li inne odznaczenia rycerskie takie 
jak rapier i beret, które poświęcano  
w dzień Bożego Narodzenia13. 
 Pierwszą odnotowaną w źró-
dłach złotą różę otrzymał w 1096 
roku hrabia Andegawenii Fulko IV 
z rąk papieża Urbana II, podczas 
ogłaszania pierwszej wyprawy krzy-
żowej14. Złotą dystynkcją papieską 
odznaczano wielu królów i ksią-
żąt. Zestawienie encyklopedyczne  
z 1913 roku wymienia 38 osobi-
stości, które nagrodzono złotą różą 
w latach 1148–189315. Wśród nich 
jest cesarz Zygmunt Luksembur-
czyk, cesarz Fryderyk III Habsburg, 
królowie Francji – Ludwik VII i Ka-
rol VII, królowie Anglii – Henryk VI 
i Henryk VIII (ten ostatni otrzymał 
aż trzy złote róże), królowie Polski, 
Węgier, Szkocji, Kastylii, Arago-
nii, Portugalii oraz doża Wenecki. 
W spisie występuję panie: królowa 
Neapolu, Anglii, Hiszpanii, Brazylii, 
Belgii, Węgier, Portugalii, Polski  
i Sardynii. Niemieckojęzyczna strona 
internetowa powtarza powyższy spis 
uzupełniając go o osiem osobisto-
ści16. Powyższe zestawienie potwier-
dza spostrzeżenia Stefano Sanchirico 
– poza jednym wyjątkiem od XVII w. 
różę otrzymywały wyłącznie kobiety. 
Tradycję odznaczania złotą różą 
kontynuowali papieże dwudziestego 

wieku. Z rąk papieża Piusa XI złotą 
różę otrzymała królowa hiszpańska 
Wiktoria Eugenia (1923), królowa 
belgijska Elżbieta (1925) oraz kró-
lowa Italii Elena (1937)17. Należy 
podkreślić, że złotą różę otrzymała 
od papieża Leona XIII fundatorka 
Uniwersytetu w Waszyngtonie Mary 
Caldwell w 1887 roku18. Na pod-
stawie przejrzanej literatury można 
sądzić, że jest to jedyna osoba spo-
za rodów królewskich lub książę-
cych, która została uhonorowana 
złotą dystynkcją papieską. Ostatnią 
postacią, jaką udało się wyśledzić  
w bazach informacyjnych była Wiel-
ka Księżna Luksemburgu Charlotte 
odznaczona w 1956 roku przez pa-
pieża Piusa XII19. 
 Do Polski trafiało dwanaście 
złotych róż20. Po raz pierwszy różę 
otrzymał w 1448 roku król Kazi-
mierz IV Jagiellończyk od papieża 
Mikołaja V. Dar papieski wyrażał 
cześć i uznanie dla króla jak również 
dla jego brata, Władysława Warneń-
czyka, który poległ w obronie gra-
nic cywilizacji chrześcijańskiej od 
tureckich janczarów. Kolejne róże 
otrzymali: Aleksander Jagiellończyk 
od Aleksandra VI w 1505 roku (prze-
kazana do skarbca katedralnego, stąd 
zabrana przez Szwedów w 1702 
roku); Henryk Walezy od Grzegorza 
XIII w 1574 roku; królowa Anna Ja-
giellonka od Sykstusa V w 1585 roku 
(ofiarowana do skarbca kolegiaty św. 
Jana w Warszawie); królowa Anna 
Habsburżanka, pierwsza żona Zyg-
munta III Wazy od Klemensa VIII w 
1592 roku; Elżbieta Radziwiłłówna 
(zwana Halszką Sapieżyną), żona 
Lwa Sapiehy, od Klemensa VIII  
w latach 1599–1605 (przekazana do 
kościoła bernardynek pw. św. Mi-
chała w Wilnie); Zygmunt III Waza 
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 1. Róża Klemensa XII 
dla Marii Józefy, 1736 r., Kraków 

(fot. J. Chuchrowski).
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 2. Róża Jana Pawła II  (1979 r.), Jasna 
Góra (fot. Z. Sowiński).
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3. Róża Jana Pawła II (1987 r.), 
Kalwaria Zebrzydowska (fot. ze  zbiorów 

OFM Kalwaria Zebrzydowska).
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4. Róża Benedykta XVI (2006 r.), Jasna 
Góra (fot. Z. Sowiński).
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 5. Róża Benedykta XVI (2006 r.), 
Auschwitz-Birkenau (fot. ze zbiorów 

Miejsce Pamięci 
i Muzeum Auschwitz-Birkenau).
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6. Korona duża, lata 60. XX w., Poznań

6. Róża Benedykta XVI (2012 r.), Święta 
Góra (fot. ks. H. Brzozowski).
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od Pawła V w 1607 roku; królowa 
Konstancja Habsburżanka, druga 
żona Zygmunta III Wazy od Urba-
na VIII; królowa Maria Ludwika, 
żona dwóch polskich królów (Wła-
dysława IV i Jana II Kazimierza)  
w 1651 roku; królowa Eleonora, 
żona Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego od Klemensa X w 1672 roku; 
królowa Maria Kazimiera, żona Jana 
III Sobieskiego, od Innocentego XI 
w 1683 roku wraz z mieczem i czap-
ką dla jej męża za zwycięstwo pod 
Wiedniem (odznaczenia królewskiej 
parze wręczył nuncjusz Orazio Pal-
lavicini w 1694 roku w Żółkwi); 
królowa Maria Józefa, żona Augusta 
III Wettina od Klemensa XII w 1736 
roku. Papieski dar przekazała kró-
lowa w testamencie z 1757 roku do 
skarbca katedry w Krakowie, dokąd 
trafił w 1801 roku21. Szczęśliwie ta 
jedyna róża personalna zachowała 
się do dzisiaj i przechowywana jest 
w Muzeum Katedralnym im. Jana 
Pawła II na Wawelu (fot. 1). Róża 
krakowska prezentuje kunszt arty-
styczny najwyższej klasy. To nie 
tyle róża, co różany bukiet wyrasta 
z podstawy przypominającej baroko-
wy lichtarz pozbawiony tulejki i pro-
fitki. Trójgraniasty cokół o woluto-
wych graniach, nodus i tralkę zdobią 
kunsztownie oddane liścia akantu. 
Na wazonowym nodusie umieszczo-
ny jest herb papieża Klemensa XII. 
Bukiet róż z odkutymi realistycznie 
liśćmi, kwiatami i rozwijającymi 
sie pąkami świadczy o niebywałych 
umiejętnościach złotnika. Kwiat po-
łożony na szczycie zdobi szafir, który 
z uwagi na błękitną barwę i ogniste 
blaski symbolizuje niebo z błyszczą-
cymi gwiazdami22. Szafir w symbo-
lice chrześcijańskiej oznacza tych, 
których umysły zwrócone są ku nie-

bu i którzy jaśnieją cnotami jak złote 
gwiazdy na błękicie nieba. Papież In-
nocenty III nakazał kardynałom i bi-
skupom nosić pierścień z szafirem na 
prawej ręce, aby ci, którzy je noszą 
wyróżniali się doskonałym życiem  
i gorliwością w służbie Bożej, pod-
niosłym i pogodnym duchem, byli 
jakby odbiciem nieba i symbolem 
stałości w zmiennych kolejach ludz-
kiego życia. Zdaniem Alberta Wiel-
kiego szafir przynosi pokój i zgodę 
oraz czyni człowieka czystym i sku-
pionym w obliczu Boga23.    
 Papieskie róże przesyłano 
do bazylik, kościołów i wybitnych 
sanktuariów. Złotymi różami wyróż-
niano bazyliki rzymskie – św. Piotra 
na Watykanie (pięć), św. Jana na La-
teranie (cztery), Matki Bożej Więk-
szej (dwie), kościół Santa Maria 
Sopra Minerwa i kościół św. Anto-
niego Padewskiego24. Poza Rzymem 
złotą różę otrzymała m. in. bazylika 
św. Marka w Wenecji, sanktuarium 
w Loretto, Fatime, Goa, Lourdes, 
Pistoii, Guadalupe i Nazaret. Złotą 
różę przyznano Księstwu Sabaudii - 
Piemontu, Florencji, Wenecji, Bolo-
nii, Sienie i Lucce. 
 Biorąc pod uwagę dwa ostat-
nie pontyfikaty można powiedzieć, 
że róże darowane są tylko wybitnym 
sanktuariom i w jednym przypad-
ku Muzeum. Brak systematycznego 
opracowania utrudnia podanie peł-
nej listy ofiarowanych róż. Niniejsze 
dane statystyczne zaczerpnięte są ze 
stron internetowych, na których nie 
zawsze podano źródło informacji. 
Dlatego sporządzenie pełnej listy po-
zostaje zadaniem otwartym.
 Jan Paweł II ofiarował 11 
złotych róż: sanktuarium maryj-
ne na Jasnej Górze (1979); sanktu-
arium Najświętszej Maryi Panny 
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Królowej Irlandii w Knock (1979); 
sanktuarium Matki Bożej z Luján, 
Argentyna (1982); sanktuarium ma-
ryjno-pasyjne w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej (1987); sanktuarium Santa 
Casa w Loreto (1987); sanktuarium 
Matki Bożej Ewangelizacji w Li-
mie, Peru (1988); sanktuarium Mat-
ki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie 
(1993); sanktuarium Zwiastowanie 
w Nazarecie (2000); sanktuarium 
maryjne Sameiro w Bradze, Portuga-
lia (2003); sanktuarium maryjnemu  
w Lourdes (2004); oratorium św. Jó-
zefa z Mount Royal w Montrealu, 
Kanada (2006). 
 Benedykt XVI darował 13 
róż: sanktuarium maryjne na Jasnej 
Górze (2006); Muzeum Pamięci 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 
(2006); sanktuarium maryjne z Ma-
riazell, Austria (2007); sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Bawarii  
z Altötting, Niemcy (2008); Naro-
dowe Sanktuarium Niepokalanego 
Poczęcia w Waszyngtonie (2008), 
sanktuarium Matki Bożej z Euro-
py, Gibraltar (2008); sanktuarium 
Matki Boskiej w Pompejach (2008); 
sanktuarium Matki Bożej z Bonaria 
w Calgiari, Sardynia (2008); sank-
tuarium Niepokalanego Poczęcia  
z Aparecidy, Brazylia (2009), sank-
tuarium maryjne z Ta ‘Pinu, Malta 
(2010); sanktuarium Matki Bożej 
z Scherpenheuvel, Belgia (2011); 
sanktuarium maryjne na Świętej Gó-
rze (2012); sanktuarium Matki Bo-
żej Miłosierdzia z El Cobre, Kuba 
(2012).
 Złotą różą papieską odzna-
czono także sanktuaria w Polsce. 
Pierwszy raz różę otrzymało sanktu-
arium na Jasnej Górze od Jana Pawła 
II, podczas I pielgrzymki do Ojczy-
zny dnia 4 czerwca 1979 roku25. Zło-

ta róża utworzona jest w formie krze-
wu z czteroma kwiatami osadzonymi 
na ulistnionych i kolczastych pę-
dach (fot. 2). Pęd przewodni, prosty 
zwieńcza największy kwiat w któ-
rym znajduje się pojemnik z papie-
skim herbem, zapewne na wonności 
i balsam26. W dołączonym dokumen-
cie papież pisze: postanowiliśmy  
w tej podróży udać się do owego 
Sanktuarium z pragnieniem odbycia 
pielgrzymki; aby sławnej Boguro-
dzicy, której od dawna oddaliśmy się 
całkowicie, złożyć osobiście gorące 
hołdy Rzymskiego Biskupa – pierw-
szego Polaka – a także, by przywieźć 
z sobą złotą różę, przez którą mogli-
byśmy wyrazić uczucia wzruszonego 
serca naszego i podnieść godność 
tejże świątyni. Przeto z własnej de-
cyzji, na mocy niniejszego Pisma, 
użyczamy i przekazujemy w darze 
złotą różę Sanktuarium Częstochow-
skiemu, wybitnie odznaczającemu się 
kultem maryjnym, jak powiedziano, 
aby ją przechowali członkowie Za-
konu Braci Św. Pawła Pierwszego 
Pustelnika, stróże tego miejsca27. 
 Drugą różę przechowuje 
sanktuarium maryjne w Kalwarii 
Zebrzydowskiej (fot. 3). Osobiście 
przekazał ją dnia 10 czerwca 1987 
roku Jan Paweł II w związku z jubi-
leuszem stulecia koronacji cudow-
nego wizerunku28. Uroczystości ob-
chodzono na Błoniach w Krakowie. 
Papież wtedy powiedział: pragnę  
u stóp Matki Bożej kalwaryjskiej 
złożyć papieską różę, jako wyraz 
wdzięczności, za to, czym była i nie 
przestaje być w moim życiu. Złoty 
kwiat róży osadzony został na poje-
dynczym, srebrnym pędzie z kolca-
mi i listkami. Różę otacza srebrny 
półkolisty ekran zdobiony kratowni-
cą i symbolami czterech Apostołów 
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Ewangelistów. Na podstawie wid-
nieje wygrawerowany napis: JOAN-
NES PAULUS II PONTIFEX MA-
XUMUS. 
 Kolejną złotą różę ofiarował 
na Jasną Górę dnia 26 maja 2006 
roku papież Benedykt XVI29. Róża 
jest darem dwóch papieży (fot. 4). 
Pawła VI zlecił wykonać różę swoje-
mu zaufanemu artyście Enrico Man-
friniemu i chciał ją darować Matce 
Boskiej Częstochowskiej na uczcze-
nie Tysiąclecia Chrztu Polski30. Pla-
nowana na dzień 3 maja 1966 roku 
pielgrzymka Pawła VI do Polski nie 
doszła do skutku, ponieważ wła-
dze komunistyczne odmówiły Ojcu 
Świętemu przyjazdu do Polski. Różę 
w 1983 roku, zgodnie z życzeniem 
Jana Pawła II umieszczono w Mu-
zeum Watykańskim i dopiero po 
czterdziestu latach już jako dar Be-
nedykta XVI znalazła się na Jasnej 
Górze. Napis na tabliczce podaje: 
Benedykt XVI ofiaruje tę złotą różę 
Matce Bożej, Jasnogórskiej Pani, 
wspominając wielkiego Syna Narodu 
Polskiego umiłowanego poprzednika 
Jana Pawła II (26 maja 2006). Róża 
papieska posiada kształt krzewu 
z kolcami, liśćmi, kwiatami i pąka-
mi połączonego z krzyżem tworząc 
formę krzyża wpisanego w koło31. 
Gałązki róży wychodzą z podstawy 
w kształcie wstęgi i oplatają krzyż, 
a pozostałe biegną po obwodzie ra-
mion przyjmując kolistą formę. Gór-
ne ramię krzyża pokrywa plakietka 
z przedstawieniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, ramiona boczne 
zajmują wizerunki dwóch muzyku-
jących aniołów, a na dolne zachodzi 
herb papieski. Ponad krzyż wycho-
dzą trzy pędy zakończone dwoma 
kwiatami i czteroma pąkami. W jed-
nym kwiecie umieszczona jest szkla-

na ampułka, zapewne na wonności 
oraz balsam32. Ponieważ dar papieski 
umieszczono przy cudownym wize-
runku, dlatego odłączono podstawę 
od różanego krzewu. Forma krzy-
ża wpisanego w koło symbolizuje  
w sztuce chrześcijańskiej Chrystusa, 
jako Światłość Świata i Odkupiciela 
Człowieka, a róże m. in. oznacza-
ją Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Uwzględniając miejsce ofiarowania, 
całość kompozycji można odczytać 
w kategoriach chrystologiczno - ma-
riologicznych. Sanktuarium maryj-
ne na Jasnej Górze jest miejscem 
promieniowania światła ewangelii  
i wiary w Chrystusa Zmartwych-
wstałego na cały świat.       
 Należy wspomnieć o jeszcze 
jednej, wyjątkowej róży.  Podczas 
pielgrzymki do Polski dnia 28 maja 
2006 roku Benedykt XVI ofiarował 
jedyną na świecie czarną różę Miej-
scu Pamięci i Muzeum Auschwit-
z-Birkenau w Oświęcimiu33. Ojciec 
Święty mówił: Ja przychodzę tutaj, 
jako syn narodu niemieckiego i dlate-
go muszę i mogę powtórzyć za moim 
poprzednikiem: Nie mogłem tutaj nie 
przybyć. Przybyć tu musiałem. Był 
to i jest obowiązek wobec prawdy, 
wobec tych, którzy tu cierpieli, obo-
wiązek wobec Boga. Na tabliczce 
fundacyjnej wygrawerowano frag-
ment z wypowiedzi papieża: Wol-
ność zabijania nie jest prawdziwą 
wolnością, ale tyranią. Wyjątkowo 
przedstawia się sama kompozycja 
papieskiego daru (fot. 5). Nie jest to 
pojedynczy kwiat, ale krzew różany 
z jedenastoma kwiatami i licznymi 
pąkami na przeplatających się liścia-
stych i kolczastych pędach34. Krzew 
wyrasta z czarnej donicy, na której 
zamocowano pozłacaną tabliczkę 
fundacyjną i herb Benedykta XVI. 
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Doniczkę oplata bluszcz, symboli-
zujący z uwagi na wiecznie zieloną 
barwę, nieśmiertelność. Dawniej 
bluszczem przyozdabiano sarkofagi 
dla podkreślenia prawdy, że zmarli w 
Chrystusie żyją wiecznie, a obumarli 
dla ciała nadal żyją duchem.  
Złota Róża ze Świętej Góry 
 Róża z sanktuarium święto-
górskiego jest czwartą różą darowa-
ną sanktuariom polskim przez Sto-
licę Apostolską (fot. 6). Złotą różę 
ofiarował dnia 14 lutego 2012 roku 
papież Benedykt XVI na prośbę Ar-
cybiskupa Metropolity Poznańskie-
go Stanisława Gądeckiego. Okazją 
złożenia daru był jubileusz 500-lecia 
oficjalnego uznania cudowności 
miejsca na wzgórzu opodal Gosty-
nia, które z czasem zasłynęło jako 
Święta Góra. 
 Róża osadzona jest w srebr-
nym wazonie, w formie amfory  
o okrągłej stopie, zdobionej przy 
brzegu wieńcem stylizowanych list-
ków35. Wazon spoczywa na mar-
murowym postumencie ze srebrną 
tabliczką fundacyjną. Na tabliczce 
wygrawerowana jest łacińska maju-
skuła: BENEDICTVS XVI  PONT. 
MAX. SANCTVARIO DEI MA-
TRES GOSTYN DONO DAT DE 
MENSIS FEBRVARI ANNO MMXII 
oraz znak próby srebra “925” i znak 
proweniencyjny “SAVI”. Brzusiec 
amfory od góry dekorują trzy roz-
winięte, rytowane listki akantu. Do 
amfory przymocowany jest złocony, 
odlewany herb papieski Benedykta 
XVI. Wylew szyjki dekoruje wieniec 
godronów. W wazonie osadzona jest 
gałązka róży z listkami i czteroma 
kwiatami. Z wazonu wychodzi pio-
nowy, przewodni pęd zakończony 
dużym kwiatem róży oraz gałązką  
z pięcioma listkami. Kwiat róży 

składa się z czterech wieńców płat-
ków. Wieniec środkowy, najsłabiej 
rozwinięty, złożony jest z trzech 
płatków, następny z czterech płat-
ków i dwa ostatnie wieńce z trzech 
płatków. Od spodu kwiat ujmuje pięć 
lancetowatych, lekko rozchylonych 
na zewnątrz szypułek. Do pędu prze-
wodniego od dołu przymocowane są 
symetrycznie rozmieszczone dwie 
gałązki zakończone trzema listkami. 
Powyżej wychodzi gałązka z pięcio-
ma listkami. Dalej umieszczony jest 
pęd zakończony kwiatem róży ana-
logicznym do kwiatu na pędzie prze-
wodnim. Powyżej wyrasta gałązka  
z pięcioma listkami, a nad nią wy-
chodzi rozwidlony pęd kwiatowy za-
kończony dwoma rozwijającymi się 
pąkami róży. Pąki złożone są z czte-
rech wieńców utworzonych z trzech 
zróżnicowanych wielkością płatków. 
Należy podkreślić, że róża z sanktu-
arium świętogórskiego, w odróżnie-
niu od innych róż z Polski, nie posia-
da kolców. Do złotej róży dołączony 
jest dokument pergaminowy, pisany 
minuskułą łacińską z podpisem  Ojca 
Świętego Benedykta XVI (Aneks 1). 
Przesłanie znaczeniowe
 Złota róża związana z liturgią 
wielkopostną zawiera jednoznaczne 
implikacje chrystologiczne. Anzelm 
z Canterbury pisał: Dolna część ło-
dygi róży jest ciernista, górna zaś 
kwitnąca. Podobnie i Chrystus, do-
łem okolony jest cierniami utrapie-
nia, górą zaś ukoronowany czcią  
i chwałą, u dołu, jako pokorny, pokłu-
ty jest cierpieniem, lecz u góry przy-
ozdobiony różą - kwiatem królew-
skiej godności36. Papież Innocenty 
III (1198-1216) w kazaniu wygłoszo-
nym w Czwartą Niedzielę Wielkiego 
Postu wyjaśnia znaczenie obrzędu 
nasączania piżmem i balsamem zło-
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tej róży: Kwiat ten bowiem zawiera 
w sobie trzy elementy: złoto, piżmo  
i balsam. Za pomocą balsamu piżmo 
wiąże się ze złotem, a w ten sposób 
symbolicznie wyjaśnia prawdę, że  
i w Chrystusie jest trojaka substan-
cja: bóstwo, ciało i dusza. Ciało łą-
czy się z bóstwem za pośrednictwem 
duszy. Natura bóstwa ma bowiem tak 
subtelne właściwości, że aby zjedno-
czyć się z ciałem wziętym z prochu 
ziemi, musiała użyć rozumnego du-
cha37.  Złotą różę połączoną z piż-
mem i balsamem odczytywano, jako 
symbol połączenia natury boskiej  
i ludzkiej w Chrystusie.   
         Symbolikę złotej róży wszech-
stronnie wyjaśnia znakomity 
liturgista austriacki Pius Parsch:  
Brzmi to jak zgrzyt, gdy w czasie 
smutku i pokuty Kościół uderza  
w nutę wesela. Dziś, w czwartą nie-
dzielę W. Postu, bezpośrednio przed 
niedzielą Męki Pańskiej, panuje  
w Kościele nastrój radosny. Nie-
dzielę tę nazywamy “Laetare”, to 
znaczy “Wesel się”. Jest to zupełnie 
naturalne: w sercu człowieka boleść  
i radość niejednokrotnie sąsiadują 
ze sobą. Jak często radość rodzi się  
z cierpienia, a wesele pociąga za sobą 
gorzkie utrapienie! Wspomnijmy tyl-
ko na cierpienie i radość macierzyń-
stwa, na wesele i troski matczyne. To 
pomieszanie wesela i boleści ukazuje 
nam dziś Kościół pod postacią róży. 
W dawnym Kościele wierni dawa-
li jedno drugim róże w upominku. 
W dniu dzisiejszym papież poświę-
cał złotą różę i w kazaniu wyjaśniał 
symboliczne jej znaczenie. a) Przede 
wszystkim widać w róży piękne po-
łączenie radości z cierpieniem, obok 
kwiatu bowiem są i kolce. Czyż nie 
jest to wspaniałe zjawisko w przy-
rodzie, że najpiękniejszy z kwiatów, 

sama tylko róża - królowa kwiatów, 
otoczona jest kolcami? W tym wła-
śnie kryje się symbol o głębokim zna-
czeniu. b) Krzak róży jest pięknym 
symbolem okresu wielkanocnego, za-
wiera on bowiem dwa zupełnie różne 
nastroje: głęboki żal pokuty i ser-
deczną radość z powodu Wielkanocy. 
Najpierw wyrastają kolce, a potem 
rozkwitają róże. Najpierw musimy 
przebyć ciernisty okres W. Postu, 
najpierw musimy usłyszeć, że grzech 
skazał nas na wygnanie w cierniami 
usianej dolinie, a dopiero wtedy - na 
Wielkanoc - Kościół otwiera przed 
nami raj usłany różami. c) Podobnie 
było w życiu Zbawiciela; można je 
także przyrównać do róży. Życie ze-
wnętrzne Chrystusa było jak krzew 
pokryty kolcami; w czasie swej męki 
miał skroń spowitą w koronę cier-
niową; wokół drzewa krzyża piął się 
ten krzew ciernisty. Dopiero w zmar-
twychwstaniu rozkwitły róże. Dla 
Chrystusa jednak męka nie była ce-
lem sama w sobie: była jedynie środ-
kiem do zbawienia, punktem prze-
prawy, bramą do zmartwychwstania 
zarówno Jego, jak i wszystkich dzieci 
Bożych. W ten sposób więc krzak róży 
opowiada nam o cierpieniach i rado-
ściach Zbawiciela. d) Jak było z Nim, 
podobnie ma być i z nami. Chrystus 
prowadzi, a my idziemy za Nim. Życie 
ludzkie jest krzewem róży pnącym się 
po drzewie krzyża. Zaprzeć się same-
go siebie, oto pierwszy ostry kolec.  
A drugi - wziąć krzyż na barki swoje. 
Tym krzyżem jest twoje własne życie 
ze wszystkimi cierpieniami, obowiąz-
kami, ciężarami. Ale wtedy Pan obie-
cuje ci kwiat róży: “Kto tu zatraca 
ziemskie życie swoje, ten odnajdzie 
prawdziwe boskie życie”. Róża zapo-
wiada nastanie świętej wiosny, która 
obecnie budzi się w naszej duszy. Jak 
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wiosna w przyrodzie rozwija nowe 
życie, tak i święta wiosna rozbudzi  
w Kościele Boże życie łaski. Katechu-
meni, pokutnicy i wierni tęsknią do 
Wielkanocy, do “życia, życia w całej 
pełni”. Oto najwyższa radość!38

 Różę odczytywano jako sym-
bol Chrystusa Zmartwychwstałego, 
a zarazem upatrywano w niej znaku 
radości i cierpienia, symbolu życia 
chrześcijańskiego i okresu wielko-
postnego, który prowadzi przez cier-
niste drogi oczyszczania do radości 
wielkanocnych. W kontekście Nie-
dzieli Laetare róża wyraża radość  
i szczęście wypływające ze zbaw-
czej męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Temat pasyjny róży 
podkreślał obrzęd zabarwiania jej na 
czerwono, zastąpiony później rubi-
nem. Ten sam wydźwięk znaczenio-
wy miała ceremonia stawiania róży 
na stopie krzyża w czasie sprawowa-
nia Mszy Świętej oraz osadzania jej 
na krzyżu procesyjnym i uroczystym 
wprowadzaniu do miejsca przecho-
wania. Według dawnej tradycji krew 
Chrystusa na Kalwarii zbierano ró-
żami39. Ze względu na kolor czerwo-
ny rubin symbolizuje męczeństwo, 
a także chwałę i nieśmiertelność41. 
Róża czerwona oznacza cierpienie  
i miłość, ponieważ wskazuje na rany 
i krew Chrystusa oraz na Jego zbaw-
czą miłość. Władcy umieszczali ru-
bin z przodu korony, jako upamięt-
nienie męczeństwa i krwi Zbawiciela 
. Róża oznacza też radość kościoła 
pielgrzymującego, który narodził się 
ze zbawczej krwi Chrystusa i zmierza 
do kościoła tryumfującego w niebie. 
 Papież Benedykt XVI nadał 
ofiarowanej do sanktuarium na Świę-
tej Górze róży osobiste znaczenie.  
W dołączonym dokumencie pisze, 
że złota róża to znak naszej szcze-

gólnej życzliwości i widoczne świa-
dectwo, przez które chcemy przy-
mnożyć Sanktuarium świetności. 
Róża w świętogórskim sanktuarium 
umieszczona w bliskości cudownego 
obrazu jest wyjątkowym świadec-
twem jubileuszu 500-lecia cudow-
ności miejsca, które zawsze było  
w duchowej łączności i jedności ze 
Stolicą Apostolską.  Złota róża papie-
ska jest i pozostanie na zawsze świa-
dectwem miłości Benedykta XVI dla 
Matki Boskiej z białą różą w dłoni.

Aneks 1.
Benedykt XVI, papież,
na wieczną rzeczy pamiątkę.
 Wszystkim wiernym w Pol-
sce znane jest z nazwy i miejsca 
Sanktuarium  Matki Bożej - Róży 
Duchownej, na Świętej Górze w Go-
styniu. Mają bowiem zwyczaj napły-
wać tam tłumnie rozmaici pielgrzy-
mi, by uczcić Matkę Bożą i prosić  
o niebiańskie łaski, tak dla ciała, jak  
i dla ducha. Tam też członkowie Kon-
gregacji Oratorium św. Filipa Neri 
poświęcają się gorliwie pracy, żeby 
odpowiednio zadbać o wierny lud, 
udzielając sakramentów Kościoła  
i Słowo Boże. Starodawność Sank-
tuarium, jego sława i powstanie, za-
chęcają w szczególny sposób do ży-
cia zgodnego z nakazami Ewangelii.  
 Zbliża się rocznica pięćsetle-
cia, kiedy to Czcigodny Brat Jan Lu-
brański, Biskup Poznański, ogłosił 
dekret na mocy którego zatwierdził 
cuda, które dokonały się na Świętej 
Górze. Z upływem wieków wspomnia-
ne miejsce stało się jakby bastionem 
wiary katolickiej, której bronił wielki 
kult Bożej Rodzicielki. W minionych 
czasach Sanktuarium NMP Róży 
Duchownej, za zgodą naszego po-
przednika, Czcigodnego Sługi Boże-
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go Pawła VI, zostało wyniesione do 
wyższej godności, mianowicie Bazy-
liki Mniejszej, aby zwiększenie przy-
wileju umocniło pobożność. 
 Pragniemy więc nie zanie-
dbać niczego, co służy ozdobie oraz 
czci Sanktuarium, i jeszcze godniej 
wyróżnić tamtejszą świątynię. Dla-
tego wychodzimy naprzeciw proś-
bom Czcigodnego Brata Stanisława 
Gądeckiego, Arcybiskupa Metropo-
lity Poznańskiego, i na mocy niniej-
szego dokumentu z wielką miłością  
w sercu przyznajemy oraz darujemy 
dla tego kościoła Złotą Różę. Bę-
dzie ona odtąd tam przechowywana 
jako znak naszej szczególnej życzli-
wości i widoczne świadectwo, przez 
które chcemy pomnożyć świetność 
Sanktuarium.  O co zaś w uroczystej 
ceremonii błogosławienia Róży bła-
galiśmy Boga Ojca miłosierdzia, o to 

ponownie Go prosimy, aby wszystkim 
ludziom dobrej woli obficie udzielał 
łask i napełnił ich niebiańskimi da-
rami.
 Dane w Rzymie, u św. Piotra, 
opieczętowane pieczęcią Rybaka, 
dnia czternastego miesiąca lutego,  
w święto Świętych Cyryla i Metode-
go, w roku 2012, siódmym naszego 
Pontyfikatu. 

Benedykt XVI
                                                              
/odcisk pieczęci papieskiej/
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Dwa wielkie słowa 
o Matce Bożej

ks. Tadeusz Badura COr

 W porównaniu do trzech 
pierwszych Ewangelistów, św. Jan 
mówi o Maryi zupełnie inaczej. Nie 
używa nigdy imienia Maryja, lecz 
mówi o Niej jako o Matce Jezusa 
– jak gdyby Jej własna tożsamość 
zniknęła, by tylko istnieć dla Niego, 

w całkowitym podporządkowaniu 
Synowi. 
 Jan wspomina o Matce Jezu-
sa przy okazji dwóch wydarzeń: we-
sela w Kanie Galilejskiej i momentu 
śmierci Jezusa na krzyżu. Opowiada 
o Niej w zadziwiający sposób, uży-



- 46 -

Katecheza

wając dwóch prostych, a wielkich 
słów o niewyczerpanej wprost tre-
ści dla każdego człowieka. W Kanie 
Galilejskiej mówi: była tam Matka 
Jezusa, a podczas drugiego wspo-
mnianego wydarzenia: obok krzyża 
Jezusowego stały Matka Jego, sio-
stra Matki Jego, Maria, zona Kleofa-
sa i Maria Magdalena. 
Była tam Matka Jezusa (J 2,1)
 Jana nie interesuje to, w jaki 
sposób Matka Jezusa znalazła się 
na weselu, po porostu rozpoczyna 
od tego, że była tam Matka Jezusa.  
O Jezusie natomiast mówi: zaproszo-
no na to wesele także Jezusa i Jego 
uczniów (J 2,2), ale całe opowiada-
nie jest jakby wyjaśnieniem, w jaki 
celu była tam Matka Jezusa. Maryja 
była czujna i uważna, a jej macie-
rzyńskim oczom nic nie uszło uwagi. 
Nic dziwnego, że zanim zauważyli 
to gospodarze, Ona pierwsza spo-
strzegła, że zaczyna brakować wina, 
a to zagraża radości młodej pary. Ra-
dosna uczta weselna może zamienić 
się w pośmiewisko i młodzi pójdą w 
życie ośmieszani – oto ci, którym na 
weselu zabrakło wina. Dobra Matka 
nie może do tego dopuścić.
 Matka Jezusa idzie do Syna  
i mówi do Niego: Nie mają już wina. 
To jest bardzo pokorna prośba Maryi. 
Nie podpowiada jak Jezus ma temu 
zaradzić i co trzeba zrobić. My czę-
sto tego nie rozumiemy i zanosząc 
prośby do Boga udzielmy Mu rad  
i dyktujemy w jaki sposób ma speł-
nić naszą prośbę. Często posuwamy 
się do szantażu i to bardzo prymityw-
nego – nie spełnisz tego tak jak tego 
chcę – przestanę wierzyć Ciebie. 
 Jezus odpowiada Matce 
w przedziwny sposób – wprowadza-

jąc Ją w tajemnicę, która znajdzie 
swe dopełnienie później. Czy zda-
jesz sobie, Niewiasto, sprawę z tego, 
co mówisz? Jakie to będzie miało 
skutki dla mnie i dla Ciebie, kiedy 
Ty mówisz mi: nie mają już wina? 
Czy wiesz, co to oznacza dla mnie 
i dla Ciebie? Czyż jeszcze nie nade-
szła godzina moja? Jezus w swej od-
powiedzi Matce wstępuje od razu na 
inny, głębszy poziom mistyczny, na 
który wprowadza Go Maryja. Mówi 
do Niej – Niewiasto – zwracając się 
do Niej, jako do tej kobiety z Księgi 
Rodzaju (Rdz 3), którą poprzedza za-
powiedź zbawienia. Zwraca się tu do 
nowej Ewy, Kobiety – Proroka, któ-
ra otwiera drzwi ku nowych czasom  
i której duszę miecz przeniknie. Nie-
wiasto, czy domyślasz się, dokąd nas 
to prowadzi? Wydaje się, że można 
tu wyczuć wewnętrzne drżenie Je-
zusa przed tym, co Go czeka, czego 
zarazem pragnie, ale i boi się.
 Maryja chyba zrozumiała, 
a raczej przyjęła to sercem. Nic nie 
odpowiedziała, ale zwróciła się do 
sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie. Nie wiedziała co Jezus 
uczyni, nie przypuszczała co się sta-
nie, mimo tego prosi sługi – prosi nas 
– byśmy razem z Nią przyjęli posta-
wę zaufania Bogu. 
 Jezus działa. Polecił – na-
pełnijcie stągwie wodą. Oto stągwie 
pełne wody, przeznaczonej do rytu-
alnych oczyszczeń dla Żydów, stały 
się stągwiami przepełnionymi naj-
lepszym winem. Jezus uczynił szcze-
gólny znak, czytelny dla Matki i Jego 
uczniów. Uczynił inaczej niż Proro-
cy Eliasz i Elizeusz, dzięki którym 
dzban z oliwą się nie wyczerpywał. 
Jest to zapowiedź Nowego Przymie-
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rza – wodę przeznaczoną do rytual-
nych oczyszczeń zastąpiło weselne 
wino. W Starym Przymierzu wszyst-
ko co człowiek robił w swojej wier-
ności prawu, by się oczyścić i zbli-
żyć do swojego Boga, staje się dziś 
darem Boga dla człowieka – winem 
weselnym i krwią Baranka. Taka jest 
tajemnica Kany. Maryja otwiera nam 
drzwi do tego Przymierza po czym 
usuwa się, by zostawić miejsce Jezu-
sowi. Jezus wie, jak przycinać winną 
latorośl, jak usunąć to co zbędne, by 
zebrać owoce i zrobić z nich wino. 
 (…)I uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie. Maryja stała się pośred-
niczką wiary dla Apostołów i to 
nie po raz ostatni. Po weselu w Ka-
nie Maryja przyłącza się do Jezusa  
i Jego uczniów i razem z Nim wyru-
sza w drogę. A droga Jezusa jest tą 
jedyną, która prowadzi na Kalwarię, 
gdzie będzie wyznaczona przez Ojca 
„godzina Jezusa”.
Tyś pod krzyżem Syna stała Mary-
jo…!
 Nadeszła „godzina Jezusa”, 
dla której Syn Boży stał się czło-
wiekiem. Godzina, którą wyznaczył 
Ojciec i ku której Jezus wyszedł  
z Kany Galilejskiej, a z Nim poszła 
Jego Matka. W Jej imieniu, którym 
nazywa Ją Jan – Matka Jezusa – wy-
powiada to, że Ona była z Synem do 
końca, aż do krzyża. 
 A obok krzyża Jezusowego 
stały: Matka Jego i siostra Matki 
Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria 
Magdalena (J 19, 25). Maryja nigdy 
nie stała się przeszkodą w życiu Jej 
boskiego Syna. Jedną z rzeczy naj-
bardziej godnych podziwu w Ewan-
geliach jest dyskrecja z jaką mówi 
się o Matce Zbawiciela. Nie jest to 

milczenie, które powoduje zapomi-
nanie o Niej. Jest to subtelna zachę-
ta, by odkrywać w Maryi uczucia 
macierzyńskie, daleko wykraczają-
ce poza zwyczajne uczucia kobiety, 
która wydaje na świat dziecko. Jest 
to szczególnie wyraźne w Ewange-
lii św. Jana, która wprowadza nas 
w samo serce tajemnicy. Ukazuje 
Matkę w Kanie Galilejskiej, kiedy 
to Jezus rozpoczyna działalność pu-
bliczną i ukazuje Ją u kresu Jego ży-
cia na Kalwarii. Mówi o Niej Matka 
Jezusa, a Jezus zwraca się do Matki 
tytułując Ją „Niewiastą”. Maryja jest 
prawdziwie kobietą w pełnym tego 
słowa znaczeniu. W Kanie Jezus po-
wiedział, że Jego godzina jeszcze nie 
nadeszła. Jego godziną jest godzina 
męki i śmierci, którą przyjmie, by 
świat odkupić i by dać mu życie. Kie-
dyś powiedział także o godzinie ko-
biety, która wydaje dziecko na świat. 
Teraz godzina Jezusa nadeszła, ale 
przyszła też godzina kobiety. Maryja 
pod krzyżem oddaje siebie z Synem 
na okup za Zbawienie świata.
 Maryja była obecna na dro-
dze krzyżowej, przy wszystkich 
przygotowaniach do ukrzyżowania. 
Słyszała uderzenia młotów, który-
mi wbijano gwoździe do rak i stóp 
Jej Syna. Widziała, krzyż z ciałem 
Jezusa osadzany w ziemi. Słyszała 
obelgi, którymi obrzucano Jezusa 
i których nie szczędzone także Jej. 
Widziała żołnierzy, którzy rzucali 
losy o tunikę Jezusa, którą Ona sama 
utkała. Słyszała wszystkie słowa, 
które Jezus wypowiedział z krzyża. 
Kiedy się modlił: Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią, Mary-
ja modliła się o to samo. Wstawiała 
się za wszystkimi, którzy przyczynili 
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się do skazania Niewinnego, rów-
nież za nas. Jezus spojrzał na maleń-
ką grupkę najbliższych, którzy stali 
pod krzyżem i wypowiedział słowa 
zadziwiające, skierowane do swojej 
Matki i do „ucznia, którego miło-
wał”. Mówił do dwojga ludzi, którzy 
byli z nim związaniu szczególny-
mi choć różnymi więziami. Mówił 
do Matki, nazywając Ją Niewiastą, 
wkładając w to imię całą treść bi-
blijną i jeszcze coś zupełnie nowego. 
Mówił do ucznia, którego imienia 
Ewangelia Jana nigdy nie wymie-
nia, ale opisuje więzią miłości, która 
otoczył go Jezus: Niewiasto, oto syn 
Twój, a potem rzekł do ucznia – oto 
Matka twoja (J 19, 26.27).
 W tej godzinie, która jest 
Jego godziną, nazywa Matkę swo-
ją Niewiastą, bo Ona uczestniczy w 
narodzinach nowego świata. Nasta-
je godzina Niewiasty, godzina któ-
ra trwa do dzisiaj. To jest dla Matki 
drugie Zwiastowanie. Dla ucznia jest 
to testament: teraz jest to twoja Mat-
ka, uznaj, że Ona nią jest. Jezus prosi 
Maryje, by wzięła w swoją matczy-
ną opiekę Jana i wszystkich, których 
on reprezentuje, a których Jezus na 
krzyżu do końca umiłował i uczynił 
swoimi braćmi.
 To było ostatnie dzieło Jezu-
sa według woli Ojca. Potem Jezus 
świadom, że wszystko się dokonało, 
aby wypełniło się Pismo, (…) rzekł: 
‹‹Wykonało się››. I skłoniwszy gło-
wę, wyzionął ducha (J 19, 28.30). 
Ostatni dar Jezusa według woli Ojca 
– Jego Matka stała się naszą Mat-
ką, jest darem Bożym dla Kościoła 
i dla każdego z nas, do końca cza-
sów. Matka jest znakiem dyskretnej 
obecności macierzyńskiej czułości 

Ojca. Francuski teolog Charles Pe-
guy wypowiedział to tak: Syn wziął 
na siebie wszystkie nasze grzechy,  
a Matka wszystkie nasze boleści. Gdy 
zło i cierpienie pogrąża nas Maryja 
nie mówi nam wielkich słów, Ona po 
prostu staje przy nas, pokazuje Jezu-
sa, powierza nas miłosiernej czułości 
Boga i modli się wraz z nami i za 
nas.
1468 – Kaplica na Świętej Górze 
dla „Obrazu z dawna cudownego”
 Pierwsza notatka z archiwum 
kurii poznańskiej mówi o obrazie 
„z dawna sławnym”, albo jak mówi 
pani Krystyna Kuźmak w swojej pra-
cy pt. Maria, Rosa Mistica – Obraz 
z dawna cudowny. Z powodu bra-
ku źródeł nie sposób zbadać, kiedy 
rozpoczął się na Świętej Górze kult 
Matki Bożej. To jest jakby pierwsze 
odniesienie do tego ewangelicznego 
wydarzenia w Kanie Galilejskiej. To 
proste słowo była tam Matka Jezu-
sa, które mówi św. Jan Ewangelista 
można odnieść do Świętej Góra – 
„była tam”, a raczej „była tu Matka 
Jezusa”. Matka Boża wybrało sobie 
to miejsce jako miejsce swojego 
działania. Jej obecność została za-
uważona i doświadczona przez oko-
licznych mieszkańców i skłoniła ich 
do wybudowania kaplicy – „pierw-
szego domu cudów Maryi”. 
 W 1511 r. Maciej III Borek, 
syn budowniczego pierwszej kaplicy 
oraz ówczesny proboszcz gostyński 
ks. Stanisław z Oporowa, poprosili 
biskupa poznańskiego o zorganizo-
wanie komisji celem przeprowadze-
nia wizji lokalnej i przesłuchania 
świadków z grona ludzi cudownie 
uzdrowionych. Oficjał poznański 
– ks. Jan z Góry, pisze w dekrecie 
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z dnia 3 marca 1512 r. co następu-
je: Kiedy więc w specjalnej komisji, 
powołanej przez Najprzewielebniej-
szego Księdza Biskupa, zstąpiłem 
na to miejsce, znalazłem tak przez 
me własne badania, jak i przez do-
chodzenia innych członków komi-
sji wiele świadectw, złożonych pod 
przysięgą, że umarli wrócili do życia, 
chorzy i ułomni otrzymali zdrowie  
i siły i wiele innych cudów, które za 
długo byłoby wyliczać. Sądzę przeto, 
iż sprzeciwiało by się to najwyraźniej 
woli Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, który to miejsce wybrał w szcze-
gólny sposób, gdyby się nie przychy-

liło do prośby wyżej wspomnianych 
osób. Ja więc jako członek komisji … 
najzupełniej zgadzam się na budowę 
kaplicy w miejscu wyżej opisanym. 
Sława tego „Miejsca Matki Bożej” 
rosła i przyciągała coraz więcej piel-
grzymów, którzy doświadczali tutaj 
jej obecności. Potwierdzi to jeszcze 
raz komisja biskupa poznańskiego 
Karola Łodzia Ponińskiego dekretem 
z 12 sierpnia 1726 r. Maryja w tym 
znaku cudownego obrazu przyciąga 
pielgrzymów, którym towarzyszy 
zamyślony wzrok Maryi. Jest w nich 
mocno utkwiony, niemalże z gotowo-
ścią pomocy wczytany w serce czło-

Świętogórska Róża Duchowna w Sukience
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WNIEBOWZIĘCIA 
MATKI BOŻEJ

wieka. Nie przypadkiem zatem sługa 
boży ks. kard. Stefan Wyszyński, na 
krótko przed śmiercią, wpatrując się 
w obraz Matki Bożej Świętogórskiej 
nadał mu nowe imię: „Madonna wni-
kliwego patrzenia”. 
 Matka Boża przez ten znak 
Róży Duchownej wychodzi naprze-
ciw ludzkim potrzebom, nędzom  
i prośbom przez całe wieki. Za łaski 
otrzymane przy obrazie świętogór-
skim składano tu znaki wdzięczności 
– vota. Najwspanialszym jest całe 
tabernakulum przyozdobione złotem  
i srebrem stopionych, za pozwole-
niem biskupa, votów. To wszystko 
pokazuje, że dla wielotysięcznych 
pielgrzymów „była tu Matka Jezu-
sa”, która wnikliwie patrzy w serca  
i wstawia się u swego Syna za nimi.

Troistemu, w jednej 
naturze Bogu

Bogarodzicy zawsze Pannie 
Niepokalanie Poczętej
a tejże Matce Bolesnej.

 To jest bardzo wymowne, że 
w Bazylice Świętogórskiej jest obok 
cudownego obrazu także cudowny 
wizerunek Jezusa ukrzyżowanego 
oraz figura – pieta – Matki Bożej Bo-
lesnej. Jest to jakby nawiązanie do 
tego drugiego wydarzenia z Ewange-
lii św. Jana, gdy Matka Jezusowa sta-
ła pod krzyżem Syna. To z krzyża Je-
zus zwiastuje Matce swej i oddaje Jej 
w osobie „ucznia którego miłował” 
nas, wszystkich ludzi. To wydarzenie 
odczytał Charles Peguy: Jego Matka 
wzięła nasze boleści na siebie. 
 Nie przypadkowo pewnie  
ks. Surmatowski, autor księgi cudów 
pt. Prospekt wesoły, Miłosiernych 

oczu Przenajświętszej Maryi, na 
smutne ludzkiej niedoli przypadki,  
z Góry gostyńskiej łaskawie obróco-
ny… zadedykował, w sposób podany 
wyżej, w podtytule tego rozważania. 
Opisano bowiem wiele nadzwyczaj-
nych łaska uzyskanych za pośrednic-
twem Matki Bożej Bolesnej.
 Pielgrzymi zawsze bezbłęd-
nie rozpoznawali, że tak w obrazie 
Róży Duchownej jak również w fi-
gurze Matki Bożej Bolesnej, jest 
obecna w jednej osobie Matka Jezusa  
z Kany Galilejskiej i Matka stoją-
ca pod krzyżem, która bierze nasze 
boleści. Ona teraz staje pod krzy-
żem, który musi nieść przez życie 
Jej dziecko, pielgrzymujące do Niej, 
aby się poskarżyć i wypłakać. Mat-
ka Bolesna pod krzyżem Syna stała 
się naszą Matką. Obdarza nas całą 
tajemnicą miłości Syna zamknię-
tą w Krzyżu. A więc krzyż każdego  
z nas jest dla niej bardzo bliski, jak 
bliski był dla Niej krzyż Syna. Je-
zus z krzyża przebaczył, Maryja zaś 
nieustannie i na nowo przypomina 
o tym przebaczeniu każdemu z nas, 
zwłaszcza gdy grzeszymy. Uczy 
nas jak dostrzec rękę Boga również 
w bólu i zawiedzionych nadziejach. 
Uczy nas, czym jest prawdziwa wia-
ra ufająca nawet wbrew temu, co wy-
daje się oczywiste. Uczy nas, dzięko-
wać Jezusowi za jego Ofiarę.

Katecheza
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Środa, godz. 12.00 
Suma odpustowa przy ołtarzu polowym
pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Mendyka

            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

ODPUST
WNIEBOWZIĘCIA 
MATKI BOŻEJ
ŚWIĘTA GÓRA

15 SIERPNIA 2012

Dla wszystkich talerz grochówki!   

ZAPRASZAMY!
  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

DOŻYNKI POWIATOWE

Kiermasz wyrobów piekarniczych  

z okolicznych piekarni. 
Wystawa sprzętu rolniczego  

i strażackiego za bazyliką.
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VII FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ

Święta Góra wrzsień/październik 2012

ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY         ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY     

Niedziela
7 października, godz. 18.45
Alfons Szczerbiński – kompozycje na fortepian 
oraz pieśni na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu

Sobota
29 września, godz. 19.30
Faust - według dramatu J. W. von Goethego z muzyką Antoniego Radziwiłła
(polskie prawykonanie)
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej 
Konzertchor Darmstadt (Niemcy)

Niedziela
30 września, godz. 18.30
Józef Zeidler - Pastorella
Piotr Niestrawski - Ofertorium Missa in D

Sobota
6 października, godz. 19.30
Krzysztof Penderecki
Agnus Dei (z Polskiego Requiem wg. opracowania Borisa Pergamenschikova z 1989 r.)
Serenada na orkiestrę smyczkową (1997 r.)
1. Passacaglia 
2. Larghetto
Chaconne (z Polskiego Requiem 2003 r,)
Anton Dvorak
Serenada na smyczki E-Dur op. 22 (1875 r.)

ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY        ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY     
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SPOTKANIA
DLA DZIECI

w każdą sobotę o godz. 11.00
(Kawiarenka SAN FILIPPO)

SPOTKANIA
DLA MŁODIEŻY

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

PIERWSZA SOBOTA MIESIąCA
godz. 18.30 – różaniec wynagradzający  

                     Najświętszemu Sercu Maryi
            godz. 19.00 – Msza Święta

           Procesją Maryjną

SPOTKANIA GRUPY 
ORATORIUM DOROSŁYCH

 w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego

ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY         ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY     

Niedziela
7 października, godz. 18.45
Alfons Szczerbiński – kompozycje na fortepian 
oraz pieśni na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu

Sobota
29 września, godz. 19.30
Faust - według dramatu J. W. von Goethego z muzyką Antoniego Radziwiłła
(polskie prawykonanie)
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej 
Konzertchor Darmstadt (Niemcy)

ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY        ZAPRASZAMY    ZAPRASZAMY     
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Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

Maryja, która swym 
miłosnym wzrokiem 
nas przenika
 Tak się pięknie stało, że je-
steśmy świadkami i zarazem uczest-
nikami 500-lecia wydania dekretu 
o cudowności naszej Świętej Góry, 
miejsca do którego tak często wielu 
z nas pielgrzymuje, a niektórzy – tak 
jak ja – możemy przebywać cały 
czas.
 Chciałbym abyśmy się dziś 
przyjrzeli naszej Królowej pod ką-
tem Jej cnoty pokory, za którą to stoi 
cnota współczucia. Nasze rozważa-
nie zacznijmy od znanego fragmentu 
z Ewangelii wg św. Łukasza z roz-
działu 1 wersety 26-38 (tłumaczenie 
z Biblii Tysiąclecia): 
 W szóstym miesiącu posłał 
Bóg anioła Gabriela do miasta w Ga-
lilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 
poślubionej mężowi, imieniem Józef, 
z rodu Dawida; a Dziewicy było na 
imię Maryja. Anioł wszedł do Niej  
i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna ła-
ski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się 
na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł 
rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki  
i będzie nazwany Synem Najwyższego, 
a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca». Na to Maryja rze-
kła do anioła: «Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?» Anioł Jej 
odpowiedział: «Duch Święty zstąpi 
na Ciebie i moc Najwyższego osło-

ni Cię. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bo-
żym. A oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesiącu 
ta, która uchodzi za niepłodną. Dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożli-
wego». Na to rzekła Maryja: «Oto 
Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według twego słowa!» Wtedy 
odszedł od Niej anioł.
 Z przytoczonego fragmentu 
w naszych rozważaniach skupimy 
się na części dialogu pomiędzy Ar-
chaniołem Gabrielem a Maryją.
 Jakże się to stanie, sko-
ro nie znam męża? Z tego zdania  
i w kontekście całego dialogu, mo-
żemy wnioskować, że Maryja złoży-
ła swego rodzaju ślub czystości i to  
z wielkim przekonaniem, co do słusz-
ności swego postępowania, skoro 
sam Bóg w aspekcie macierzyństwa 
zwalnia Maryję, a nawet inaczej na-
leży zobaczyć – daje Maryi możli-
wość radowania się z macierzyństwa 
bez utraty dziewictwa – dla Boga bo-
wiem nie ma nic niemożliwego.
 W tym momencie zastanów-
my się dlaczego Maryja złożyła 
taki ślub, skoro kobiety w tamtych 
czasach chciały mieć jak najwię-
cej dzieci mając nadzieję, że jedno  
z nich będzie Mesjaszem? Odpowie-
dzi możemy i powinniśmy szukać  
w dalszej części dialogu, gdzie do-
wiadujemy się, że krewna Maryi 
– Elżbieta – również cieszy się cu-
downie macierzyństwem, bo Bóg 
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ściągnął z niej hańbę bezpłodności 
(tak patrzono w tamtych czasach na 
kobietę nie mogącą mieć dzieci). 
 Teraz widzimy niesamowitą 
pokorę Maryi, która aby współcier-
pieć ze swoją krewną była gotowa 
wyrzec się swojego macierzyństwa. 
Dlatego też, kiedy w czasie spotkania 
tych dwóch kobiet słyszymy hymn 
Magnificat, to zwróćmy uwagę na 
werset 48 (wyróżniony w tekście) 
przytoczonego poniżej fragmentu:
 Wtedy Maryja rzekła: «Wiel-
bi dusza moja Pana, i raduje się duch 
mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wej-
rzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą 
odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wiel-
kie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię, a swoje mi-
łosierdzie na pokolenia i pokolenia 
[zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się 
zamysłami serc swoich. Strąca wład-
ców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a boga-
tych z niczym odprawia. Ujął się za 
sługą swoim, Izraelem, pomny na 
miłosierdzie swoje – jak przyobiecał 
naszym ojcom – na rzecz Abrahama  
i jego potomstwa na wieki».

 Dlatego też Maryja Święto-
górska Pani, patrząc uważnie na nas, 
nie tylko patrzy, ale możemy być 
pewni, że razem z nami współcierpi, 
tak jak współcierpiała ze swą krew-
ną Elżbietą. Tak jak ze swą krewną 
Elżbietą się radowała, tak samo na 
pewno będzie z nami się radować 
w Królestwie Niebieskim, ale też  
i tu na ziemi, czego dowodzą cuda, 
chociażby te spisane i opublikowane 
w ostatnim numerze miesięcznika 
„Cuda i Łaski Boże”.
 Pamiętajmy zatem, że dla 
Boga nie ma nic niemożliwego, ale 
też pamiętajmy o słowach Maryi: 
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi 
się stanie według twego słowa! Jak  
i o słowach Jezusa z Ogrójca: Ojcze, 
jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten 
kielich! Jednak nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie!
 Całe nasze życie jest to bo-
wiem walka nie tyle o wszelkie dobra 
doczesne, ale nade wszystko o życie 
wieczne i to w wiecznej Radości.

br. Stanisław Jakubczyk COr

Święty StaniSław KoStKa 
wzór ŚwiętoŚci dla młodzieży

Autorytety

 Stanisław Kostka urodził się 
w końcu grudnia 1550 r., w bogatej 
rodzinie, w Rostkowie pod Prza-
snyszem. Ochrzczony w Przasny-
szu i dobrze wychowany, skorzystał  
z edukacji szkolnej i religijnej. Sta-
rał się żyć w karności i nie dał się 

wciągną w próżne życie, choć miał 
ku temu różne okazje. Był uosobie-
niem  niemal wszystkich cnót, a naj-
ważniejsza była dla niego modlitwa, 
w której oddawał się Bogu na służbę 
i ofiarę. 
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 W młodym wieku został wy-
słany, wraz ze swoim bratem Pawłem, 
na studia do Cesar-skiego Gimna-
zjum Jezuitów w Wiedniu. Studio-
wał we wzorowej szkole katolickiej. 
Kiedy jeden z jej budynków odebra-
no na rozkaz cesarza Maksymiliana 
II, obaj bracia zamieszkali na stancji 
w domu luteranina Kimberkera. 
 Stanisław przebywał w ko-
legium trzy lata. Swoją pobożnością 
i skromnością chciał jak najlepiej 
przypodobać się Bogu i ludziom 
pobożnym, odmawiając sobie m.in. 

wielu przyjemności. Utwierdzony 
w wierze zawsze starał się stawiać 
Boga na pierwszym miejscu i co-
dziennie słuchał mszy św. Z począt-
ku nauka nie szła mu za bardzo, ale 
z pomocą Bożą i dzięki swojej gorli-
wości pod koniec szkoły był jednym 
z lepszych uczniów. Interesowały go 
prawdy katolicyzmu oraz sensu ży-
cia. Wciąż poszukiwał tego, co jest 
najważniejsze, a w kwestiach wiary  
i obyczajów odnosił się do Kościoła. 
 Stanisław Kostka znalazł 
sens życia w codziennym realizowa-

Święty Stanisław Kosta – patron młodzieży
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niu Ewangelii. Jego pietyzm wzglę-
dem Boga szedł w parze z piety-
zmem wobec ludzi, co zjednało mu 
miłość u nauczycieli i kolegów. Gdy 
pewnego razu ciężko zachorował 
(po dramatycznych przeżyciach we-
wnętrznych) i spodziewał się szyb-
kiej śmierci, wyprosił u św. Barbary 
Komunię św., która w towarzystwie 
dwóch Aniołów przyniosła mu Eu-
charystię. Dostał też polecenie od 
Matki Bożej, aby wstąpił do Towa-
rzystwa Jezusowego. 
 Zanim Stanisław podjął osta-
teczną decyzję bardzo walczył z sa-
mym sobą. Bóg jednak realizował 
swój plan względem niego i po wie-
lu niepowodzeniach w przyjęciu do 
Towarzystwa Jezusowego w końcu 

wstąpił do zakonu. Złożył śluby czy-
stości, posłuszeństwa i ubóstwa. Wy-
konywał rozmaite proste prace, które 
łączył z modlitwą, a wkrótce jego 
życie osiągnęło wymiary świętości. 
Chociaż w zakonie pokładano w nim 
wielkie nadzieje, Bóg miał co do nie-
go inne plany - zabrał go do siebie w 
dzień Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, około północy z 14 na 
15 sierpnia 1568 r.
 Podsumowując naszą krótką 
opowieść o św. Stanisławie Kostce, 
warto napisać jeszcze jedno zdanie, 
będące swego rodzaju przesłaniem, 
jego dewizą życiową: nawet proste 
prace trzeba dobrze wykonać z mi-
łości do Chrystusa – warto o tym pa-
miętać.

Księgowa radzi

Fajnie jest otrzymać  
DAROWIZNĘ

Elżbieta Fekecz

 W dzisiejszym numerze 
Róży, opiszę co należy zrobić w mo-
mencie otrzymania darowizny, która 
może być przekazana w formie umo-
wy pisemnej lub ustnej, czy aktu 
notarialnego. Umowa darowizny to 
jedna z częściej spotykanych umów 
zawieranych między najbliższymi 
członkami rodziny. Stronami w tej 
umowie są: darczyńca, czyli osoba 
przekazująca darowiznę i obdaro-
wany, czyli osoba otrzymująca da-
rowiznę. Darowizna jest zobowiąza-
niem jednostronnym, może również 
występować między małżonkami, 
istnieje też taka, która dochodzi do 
skutku dopiero po spełnieniu pew-
nego warunku lub po upływie okre-
ślonego terminu. Nie jest możliwe 

przekazanie darowizny na wypadek 
śmierci. Przedmiotem darowizny 
mogą być dowolne dobra, rzeczy 
ruchome (np. samochód lub meble), 
pieniądze, nieruchomości lub udział 
w nich. Darowizna może polegać 
również na zapłaceniu określonej 
sumy pieniężnej za osobę obdaro-
waną, zwolnieniu osoby obdarowa-
nej z długu, zniesieniu jej hipoteki, 
ustanowieniu praw majątkowych, 
przeniesieniu majątkowych praw 
autorskich.
 Umowa darowizny powinna 
mieć zasadniczo formę aktu notarial-
nego, bez względu na to co obejmu-
je. Ważna jest również umowa ustna, 
jeśli jej przedmiot będzie faktycznie 
przekazany do dyspozycji osoby ob-
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darowanej. Mimo wszystko zachę-
cam do dokonywania jednak umowy 
pisemnej, ze względu na rozlicze-
nie się z fiskusem. Proszę pamiętać  
o tym, że formę aktu notarialnego 
muszą mieć bezwzględnie darowi-
zny nieruchomości, mieszkań będą-
cych odrębną nieruchomością oraz 
spółdzielczego własnościowego pra-
wa do lokalu.
 Opodatkowanie otrzymanej 
darowizny będzie zależało od stop-
nia pokrewieństwa jaki jest między 
darczyńcą a osobą obdarowaną. Po-
datkowi od darowizn podlega naby-
cie przez osoby fizyczne własności 
rzeczy znajdujących się w Polsce 
lub praw majątkowych wykonywa-
nych na terytorium RP, w związku 
z otrzymaną darowizną, poleceniem 
darczyńcy. 
         Podstawę opodatkowania stano-
wi wartość nabytych rzeczy i praw 
majątkowych po potrąceniu długów 
i ciężarów (tzw. czysta wartość), 
ustalona według stanu rzeczy i praw 
majątkowych w dniu nabycia i cen 
rynkowych z dnia powstania obo-
wiązku podatkowego. Wysokość 
podatku ustala się w zależności od 
grupy podatkowej, do której zali-
czony jest nabywca. Należy ustalić 
osobisty stosunek nabywcy do oso-
by, od której zostały nabyte rzeczy  
i prawa majątkowe. Przepisy o po-
datku od darowizn dzielą obdarowa-
nych na trzy grupy podatkowe: 
I grupa to: małżonek, dzieci, wnu-
ki, prawnuki (tzw. zstępni), rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie (tzw. 
wstępni), pasierb, pasierbica, zięć, 
synowa, rodzeństwo (także przyrod-
nie), ojczym, macocha i teściowie. 
Za rodziców uważa się także rodzi-
ców adopcyjnych, a za zstępnych 
również dzieci adoptowane i ich 
dzieci, wnuki i prawnuki.

II grupa to: dzieci, wnuki i prawnu-
ki rodzeństwa, czyli siostrzeńcy, 
siostrzenice, bratankowie, bratanice 
oraz ich dzieci, ich wnuki, prawnuki; 
rodzeństwo rodziców (ciotki, wujo-
wie, stryjowie); małżonkowie pa-
sierbów oraz ich dzieci, ich wnuki, 
prawnuki rodzeństwo małżonków 
oraz małżonkowie rodzeństwa mał-
żonków (bratowe, szwagierki, szwa-
growie); małżonkowie innych zstęp-
nych (mąż wnuczki, czy prawnuczki, 
żona wnuka czy prawnuka).
III grupa to: obcy, czyli wszyscy 
dalsi krewni i powinowaci (nienale-
żący do I i II grupy podatkowej) oraz 
inne osoby.
 Jeśli darczyńca i obdarowa-
ny należą do najbliższej rodziny, tzn. 
są zaliczeni do I grupy za wyjątkiem 
zięcia, synowej i teściów, to mogą 
skorzystać ze specjalnego zwolnie-
nia od podatku, które jest zawarte  
w art. 4a ustawy o podatku od spad-
ków i darowizn. Zgodnie z tym arty-
kułem zwalnia się z podatku nabycie 
własności rzeczy lub praw majątko-
wych przez małżonka, zstępnych, 
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, oj-
czyma i macochę. Aby móc skorzy-
stać z tej ulgi, należy bezwzględnie 
w terminie 6-ciu miesięcy od dnia 
powstania obowiązku podatkowe-
go, zgłosić to nabycie darowizny 
do swojego Urzędu Skarbowego. 
Jeśli przedmiotem darowizny są 
pieniądze, to należy dołączyć do de-
klaracji SD-Z2 ksero przelewu ban-
kowego. Złożenie zawiadomienia  
o darowiźnie do Urzędu Skarbowego 
jest warunkiem zwolnienia z  podat-
ku. Jeśli to zawiadomienie nie będzie 
złożone, lub złożymy je po obowią-
zującym terminie, to niestety trzeba 
będzie zapłacić podatek na zwy-
kłych, obowiązujących I grupę po-
datkową zasadach. Jeśli zdarzy się, 
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że podatnik pomyli druki, i zamiast 
wypełnić formularz SD-Z2 odda do 
Urzędu Skarbowego, w obowiązują-
cym terminie, druk SD-3, to Urząd 
Skarbowy nie powinien zabierać po-
datnikowi tej ulgi. Takie stanowisko 
prezentuje Ministerstwo Finansów. 
 Zgłoszenie o otrzymanej 
darowiźnie musi być wykazane  
w deklaracji Zgłoszenie o nabyciu 
własności rzeczy lub praw mająt-
kowych oznaczonej symbolem SD-
Z2. Deklaracja ta zawiera podsta-
wowe dane podatnika (poz. A i B), 
darczyńcy (poz. C), tytuł nabycia 
własności rzeczy lub praw mająt-
kowym (poz. D), rodzaj dokumen-
tu nabycia własności (poz. E), dane 
dotyczące nabytych rzeczy i praw 
majątkowych (poz. F). Jest to bar-
dzo rozbudowana tabela, w której 
trzeba szczegółowo opisać to co się 
otrzymało i podać wszystkie infor-
macje zawarte w tym druku, bowiem 
błędne wypełnienie tej tabelki może 
spowodować powstanie obowiązku 
podatkowego od nieujawnionej da-
rowizny, słowniczek pokrewieństwa 
(poz. G), sposób przekazania środ-
ków pieniężnych (poz. H) dobrze 
jest okazać do wglądu wyciąg ban-
kowy z dnia otrzymania pieniędzy, 
uwagi składającego zgłoszenie (poz. 
I to miejsce na szczegółowe opisa-
nie np. mieszkania, samochodu lub 
akcji), na końcu w poz. 158 należy 
koniecznie podpisać to swoje zgło-
szenie. Podatnik ma prawo w usta-
wowym terminie składać wielokrot-
nie korekty tej deklaracji, jeśli okaże 
się, że zapomniał coś dopisać. Natu-
ralnie chodzi tu o ujawnienie rzeczy 
ruchomych lub nieruchomości, które 
ewentualnie mogą być w później-
szym terminie odsprzedane. 
 Tylko w dwóch przypadkach 
nie musimy informować Urzędu 

Skarbowego o otrzymanej darowiź-
nie:
1/ wartość darowizny od tej samej 
osoby w ciągu ostatnich 5-ciu lat 
poprzedzających rok, w którym na-
stąpiło ostatnie nabycie (czyli prak-
tycznie 6 lat), nie przekroczy kwoty 
wolnej od podatku, a wysokość tej 
kwoty zależy od przynależności do 
grupy podatkowej:
- I grupa 9 637 zł
- II grupa 7 276 zł
- III grupa 4 902 zł.
2/ gdy nabycie następuje na podsta-
wie aktu notarialnego – notariusz in-
formuje Urząd Skarbowy.
Jest jeden wyjątek!!!
3/ jeśli w akcie notarialnym umo-
wy darowizny, ustanowione zosta-
ło prawo dożywotnej służebności 
mieszkania, to koniecznie musimy 
się zgłosić do Urzędu Skarbowego 
i zapłacić podatek wyliczony przez 
Urząd.
 Jeśli ktoś otrzymał darowi-
znę od dalszej rodziny (tj. II i III 
grupa podatkowa, oraz od teściów, 
synowych, zięciów) lub obcej oso-
by, to musi złożyć deklarację podat-
kową Zeznanie podatkowe o naby-
ciu rzeczy lub praw majątkowych 
o oznaczeniu SD – 3. Druk ten ma 
podobne pola do wypełnienia jak 
SD-Z2, tylko dodatkowo dodane 
jest pole F.2 w którym należy podać 
długi, ciężary i nakłady obciążające 
nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, 
F.3 to łączna, czysta wartość rzeczy 
lub praw majątkowych, pole G.1 to 
opis udziału podatnika i G.2 to in-
formacja o nabytych rzeczach lub 
prawach majątkowych w ciągu 5 lat 
od jednej osoby. Wypełniając tę de-
klarację, należy wpisać w niej długi, 
ponieważ podatek w takiej sytuacji 
płaci się tylko od tzw. czystej war-
tości rzeczy lub praw majątkowych. 
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w Urzędzie Skarbowym w terminie 
jednego miesiąca od powstania obo-
wiązku podatkowego. W przypadku 
darowizny jest to chwila spełnienia 
przyrzeczonego świadczenia (tzn. 
faktycznego przekazania tego świad-
czenia). Urząd Skarbowy po otrzy-
maniu tej deklaracji, na podstawie 
danych które podaliśmy, sam nalicza 
podatek i wysyła do podatnika decy-
zję o wysokości podatku. Podatnik 
ma 14 dni od dnia otrzymania decy-
zji na zapłacenie podatku wyliczo-
nego przez Urząd Skarbowy.
 Jeśli otrzymamy darowiznę 
od jednej osoby przez kilka kolej-
nych lat, to wartość kolejnych da-
rowizn należy zsumować, celem 
sprawdzenia czy nie przekracza 
kwoty wolnej od podatku. Według 
obowiązującego prawa osoby spoza 
kręgu najbliższej rodziny nie zapła-
cą podatku, jeśli nabędą w drodze 
umowy darowizny prawa autorskie, 
i pokrewne, prawa do projektów 
wynalazczych, znaków towarowych  
i wzorów zdobniczych oraz wierzy-
telności wynikające z ich nabycia. Z 
podatku zwolnione jest nabycie wła-
sności lub prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości albo jej czę-
ści, która w chwili nabycia stanowi 

gospodarstwo rolne (lub jego część), 
albo wejdzie w skład gospodarstwa, 
będącego własnością obdarowanego. 
Osoba obdarowana musi prowadzić 
to gospodarstwo rolne co najmniej  
5 lat od dnia jego nabycia. 
Z podatku zwolnione jest także:
1/ nabycie praw do wkładów w rol-
niczej spółdzielni produkcyjnej lub 
w spółdzielni kółek rolniczych.
2/ nabycie pieniędzy lub innych rze-
czy od wielu darczyńców przez oso-
bę należącą do I grupy podatkowej 
nie więcej niż 19 274 zł w okresie  
5 lat, licząc od daty pierwszej daro-
wizny. Pieniądze lub rzeczy osoba 
obdarowana koniecznie musi wyko-
rzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia 
ich otrzymania na wkład budowla-
ny lub mieszkaniowy do spółdziel-
ni, budowę domu jednorodzinnego, 
nabycie lokalu mieszkalnego stano-
wiącego odrębną nieruchomość lub 
spłatę zabezpieczonego hipoteką 
kredytu mieszkalnego wraz z odset-
kami. 
 Podatek obliczamy od nad-
wyżki podstawy opodatkowania 
ponad kwotę wolną od podatku wg 
następujących skal podatkowych 
(tabelka ta jest taka sama dla 
spadków i darowizn):
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 Przykład na wyliczenie po-
datku od otrzymanej darowizny dla 
osoby, która należy do III grupy po-
datkowej:
 Jan Nowak otrzymał w for-
mie darowizny od sąsiada samochód 
o wartości 50 000 zł. Dla III grupy 
podatkowej kwota wolna od podatku 
wynosi 4 902 zł . O tę kwotę musimy 
zmniejszyć wartość otrzymanego sa-
mochodu (50 000 – 4 902 = 45 098 
). I od kwoty 45 098 naliczamy po-
datek według zamieszczonej tabelki. 
Podatek wyliczamy w następujący 
sposób 45 098 zł – 20 556 zł = 24 
542 zł. Kwotę tę mnożymy przez 
20% co daje nam 4 908,40 zł. Do tej 
kwoty doliczamy 2 877,90 zł ( kwota 
wykazana w tabelce ). Tak wyliczo-
ny podatek wynosi 7 786,30 zł. Z po-
danego przykładu obdarowany mu-
si wpłacić do Urzędu Skarbowego  
7 786 zł. 
 Jeśli w czasie kontroli po-
datnik nie jest w stanie wytłuma-
czyć w logiczny sposób skąd wziął 
pieniądze na zakup samochodu czy 
budowę domu. Często bywa tak, że 
tłumaczy się otrzymaną darowizną 
no i twierdzi, że zapomniał to zgło-
sić do Urzędu Skarbowego, bo o tym 
nie wiedział. Dawniej fiskus przy-
mykał na to oczy i pobierał jedynie 
obowiązujący podatek, natomiast 
po zmianach, które nastąpiły na po-
czątku 2007 roku Urząd Skarbowy 
od niezgłoszonej darowizny pobiera 
podatek wyliczony według stawki 
sankcyjnej tj. 20 % niezależnie od 
tego, w której grupie podatkowej 
znajduje się kontrolowany podatnik. 
Owszem jest to dużo, ale jeśli Urząd 
Skarbowy potraktuje te środki jako 
dochód z nieujawnionych źródeł, to 
może naliczyć zgodnie, z obowiązu-
jącym prawem, podatek w wysoko-
ści 75 % od tej kwoty. Nie życzę tego 
nikomu.

 Według obowiązujących 
przepisów każdy podatnik, który 
udzielił w roku podatkowym darowi-
znę lub darowizny, może w rozlicze-
niu rocznym składając w Urzędzie 
Skarbowym PIT w załączniku PIT
-O wykazać przekazane darowizny  
w łącznej wysokości do 6 % uzyska-
nego dochodu z poprzedniego roku 
podatkowego. Można odliczać daro-
wizny na rzecz organizacji typu fun-
dacja, stowarzyszenie działających 
jako organizacje pożytku publicz-
nego, oraz darowizny przekazane na 
cele kultu religijnego. 
 Warunkiem koniecznym do 
odliczenia każdej darowizny pienięż-
nej jest posiadanie dowodu wpłaty 
na konto bankowe obdarowanego. 
W załączniku O należy podać na-
zwę i adres instytucji obdarowanej. 
Odliczeniu podlegają też darowizny 
rzeczowe, po spełnieniu określonych 
w ustawie warunków. Oprócz wyżej 
wymienionych darowizn, można też 
przekazać darowiznę na działalność 
charytatywno-opiekuńczą kościo-
łów, czyli hospicja, noclegownie, 
stołówki dla osób ubogich i bezdom-
nych. W przypadku takiej darowizny 
ustawodawca nie przewiduje ograni-
czeń procentowych, co oznacza, że 
nawet można przekazać na ten cel 
100 % rocznego dochodu. Należy 
tylko sprawdzić, z którym kościołem 
jest podpisana umowa na tego typu 
darowizny. Aby przekazać na ten cel 
darowiznę można jedynie okazać 
zaświadczenie wydane przez obda-
rowany kościół, w którym będzie 
podana kwota. Ale pamiętać należy 
o tym, że po dwóch latach musimy 
otrzymać sprawozdanie obdarowanej 
instytucji w jaki sposób wykorzysta-
ła przekazaną przez nas darowiznę. 
Im sprawozdanie jest dokładniejsze  
i precyzyjnie opisuje na co ile wyda-
no środków pieniężnych tym lepiej. 
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Jednak uważam, że najlepiej będzie 
jeśli środki pieniężne zawsze bę-
dziemy przekazywać przelewem na 
podane konto bankowe. W takich sy-
tuacjach Urząd Skarbowy nie będzie 
miał podstaw do kwestionowania 
kwot wykazanych w załączniku O.
 Dodatkowo w zeznaniu rocz-
nym możemy również przekazać 
1 % swojego rocznego podatku na 
rzecz organizacji pożytku publiczne-
go. Jeśli tego nie zrobimy, to pienią-
dze te będą przekazane do budżetu 
i urzędnicy sami będą decydować  
o tym, na co je wydać. Dlatego warto 
skorzystać z możliwości wyboru or-
ganizacji, której chcemy te pieniądze 
przekazać. Czasami jest to kilkaset 
złotych, czasami zaś kilkadziesiąt 
groszy do przekazania, ale nie zwra-
cajmy na to zupełnie uwagi, bo jeśli 
znajdzie się takich osób więcej, to or-
ganizacje te mogą w sumie otrzymać 
duże kwoty pieniędzy. Pieniądze te 
na pewno będą dobrze wykorzystane 
na różne potrzeby lokalnych społecz-
ności, ponieważ Organizacje Pożyt-
ku Publicznego funkcjonują blisko 
naszych codziennych spraw i proble-
mów. Dlatego warto to robić i bardzo 
wszystkich zachęcam do przekazy-
wania 1 % swojego podatku.
 Na koniec chciałabym jesz-
cze wspomnieć o pożyczkach, z któ-
rymi mamy dosyć często do czynie-
nia. Pożyczając nawet drobne kwoty 
od znajomych czy rodziny, powin-
niśmy zgłosić ten fakt w Urzędzie 
Skarbowym. Jeśli są to niewielkie 
kwoty to prawdopodobieństwo wy-
krycia takiej pożyczki przez Urząd 
Skarbowy jest naturalnie niewielkie. 
Gorzej to wygląda jeśli pożyczymy 
większą kwotę na zakup samocho-
du, domu lub telewizora. Zgodnie  
z przepisami, osoba otrzymująca po-
życzkę powinna zgłosić ją do Urzę-
du Skarbowego, złożyć deklarację 

PCC-3 i opłacić wyliczony podatek 
od czynności cywilnoprawnych. Ma 
na to 14 dni od momentu zawarcia 
umowy pożyczki. Od 2009 roku 
wzrosły kwoty wolne od podatku 
przy wykazywanych pożyczkach. 
W ciągu trzech kolejnych lat może-
my otrzymać bez podatku od jednej 
osoby pożyczkę w kwocie 5 000 zł, 
a od kilku osób 25 000 zł. Jeśli nie 
ujawnimy otrzymanej pożyczki i nie 
udokumentujemy pochodzenia pie-
niędzy to niestety, ale fiskus może 
nałożyć na nas karę w wysokości 20 
% od kwoty pożyczki. Jeśli chcemy 
otrzymać pożyczkę to najlepiej jest 
zorientować się w jakich sytuacjach 
będziemy zwolnieni z podatku, pyta-
jąc pracowników Urzędu Skarbowe-
go, bowiem podobnie jak w przypad-
ku spadku i darowizn, w zależności 
od tego w której grupie się znajduje-
my, taki płacimy podatek. 
 Pamiętajmy jednak o tym, że 
2-procentowy podatek od czynno-
ści cywilnoprawnych nie obejmuje 
pożyczek udzielonych przez banki, 
SKOK, fundusze związków zawo-
dowych, zakładowe fundusze świad-
czeń socjalnych, zakładowe kasy, 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
kredytowe.
 No ale jeśli otrzymujemy od 
kogoś pożyczkę, to musimy pamię-
tać o tym, że w ustalonym w umowie 
terminie musimy ją zwrócić. Zwrot 
takiej pożyczki należy również w ja-
kiś sposób udokumentować. Możemy 
zwrócić pieniądze na konto bankowe 
i wtedy posiadamy potwierdzenie 
przelewu lub możemy oddać gotów-
kę, ale w takiej sytuacji powinniśmy 
mieć potwierdzenie otrzymania go-
tówki od drugiej osoby. Dokumenty 
te należy przechowywać wraz z umo-
wą, aby okazać urzędnikom w razie 
przeprowadzenia kontroli sprawdza-
jącej zwrot pożyczki. 
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 Pisząc niniejsze omówienie, 
podobnie jak poprzednio, korzysta-
łam z tematycznych broszur wyda-
nych przez „Gazetę Prawną”, „Ga-
zetę Wyborczą”, „Rzeczpospolitą”, 
„Super Express”, oraz Kodeksu cy-
wilnego i Ustawy o podatku od spad-
ków i darowizn. Jeśli ktoś będzie 

miał problemy związane z otrzymaną 
darowizną lub pożyczką zachęcam 
do skontaktowania się z prawnikiem, 
aby nie popełnić błędu, który może 
być bardzo kosztowny i „dolegliwy” 
dla podatnika.

Posyłam was

Ogłaszam wam radość wielką
ks. Paweł Bogdanowicz COr

 24 maja 2012 r., w Bazylice 
Archikatedralnej w Poznaniu, z rąk 
Jego Ekscelencji Księdza Arcybisku-
pa Metropolity Stanisława Gądec-
kiego, przyjął święcenia kapłańskie 
duchowy syn św. Filipa Neri z Kon-
gregacji Gostyńskiej – diakon Paweł 
Bogdanowicz pochodzący z Czarn-
kowa. 
 Specjalnie dla naszych Czy-
telników, przy okazji tego jakże ra-
dosnego dla nas wyda-rzenia,  po-
prosiliśmy Księdza Neoprezbitera  
o odpowiedź na 10 istotnych, związa-
nych z ka-płaństwem  pytań. A oto co 
powiedział:
1. Czy bycie Księdzem to urealnienie 
marzeń z dzieciństwa?
 Z jednej strony tak, a z dru-
giej nie. Otóż od zawsze (czyli od 
Pierwszej Komunii Świętej) byłem w 
parafii ministrantem, służąc do Mszy 
Świętej i przypatrując się różnym 
księżom, ale nigdy we mnie samym 
takie pragnienie się nie ujawniło. Pa-
miętam jednak, że kiedyś bawiliśmy 
się na osiedlowym podwórku w „by-
cie księdzem”. Wiecie to takie dzie-
cięce pragnienia bycia kimś – msza 
w ornacie z koca, komunia z bułki, 
wino z wody i oczywiście prawienie 
kazań (typowo moralizatorskich, niż 

coś wnoszących dla ducha). Jednak 
takiego stricte marzenia chyba nigdy 
nie miałem. Widać że dla Boga nie 
stanowi to jednak problemu, gdyż jak 
już później obrał mnie sobie, to i tych 
pragnień dał bez liku.
2. Jakie są Księdza zainteresowania 
i pasje?
 No cóż, powiem tylko tyle, 
że nie jestem standardowo-ideal-
nym księdzem. Objawia się to także  
w moim hobby. Życie na osiedlu na-
uczyło mnie czerpać „przyjemności” 
z różnych dziedzin życia. Od dziecka 
już interesowały mnie sztuki walki 
(Kickboxing, K1, Boks, MMA), lek-
koatletyka (w Szkole Podstawowej  
i Technikum – trochę biegałem), pił-
ka nożna, siatkówka i oczywiście 
kulturystyka (z którą jestem „za pan 
brat” po dzień dzisiejszy). Poza tym 
lubię poczytać ciekawą książkę (za-
równo pobożną, jak i thriller prawni-
czy), obejrzeć dobry film i posłuchać 
hip-hop’u czy skocznego techno na 
zabawach ;).
3. Jak i kiedy zostało odczytane po-
wołanie?
 Było to dokładnie 6 stycznia 
2005  r. Wracałem wtedy z pracy,  
z lasu, do domu (jestem z wykształ-
cenia leśnikiem, więc przez rok pra-
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cowałem w Lasach Państwowych). 
Wyjeżdżając maluszkiem z pod-
porządkowanej na drogę główną, 
zderzyłem się czołowo z Fordem 
tran-sitem, który „sypał” z wielką 
prędkością. Omijając szczegóły zda-
rzenia, okazało się że cudem prze-
żyłem i nic poważnego mi się nie 
przydarzyło. Potwierdziła to również 
Policja, która przybyła na miejsce 
wypadku. Pamiętam do dziś słowa 
jednego z mundurowych: Że Pan 
przeżył to jest cud! Jeśli Pan jest oso-
bą wierzącą, to niech Pan idzie dzi-
siaj do kościoła podziękować Bogu. 
Uczyniłem zgodnie z tą radą i wieczo-
rem byłem na Mszy Świętej. Podczas 
której doświadczyłem Boga, Jego 
obecności, Jego miłości i Jego łaski. 
Usłyszałem też po komunii słowa: 
Masz drugą szansę i od ciebie tylko 
zależy co z tym życiem zrobisz. Sło-
wa te stały się początkiem mego po-
wołania i zmiany dotychczasowego, 
nie zawsze doskonałego, życia. Trzy 
dni później wyspowiadałem się z ca-
łego życia i poczułem, że Bóg mnie 
naprawdę kocha i że chce, abym Mu 
się oddał bez reszty.        
4. Dlaczego akurat Filipini?
 Tego samego roku (2005) do 
mojej parafii przyjechał o. rekolekcjo-
nista, a był nim ks. Eugeniusz Hanas 
COr. Poprzez prowadzone z nim roz-
mowy, o tym jak Bóg mnie nawraca, 
zostałem zaproszony na Świętą Górę. 
Było to zaproszenie nie obligujące do 
niczego. Jednak tygodniowy pobyt  
w gostyńskim klasztorze rozwiał moje 
pragnienia bycia dominikaninem (za-
stanawiałem się nad tym wcześniej). 
W trakcie tych kilku dni spędzonych 
w Gostyniu zakochałem się w Maryi 
Róży Duchownej i jej świętej „łunie” 
promieniującej w tym Sanktu-arium. 
Wewnętrznie czułem, że to jest to! 
No i dzięki Bogu ostałem się do tej 
pory :D.  

5. Jaka była reakcja rodziców i bli-
skich na pomysł wstąpienia do semi-
narium?
 Gdy wróciłem z Gostynia 
opowiadałem rodzince o tym miejscu 
i ponoć mówiłem z fascynacją, której 
do tej pory nie miałem. Na moje sło-
wa, że idę do „zakonu” moja Mama 
odpowiedziała: Prędzej bym się spo-
dziewała, że powiesz mi iż będę bab-
cią, niż że idziesz do Seminarium. 
Zatem.. <hehe> taka była reakcja ro-
dzinki. Chłopakom z osiedla nic nie 
mówiłem, ponieważ nie wiedziałem 
czy wytrzymam w nowicjacie (rok 
czasu z zupełnie obcymi mi osobami 
i z moim temperamentem), dlatego 
po prostu wyjechałem bez słowa. Do-
piero gdy po roku wróciłem na wa-
kacje do domu, opowiedziałem im co 
jak i gdzie. Ale kontakt się nie urwał 
i ku mojej radości trwa do dziś.   
6. W jaki sposób będzie ksiądz reali-
zował swoje filipińskie powołanie?
 Co do konkretnych szcze-
gółów to trudno mi o tym mówić, 
gdyż jeszcze dokładnie nie wiem co 
Duch Święty dla mnie zaplanował 
i  w jakiej „działce” duszpasterskiej 
mnie umieści. Wiem tylko tyle, że 
mam duchową pieczą otoczyć mini-
strantów świętogórskich, grupę piel-
grzymkową nr 10 (Opalenicką, która 
przechodzi prze Gostyń), jak również, 
poprzez kateche-zę, młodzież w Ze-
spole Szkół Zawodowych w Gosty-
niu. Resztę czasu chciałbym poświę-
cić na „wchodzenie” w kapłaństwo. 
Mam tutaj na myśli wszelką posługę 
sakramentalną oraz „pracę słowem”, 
na ścieżkach rekolekcyjno-misyj-
nych, ale co będzie dalej, to czas po-
karze ;).
7. Co, według Księdza jest najważ-
niejszą misją kapłana we współcze-
snym świecie?
 Są nimi dwie rzeczywistości: 
głoszenie Słowa Życia oraz pojedna-
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Posyłam Was

nie grzesznego człowieka z dobrym 
Bogiem. W kwestii głoszonego sło-
wa, zawiera się także świadectwo 
wła-snego życia, natomiast w kwestii 
jednania człowieka z Bogiem ujęta 
jest modlitwa, post i jałmużna, czy-
li cała kapłańska działalność Jezusa, 
którą przekazał swoim uczniom. To 
właśnie uczniowie mają być bowiem 
alter Christus, działając in persona 
Christi. 
8. Czego się ksiądz najbardziej oba-
wia w swojej „pracy”?
 Jeszcze tak dokładnie to nie 
wiem. Na pewno coś takiego się 
znajdzie. Obecnie sądzę, że najbar-
dziej odpowiedzialna dla kapłana 
jest posługa w konfesjonale. Tam 
przecież, przy Bożej pomocy, ksiądz 
bada sumienie i zalewa je „balsamem 
miłosierdzia” (jak najlepszy lekarz 
dobiera on, najodpowiedniejszy lek 
na chorobę grzechu). To zadanie stoi 
przed każdym księdzem jako dar i za-
danie.    

9. Czego ksiądz oczekuje od ludzi, do 
których zostanie posłany?
 Otwartości, miłości i życz-
liwości – czyli zwykłego ludzkiego 
dobra, na które każdy człowiek za-
sługuje i którego każdy z nas ludzi 
pragnie dawać innym.
10. Co ksiądz chce dać ludziom?
 Pragnę przekazać ludziom 
„uśmiech kochającego Boga”;). 
Moim zdaniem zbyt jesteśmy ponu-
rzy, zamknięci tylko na siebie i przez 
to nieszczęśliwi. Chciałbym moją po-
sługą i postawą ukazywać jak bardzo 
Bogu na nas zależy i jak bardzo chce 
abyśmy byli szczęśliwi. Nie osią-
gniemy tego jednak bez Niego oraz 
bez pomocy sobie nawzajem. Bo jak 
mówi św. Ireneusz: Chwałą Boga ży-
jący człowiek, a życiem człowieka 
oglądanie Boga. Zatem chciałbym 
ludzi tak prowadzić przez życie, aby 
na końcu spotkali się z Życiem, które 
jest jedyną Drogą i jedyną Prawdą.

Błogosławieństo Prymicjanta
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16.07 - 19.07
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY

ks. dr Dariusz Jastrząb
23.07 - 26.07

REKOLEKCJE DLA MINISTRANTÓW
25.07 - 29.07

FILIPIŃSKIE DNI MŁODZIEŻY
06.08 - 09.08

LETNIE SPOTKANIA ORATORYJNE
ks. dr Adam Adamski COr

10.08 - 12.08
REKOLEKCJE O DOBREJ ŚMIERCI

ks. Dariusz Dąbrowski COr
16.08 - 18.08 
18.08 - 20.08

REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW
20.08 - 23.08

REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY
ks. dr Adam Adamski COr

27.08 - 30.08
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY

organizowane przez Kurię Metropolitalną
10.09 - 19.09

WCZASO-REKOLEKCJE DLA CHORYCH
29.09 - 30.09
06.10 -  07.10

VII FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ

ŚWIĘTOGÓRSKI 
DOM REKOLEKCYJNY

ZAPRASZA NA REKOLEKCJE
 DO KLASZTORU

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej. 
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:  

pod numerem (65) 572 00 14
lub pisząc na adres mailowy: 

sanktuarium@filipini.gostyn.pl 
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Malinowe marzenie
ciasto na lato bez pieczenia

Felicyta Antkowiak

Składniki:

•	 paczka	 sucharków	 (ok.	 20	 szt.	 pokruszyć,	 resztę	 ok.	 10-12	 szt.	
zostawić	w	całości)
•	400	g	Nutelli
•	1	serek	homogenizowany	waniliowy	
•	 500	ml	 śmietanki	 30%	 (schłodzonej)	+	 2	 łyżki	 cukru	+	 cukier	
waniliowy
•	2	torebki	śmietanfixa
•	maliny	–	ok.	0,5	do	0,75	kg		(świeże	lub	mrożone),	ale	mogą	być	
też	truskawki	lub	inne	owoce	–	wtedy	będzie	inne	marzenie	:)	
•	 2–3	 galaretki	 malinowe	 (lub	 inne	 w	 zależności	 od	 użytych	
owoców).

Wykonanie:

20	 sucharków	drobno	pokruszyć	 i	wymieszać	w	misce	 z	Nutellą,	
wyłożyć	na	dno	małej	blaszki	lub	naczynia.	Śmietankę	ubić	z	cukrem	
i	cukrem	waniliowym,	dodając	2	śmietanfixy	i	wymieszać	ją	z	serk-
iem	homogenizowanym,	następnie	wyłożyć	na	sucharki	z	Nutellą.	
Na	powierzchni	śmietanki	poukładać	całe	zostawione	sucharki.	Na	
to	wyłożyć	owoce	i	zalać	wystudzoną	galaretką.	Wstawić	do	lodówki	
do	zastygnięcia.	

Sm
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                            JUBILEUSZOWY AKT OFIAROWANIA 

                         MATCE BOŻEJ ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

   Świętogórska Różo Duchowna,
  Rodzicielko, białego jak śnieg Kwiatu 
  – Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga,
   w świętym Kościele katolickim, którego jesteś Matką,
  w jedności z naszym Papieżem Benedyktem XVI,

Arcybiskupem poznańskim Stanisławem
i wszystkimi, którzy przez wieki na Świętej Górze przychodzili do Ciebie,

a także w tym czasie pragną oddawać należną Ci cześć i wiernie Cię naśladować,

my dzieci Twoje 
obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w sakramentach Kościoła, 

świadomi obowiązków i godności naszego stanu, 
pragnąc coraz bardziej wzrastać w doskonałości

ofiarujemy się dzisiaj Tobie – na zawsze.

Mistrzyni życia duchowego, ofiarujemy Ci nasze dusze nieśmiertelne 
stworzone na obraz i podobieństwo Boże, abyśmy każdego dnia, i w każdej okoliczności 

życia, byli zjednoczeni z Bogiem przez łaskę i miłość. 

Matko uważnego spojrzenia, ofiarujemy Ci nasze ciała, które przez chrzest 
stały się świątynią Ducha Świętego, niech stają się narzędziem dobroci w służbie 

bliźnim, abyśmy przez mękę i krzyż Twojego Syna, 
dostąpili chwały zmartwychwstania.  

Przedziwnych cudów Matko, na tym szczególnym miejscu przez Ciebie 
wybranym i Tobie poświeconym, widzisz z nieba nasze cierpienia na ziemi, dlatego  

z ufnością prosimy: przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych  
i wyjednaj nam u Boga łaskę uzdrowienia z ran duszy i słabości ciała. 

Wielka Matko Boża, jak przez wieki wiadomym było, że w domu Twoich 
cudów na Świętej Górze, nie opuszczasz nikogo w potrzebie, tak i teraz pozwól nam 
Maryjo, doświadczyć dobroci Twojej, i nie dopuść odejść nam od wiary, nadziei  
i miłości, aby w mocy Ducha Świętego objawiła się nam cała prawda Ewangelii,  

i w ten sposób mogli wszyscy na Twój wzór, zajaśnieć świętością życia. 

Co niechaj sprawi, przez Twoje wstawiennictwo Bogarodzico Dziewico Maryjo, 
Wszechmogący Bóg w Trójcy Jedyny: Ojciec i Syn † i Duch Święty. Amen.


