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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy naszego pisma!
Rok Wielkiego Jubileuszu 500-lecia uznania cudowności miejsca, jakim jest Święta Góra obfituje w różnego rodzaju spotkania o charakterze
duchowym, intelektualnym i kulturalnym.
Kolejny numer „Świętogórskiej Róży Duchownej” w znacznej mierze
poświęcony jest uroczystościom, które były obchodzone właśnie w ramach
jubileuszu. Na łamach naszego pisma znajdziemy m.in. relację z sympozjum historyczno-mariologicznego, koncertu ku czci Róży Duchownej oraz
przede wszystkim z uroczystej Mszy Świętej, w czasie której gostyńskiemu
sanktuarium została przekazana Złota Róża od Papieża Benedykta XVI.
Niech te wspomnienia utrwalą w nas minione wielkie, historyczne wydarzenia, których byliśmy świadkami w naszej wspólnocie.
Jesień w naturalny sposób skłania nas do refleksji nad przemijaniem
i ulotnością ludzkiej egzystencji. U progu Roku Wiary, jakim 11 października br. Ojciec Święty ogłosi rok liturgiczny, pogłębiajmy naszą „przyjaźń”
z Chrystusem. Pomogą w tym kolejne artykuły w znanych nam już cyklach:
katecheza czy porady duchowe, jak również wspomnienie objawień w Fatimie, spojrzenie na życie św. Bernarda z Clairvaux czy świadectwa o mocy
modlitwy różańcowej. Ciekawym elementem tego numeru „Róży Duchownej” są także osobiste wspomnienia pielgrzymów, którzy odbyli pieszą wędrówkę do Santiago de Compostela i do Ziemi Świętej.
Życzymy wszystkim Czytelnikom, aby lektura naszego sanktuaryjnego czasopisma była nie tylko miłym spędzeniem czasu, lecz przede wszystkim
okazją do pogłębienia życia duchowego, także w perspektywie nadchodzącej
uroczystości Wszystkich Świętych i modlitwy za zmarłych. Niech Maryja –
Wspomożenie Wiernych, towarzyszy nam i otwiera nasze serca na wszystkie
dobre myśli, jakimi w artykułach dzielą się z nami ich autorzy.
			

ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym
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Aktualności
ks. Robert Klemens COr

„Czego Pani sobie życzy ode mnie?”
Tym pytaniem zaczynała się
każda rozmowa Łucji dos Santos
z piękną Panią ukazującą się na koronie dębu w dolinie Cova da Iria,
w małej portugalskiej miejscowości
o nazwie Fatima.
Maryja swoją odpowiedź
rozpoczynała zawsze tak samo: Odmawiajcie różaniec. Potem wskazywała dzieciom jeszcze inne konkretne polecenia, ale to jedno wezwanie
pozostawało niezmienne. Echo tego
maryjnego wołania rozbrzmiewa
nieustannie w wielu miejscach na
świecie, gdzie w szczególny sposób czczona jest Królowa Różańca
Świętego.
Miałem okazję doświadczyć
tej niezwykłej modlitwy pielgrzymując w połowie lipca szlakiem
wielkich objawień i sanktuariów maryjnych Europy.
Już od kaplicy Cudownego
Medalika w Paryżu towarzyszyła
nam, szeptana ustami małej grupki
ludzi z całego świata, modlitwa na
różańcu o opiekę Matki Najświętszej
nad pielgrzymim wędrowaniem.
Kiedy dotarliśmy do Lourdes, prócz procesji i błogosławieństwa chorych Najświętszym Sakramentem, drugim kulminacyjnym
momentem dnia jest wieczorna procesja ze świecami, w czasie której
omawiana jest kolejna część różańca. To wieczorne nabożeństwo gromadzi przy grocie objawień nieprzebrane rzesze pielgrzymów, którzy
z wybiciem godziny 21.00 ruszają
w długim pochodzie, rozświetlonym
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małymi płomykami świec, które
w czasie śpiewu Ave Maria podnoszone są nad głowy pątników, tworząc mieniący się kobierzec na cześć
Bogarodzicy. Kiedy milknie śpiew,
kolejne tajemnice zapowiadane są
przez głównego Celebransa, a następnie modlitwa podejmowana jest
przez grupy językowe, bądź narodowościowe. Serce się raduje kiedy na
całą aleję procesyjną rozlega się po
polsku: Zdrowaś Maryjo, gdyż Święta Maryjo odmawiają już wszyscy
pielgrzymi w swoich ojczystych językach. Niezwykła, objawiająca się
we wspólnej modlitwie, różnorodność, a zarazem jedność Kościoła.
I niesamowita moc łączenia ludzi
w tej modlitwie.
Kolejnym – równie wielkim
– doświadczeniem wspólnoty modlitewnej była Fatima, czyli miejsce, gdzie Maryja Łucji, Hiacyncie
i Franciszkowi objawiła siłę Różańca w walce o dusze narażone na karę
piekła.
Kiedy tłumy gromadzą się
na miejscu objawień, przed figurą
Matki Bożej i rozpoczynają modlitwę jest ona wielką, wielojęzykową
odpowiedzią na zaproszenie Pięknej
Pani. Tak jak niegdyś dzieci, dzisiaj
pielgrzymi ze wszystkich zakątków
świata chwytają w ręce różaniec
i modlą się wspólnie dołączając intencje osobiste i ogólne. Nabożeństwo w Fatimie kończy się niesamowitą procesją z figurą Madonny,
która niesiona na ramionach ludzi
okrąża plac przed bazyliką, jakby
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Dzieci z Fatimy: Hiacynta, Franciszek i Łucja
chciała w tym znaku pokazać zgromadzonym wiernym swoje zatroskanie o wszystkie strony świata i jakby
chciała dotrzeć do każdego zakątka,
nawet tego, który jest najdalej.
Doświadczywszy, ogarniającej cały świat i każdego pojedynczego człowieka, troski Pani z Fatimy
udaliśmy się do miejsca położonego wysoko we francuskich Alpach,
które Maryja wybrała na miejsce
spotkania z Melanią i Maksyminem biednymi, wiejskimi dziećmi. Kiedy
ukazała się zapłakana i siedząca na
ławce postać kobiety z twarzą ukrytą w dłoniach dzieci pomyślały, że
to jakaś matka bardzo niedobrze potraktowana przez swoje potomstwo.
A kiedy zaczęły rozmowę usłyszały
pytanie: czy dobrze się modlicie moje
dzieci? Bardzo szczerze odpowiedziały: Nie, proszę Pani, nie bardzo.
A Maryja zachęcała ich do odmawiania przynajmniej „Ojcze nasz”
i „Zdrowaś Maryjo”. Te dwie modlitwy połączone w paciorki różańca
towarzyszą, wędrującym wieczorną

porą po okolicznych wzniesieniach,
pielgrzymom. Modlitwa jak światełka zapalonych świec rozchodzi się
po górskich ścieżkach, a śpiew niesie się echem po halach. Przeżycie
mistyczne.
Wszystkie te spotkania z Różańcem pokazały mi niezwykłą uniwersalność modlitwy. Nie trzeba specjalnych umiejętności językowych,
niezwykłych predyspozycji duchowych, czy jakiś wyszukanych przedmiotów – wystarczy mieć wszystkie
palce u rąk, żeby się modlić dziesiątką Różańca. Proste i genialne!
Maryja przychodzi do nas
w rozpoczynające się październikowe dni, tak jak przyszła do Bernadety, aby razem odmawiać różaniec.
Przychodzi jak do dzieci z Fatimy
– zatroskana o zbawienie dusz ludzkich, przychodzi jak w La Salette, by
objawić, że różaniec jest ratunkiem
dla świata.
Chwytając go do ręki i pobożnie odmawiając odpowiedzmy na Jej
zaproszenie do wspólnej modlitwy.
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Małgorzata Germaziak

DZIADY

Zbliża się Dzień Wszystkich
Świętych. Jak co roku pójdziemy
odwiedzić groby naszych bliskich.
Przyniesiemy kwiaty, zapalimy znicze, odmówimy modlitwę. Następnego dnia po Wszystkich Świętych
jest Dzień Zaduszny, czyli dzień
wspominania zmarłych. Dla katolików i wielu innych chrześcijan jest
to dzień modlitw za wszystkich wierzących, którzy już odeszli z tego
świata.
Skoro Dzień Zaduszny jest
2 listopada, to dlaczego odwiedzamy
groby naszych zmarłych 1 listopada?
W Polsce pierwszy dzień listopada jest dniem wolnym od pracy, co
powoduje, że wiele osób podróżuje,
nawet na wielkie odległości, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Chociaż to święto ma charakter religijny, głównie katolicki, to wiele osób
innych wyznań, albo nie wyznających żadnej religii, również je obchodzi jako wyraz pamięci i oddania
czci oraz szacunku swoim bliskim
zmarłym.
Dzień Wszystkich Świętych
był dniem wolnym również w czasach PRL-u, ale oficjalnie starano
mu się nadać świecki charakter i nazywano tę uroczystość Dniem Zmarłych, Świętem Zmarłych, Dniem
Wszystkich Zmarłych. Władze komunistyczne odwoływały się tu do
dawnych kultów zmarłych, obchodzonych jeszcze przez naszych pogańskich przodków. Prawdopodobnie dlatego wielu Polakom, niezbyt
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mocno związanym z praktykami religijnymi, Dzień Wszystkich Świętych
kojarzy się dziś już tylko z odwiedzaniem grobów i paleniem zniczy.
Warto przypomnieć więc, genezę Dnia Wszystkich Świętych oraz
Zaduszek i wyjaśnić różnicę między
tymi dwoma świętami. Od jak dawna
trwa ta tradycja i czy wszędzie cmentarze są tak tłumnie odwiedzane jak
w Polsce?
Uroczystość Wszystkich
Świętych wywodzi się z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali
swe życie za Chrystusa, a których nie
wspomina się ani w kalendarzach liturgicznych, ani w kanonie mszy św.
Pierwotnie święto to obchodzono 13
maja (od III w.). Papież Grzegorz III
przeniósł tę uroczystość z 13 maja na
1 listopada. Prawdopodobnie było to
związane z wielką liczbą pielgrzymów, która przybywała do Rzymu,
aby uczcić świętych męczenników,
a których to pielgrzymów trudno
było wiosną wyżywić. Papież Grzegorz IV w 835 r. ustanowił dzień
1 listopada świętem nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Święto
Wszystkich Świętych przypomina
nam o tych wszystkich ludziach, których nazywamy świętymi, a którzy nie mają swoich osobnych dni
w kalendarzu liturgicznym. Czcimy w tym dniu nie tylko świętych
oficjalnie uznanych, ale również
wszystkich anonimowych wiernych,
którzy już przebywają w niebie. Mo-

dlimy się w tym dniu nie za nich, ale bliskich, którzy odeszli z tego świata
do nich prosząc o orędownictwo.
i oczekują na ostateczne pojednanie
2 listopada – dzień po uro- z Bogiem.
Dowody modlitwy za zmarczystości Wszystkich Świętych, Kościół katolicki obchodzi Wspomnie- łych spotykamy już w czasach biblijnie Wszystkich Wiernych Zmarłych. nych. Autor Drugiej Księgi MachaDzień szczególnej pamięci o naszych bejskiej chwali postępowanie Judy

Dziady, rys. Czesław Jankowski
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Machabeusza, który posłał pieniądze
do Jerozolimy, aby złożono za zmarłych ofiarę w świątyni. W Piśmie
Świętym Starego Testamentu, można również odnaleźć wzmianki
o zapisywaniu w specjalnych księgach imion zmarłych.
W s p o m n i e n i e Wi e r n y c h
Zmarłych, najpierw dla klasztorów
benedyktyńskich, ustanowił opat
z Cluny – Odilon w 998 r. jako przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. Na dzień
modłów za dusze zmarłych (stąd
nazwa Zaduszki, Dzień Zaduszny)
Odylion wyznaczył pierwszy dzień
po Wszystkich Świętych. Tradycja
ta rozpowszechniła się w całym Kościele dopiero w XIII w. W XIV w.
zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji, przy których
odmawiano modlitwy za zmarłych.
Piąta stacja miała miejsce w kościele, po powrocie procesji z cmentarza.
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego
zaczęła się tworzyć już w XII w.,
a z końcem XV w. była znana w całym kraju. Papież Benedykt XV w
1915r. zezwolił, by każdy kapłan
mógł tego dnia odprawić za zmarłych trzy msze św.: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich
wiernych zmarłych i według intencji
papieża.
Znamy już genezę powstania
obu świąt. Wiemy, że 1 listopada służy wspomnieniu tych, którzy są już
zbawieni, a 2 listopada to wsparcie
tych, którzy potrzebują naszych modlitw, bo jeszcze nie osiągnęli zbawienia. Wynika z tego, że na cmentarze, odwiedzać groby, powinniśmy
chodzić 2 listopada, a nie 1 i nastrój
jaki nam towarzyszy pierwszego
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listopada powinien mieć miejsce
dnia następnego.
Znając już genezę Dnia
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, warto poznać również pochodzenie różnych tradycji związanych
z tymi świętami. Kult zmarłych jest
stary jak ludzkość. W przeszłości
obrzędy i święta ku czci zmarłych
należały do najważniejszych i odprawiano je wiele razy do roku. Towarzyszyły im zawsze modły i ofiary,
a zwłaszcza ofiary z jadła i napojów.
Polskie, współczesne Zaduszki są
niejako przedłużeniem uroczystości
ku czci zmarłych odprawianych przez
naszych przodków. Zaduszkowym
obchodom kościelnym towarzyszyły
przez całe stulecia, różne, starsze niż
chrześcijaństwo wierzenia, zwyczaje
i obrzędy, zwłaszcza na wsi. Te dawne wierzenia i praktyki splotły się
w niezwykłą całość z religijnymi obchodami Kościoła.
W całej Polsce na terenach
wiejskich, aż do początku XX w.
istniał zwyczaj przygotowywania
w dniu 31 października różnych
potraw dla zmarłych. Wierzono bowiem, że w noc poprzedzającą Dzień
Zaduszny cienie zmarłych wychodzą
w procesji z cmentarza, udają się do
pobliskiego kościoła i słuchają tam
mszy, którą celebruje zmarły proboszcz. Wierzono powszechnie, że
w tę właśnie noc, dusze zmarłych
mogą odwiedzać swe domostwa.
Porządkowano więc nie tylko groby,
ale i domy. Pieczono też chleby, gotowano bób i kaszę, a na wschodzie
kutię z miodem i często wraz z wódką lub miodem zostawiano na noc na
stołach lub parapetach okiennych.
Na Podlasiu dla duszyczek gotowa-

no kisiel owsiany i pełną jego miskę
zostawiano na całą noc na stołach.
Wieszano też czysty ręcznik, obok
stawiano wodę i mydło, aby dusze
mogły się obmyć. Żeby dusze bez
przeszkód mogły wejść do swych
domostw na noc zostawiano uchylone furtki, drzwi i okna. Był to znak
gościnności, pamięci i życzliwości.
W zwyczaju było również nawoływanie dusz po imieniu. Wierzono,
że dusze doświadczają głodu i pragnienia, potrzebują wypoczynku
i bliskości krewnych. Obowiązkiem
żywych było zaspokojenie tych pragnień, gdyż rozgniewane czy obrażone mogły straszyć, wyrządzać
szkody, sprowadzić nieszczęście czy
przedwczesną śmierć. Po zapadnięciu zmro-ku, przez dwa kolejne dni:
1 i 2 listopada, zabronione było ubijanie masła, deptanie kapusty, maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie
sieczki, wylewanie pomyj i spluwanie. Zakazy te obowiązywały, żeby
przypadkiem nie rozgnieść, nie skaleczyć i nie znieważyć odwiedzającej
dom duszy. Czasami nawet palenie
w piecu było zabronione, bo wierzono, że również tą drogą dusze mogą
dostać się do domu. W całej Polsce
ugaszczano obficie żebraków i przykościelnych dziadów, ponieważ wierzono, że ich postać mogła przybrać
zmarła przed laty osoba.
Wiarę w obecność dusz
zmarłych na ziemi, w dniu ich święta
i obyczaj ugaszczania dusz, najdłużej zachowali mieszkańcy Kresów
Wschodnich i wyznawcy prawosławia. W ich domach w przeddzień
listopadowego święta przygotowywano różne potrawy oraz kutię (taką
samą jak ta wigilijna) i wraz z wódką stawiano na stole, aby w nocy

dusze zmarłych mogły się pożywić.
W dzień zaś wszystkie te potrawy
zanoszono na cmentarz i składano
na mogiłach, wylewając na nie również kilka kropli wódki. Zostawianie jadła na grobach było symbolem
wspólnoty z tymi, którzy już odeszli.
W dzisiejszych czasach obyczaj ten
można obserwować jeszcze na terenach wschodniej Polski, na Białorusi, Ukrainie i w części Rosji. Zwyczaj
biesiadowania przy grobie utrzymał
się również wśród Cyganów. Wśród
Romów istnieje mocna wiara w dusze, które mogą być złośliwe, więc
o zmarłym nie mówi się źle. Pijąc
wódkę, niezależnie od okazji, wylewa się pierwsze krople na ziemię,
mówiąc – „lekka ziemia zmarłym”.
Jeśli w trakcie biesiady wspomni się
osobę zmarłą, należy ulewając wódkę rzec „Niech mu ziemia lekką będzie”. To powiedzenie zresztą można usłyszeć od wielu starszych osób
( nie – Cyganów), kiedy rozmowa zejdzie na osobę zmarłą. Zresztą nasze
powiedzenie, że o zmarłych nie mówi
się źle, albo nie mówi się wcale, też
ma to samo źródło. We Wszystkich
Świętych i w Zaduszki Cyganie do
dziś gromadzą się przy grobach swoich bliskich zmarłych i przynoszą im
papierosy, które kładą na mogile, piją
wódkę i spożywają różne potrawy.
Nieraz grają zmarłemu jego ulubioną
melodię, wspominają go, opowiadają
dzieciom jaki był, co robił, co lubił,
a czego nie cierpiał. Jest to znak ich
pamięci i więzi ze zmarłą osobą, ale
też piękne przekazywanie tradycji
i wiadomości o przodkach.
Innym zwyczajem kultywowanym we wszystkich regionach
Polski było dawanie jałmużny i jedzenia dziadom kościelnym, czyli
żyjącym z kwesty i chodzącym od
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kościoła do kościoła pielgrzymom.
Wierzono, że modlitwa dziada będzie na pewno wysłuchana. Wierzono również, że żebracy ci są pośrednikami między światem żywych
i umarłych. Proszono więc, aby zechcieli pomodlić się za zmarłych
wymienionych z imienia. Za każdą
duszę wymienioną z imienia, dawano dziadom pieniądze i chleb (tyle
kawałków chleba, ilu zmarłych było
w rodzinie lub wcześniej tyle chlebków ilu było zmarłych). Jeszcze
w latach 30-tych XX w. znane były
specjalne rodzaje pieczywa, które rozdawano ubogim w zamian
za modlitwę w intencji zmarłych,
a pierwotnie będące przeznaczone
dla dusz. Przynoszono też pod kościół lub pod mur cmentarny gorącą
kaszę; bo w Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny zawsze
można było spotkać tam, siedzących
i modlących się głośno dziadów kościelnych.
Kolejnym powszechnym
zwyczajem było palenie na rozstajnych drogach i na cmentarzu
wielkich ognisk. Aby dusze mogły
ogrzać się przy nich, przed długą,
powrotną drogą w zaświaty. Ponadto
ogień miał chronić przed złymi duchami i upiorami. Ognie zaduszkowe
rozpalano zawsze na mogiłach osób
zmarłych gwałtownie i tragicznie,
a zwłaszcza na grobach samobójców pogrzebanych pod cmentarnym
murem. Ogień palony na ich grobach miał uniemożliwić upiorom
wyjście na świat. Przekazywano sobie później opowieści o spotkaniach
z duszami zmarłych, błąkającymi się
po lasach, cmentarzach i w pobliżu
kościołów. Szczególnie groźne były
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dusze potępione, które straszyły
przy mostach, młynach i na rozstajach dróg. W południowo-zachodniej
części Litwy, graniczącej z Polską do
dziś na terenach wiejskich zachował
się zwyczaj palenia na cmentarzu
wspólnego ogniska, przy którym,
po odwiedzeniu grobów mieszkańcy
wsi gromadzą się na zbiorowej modlitwie.
Dzień Zaduszny został ustanowiony jako przeciwwaga dla pogańskich zwyczajów i praktyk, a przecież
w polskiej tradycji Zaduszek jest
mnóstwo elementów pogańskich
świąt ku czci zmarłych przodków. No
cóż, jest powiedzenie, że jeśli czegoś
nie można się pozbyć, to trzeba to
polubić. W tradycji Kościoła istnieje
wiele obrzędów przejętych z praktyk
pogańskich. Skoro pewnych zwyczajów nie dało się wyrugować, to Kościół adaptował je do swoich potrzeb,
wprowadzał do swoich rytuałów
i nadawał im nowe znaczenie (zresztą nie tylko opisywane tu Zaduszki,
ale również datę Bożego Narodzenia
ustalono na czas przesilenia zimowego i obchodów ku czci boga światła).
Nasze Zaduszki są odpowiednikiem
pogańskich dziadów.
Dziady to zwyczaj Słowian
i Bałtów wywodzący się z przedchrześcijańskich obrzędów. Jego
zasadniczym celem było nawiązanie kontaktu z duszami zmarłych
i pozyskanie ich przychylności.
Dziady obchodzono dwa razy w roku
– wiosną i jesienią. Wiosenne święto zmarłych obchodzone było wedle
faz księżyca około 2 maja, jesienne
obchodzono z 31 października na
1 listopada lub 2 listopada. I tak
w niektórych regionach Dziady

rozpoczynano uroczystą modlitwą
w starej, niezamieszkanej chacie,
a następnie odprawiano je w konkretnych, uznanych za magiczne
miejscach np. na uroczysku, gdzie
według miejscowej tradycji dawno
temu znajdowało się miejsce cmentarne. W centralnym miejscu obrzędu
palono ognisko. Na prowadzącego
obrzęd wybierano starca i ubranego
w białą szatę guślarza. Wywoływali
oni kolejno zmarłych i karmili odrobinami postnego jadła moczonego
w mleku i miodzie. Wierzono, że
tego dnia zmarli wracają, żeby się
pożywić oraz że dusze trwają w zaświatach tak długo, jak długo żywi
pamiętają o nich. W czasie obrzędu obowiązywała zasada ciszy oraz
chusty okrywające twarze uczestników, żeby spojrzenia nie spowodowały porwania w zaświaty. Obrzęd
kończył się przed północą.
W XIX w. ten obrzęd zaduszny ku czci zmarłych antenatów
– czyli dziadów, z przywoływaniem
duchów, z przeznaczoną dla nich
ucztą obrzędową odprawiany był
jeszcze w niektórych rejonach Litwy,
Prus i Kurlandii oraz na wschodnich
kresach Polski. To właśnie w Solecznikach, miejscowości oddalonej
o 50 km od Wilna, Adam Mickiewicz 2 listopada 1821 r. oglądał obrzęd Dziadów. Obrzęd ten stał się
inspiracją dla wielkiego poematu narodowego pod tym właśnie tytułem.
Nasz wieszcz opisuje wzywanie dusz
w czasie obrzędu, który odbywa się
w opuszczonym miejscu kultu (kaplicy, kościele). Obrzędowi przewodniczy Guślarz, wzywający dusze
przebywające w czyśćcu, aby powiedziały czego im potrzeba do zba-

wienia i aby posiliły się z żywymi.
Choć miejsce obrzędu w mickiewiczowskich Dziadach to kaplica lub
kościół, to w rzeczywistości obrzędy
Dziadów za czasów chrześcijańskich
odbywały się w miejscach związanych z dawnymi pogańskimi ośrodkami kultu – na wzgórzach, wzniesieniach, pod świętymi drzewami,
czy w miejscach uważanych za święte. Czasem rzeczywiście miały miejsce na cmentarzyskach, przy grobach
przodków lub przy kaplicach, które
często były budowane na dawnych
miejscach kultu pogańskiego.
Dzisiaj wszystkie opisywane
wyżej praktyki, wierzenia i obrzędy
odeszły lub odchodzą w przeszłość.
Dawne zwyczaje, przywoływanie
zmarłych i ofiary z jadła i napojów
zastąpiły inne obrzędy, nabożeństwa
i modlitwy. W kościołach i na cmentarzach odprawiane są msze i odmawiane wypominki. Zniknęła instytucja kościelnego dziada. Jedzenie
zastąpiły kwiaty. Jedyną niezmienną
rzeczą jest palenie na grobach ognia.
Nie są to, co prawda ogniska lecz
znicze, ale w te dwa jesienne dni
i noce nasze cmentarze płoną blaskiem
tysięcy, milionów zniczy. Dzisiejsze kwiaty i znicze mają świadczyć
o naszej pamięci. Wierzymy, podobnie jak nasi przodkowie, że nasi
zmarli są w tych dniach szczególnie
blisko nas, bo przecież człowiek żyje
tak długo, jak długo trwa pamięć
o nim. Również zapalanie zniczy
w miejscu czyjejś tragicznej śmierci,
np. na poboczach dróg jest nieuświadomionym echem dawnych zwyczajów.
A jak obchodzi się te dwa listopadowe święta w innych krajach?
U naszych zachodnich sąsiadów za-
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leży to od wyznania? U luteranów
nie ma kultu zmarłych. Przy wielu
luterańskich nekropoliach znajduje
się dom, w którym mieszka osoba
opiekująca się cmentarzem.
W większości niemieckich
landów 1 i 2 listopada są normalnymi dniami pracy. Dlatego większość katolików odwiedza cmentarze
w pierwszy weekend po Wszystkich
Świętych. Odprawiane są wtedy nabożeństwa w cmentarnych kaplicach,
a kapłani święcą groby, na których
podobnie jak w Polsce płoną znicze.
Nie ma tradycji wypominek, kapłan
ogólnie modli się za wszystkich
zmarłych.
W krajach katolickich zwyczaje liturgiczne związane z Dniem
Wszystkich Świętych i Zaduszkami
są podobne, ale obyczaje wspominania zmarłych są odmienne i różnią się w zależności od regionu.
W Hiszpanii na przykład, groby są
odwiedzane, choć nie tak tłumnie jak
w Polsce.
W szczególny sposób świętuje się Dzień Zaduszny w Meksyku.
Co roku, już od ostatnich dni października, czuć praktycznie wszędzie
obecność zbliżającego się święta;
piekarnie wypiekają specjalny rodzaj
pieczywa zwany „chlebem zmarłych”, pojawiają się bogato udekorowane ołtarze poświęcone pamięci
bliskich, na ulicach i w sklepowych
witrynach kupić można świece i bukiety aksamitek (czyli turków, które
znamy z naszych ogrodów) potocznie zwanych „kwiatami zmarłych”,
wszechobecne stają się symbole
śmierci: kosy, trumny, trupie czaszki,
kościotrupy.
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Pierwszego listopada wieczorem cmentarze zapełniają się ludźmi.
Groby i cmentarne ścieżki przykrywają się dywanami pomarańczowych
płatków aksamitek, płoną świece,
w powietrzu unosi się dym, na grobach składane są ofiary dla zmarłych,
między innymi dar życia, chleb. Panuje atmosfera skupienia, ciszy,
gdzieniegdzie zakłócona tylko szeptami przedłużających się monologów, rozmów, modlitw. Czasem słychać żałobne śpiewy, rzadziej płacz.
Poza obrębem oddzielonego najczęściej murem cmentarza, przy zastawionych jedzeniem stołach, przy
dźwiękach muzyki, trwa fiesta. Ludzie chodzą, jedzą, piją, rozmawiają
ze sobą, śmieją się z opowiadanych
wspólnie historii. Obydwie przestrzenie, rytualnej bliskości ze zmarłymi
i karnawałowej bliskości z żywymi
współbiesiadnikami, współistnieją
ze sobą w sposób harmonijny, stanowiąc nierozerwalną całość, dostępną wszystkim przemieszczającym
się z jednego miejsca do drugiego,
przy poszanowaniu istoty charakteru
każdego z tych miejsc. Nieodłączną częścią meksykańskiego rytuału
Święta Zmarłych są bogato dekorowane ołtarze na cześć tych, którzy
odeszli. Ołtarze poświęcone bliskim
zmarłym, pojawiają się w niemalże
wszystkich domach i w wielu miejscach publicznych. Składane są na
nich, obok obowiązkowego wizerunku zmarłego, ofiary z pożywienia,
z przedmiotów codziennego użytku, czy z rzeczy ulubionych
przez zmarłego za życia.
Kościół wschodni wspomina
swoich zmarłych kilka razy w roku.
Na początek listopada przypada Dy-

mitrewskaja Roditielskaja Subbota,
tj. sobota poprzedzająca dzień św.
Dymitra. W tym dniu w cerkwiach
odbywają się uroczyste nabożeństwa żałobne w intencjach zmarłych,
zwłaszcza tych, którzy oddali życie
za wiarę i ojczyznę. Prawosławne dni
zaduszne mają miejsce w przedostatnią sobotę przed Wielkim Postem:
w 2, 3, i 4 sobotę Wielkiego Postu
i w sobotę przed Pięćdziesiątnicą
(Zesłanie Ducha Świętego). Najbardziej radosne święto poświęcone
pamięci zmarłych, tzw. Radonica,
jest obchodzone w drugi wtorek po
Wielkiej Nocy. Prawosławni wierni udają się wtedy na groby swoich
zmarłych, aby podzielić się z nimi
paschalną radością i pozdrowić słowami: Chrystus zmartwychwstał!
Zaprawdę zmartwychwstał!
A skąd się wziął zwyczaj
Halloween? Halloween wywodzi się
ze zwyczajów celtyckich. Obchodzone jest w nocy z 31 października na
1 listopada. W kalendarzu celtyckim
obchodzono w tych dniach jedno
z najważniejszych świąt – Samhain.
Wygaszano wtedy ogień na ołtarzach
i zapalano nowy. W wigilię tego
dnia obchodzono święto zmarłych.
Wydrążona dynia ze światełkiem
w środku, dla irlandzkich chłopów
oznaczała błędne ogniki, uważane
za dusze zmarłych. W latach 40-tych
XIX w. święto to zostało przeniesione na kontynent amerykański przez
irlandzkich imigrantów. Niestety,
jak wiele innych europejskich zwyczajów, trafiających na amerykański
grunt, zostało strywializowane i skomercjalizowane oraz sprowadzone
tylko do zabawy. Współczesna nazwa
jest przeróbką angielskiego All Hol-

lows Eve (czyli Wigilia Wszystkich
Świętych) z celtyckim Samhain.
Pamięć o zmarłych stanowi wartość dla wszystkich ludzi na
świecie; obecnie i w przeszłości.
Niech nadchodzące listopadowe dni,
będą dla nas okazją do zastanowienia się nad przemijaniem. Znajdźmy
czas na refleksję, także nad własnym
życiem, przeszłością i teraźniejszością. Kultywowanie pamięci zmarłych członków rodziny, to także ważna lekcja dla naszych dzieci. Pamięć
o zmarłych jest świadectwem naszej
tradycji, kultury i obyczajowości.
Jeśli chcemy, by w przyszłości nad
naszym grobem spotykali się nasi
potomkowie i inni krewni, to prowadźmy dzieci na cmentarze i opowiadajmy im o zmarłych babciach,
dziadkach, ciociach i wujkach. Jesteśmy odpowiedzialni za to, czy
w swoim dorosłym życiu nasze dzieci wybiorą Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny, czy będą wolały
zabawę i Halloween.
Odwiedzając w tym roku
groby naszych bliskich, przynosząc
kwiaty i zapalając znicze pamiętajmy
o naszych zmarłych również w modlitwie. Kwiaty i znicze są tylko materialnym dowodem naszej pamięci.
Kwiaty zwiędną, znicze się wypalą,
a co z tego mają nasi zmarli? Ofiarujmy naszym zmarłym coś naprawdę
wartościowego. Ofiarujmy im naszą
modlitwę; nasze modlitwy prywatne,
wypominki i zamówione Msze Święte.
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P R E N U M E R ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować

Świętogórską Różę Duchowną

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

Bądź na bieżąco z propozycjami kulturalnymi

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu

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

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

Z życia Sanktuarium
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Błażej Tobolski

W rytm serca Chrystusa
Blisko 800 ministrantów z 86
parafii wraz ze swoimi duszpasterzami przybyło 16 czerwca na Świętą
Górę w IV Archidiecezjalnej Pielgrzymce Ministrantów i Lektorów.
Punktem kulminacyjnym
pielgrzymki odbywającej się pod
hasłem „Powołani do służby w Kościele” była Msza św. sprawowana
w świętogórskiej bazylice pod prze-

aby tworzyć jedną wspólnotę gorących i pełnych miłości serc bijących
w rytm serca Chrystusa. Jednocześnie biskup zaznaczył, że właśnie
ministrantom w tym domu, którym
jest Kościół, przypada do spełnienia
szczególna rola. – Jesteście powołani
by być blisko ołtarza, wsłuchiwać się
w czytane podczas Eucharystii Słowo
Boże i na wzór Matki Najświętszej

Ministranci i Lektorzy w procesji liturgicznej
wodnictwem bp. Marka Jędraszewskiego. Tego dnia, na co zwrócił
uwagę w homilii biskup, przypadało
święto Niepokalanego Serca Maryi.
– Jej Serce stanowi wzór dla każdego z nas, jak powinny bić nasze
serca, aby biły takim samym rytmem
miłości do Boga i do ludzi, co Serce
Jej Syna – podkreślił kaznodzieja.
Przypomniał on także, że przeżywamy obecnie rok duszpasterski pod
hasłem: „Kościół naszym domem”
wyjaśniając, iż Kościół to wielkie
zgromadzenie ludzi ochrzczonych
i wierzących zatroskanych o to,

rozważać je w swoim sercu, to znaczy pytać się, co chce mi dzisiaj Bóg
przez te słowa czytań powiedzieć, do
czego mnie wzywa i powołuje − tłumaczył bp Jędraszewski. Ponadto,
jak zauważył, ministranci wraz z kapłanami są tak blisko ołtarza, na którym sprawowana jest dla zbawienia
świata Najświętsza Ofiara, że mogą
niejako usłyszeć to „nieustanne bicie
Serca Jezusa przenikniętego miłością do ludzi”. – Dlatego spoczywa
na was, tak jak na kapłanach, wielkie zadanie i odpowiedzialność, by
miłość Chrystusa mogła was ogar-
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niać, byście dzięki niej stawali się
dla świata świadkami odkupieńczej
miłości Zbawiciela i aby mogła ona
przemieniać najpierw was samych,
a potem innych ludzi – przekonywał
biskup.
Organizowane co dwa lata
archidiecezjalne pielgrzymki ministrantów, na przemian z pielgrzymkami ogólnopolskimi, stanowią, co
podkreślił ks. dr Andrzej Magdziarz,

duszpasterz Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej, „doskonałą
okazję do większego zintegrowania
wspólnoty ministranckiej”. Obecna
pielgrzymka, która zakończyła się
aktem oddania służby liturgicznej archidiecezji Matce Bożej Świętogórskiej, była także dziękczynieniem za
dar powołania ministranckiego.

Michalina Chmielarczyk

PARADOKSY WIARY, CZYLI...
BÓG NA WIELE SPOSOBÓW
Od 25 do 29 lipca na Świętej Górze odbywały się Filipińskie
Dni Młodzieży, czyli coroczne rekolekcje dla młodych z całej Polski.
W tym roku uczestniczyło w nich
ok. 60 osób, zarówno stali bywalcy,
jak również ci, którzy zawitali do
naszego sanktuarium po raz pierwszy. Organizatorami FDM-ów były
osoby należące do Duszpasterstwa
Młodzieży Oratoryjnej na Świętej
Górze, nad którymi pieczę sprawował proboszcz parafii świętogórskiej
– ks. Dariusz Dąbrowski COr.
Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w środę, czyli pierwszego dnia,
podczas wspólnej kolacji. Następnie
młodzi wzięli udział w eucharystii
i w pierwszym z trzech oratoriów,
które na stałe wpisały się już w program Filipińskich Dni Młodzieży.
Tego dnia nie mogło też zabraknąć
zabawy integracyjnej, która jest jedną z ulubionych części zjazdu dla
uczestników, za to niekoniecznie
dla księży i sióstr, którzy mieszkają
w klasztorze.

Na następne dni ustalony
był plan, który zawierał w sobie
m.in. konferencje prowadzone przez
ks. Dariusza, który zgodnie z tematem rekolekcji mówił o paradoksach wiary. Starał się odpowiedzieć
na trudne pytania i rozwikłać nasze
wątpliwości. Zwieńczeniem konferencji były prace w grupach, podczas
których młodzi dyskutowali i wspólnymi siłami dochodzili do mądrych
wniosków przedstawianych później
przed resztą uczestników.
W czasie FDM-ów nie zabrakło czasu na modlitwę. Młodzi,
wczesnym rankiem, gromadzili się
na modlitwie porannej, by dobrze
zacząć dzień. O godzinie 12.00 odmawiali modlitwę różańcową, natomiast o 15.00 koronkę do Bożego Miłosierdzia. W czwartkowy
wieczór uczestnicy rekolekcji mieli możliwość obejrzenia filmu pt.
Próba ogniowa, przedstawiającego
walkę małżeństwa o przetrwanie ich
związku, który doprowadził publiczność do łez i zachęcił do refleksji.
W piątek odbyło się czuwanie, na
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Radosna modlitwa w Bazylice Świętogórskiej
którym do młodzieży dołączyło się
oratorium dorosłych, by razem przeżywać piękny czas modlitwy, wyciszenia i spotkania z Bogiem. Podczas
tego wydarzenia każdy miał okazję,
przyjąć Pieczęć Boga Żywego, która
jest szczególnym znakiem ochrony
i błogosławieństwa przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
W sobotę na Święta Górę
przybył Pan Andrzej Kołakowski
z Gdańska, aby zaprezentować recital

Nie dajmy zginąć poległym (Z. Herbert) – pamięci tych, którzy nie upomną się o swoje prawa. W spotkaniu
tym uczestniczyli także mieszkańcy
Gostynia i okolic. W niedzielę po
ostatniej wspólnej eucharystii, obiedzie i pożegnaniu wszyscy wyjechali
do swoich domów, zapowiadając, że
za rok na pewno wrócą.

Błażej Tobolski

Zaufać Bogu do Końca

Bóg wybrał nas, byśmy promowali królestwo Boże w sercach
ludzi – przekonywał bp Grzegorz
Balcerek uczestników Archidiecezjalnej Pielgrzymki Ludzi Chorych,
Starszych i Niepełnosprawnych.
W dorocznej pielgrzymce
do sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej koło Gostynia, 15
września – w święto Matki Bożej
Bolesnej, przybyło blisko 2 tys. osób
z całej archidiecezji poznańskiej.

Ofiarowani Maryi
Wśród uczestników pielgrzymki byli m.in. pątnicy
z kilkudziesięciu parafii oraz
z Domów Pomocy Społecznej,
Domów Dziennego Pobytu i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Chorzy,
starsi i niepełnosprawni przyjechali
ze swoimi opiekunami i duszpasterzami, a na Świętej Górze posługiwali
im także młodzi wolontariusze ze
Szkolnych Kół Caritas. Bardzo się
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cieszę, że tylu nas przybyło do sanktuarium na Świętej Górze w roku
jubileuszowym, kiedy to przypada
500. rocznica uznania przez Kościół
cudowności tego miejsca. Chcemy dzisiaj zawierzyć Matce Bożej
sprawy naszej ojczyzny i Kościoła,
a także wszystkich chorych, starszych i niepełnosprawnych – zauważył witając pielgrzymów ks.Tomasz Ren, archidiecezjalny duszpasterz chorych, a zarazem zastępca
dyrektora poznańskiej Caritas, organizatora pielgrzymki. W związku

W wygłoszonej do ludzi chorych,
starszych i niepełnosprawnych homilii podkreślił, że to właśnie oni są
w sposób szczególny siłą Kościoła
poprzez swoją modlitwę i cierpienie ofiarowywane Chrystusowi.
Przypomniał również zgromadzonym, że nasze uświęcenie dokonuje się tam, gdzie każdego z nas Bóg
stawia w życiu, poprzez codziennie
trudności, które przeżywamy, a także
poprzez pełnienie w tych konkretnych warunkach naszego życia woli
Bożej, tak jak to czyniła Maryja. Ona

Chorzy w Bazylice Świętogórskiej
z jubileuszem jej uczestnicy odmówili pomogła Bogu wyrwać nas wszystteż Akt Ofiarowania się Matce Bożej kich z niewoli szatana, dlatego że nie
Świętogórskiej Róży Duchownej.
odmówiła Mu współpracy i zaufała
do końca – wyjaśnił biskup dodając,
Włączeni w walkę
że również my jesteśmy włączeni
Wszelkie intencje, z ja- w walkę z mocami ciemności i że
kimi przybyli do sanktuarium będziemy odpowiedzialni za to, czy
pątnicy, polecali natomiast Bogu w naszych sercach będzie panowało
poprzez wstawiennictwo Maryi królestwo Boże czy królestwo szapodczas uroczystej Mszy św., tana. Podkreślił jednocześnie, że
której w świętogórskiej bazylice budowanie królestwa Bożego tu,
przewodniczył bp Grzegorz Balcerek. na ziemi nie polega na ogłoszeniu
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Chrystusa królem Polski, ale na każdego dnia potwierdzać swoim
przyjęciu Chrystusa jako króla do postępowaniem – zaznaczył bp Balswojego serca. Ten wybór Chrys- cerek.
tusa na króla, musimy nieustannie,
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kl. Paweł Ogrodnik COr

Święto Matki Bożej Zielnej
15 sierpnia Kościół katolicki na całym świecie obchodzi uroczyście
wspomnienie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycja obchodów tego święta sięga V wieku
po Chrystusie, a ostatecznie została
usankcjonowana i ogłoszona jako
dogmat wiary przez papieża Piusa
XII – 1 listopada 1950 roku.
W polskiej (i nie tylko) tradycji uroczystość ta zwana jest również świętem Matki Boskiej Zielnej.
Nazwa ta nadana jest na pamiątkę
starochrześcijańskiej legendy głoszącej, że Apostołowie zamiast ciała
Maryi znaleźli kwiaty. Dlatego też
tego dnia w kościołach poświęca się
kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Związane
jest to z wiara, że zioła poświęcone
w tym dniu, za pośrednictwem Maryi, otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy natomiast tego dnia dziękują Bogu za
plony ziemi i ziarno, które zebrali
z pól.
Na Świętej Górze tradycyjnie
uroczystości odpustowe, związane
z pamiątką Wniebowzięcia, rozpoczęła wieczorna msza święta wigilijna 14 sierpnia. Przewodniczył jej, jak
i całym świątecznym obchodom, biskup pomocniczy diecezji legnickiej
– Marek Mendyk. Po jej zakończeniu
wszyscy wierni, niosąc w dłoniach
zapalone znicze, wraz z księdzem bi-

skupem, udali się na gostyński cmentarz, odmawiając po drodze różaniec
i śpiewając okolicznościowe pieśni.
Tam zostało odprawione nabożeństwo za zmarłych spoczywających
na gostyńskiej nekropolii, a wierni
złożyli znicze na grobach swych najbliższych.
Dzień 15 sierpnia, podobnie
jak w poprzednich latach, otworzyła
Msza Święta o godz. 6.00. Na każdej
Eucharystii święcone były wiązanki kwiatów, ziół i zbóż, które każdy
mógł także za dobrowolnym datkiem
otrzymać przed bazyliką.
Kulminacyjnym momentem
uroczystości, połączonych tradycyjnie z dożynkami powiatu gostyńskiego, była dziękczynna msza święta
przy ołtarzu polowym za bazyliką, w
czasie której bardzo licznie zgromadzeni wierni całego powiatu dziękowali za zbiory i modlili się za Ojczyznę. W podziękowaniu za urodzaj,
przedstawiciele gmin i parafii powiatu wnieśli tradycyjne wieńce żniwne
oraz ogromny bochen chleba.
Uroczystej liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp
Marek Mendyk z Legnicy. W swoim pasterskim słowie ks. bp przypomniał wiernym znaczenie święta
Wniebowzięcia NMP, jak i nawiązał
do naszej narodowej tradycji jaką
są dożynki. Wspomniał, że uro-
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Błogosławieństwo chleba przy Ołtarzu Polowym
czystość Wniebowzięcia nazywana
jest Świętem Matki Boskiej Zielnej.
W tym dniu wielu wiernych przynosi
do poświęcenia bukiety kwiatów, kłosy zbóż i owoce. (...) Utrzymała się
w naszym kraju piękna tradycja urządzania dożynek, które zwykle mają
charakter religijny i są połączone
z odprawianiem Eucharystii, w której dziękujemy Bogu za tegoroczne
plony zebrane z naszej ziemi.
Ksiądz biskup podkreślił
również, że należy szanować i odpowiednio wynagradzać ludzi pracujących na roli. Przypomniał, że
to mieszkańcy wsi byli największymi obrońcami naszej niepodległości
i narodowej tradycji, która w tym
dniu nabiera dla Polaków szczególnego znaczenia jako pamiątka i rocznica Cudu nad Wisłą.
Na zakończenie Eucharystii
zostały poświęcone wieńce żniwne
przyniesione do ołtarza, zboże na
zasiew oraz zaczyn na chleb, który

trzymali okoliczni piekarze. Mszę
Świętą zakończyło uroczyste błogosławieństwo i procesja z Najświętszym Sakramentem do bazyliki,
gdzie odśpiewano pieśń Boże coś
Polskę.
Następnie, już przy ołtarzu
polowym, rozpoczął się tradycyjny
obrzęd dożynkowy. Zgromadzonych
mieszkańców powiatu, obecnych kapłanów oraz przedstawicieli władz
różnych szczebli, powitał starosta
Andrzej Pospieszyński: Jesteśmy tutaj,(…) aby dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy, a piekarzom
za wspaniałe wypieki.
Ksiądz biskup wraz z przedstawicielami klasztoru i samorządowcami, podzielili się chlebem
dożynkowym z mieszkańcami oraz
rozdali rolnikom woreczki z poświęconym zbożem do zasiewu.
Powiatowe święto plonów
uświetniły występy wielu zespołów
ludowych i folklorystycznych, a tak-
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że koncert Orkiestry Świętogórskiej.
Na scenie pojawił się Biskupiański
Zespół Folklorystyczny z Domachowa, Zespół Tańca Ludowego „Krotoszanie” z Krotoszyna oraz Kapela
Ludowa „Malinczoki” z Piasków.
Każdy z przybyłych mógł
poczęstować się świeżym chlebem
z okolicznych piekarni i zjeść talerz
grochówki. Wokół bazyliki można

było pojeździć bryczką i obejrzeć
wystawione sprzęty rolnicze. Swoje stoiska posiadała także Gościnna
Wielkopolska i ZSR w Grabonogu.
Dzięki pięknej pogodzie ostatni goście opuszczali plac za bazyliką po
godzinie 16.00.
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Dominika Busza

wczasorekolekcje
dla chorych
Jak co roku w Gostyniu na
Świętej Górze, w dniach 10–19 września 2012 r., odbyły się wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych,
chorych, starszych i samotnych.
Wczasorekolekcje przygotowywane
są przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W organizacji wypoczynku pomagali klerycy Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego i Seminarium Duchownego Towarzystwa
Chrystusowego oraz siostry zakonne, ściśle współpracujące z grupą
świeckich wolontariuszy.
Taka forma wypoczynku dla
wielu chorych osób jest dobrym pomysłem na zrelaksowanie, a także
wyrwanie się z szarej rzeczywistości. Wielu z nich jest bowiem na co
dzień zamkniętych w czterech ścianach swego pokoju i przestrzeni choroby. Wczasorekolekcje stwarzają
takim osobą nowe możliwości: poznania ciekawych ludzi, zawierania
znajomości, przyjaźni, często nawet
między młodymi wolontariuszami
a starszymi. Dobrze i interesują-

co zorganizowany czas pozwala na
chwilę zapomnieć o chorobie i troskach dnia codziennego. Warto również podkreślić, iż wczasorekolekcje
to nie tylko kompleksowy odpoczynek fizyczny, ale też czas, w którym
wspólnotowo można zbliżyć się do
Boga. Duchowe umocnienie, które
chorzy otrzymują, jest niewątpliwie
największą zaletą. Wielu z nich właśnie Panu Bogu i Matce Bożej chce
zawierzyć swoje życie, oddać ból
i cierpienie.
Do stworzenia miłej i przyjaznej atmosfery w znacznej mierze
przyczynili się klerycy i wolontariusze. Ich młodość, zapał, chęci do niesienia pomocy i przede wszystkim
serce, które we wszystko włożyli,
przełożyło się na dobre samopoczucie wczasowiczów. Wspólne, urozmaicone wieczory przynosiły niewątpliwie dużo uśmiechu i radości.
Każdy dzień rozpoczynała msza św.,
a w ciągu dnia wszyscy spotykali się
na modlitwie.
Dwa dni spośród całych
wczasorekolekcji były w sposób
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Wspólny odpoczynek na Wirydarzu klasztornym
szczególny wyjątkowe. W piątek 14
września odbył się Festiwal „BEZ
BARIER 2012”. Nasza grupa wczasorekolekcyjna złożona z podopiecznych i wolontariuszy wzięła w nim
udział prezentująć słynną piosenkę
Rumpa rira. Z kolei w sobotę 15
września na Święta Górę przybyło
blisko 2 tysiące chorych, starszych
i niepełnosprawnych osób w ramach
Archidiecezjalnej pielgrzymki, zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Uczestniczyli
w niej pątnicy z kilkudziesięciu parafii oraz z Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziennego Pobytu
i Warsztatów Terapii Zajęciowej,
a także dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas.
Głównym punktem pielgrzymki była msza św. pod przewodnictwem bpa Grzegorza Balcerka. Pielgrzymi uczestniczyli też
w nabożeństwie lourdzkim i w jubileuszowym akcie ofiarowania się
Matce Bożej Świętogórskiej Róży
Duchownej. Zdjęcia można obejrzeć
na stronie Archidiecezji Poznańskiej:
www.archpoznan.pl.

Wspólnie spędzony czas dla każdego z uczestników był wyjątkowy i owocny. Opieka nad chorymi
uczyła wolontariuszy zrozumienia,
pokory, troski i empatii. Wyczuliła
ich na ludzkie cierpienie i smutek.
Dzięki wczasorekolecjom młodzi
ludzie czuli się potrzebni i zyskali
poczucie, iż zrobili coś dobrego dla
bliźniego. Z kolei dla podopiecznych
był to czas odpoczynku, swoistego
rodzaju przystanek w ich codziennym życiu, który pomógł im nabrać
sił na dalsze zmaganie się z chorobami. Radość, którą otrzymywali,
nawet najprostszy uśmiech ze strony
drugiego człowieka, gest, bądź zwykła rozmowa dawała im poczucie, iż
nie są odtrącani przez środowisko,
ale właśnie akceptowani i kochani takimi, jakimi stworzył ich Bóg.
Dziewięć wspólnie spędzonych dni
wszystkich do siebie bardzo zbliżyło, co wiązało się z niejedną łzą
w oku w czasie pożegnania. Budujące jest jednak to, iż za rok ponownie
będą mieli możliwość się spotkać.
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Świętej Góry
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23–24 czerwca 2012 roku
ks. Adam Adamski COr
ks. Henryk Brzozowski COr

SYmpozjum
historyczno-mariologiczne
Jubileusz 500-lecia uznania
przez bpa Jana Lubrańskiego nadprzyrodzonego charakteru zdarzeń
na Świętej Górze i zgoda na budowę
kaplicy oraz przekazanie naszemu
sanktuarium, za pośrednictwem następcy bpa Lubrańskiego – arcybpa
Stanisława Gądeckiego, Złotej Róży
Benedykta XVI, stanowiły kontekst
i inspirację również do refleksji naukowej (w aspekcie historycznym
i teologicznym) nad fenomenem tego
niewątpliwie Bożego dzieła jakim
jest Sanktuarium Świętogórskie.
W sobotę 23 czerwca 2012
roku, w przeddzień głównych uroczystości jubileuszowych, odbyło się
sympozjum naukowe zorganizowane
przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu i Kongregację Oratorium św.
Filipa Neri w Gostyniu. Patronatem
honorowym spotkanie to objął Metropolita Poznański i Wielki Kanclerz WT UAM arcybp Stanisław Gądecki.
Podczas trzech sesji skupiono się na historii maryjnego kultu i Sanktuarium Świętogórskiego,
zwrócono uwagę na materialne świa-

dectwa kultu oraz ukazano znaczenie
i oddziaływanie kultu maryjnego.
Podczas pierwszej sesji zaprezentowano następujące referaty:
• Historia papieskiego wotum Złotej Róży – prof. Kazimierz Dopierała
(PAN, UAM Poznań);
• Maria Rosa Mystica – historia
i teologia tytułu – o. dr hab. Adam
Wojtczak OMI (UAM Poznań);
• Filipini Świętogórskiego Sanktuarium w XVIII w. – o. dr Paweł
Zając OMI (UAM Poznań);
• Dzieje kultu maryjnego w świetle
najstarszych dokumentów i kronik – dr Rafał Witkowski (UAM Poznań);
• Prospekt wesoły jako przejaw religijności katolickiej w epoce nowożytnej – mgr Konrad Chwastek
(UAM Poznań).
Podczas drugiej sesji historycy sztuki skupili się na materialnych świadectwach kultu i omówili tematy:
• Zespół klasztorny na Świętej Górze jako perła baroku – dr Michał
Woźniak (UMK Toruń);
• Korony z obrazu Świętogórskiej
Róży Duchownej – mgr Renata Sobczak-Jaskulska (kustosz Muzeum

Pięćset lat Świętej Góry
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Uczestnicy sympozjum w Auli Świętogórskiej
Sztuk Użytkowych w Poznaniu);
• Obraz Świętogórskiej Róży Duchownej – mgr Joanna Dziubkowa
(historyk sztuki, Poznań);
• Świętogórskie plakietki wotywne
– ks. mgr Henryk Brzozowski COr
(UKSW Warszawa).
W czasie ostatniej sesji przedstawiano znaczenie i oddziaływanie kultu
maryjnego; w związku z tym wygłoszono następujące referaty:
• Czas pielgrzymowania – dr hab.
Katarzyna Marciniak (UAM Poznań);
• Rola Świętogórskiego Sanktuarium w rozwoju polskiej kultury muzycznej wczoraj i dziś – ks.
Jakub Przybylski COr (dyrektor Fe-

stiwalu Musica Sacromontana) oraz
Wojciech Czemplik (dyrektor artystyczny Festiwalu Musica Sacromontana);
• Duszpasterskie i kulturotwórcze
znaczenie sanktuarium na Świętej
Górze – ks. dr Zbigniew Starczewski COr (Prokurator Polskiej Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa
Neri).
Ten bardzo cenny i ciekawy
materiał naukowy zostanie opublikowany w specjalnej monografii poświęconej Świętej Górze i z pewnością będzie stanowił inspirację oraz
punkt odniesienia dla kolejnych inicjatyw badawczych.

Krzysztof Fekecz

Czerwcowy Koncet
ku czci Matki Bożej

W czerwcowa sobotę, poprzedzająca główne uroczystość obchodów 500-lecia uznania cudowność
Świętej Góry i przekazania złotej
róży papieskiej świętogórskiemu
sanktuarium, w bazylice odbył sie
koncert ku czci Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Koncert

ten był wstępem do uroczystości niedzielnych i jednocześnie był kontynuacją filipińskich tradycji muzycznych.
W trakcie imprezy szczelnie
wypełniająca bazylikę publiczność
miała okazję wysłuchać utworów
poświęconych Maryi, począwszy do
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Koncert w Bazylice Świętogórskiej
najstarszej polskiej pieśni religijnej
Bogurodzica po przez Ave Maryja
klasyków G. Verdiego, F. Schuberta
i G. Donizettiego, ale również prawykonanie tego utworu przez współczesnego kompozytora Andrzeja Henryka Bączyka. Melomani w usłyszeli też
dwie pieśni skomponowane do słów
Kazimiery Iłłakowiczówny przez
o. Karola Meisnera, benedyktyna
z pobliskiego Lubińskiego klasztoru, który był obecny na koncercie. Z wielkim zainteresowaniem
publiczność gostyńska wysłuchała utworu Alfonsa Szczerbińskiego, XIX-wiecznego kompozytora
urodzonego w Gostyniu. Koncert
uświetniło wykonanie Credo Józefa Haydna, fragmentu Benedictus
Krzysztofa Pendereckiego oraz fragment oratorium Znalezienie Krzyża
Świętego Feliksa Nowowiejskiego.
W finale koncertu – jak to powiedział
dyrygent, a jednocześnie prowadzący koncert – Bartosz Michałowski
me-lomani usłyszeli dwa utwory

Mozarta, tego „prawdziwego” Wolfganga Amadeusza fragment Nieszporów i „polskiego Mozarta” Józefa Zeidlera Veni Creator.
Przed publicznością, w poszczególnych utworach, zaprezentowali się także soliści Marzena
Michałowska – sopran, Antonina
Witajewska-Grzelak – mezzosopran,
Tomasz Krzysica – tenor, Łukasz
Wilda – tenor, Łukasz Kocur – bas,
Christophe Alvarez – organy oraz
wystąpiły zespoły: Kapela Świętogórska i Poznański Chór Kameralny,
a całość poprowadził jako dyrygent
i wygłosił słowo o muzyce Bartosz
Michałowski.
Na zakończenie koncertu publiczność nagrodziła wykonawców
wielkimi brawami, no i oczywiście
nie obyło sie bez bisów.
Warto jeszcze wspomnieć,
że przed koncertem obyła się krótka
promocja nowej, właśnie wydanej,
szóstej już płyty „Musica Sacromontana” nagranej w czasie VI Festiwalu
w 2011 roku.
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UROCZYSTe przekazanie
ZŁOTEJ RÓŻY BENEDYKTA XVI
DLA SANKTUARIUM
ŚWIĘTOGÓRSKIEGO
Dnia 24 czerwca 2012 r. odbyły się główne uroczystości dziękczynne za Jubileusz cudownego
w swojej mocy działania Boga na
Świętej Górze przez wstawiennictwo
Matki Bożej, z długo oczekiwanym
odsłonięciem Złotej Róży papieskiej
przy cudownym Obrazie.
W niedzielę 24 czerwca
w całej Archidiecezji Poznańskiej
czytany był List Pasterski Księdza
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
z okazji 500-lecia uznania cudów na
Świętej Górze, w którym m.in. zapowiedział, że: wraz z przekazaniem
papieskiej Złotej Róży dokonam aktu
zawierzenia Matce Najświętszej całej Archidiecezji Poznańskiej (jej
biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, świeckich). Będę równocześnie prosił Matkę Bożą Różę
Duchowną czczoną w Jej świętogórskim sanktuarium, aby wszystkim
wiernym wypraszała łaski niesienia
światu Chrystusa przez niezachwianą wiarę, silną nadzieję i gorącą miłość.
Główne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w bazylice
świętogórskiej o godz. 12.00. W tym
samym czasie na Placu św. Piotra
w Rzymie Ojciec Święty Benedykt
XVI pozdrowił, po modlitwie Anioł
Pański, uczestników uroczystości
w Gostyniu: Pozdrawiam Polaków.

Jednoczę się duchowo z arcybiskupem poznańskim, ojcami filipinami
i wszystkimi pielgrzymami, którzy
w Sanktuarium Matki Bożej w Gostyniu obchodzą 500-lecie jego istnienia. Dziękujemy Bogu za łaski,
jakimi w tym miejscu darzył kolejne
pokolenia przez przyczynę Maryi. Jej
opieka niech stale Wam towarzyszy!
Niech Bóg wam błogosławi!
W dziękczynnej koncelebrze pod przewodnictwem księdza
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wzięło udział ok. 50 kapłanów,
Wojewoda Poznański, Marszałek
Sejmiku Wielkopolskiego, Starosta
Gostyński i Nowotomyski, parlamentarzyści, przedstawiciele władz
samorządowych oraz wiele pocztów
sztandarowych i liczni pielgrzymi.
Najbardziej wzruszającym
momentem uroczystości było niewątpliwie odczytanie przez księdza
Arcybiskupa breve papieskiego,
przyznającego Złotą Różę naszemu
sanktuarium oraz odsłonicie papieskiej Róży przy podniosłych dźwiękach orkiestry i śpiewu Witaj
Gwiazdo morza. Ksiądz Arcybiskup
wygłosił homilię pt. W postaci róży
śnieżnobiałej, a po komunii św. dokonał aktu ofiarowania całej Archidiecezji Świętogórskiej Róży Duchownej.
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Homilia Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
podczas przekazania papieskiej Złotej Róży
dla sanktuarium świętogórskiego w uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela
na Świętej Górze 24.06.2012 r.
W POSTACI RÓŻY ŚNIEŻNOBIAŁEJ
W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Ta uroczystość w sposób szczególny podkreśla sam fakt narodzin proroka, który zapowiedział nadejście obiecanego Mesjasza, Jezusa Chrystusa.
1. NARODZINY JANA CHRZCICIELA
a. Narodziny Jana Chrzciciela były doprawdy nadzwyczajne. Wiele dzieci
przychodzi na świat każdego dnia, ale nie każde jest zapowiadane przez
anioła. Wielu ludzi świętuje swoje urodziny, ale nie wszystkie są wspominane przez dwadzieścia wieków. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga
i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.
Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już
posunięci w latach (Łk 1, 6-7). Narodziny Chrzciciela należą do szeregu
owych cudownych starotestamentalnych narodzin dziecka z niepłodnych
rodziców (Sara – Rdz 16, 1; Rebeka – Rdz 25, 21; Rachela – Rdz 30, 1),
których najlepszym przykładem są narodziny Samsona.
Mówi o nich Księga Sędziów: W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł
Pana ukazał się owej kobiecie mówiąc jej: «Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś,
ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się: nie pij wina ani sycery i nie
jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego
głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to
zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich» (Sdz 13, 2-5).
W takim opisie cudownych narodzin kryje się nie tylko zapowiedź niezwykłych dziejów tego, który ma się urodzić, ale nade wszystko stwierdzenie, że nie są one dziełem ludzkim, ale dziełem Bożym.
I chociaż z narodzinami każdego człowieka wiąże się stwórcza ingerencja
Boga, który w chwili poczęcia daje mu duszę nieśmiertelną, to jednak
z reguły właśnie rodzice „wyznaczają” moment narodzin dziecka. Z narodzeniem Jana Chrzciciela było inaczej. Tutaj rodzice – ze względu na
ich podeszły wiek – nie mogli już nic począć. Dlatego też narodziny Jana
odczytali jednoznacznie jako cud. Elżbieta nie miała wątpliwości, że to
Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią. W tych narodzinach jedynym
działającym był Bóg. Przypominają się w tym momencie słowa proroka
Izajasza: Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał
moje imię (Iz 49, 1).
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Czytałem gdzieś świadectwo pewnej kobiety, która po urodzeniu
pierwszego dziecka, nieoczekiwanie ponownie znalazła się w stanie błogosławionym. Wszyscy dookoła namawiali ją do zabicia dziecka, podając wiele argumentów, które wydawały się bardzo racjonalne: będzie ci
bardzo trudno być w ciąży i zajmować się równocześnie niespełna rocznym dzieckiem, masz trudną sytuację materialną, nie macie z mężem
własnego mieszkania i nie wiadomo kiedy je zdobędziecie. Nawet osoby
z najbliższego otoczenia były za „pozbyciem się” dziecka. Jednak owa
kobieta modliła się, a potem postanowiła: urodzę dziecko, wszystko jest
w ręku Boga! Urodził się syn, który był słabego zdrowia. Ochrzczono go
w pośpiechu z obawy, że umrze. Pan zachował go jednak przy życiu. Był
najlepszym uczniem w klasie, startował z sukcesami w konkursach i olimpiadach z wielu przedmiotów naraz. Po zdaniu matury z bardzo dobrym
wynikiem, wstąpił do seminarium duchownego i został księdzem. Zna
swoją historię i wie, że jego życie było zagrożone, że był niechciany przez
wszystkich, oprócz własnej mamy. Wie, że żyje tylko dzięki matce, która
posłuchała głosu Bożego. Nie jest to jednak dla niego powodem do złych
myśli, przeciwnie, on często powtarza: Mnie chciał Bóg! Żyję dzięki Niemu!
Pan zachował moje życie!
Przenikasz i znasz mnie, Panie, [...] Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, godne
podziwu są Twoje dzieła (Ps 139, 1.13-14).

b. W momencie narodzin Jana Chrzciciela Bóg wyznaczył mu określoną misję do wypełnienia. Przy obrzezaniu Zachariasz wyśpiewa kantyk,
w którym powita Chrzciciela jako proroka. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego
ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów,
dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce
nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze
kroki zwrócić na drogę pokoju (Łk 1, 76-79).
Inaczej mówiąc, Bóg wyznaczył Janowi rolę Głosu. Chrystus –
Słowo, które stało się ciałem – zanim sam przemówił, potrzebował Głosu.
I Jan o tym wiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską,
jak powiedział prorok Izajasz (J 1, 23).
W przepiękny sposób rozwinął tę myśl św. Augustyn:
„Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nic
oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale nie przynosi pożytku dla
serca.
Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca.
Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to,
co już istnieje w moim. W tym celu posługuję się głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć

do twojego serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo. Ten dźwięk
mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do twojego serca, a równocześnie
pozostaje i w moim sercu. [...]
Trudno jest odróżnić głos od słowa, toteż Jana uważano za Chrystusa. Głos utożsamiano ze słowem. Ale Jan wyznał, że jest tylko głosem
i nie chciał uchodzić za tego, którym nie był. Rzekł więc: Nie jestem Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem. Wtedy zapytano go: Kim więc jesteś?
I odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę dla Pana.
Głos wołającego na pustyni, głos przerywający milczenie, by prostować
drogę Panu. To znaczy: mój głos rozlega się po to, aby wprowadzić Pana
do waszych serc; lecz jeśli nie naprostujecie drogi dla Niego, to nie przyjdzie On tam, dokąd chcę Go wprowadzić.
Cóż jednak oznacza prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza prostować drogę? Uniżyć się. Patrzcie na przykład dany wam przez
Jana Chrzciciela. Ludzie uważają go za Mesjasza, ale on nie tai, że Nim
nie jest i nie karmi swojej próżności błędnym mniemaniem ludzi. Gdyby powiedział: Jestem Mesjaszem, jakże łatwo by mu uwierzono, skoro
brano go za Mesjasza, zanim jeszcze wypowiedział się na ten temat. Ale
on się tego wystrzega, mówi kim jest, uniża się i nie równa z Chrystusem.
Wie, skąd płynie dla niego zbawienie; rozumie, że jest tylko lampą, która płonie i świeci, i lęka się, aby ona nie zgasła za podmuchem pychy”
(św. Augustyn, Kazanie 293, 3).
2. ZŁOTA RÓŻA
Taką lampą, która płonie i świeci przez całe dzieje chrześcijaństwa jest również Maryja, Matka Zbawiciela. Ona to – „z pokolenia na
pokolenie” – świeci Ludowi Bożemu również tutaj, w sanktuarium na
Świętej Górze i pokazuje mu drogę do nieba.
Nieustanne orędownictwo Maryi za nami ma wielką moc w obliczu Pana. W Boskim świetle Maryja widzi wszystkie grożące nam niebezpieczeństwa i lituje się nad nami. Ci, którzy przemierzają burzliwe szlaki
tego świata i z ufnością wzywają Jej pomocy, są przez Nią wybawieni
z groźnego zamętu rozpętanych żywiołów i doprowadzeni do wybrzeży
ojczyzny niebieskiej. Ona nie tylko czuwa nad zbawieniem dusz, ale
z miłością niesie pomoc w potrzebach, przywraca zdrowie ciała i leczy
rany serca. W miejscach poświęconych Jej czci sprawia swoim pośrednictwem, że chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą,
niemym zostaje przywrócona mowa, uleczone zostają różne niemoce
i słabości. Przychodzą grzesznicy, biją się w piersi, wyznają swoje winy,
i otrzymawszy przebaczenie, powracają z radością do swoich domów.
Przychodzą także przygnębieni, strapieni i smutni, pogrążeni w rozpaczy,
zagubieni, obarczeni długami i nieszczęśnicy okryci hańbą i upodleni.
Ona nie odrzuca żadnego nędzarza; pełna miłosierdzia błaga za nimi swojego Syna, i w ten sposób odwraca od nich wszelkie zło (por. bł. Amadeusz, Kazanie VIII o NMP).
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Dante ukazuje naszym oczom ostateczny rezultat wstawiennictwa Maryi
– doskonałość, pełnię, wspólnotę zbawionych – Różę Mistyczną, w którą
układają się postacie aniołów i ludzi zbawionych:
Tak więc w postaci róży śnieżnobiałej te, co je swoją krwią Chrystus zaślubił, zastępy rajskie mi się ukazały. Tamte zaś, których lot się już zagubił
w chwale Onego, co blaskiem odziany i co je łaską swoją przyhołubił, Jako
rój pszczółek, co się na przemiany pogrąża w kwieciu i znowu powraca tam,
gdzie plon słodki na miód przerabiany,w kwiat ów zstępuje, co się ubogaca tylu
płatkami, by wzlecieć szczęśliwe tam, gdzie Kochanie się wiecznie rozzłaca”.
(Dante, Boska komedia. Raj, Pieśń XXXI, 1-12; tł. A. Świderska).
W tym sanktuarium na Świętej Górze przemożna opieka Matki
Najświętszej była żywo odczuwana przez wszystkich, którzy polecali się
Jej opiece. Potwierdza to XVII-wieczna publikacja ks. Surmatowskiego,
nosząca znamienny tytuł: Prospekt wesoły miłosiernych oczu Przenajświętszej
Maryi na smutne ludzkiej niedoli przypadki z Góry Ś[więtej] Gostyńskiej łaskawie obrócony albo zebranie cudów przy Obrazie Najświętszej Bogarodzicy
Panny przed Gostyniem doznanych. Wśród najczęściej wymienianych osób,
które doznały owych cudów wymienia się najpierw Adama Konarzewskiego. To on wzniósł tę wspaniałą bazylikę, jako wotum dziękczynne za
swoje uzdrowienie. Drugą wielką postacią, która została tutaj cudownie
uzdrowiona – jako małe dziecko – był bł. Edmund Bojanowski. Po tym
cudownym wydarzeniu wotum dziękczynne w postaci srebrnego oka Bożej Opatrzności złożyła w świętogórskim sanktuarium jego matka, Teresa
Bojanowska. On sam natomiast – jako wyraz swojej wdzięczności wobec
Boga, który poprzez Maryję dokonał w nim „wielkich rzeczy” – uczynił
takim wotum samego siebie. Oddał się całkowicie na służbę Wszechmocnego, służąc Mu w ubogich i małych w oczach tego świata, stając się dla
nich „serdecznie dobrym człowiekiem”.
Doniosłym zwieńczeniem nieprzerwanej historii łask i cudów,
dokonujących się na Świętej Górze, była uroczystość ukoronowania Obrazu Matki Boskiej Róży Duchownej koronami papieskimi – przez kardynała Augusta Hlonda i nuncjusza apostolskiego Francesco Marmaggi –
w czerwcu 1928 roku. W pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia –
w czerwcu 1978 roku – odbyły się uroczystości jubileuszowe, którym
przewodniczył kardynał Karol Wojtyła. Był to jego ostatni pobyt na Wielkopolskiej Ziemi przed wyborem na papieża w październiku tegoż roku.
Rzesze pielgrzymów, przyciągane – jakby magnesem – sławą dokonujących się na Świętej Górze cudów sprawiły, że 500 lat temu biskup
poznański, Jan Lubrański ustanowił specjalną komisję do zbadania ich
autentyczności. Wydany – w marcu 1512 roku – przez biskupa dekret
w pełni potwierdził nadprzyrodzony charakter dokonujących się tutaj
„wielkich rzeczy”, które Wszechmocny zdziałał za matczynym wstawiennictwem Róży Duchownej.

W związku z 500-letnią rocznicą tegoż dekretu, dzisiaj – w przeddzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia – przekazuję temu sanktuarium Złotą Różę, którą ofiarował Świętogórskiej Róży Duchownej Ojciec Święty Benedykt XVI.
Zwyczaj ofiarowania Złotej Róży sięga X wieku i jest zastrzeżony tylko
papieżowi. Róża ta – poświęcana przez niego w okresie Wielkiego Postu
– zapowiada radość zbliżającej się Wielkanocy. Wskazuje na nasze zmartwychwstanie. Podobne zadanie będzie odtąd spoczywać na tym sanktuarium. Także ono ma nas przybliżać do Zmartwychwstałego Chrystusa.
Na temat symboliki róży wypowiadał się już ponad pół wieku
temu pionier ruchu liturgicznego w Austrii, ks. Pius Parsch: W czwartą
niedzielę Wielkiego Postu, bezpośrednio przed niedzielą Męki Pańskiej, panuje
w Kościele nastrój radosny. Niedzielę 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 tylko na cierpienie i radość macierzyństwa, na
wesele i troski matczyne.
To pomieszanie wesela i boleści ukazuje nam dziś Kościół pod
postacią róży. W dawnym Kościele wierni dawali jedno drugim róże
w upominku. W dniu dzisiejszym papież poświęcał złotą różę i w kazaniu
wyjaśniał symboliczne jej znaczenie.
Przede wszystkim widać w róży piękne połączenie radości z cierpieniem, obok kwiatu bowiem są i kolce. Czyż nie jest to wspaniałe zjawisko w przyrodzie, że najpiękniejszy z kwiatów, sama tylko róża – królowa kwiatów, otoczona jest kolcami? W tym właśnie kryje się symbol
o głębokim znaczeniu.
Krzak róży jest pięknym symbolem okresu wielkanocnego, zawiera on bowiem dwa zupełnie różne nastroje: głęboki żal pokuty i serdeczną radość z powodu Wielkanocy. Najpierw wyrastają kolce, a potem rozkwitają róże. Najpierw musimy przebyć ciernisty okres Wielkiego 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.
Podobnie było w życiu Zbawiciela; można je także przyrównać
do róży. Życie zewnętrzne Chrystusa było jak krzew pokryty kolcami;
w czasie swej męki miał skroń spowitą w koronę cierniową; wokół drzewa
krzyża piął się ten krzew ciernisty. Dopiero w zmartwychwstaniu rozkwitły róże. Dla Chrystusa jednak męka nie była celem sama w sobie:
była jedynie środkiem do zbawienia, punktem przeprawy, bramą do
zmartwychwstania zarówno Jego, jak i wszystkich dzieci Bożych. W ten
sposób, więc krzak róży opowiada nam o cierpieniach i radościach Zbawiciela.
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 samego siebie, oto pierwszy ostry kolec.
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A drugi – wziąć krzyż na barki swoje. Tym krzyżem jest twoje własne
życie ze wszystkimi cierpieniami, obowiązkami, ciężarami. Ale wtedy
Pan obiecuje ci kwiat róży: Kto tu zatraca ziemskie życie swoje, ten odnajdzie
prawdziwe boskie życie”. Róża zapowiada nastanie świętej wiosny, która obecnie budzi się w naszej duszy. Jak wiosna w przyrodzie rozwija nowe życie, tak
i święta wiosna rozbudzi w Kościele Boże życie łaski. Katechumeni, pokutnicy
i wierni tęsknią do Wielkanocy, do życia, życia w całej pełni. Oto najwyższa
radość!” (P. Parsch, Rok Liturgiczny. Okres Wielkanocny, t. II, Poznań
1956, s. 144-145).
Świętogórska Złota Róża jest czwartą z tych, które znajdują się
w Polsce. Pierwszą ofiarował sanktuarium na Jasnej Górze Ojciec Święty
Paweł VI w 1966 roku z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski. Ponieważ władze komunistyczne nie dopuściły wtedy do jego wizyty w naszym kraju,
przywiózł ją dopiero Benedykt XVI w 2006 roku. Na Jasnej Górze jest
także Złota Róża, którą w 1979 roku ofiarował Ojciec Święty Jan Paweł
II. Ten sam Papież w 1987 roku przekazał Złotą Różę dla sanktuarium
Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Polsce jest jeszcze jedna
Róża papieska. Jest nią – jedyna tego rodzaju na świecie – Czarna Róża,
którą w 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI przekazał Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Wraz z przekazaniem papieskiej Złotej Róży dokonam aktu zawierzenia Matce Najświętszej całej Archidiecezji Poznańskiej (jej biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, świeckich). Będę równocześnie prosił Matkę Bożą Różę Duchowną czczoną w Jej świętogórskim
sanktuarium, aby wszystkim wiernym wypraszała łaski niesienia światu
Chrystusa przez niezachwianą wiarę, silną nadzieję i gorącą miłość – podobnie jak niosła Go światu Maryja oraz patron dnia dzisiejszego, św. Jan
Chrzciciel.
Na koniec wyrażam moje gorące pragnienie, aby dzisiejsze uroczystości pogłębiły u wszystkich Archidiecezjan cześć i dziecięcą miłość
do Matki Najświętszej, która nam w wierze przewodzi i która nas bezbłędnie do Swego Boskiego Syna prowadzi.
ZAKOŃCZENIE
Tak więc niech Złota Róża – symbol Pana Jezusa, Najświętszej
Maryi Panny, świętych i Kościoła Bożego, w którym źli pomieszani są
z dobrymi, grzesznicy ze sprawiedliwymi, podobnie jak zapach róży
z kolcami – przyczyni się do spotęgowania naszej miłości do Zbawiciela
i Kościoła świętego.
Pełni wdzięczności, módlmy się na koniec do Róży Mistycznej:
Boże, Ty wybrałeś Najświętszą Maryję Pannę na mieszkanie godne swojego Majestatu i przyozdobiłeś Ją prawdziwą pięknością, spraw, abyśmy oddając należną Jej cześć i wiernie Ją naśladując, zajaśnieli świętością życia.

JUBILEUSZOWY AKT OFIAROWANIA
MATCE BOŻEJ ŚWIĘTOGÓRSKIEJ
ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
KSIĘDZA ARCYBISKUPA
STANISŁAWA GĄDECKIEGO
METROPOLITY POZNAŃSKIEGO
Świętogórska Różo Duchowna,
Rodzicielko Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga,
w jedności z naszym papieżem Benedyktem XVI, i wszystkimi, którzy przez wieki przychodzili do Ciebie na Świętą
Górę, a także obecnie pragną oddawać należną Ci cześć
i wiernie Cię naśladować, my Twoje dzieci
wierni Archidiecezji Poznańskiej
ofiarujemy się dzisiaj Tobie – na zawsze.
Mistrzyni życia duchowego, ofiarujemy Ci naszą duszę
nieśmiertelną, stworzoną 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 ciało,
które przez chrzest stało się świątynią Ducha Świętego, niech staje się narzędziem dobroci w służbie bliźnim, abyśmy przez mękę i krzyż Twojego Syna, dostąpili
chwały zmartwychwstania.
Matko przedziwnych cudów, na tym szczególnym miejscu przez Ciebie wybranym i Tobie poświęconym 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
duszy i ciała.
Wielka Matko Boża, jak przez wieki było wiadomym, że
na Świętej Górze nie opuszczasz nikogo w potrzebie, tak
i teraz pozwól nam doświadczyć Twojej dobroci, i nie
dopuść upaść wierze naszej i nadziei naszej, aby w mocy
Ducha Świętego objawiła się nam cała prawda Ewangelii, i abyśmy w ten sposób mogli – na Twój wzór –
zajaśnieć świętością życia.
Co niechaj sprawi wszechmogący Bóg w Trójcy Jedyny:
Ojciec i Syn † i Duch Święty. Amen.
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SYMPOZJUM MARIOLOGICZNE

KONCERT KU CZCI RÓŻY DUCHOWNEJ
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Z życia Parafii
Magdalena Janicka

Świętogórska pielgrzymka na wschód
Już po raz trzeci odbyła się
Pielgrzymka Parafii Świętogórskiej
do sanktuariów maryjnych w naszej
ojczyźnie. Odbyła się ona w dniach
17–19 sierpnia br., kiedy to pod przewodnictwem księdza proboszcza Dariusza Dąbrowskiego COr, wyruszyliśmy tym razem na wschód Polski.
Pierwszem przystankiem na naszym pielgrzymkowym szlaku był
Niepokalanów. W kaplicy świętego
męczennika Maksymiliana Kolbego uczestniczyliśmy we mszy św.,
a następnie, w muzeum, zapoznaliśmy się z historią tego miejsca poświęconemu Niepokalanej oraz z pamiątkami po św. Maksymilianie.
Następnie ruszyliśmy w dalszą trasę i wieczorem dotarliśmy do
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Leśnej Podlasce. Ciepło
powitał nas przeor klasztoru pauliń-

skiego – o. Jan Tyburczy. Po zakwaterowaniu i kolacji zapoznaliśmy się
z historią tego sanktuarium. Ze szczególną uwagą podziwialiśmy, małych
rozmiarów (29x31cm), cudowny wizerunek Matki Bożej wykonany w
piaskowcu. Przy kościele znajduje
się kaplica ze studnią, przy której rosła grusza, na której znaleziono płaskorzeźbę. Oczywiście wielu z nas
obmyło się w cudownej wodzie.
Kolejnego dnia po śniadaniu
wyjechaliśmy do Jabłecznej, gdzie
zwiedziliśmy prawosławny Monaster św. Onufrego, a następnie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej
Kodeńskiej. Przywitał nas tam znajomy z Szelejewa br. Wiesław Ratajczak – Oblat Maryi Niepokalanej. Po
mszy św. przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, zwanej również
Matką Jedności, wraz z przewod-

Pielgrzymi w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej

niczką, udaliśmy się do pięknych
ogrodów klasztornych, które kiedyś
należały do rodu Sapiehów. Podczas spaceru po ogrodzie, w którym
rosły zioła różnego rodzaju dopisywała nam piękna pogoda. Była tam
też kaplica, w której można było
w skupieniu pomodlić się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po wieczornym powrocie do
Leśnej Podlaskiej urządziliśmy jeszcze ognisko, aby w miłej atmosferze,
przy wspólnych śpiewach, spędzić
sobotni wieczór.
Ostatniego dnia naszej pielgrzymki uczestniczyliśmy we mszy
św. w leśniańskim sanktuarium, aby
po śniadaniu i pożegnaniu z paulinaJasiek Nowak

mi wyruszyć na Świętą Górę – Grabarkę. Tego dnia to prawosławne
sanktuarium przeżywało oblężenie
z powodu wizyty Patriarchy Moskiewskiego Cyryla. Pomimo tłumów zobaczyliśmy górę pełną krzyży i przekonaliśmy się jak świętują
chrześcijanie prawosławni.
Ta trzydniowa pielgrzymka
była niewątpliwie wspaniałym przeżyciem dla nas wszystkich. Zobaczyliśmy wiele zjawiskowych miejsc,
w których mogliśmy oddać się skupieniu i modlitwie. Miejmy nadzieję,
że za rok znów wyruszymy na pielgrzymkowy szlak, aby poznać wspaniałe zakątki Polski, które umacniają
naszą wiarę.
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Wyjazd ministrantów do Kudowy-Zdróju

W drugiej połowie wakacji ministranci świętogórscy wraz
z opiekunami: ks. Pawłem Bogdanowiczem COr oraz z kl. Pawłem
Ogrodnikiem COr, odwiedzili Kudowę-Zdrój.
Hurrrrrrrra! A jednak jedziemy! Mimo drobnych problemów organizacyjnych i finansowych jedziemy na wypoczynek.
Zebraliśmy się rano w bazylice na mszy św., a zaraz po jej zakończeniu poszliśmy na świętogórskie
śniadanie. Już podczas niego nie mogliśmy się doczekać wyjazdu. Kiedy
pakowaliśmy torby i bagaże do busa
podszedł do nas ks. proboszcz, który podzielił się z nami „dobrym słowem”. Przez całą drogę było strasznie wesoło.
Pierwszy przystanek to kościół pw. św. Jadwigi w Trzebnicy.
Byliśmy oszołomieni architekturą
tego miejsca. Następny przystanek
zaplanowaliśmy w Bardzie Śląskim.

W tym miasteczku znajduje się olbrzymia ruchoma szopka. Zaraz po
jej obejrzeniu weszliśmy na Górę
Bardzką, gdzie jest „Biały Krzyż”.
Następnym etapem wycieczki była
już Kudowa. Po przyjeździe nasi
opiekunowie rozdzielili nam pokoje. Trochę czasu na rozpakowanie
i pyszna obiadokolacja.
Następnego dnia, po modlitwie w kaplicy i oczywiście śniadaniu
(to informacja dla naszych Mam), poszliśmy na Błędne Skały. Mimo trudów związanych z dojściem do tego
miejsca i przeciskaniem przez trudne
i wąskie przejścia należy stwierdzić,
że zachowaliśmy się jak prawdziwi
skauci. Wszyscy dali radę. Może nie
był to wymarzony dzień, ponieważ
w czasie drogi powrotnej dopadła
nas burza, ale nikt się tym zbytnio
nie przejął, a deszcz umył nam buty
i dzięki temu nie musieliśmy ich sami
szorować jak rok temu . Zmarnowani dotarliśmy do naszego „domu

Z życia Parafii
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Ministranci wraz z opiekunami na górskim szlaku
pielgrzyma” na obiadokolację. Nie
wspomniałem jeszcze, że siostry
Elżbietanki wspaniale gotują. Zjedliśmy posiłek i odmówiliśmy różaniec.
Jeszcze tylko msza św. w kaplicy
i do łóżek. Czas umykał nam szybko,
a umilaliśmy go sobie na wspólnych
grach i zabawach.
Następnego dnia wejście
na Szczeliniec Wielki – najwyższy
szczyt Gór Stołowych. Trasa była
ciut trudniejsza i bardziej stroma
niż na Błędnych Skałach, ale mimo
to daliśmy radę i zdobyliśmy go
w świetnych humorach. Tam odprawiliśmy msze św. Następnie pojechaliśmy zwiedzić Fort Karola. Nie
była to długa podróż, ale mając już
w nogach wyprawę na Szczeliniec,
wymęczeni dotarliśmy do celu. Fort
to piękne widoki na cały Karłów
i okolice. Szkoda, że teraz niewiele
z niego zostało. Drogą Stu Zakrętów,
z dreszczykiem emocji dojechaliśmy do Kudowy. Zdecydowanie był
to najtrudniejszy szlak z jakim się
zmierzyliśmy w tym roku. Zaraz po
przyjeździe do naszego domu pielgrzyma wykąpaliśmy się i zjedliśmy
obiadokolację. Wszyscy zasnęliśmy
umęczeni jeszcze przed ciszą nocną.

Następny dzień to wyjazd
do Wambierzyc, miejscowości słynącej z ok. 100 kaplic i 12 bram,
znajdujących się na terenie miasta na górze Kalwarii i górze Tabor
z XVII w. Zaraz po zwiedzeniu bazyliki i odprawieniu w niej mszy
św. pojechaliśmy na obiad, a po nim
i krótkim odpoczynku poszliśmy na
basen. Zjeżdżalnia, basen sportowy
i sauny pomogły nam odpocząć od
trudów wspinaczki po dolnośląskich
szczytach. Po powrocie z basenu
siostry już czekały z kolacją. Zaraz
po niej różaniec i ostatnia, zielona
noc, która minęła tak szybko, że nawet się nie spostrzegliśmy. Powrót
z Kudowy minął bardzo szybko. Do
domu zawsze jest bliżej. Po drodze zwiedzaliśmy jeszcze twierdzę
w Kłodzku oraz Lubiąż (zespół klasztorny), który jest drugim co do wielkości obiektem sakralnym na świecie. Powierzchnia samych dachów
zajmuje 2,5 ha, długość fasady ma
223 m i jest najdłuższa w Europie.
A teraz co? Bierzemy się do
pracy i zbieramy punkty i pieniądze
na kolejny wyjazd. A za tegoroczny
– dziękujemy księdzu proboszczowi
i wszystkim życzliwym parafianom.

Z życia Parafii
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ks. Tadeusz Badura COr

Zachować

pamięć serca!

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie
wszystkie te wspomnienia w swym
sercu. Jezus zaś czynił postępy
w mądrości, w latach i w łasce u Boga
i u ludzi (Łk 2, 51-52).
Nie można zostawać w Jerozolimie. Trzeba wracać. Wszyscy
doświadczamy niezwykłych miejsc
i przeżywamy wyjątkowe chwile, ale
potem trzeba wracać do codziennego
życia i podejmować trudy zwykłego
dnia. Również Jezus powraca z Matką
i Józefem do Nazaretu, miasta mało
znaczącego, a nawet pogardzanego:
Czyż może być co dobrego z Nazaretu? (J 1, 45). Ale Jezus nie wraca
z Jerozolimy do Nazaretu już taki
sam, jak z niego wyszedł. Doświadczenie w Jerozolimie ukształtuje całe
Jego życia w Nazarecie. Od tej pory
postanawia świadomie i dobrowolnie
pełnić wolę Ojca. Ten wybór wyraził
w świątyni poprzez pewnego rodzaju
zerwanie z dotychczasowym życiem
rodzinnym, któremu do tej chwili
bez sprzeciwu i z uległością się poddawał. Teraz powraca do Nazaretu
w imieniu Ojca i przez Niego posłany, a nie tylko z woli człowieka. Motywem posłuszeństwa rodzicom będzie odtąd wolny wybór wypełniania
woli Ojca, a dom w Nazarecie będzie
odtąd Domem Ojca, tak jak była nim
Świątynia Jerozolimska.
Takie jest znaczenie chrześcijańskiego posłuszeństwa. Poddanie
się woli pana jest cechą niewolnika.
Nawet posłuszeństwo sługi wobec

swego pana nie jest wzorem posłuszeństwa woli Ojca. Ono sięga dalej.
Jest pragnieniem serca, aby pełnić
wolę Ojca. Zamysł Boga wobec każdego człowieka, powinien stać się
pragnieniem jego serca, jego własnym pragnieniem. Na tym polega
teraz posłuszeństwo Syna, znającego
plan Ojca i wchodzącego w pełne
zjednoczenie z Nim na całej mocy
wolności i własnego wyboru.
Jakie jest nasze posłuszeństwo Bożej woli? Czy jest to posłuszeństwo niewolnika, sługi, przyjmującego wszystko biernie, bez
radości, jako tylko smutny obowiązek? Gdzież jest nasza miłość, która
chce być jedno z Ojcem?
Życie w obecności Boga!
Również Maryja powróciła do Nazaretu nie taka sama, jak
z niego wyszła na pielgrzymkę do Jerozolimy. Matka nie przeżywała już
w ten sam sposób obecności Jezusa
w swoim domu i rodzinie. To doświadczenie bolesnej trzydniowej rozłąki
z Synem musiało Ją w pewnym sensie
czegoś pozbawić i uświadomić Jej na
nowo, że życie z Bogiem jest kruchą,
delikatną, a wciąż odnawianą łaską,
a nie trwałą zażyłością i umiejętnością, ani tym bardziej czymś co się
należy. Po odnalezieniu obecności
Jezusa Jej przeżywanie ufności Bogu
stało się inne, bardziej pokorne. To
było teraz nieustanne przeżywanie,
pełne prostoty, obecności Boga. Niezrozumiałe doświadczenie ze świątyni Jerozolimskiej otrzymywało
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Święta Rodzina w Studziannie (kościół księży filipinów)
codziennie głębsze znaczenie, ale pozostawało ciągle tajemnicą, nieustannie obecną w świadomości Jej serca.
Maryja, Józef i Jezus żyli w jawności i szczerości przed Bogiem. A to
zakłada niewypowiadalną ludzkim
słowem zażyłość. Była to nieustanna
prostota życia z Bogiem, wśród codziennych zajęć i wśród ludzi.
Życie wśród ludzi!
Jezus, Maryja i Józef nie wybrali sobie ani sąsiadów, ani krewnych, ani też przyjaciół. Żyli wśród
ludzi akceptując ich takimi, jakimi
oni byli. Jezus nie wycofał się ze
świata. Ani On, ani Jego Matka, ani
Józef nie żyli w Nazarecie jak w pu-
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stelni. Dzielili w pełni życie swojego miasteczka. Wiedli rzeczywiście
życie wspólnotowe, a jednak było
to życie w pokorze, ciszy, zanurzone
w tajemnicy Boga.
Gdy mówimy o jawności
i przejrzystości życia, to wkładamy
w te słowa różne znaczenia. Najczęściej chcielibyśmy wiedzieć wszystko o wszystkich. A to jest karykatura
otwartości i przejrzystości. Prawdziwa otwartości jest zakorzeniona
w całkowitym poszanowaniu tajemnicy drugiego człowieka, to znaczy
tego miejsca w człowieku, w którym mieszka sam Bóg, a do którego
on sam być może jeszcze nie dotarł.
Tajemnica człowieka nie da się spro-

wadzić do tego, czego nie wiemy
o jego historii, czynach, o jego uczuciach. Zajmuje ona miejsce w sercu człowieka gdzie bierze początek
i zakorzenia się jego podobieństwo
do Boga.
Maryja i Józef szanowali nawzajem swoje tajemnice. Józef nie
naciskał nigdy na Maryję, aby mu
wyjawiła swój sekret. Również Maryja, kiedy odnalazła Jezusa w świątyni, nie wymuszała na swoim Synu
wyjawienia tajemnicy. Nie zrozumiała jej wówczas, ale czekała cierpliwie na jej wyjaśnienie. Czasem
wśród ludzi pod pozorem otwartości
dochodzi do pogwałcenia duszy, do
niezdrowej ciekawości i do duchowego podglądactwa. Życie w otwartości
i przejrzystości polega na bezinteresownym i wartościowym dzieleniu
się darami, które otrzymujemy z rąk
Boga. Polega też na umiejętności
niechowania w sercu wzajemnych
uraz oraz na umiejętności przepraszania nie tylko słowem, ale spojrzeniem czy gestem, aby nic nie zmąciło
stosunków między ludźmi. Taka była
otwartość, szczerość i przejrzystość
życia Rodziny z Nazaretu. Podobnie
było wobec ludzi, którzy byli sąsiadami, z którymi Maryja spotykała
się przy studni, a Józef jako stolarz
świadczył usługi ludziom. Nie było
plotek i niekończących się dyskusji,
zazdrości czy podejrzeń lub intryg.
To jest wskazanie Nazaretu dla nas,
do których mówi św. Paweł: Nie
bierzcie wzoru z tego świata, lecz
przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać,
jaka jest wola Boża, co jest dobre,
co Bogu przyjemne i doskonałe (Rz
12, 2). Nieco dalej dodaje: Przestań-

my więc wyrokować jedni o drugich.
A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku
lub zgorszenia (Rz 14, 13).
Maryja, Jezus i Józef żyli
wśród ludzi. Dzielili ich troski i niepokoje. Zapewne chętnie i często
im pomagali. Nie trudno sobie wyobrazić takie sytuacje, gdy niejedna
kobieta wypłakiwała się ze swoich
trosk i znajdowała u Maryi słowo pociechy, a może i łzę współczucia. Ale
w domu nazaretańskim jest obecna
również tajemnica wielkiej samotności. Nie raz mogli być nierozumiani przez sąsiadów, a nawet tych,
którzy byli im najbliżsi. Mieszkańcy
Nazaretu okażą się najbardziej nieufni i niewierzący spośród wszystkich oraz najbardziej oporni wobec
orędzia Tego, który przecież wśród
nich wzrastał. W Nazarecie ujawnia
się prawda, że Święta Rodzina żyła
w świecie, a jednak nie była z tego
świata. Ta samotność i to rozdarcie
oraz niezrozumienie stanowią część
życia ewangelicznego. A w przypadku Jezusa nastąpiło coś o wiele
głębszego. Jego rodacy w Synagodze
unieśli się gniewem. Wypędzili Go
z niej i szukali sposobu, aby Go zabić
(por. Łk 4, 16- 30). Czy można sobie
wyobrazić, czym to było dla Matki,
co przeżywała, jak bardzo cierpiała,
gdy musiała na to patrzeć? Ci wszyscy, których od lat znała, a wielu
z nich zapewne było towarzyszami dziecięcych zabaw Jezusa, teraz
chwytają kamienie przeciw Niemu.
Czy to bolesne wydarzenie w Nazarecie nie stało się znakiem dla Matki,
by pójść za Synem? Następnie On,
Jego Matka, bracia i uczniowie Jego
poszli do Kafarnaum(…) (J 2, 12).
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Iść za Jezusem!
Maryja nie mogła zostać
w Nazarecie. Chciała być zawsze
blisko Jezusa. Stała się pierwszą kobietą – uczniem, a Jezus pierwszym
nauczycielem, który godzi się, aby
kobiety szły za Nim. Jezus przyznaje nawet pozycję ucznia Marii
z Betanii, która (…)obrała najlepszą
cząstkę (Łk 10, 42). Droga Maryi za
Jezusem była trudna, niepozbawiona
napięć. Będzie musiała stopniowo
przyjmować objawianie się Jezusa
jako Mesjasza i Cierpiącego Sługi
oraz przygotować się na najtrudniejszy moment pod krzyżem Syna
na Kalwarii. Podczas tej trzyletniej
wędrówki za Jezusem, najczęściej
w Jego cieniu, Maryja będzie rozdarta. Z jednej strony będzie widziała
wielkie znaki Jezusa – Zbawiciela
i Mesjasza, a z drugiej strony również w Nią uderzy sprzeciw, oszczerstwa, niewiara – również części Jej
rodzinnego klanu. Te słowa, które się
powtarzają w Ewangeliach – „nie rozumieli”, „zdumiewali się”, „zachowywała wszystko w swym sercu”
– mówią, że Maryja zachowywała
w pamięci to wszystko, co przeżywała, gdy dzień po dniu dojrzewała
Jej wiara, gdy była zanurzona w codziennym życiu, a teraz gdy szła za
Synem.

Człowiek często na drogach
wiary wybiera dwie możliwości –
albo jest bierny albo niecierpliwy.
Często uznając, że jest to tajemnica Boża, mówi – nie rozumiem jej,
ale to nie ma znaczenia. A to nie jest
właściwa postawa. Maryja nie stara
się rozwikłać tajemnicę, ale ją zrozumieć. Ważne jest, abyśmy dzień
po dniu, prowadzeni przez Ducha
Świętego, byli coraz bardziej świadomi i coraz lepiej poznawali plany
Boże. Jezus mówi o takim etapie życia duchowego do apostołów przy
Ostatniej Wieczerzy, gdy zapowiada Ducha Świętego: Gdy przyjdzie
On, Duch Prawdy, doprowadzi was
do całej prawdy (J 16, 13). Jedynie
Duch Święty może to uczynić, gdy
będziemy zdolni i gotowi ją przyjąć.
A nas często ogarnia i zwycięża niecierpliwość. Chcemy wiedzieć natychmiast, dokąd nas Bóg prowadzi,
co z nami zamyśla. Nawet próbujemy
zniekształcić Jego słowa, narzucić
Bogu to, co chcielibyśmy, aby nam
powiedział i usprawiedliwić nasze
teorie i plany. I wtedy Bóg zawsze
się usuwa.
Maryja przechodziła zwycięsko przez te wszystkie próby wiary.
Dlatego zachowywała wszystkie
wspomnienia w swym sercu. Miała
dobrą pamięć serca. Nasza pamięć
jest często tylko tęsknotą za przeszłością, za dawnymi stanami ducha.
Zachować pamięć serca!
Maryja nie rozumiała wie- Wspominamy – jak to wtedy dobrze
lu rzeczy, ale starała się je pojąć. było …? Podobni jesteśmy do IzraJej wiara nie była bierna, bo ufność elitów, którzy wolni, jedli mannę na
i oddanie się Bogu nie oznaczają re- pustyni i wspominali tęsknie garnzygnacji. Wiara Maryi jest cierpliwa. ki pełne mięsa i cebuli w niewoli
Nie wymusza poznania prawdy, ta- egipskiej. Takie wspominanie jest
jemnicy. Pozostaje czujna i cierpli- znakiem obecnego niezadowolenia.
wa, aż pełnia objawienia zostanie Jej Pamięć serca jest wspominaniem
ukazana.
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w akcie dziękczynienia cudów, których Bóg dokonał dla nas w ciągu naszej historii i życia. Maryja uwielbia
Pana (…)gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Wraca ciągle
w swym sercu do Zwiastowania w
Nazarecie, do Betlejem, do Świątyni
Jerozolimskiej, przypominając sobie
słowa Syna: Czy nie wiedzieliście,
że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca? (Łk 2, 49).
W Starym Testamencie Bóg
skarży się ustami proroków na swój
lud, który tak łatwo zapomina. Miłość wasza jest podobna do chmur na
świtaniu albo do rosy, która prędko
znika (Oz 6, 4). Mój naród zapomniał
o Mnie od niezliczonych już dni (Jr 2,
12). Niezależnie od obranej przez nas
drogi, czy to w kapłaństwie, życiu
konsekrowanym czy w małżeństwie,
każdy musi zachować pamięć Bożej
miłości w sercu, którą Bóg nasze
życie obdarował. On nie zapomina
o nas nigdy. Każdy z nas jest
w oczach Boga jak ta „żona młodości”, o której On nigdy nie zapomina
(por. Iz 54, 6-7). Nie ma innej drogi, ani innego sposobu, aby uleczyć
naszą pamięć serca, zranioną tyloma
cierpieniami, tyloma otrzymanymi
ciosami, jak wrócić do tej miłości
Bożej, której zaznałem w dniu święceń, ślubów zakonnych, zawierania małżeństwa. Bóg sam uzdrawia
zranienia naszej pamięci i stają się
one ranami chwalebnymi, jak rany
Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak
przeżywane żałoba, rozpacz, cierpienie, choroba zostają odrodzone w pamięci serca i stają się łaskami, dzięki
którym zanurzamy się we współczującej miłości Ojca. On towarzyszy
nam krok po kroku na wszystkich
drogach i sytuacjach życia.

Zdarza się, że w tej pamięci
serca natrafiamy na jakąś ranę, potykamy się o ledwie zasklepiony ropień
– to stare grzechy, urazy, nienawiść
– starannie ukrywane przed samym
sobą. Wtedy Maryja jak Matka przychodzi i bierze nas za rękę i przedstawia Bożemu Miłosierdziu. Pamięć
serca jest jak żyzna gleba, w której
zakorzenia się nasza wiara. Nawet
podczas długich zim, kiedy wydaje
się obumarła, przychodzi w końcu
wiosna i wyrasta z niej piękny kwiat.
Pamięć serca jest pamięcią miłości,
o której nie zapominamy, którą pielęgnujemy i która rozkwita w nieoczekiwanych chwilach i w zaskakujący
człowieka sposób, dzięki łasce Bożej
miłości.
Ufne oddanie się Bogu i radość!
Sądzę, że były sytuacje, kiedy Maryi było bardzo trudno. Tak po
ludzku, nie wiedziała jak to wszystko
rozumieć. Z jednej strony – radość
uzdrowionych, cudownie nakarmionych, błogosławiących Jezusa i Jego
Matkę: Błogosławione łono, które
Cie nosiło i piersi, które ssałeś (Łk
11, 27). A z drugiej strony – bunt
rodaków z Nazaretu, pomówienia
oszczercze, że mocą szatańską dokonuje swoich dzieł. Były też oskarżenia, że „odszedł od zmysłów”.
Obowiązkiem rodziny było wówczas zaopiekowanie się psychicznie
chorym. Gdy posłyszeli Jego bliscy,
wybrali się, żeby Go powstrzymać
(Mk 3, 21). Maryja wchodziła wtedy w głębię swojego serca, w głąb
„swojej pamięci”, aby porównać to,
czym żyje obecnie, idąc za Synem,
z tym co było Jej objawiane w ciągu trzydziestu lat życia w Nazarecie.
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Czy nie nachodziła Ją wtedy pokusa, aby Syna chronić przed tłumem,
przed oszczerstwami uczonych
w Piśmie, przed ludźmi, którzy Go
nie rozumieją i nawet oskarżają, że
opętał Go szatan...?
I nadeszła Boża pomoc i odpowiedź. Tymczasem nadeszła Jego
Matka i bracia i stojąc na dworze,
posłali po Niego, aby Go przywołać.
Właśnie tłum ludzi siedział wokół
Niego, gdy Mu powiedzieli: <<Oto
Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie>>. Odpowiedział
im: <<Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi
jest bratem, siostrą i matką>> (Mk
3, 31-35). Wydawać by się mogło,
że to były twarde słowa, skierowane
ponad głowami obecnych wprost do
Maryi. Zapadły Jej zapewne głęboko
w serce… i odkryła w nich radość.
Były dla Niej jakby „drugim zwiastowaniem”. Bliższą staje się Synowi nie tyle przez cielesne macierzyństwo, ile przez posłuszeństwo woli
Ojca, które jest ważniejsze niż więzy
krwi. Nie ważne, że te słowa były jak
miecz, ale oznajmiły Jej znaczenie
tych słów niezrozumiałych wtedy,
gdy miał Jezus 12 lat: (…)powinienem być w tym, co należy do mojego
Ojca.
Odpowiedziała w swym sercu znowu – Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa
Twego (Łk 2, 49). Pokój ogarnął Jej
serce. Zrozumiała, że idąc za synem,
przyjmując wszystko na siebie, co
spotyka i doznaje Jej syn – jest Służebnicą Pana. Nie będzie już pokusy,
aby Go chronić. Nie będzie nawet
chciała Go osłaniać, tylko zda się
całkowicie na wolę Ojca, aż do koń-
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ca. Te słowa Jezusa mimo wszystko,
pełne miłości, są dla Niej pomocą, są
łaską przywołującą Ją do Jej powołania – Służebnicy Słowa. Jezus wezwał Ją, aby Jej radość wypływała
nie tylko z przeżytych radości razem
w Nazarecie, ale przede wszystkim
z kontemplacji słowa Bożego i wierności temu słowu to znaczy wierności Bogu, który stał się Człowiekiem
w Jej Synu. Maryja, Matka Słowa,
jest tu Służebnicą Słowa, a to Ją prowadzi do składania co raz większego
daru z siebie.
Ta pamięć serca, którą Maryja zachowywała wszystkie swe
przeżycia z Jezusem, Jego słowa
i cierpienia z Nim, była łaską od
Boga, która sprawiła, że nieustannie
spełnia się proroctwo wyśpiewane
w Magnificat: (…)oto błogosławić
mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny (Łk 1, 48-49).
Droga za Jezusem jest i dla
nas niełatwą drogą. Dzięki jednak
pamięci, nie umysłu, ale serca, uzdalnia się człowiek do coraz większego
daru Bogu z siebie samego i czyni
się wrażliwszym na bliskość Maryi
– Matki towarzyszącej i prowadzącej go przez życie i szepczącej cicho:
czyńcie wszystko, co wam powie (mój
Syn) (J 2, 5).
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Zagrożenia naszej wiary
Obecny numer naszego czasopisma obejmuje trzy bardzo wymowne miesiące, w których możemy
na trzy sposoby spotkać Boga Osobowego.
W październiku spotykamy
Boga w tajemnicach różańcowych,
w listopadzie spotykamy Boga jako
Miłosiernego Sędziego, a w grudniu Boga pełnego Pokornej Miłości.
Dlatego też w tym naszym rozważaniu postaramy się zobaczyć, co to
znaczy, że spotykamy się z Osobowym Bogiem, jest to o tyle ważne, że
coraz częściej możemy się zetknąć
z pewnymi formami „modlitwy” czy
„medytacji”, które otwierają nas na
tzw. sferę duchową, ale więcej czynią szkody w tej sferze niż pożytku.
Jeśli chodzi o modlitwę różańcową, to w czasie jej odmawiania,
rozważamy życie Świętej Rodziny –
Jezusa, Najświętszej Maryi Panny
i również św. Józefa, choć jest w tych
tajemnicach ukrytych i raczej możemy Go zobaczyć w części radosnej.
Lecz co należy zauważyć rozważamy życie OSÓB i to jest istota modlitwy różańcowej, czyli spotkanie
Boga Osobowego z Osobą modlącą
się, modlitwa staje się swego rodzaju
pomostem między Stwórcą a stworzeniem. Efektem takiego spotkania
może być wewnętrzny spokój, pewne uczucie radości z takiego spotkania, pewne ukojenie, ale wcale to nie
musi zaistnieć, gdyż modlitwa to też
wyraz mojej miłości do Boga, czyli również zawiera w sobie element
ofiary.

Tak pokrótce przedstawia się
nasze spotkanie z Bogiem w czasie modlitwy w ogóle. Jednakże, co
zostało już we wstępie zauważone
możemy coraz częściej spotkać się
innymi formami „modlitewnymi”,
które mają wprowadzić nas w wyciszenie, ukojenie, ale z pominięciem
spotkania z Bogiem Osobowym.
Takie formy to miedzy innymi mantra, nazywana „różańcem wschodu”,
co może wprowadzić wielu w błąd,
a jest to element wprowadzający
w religijność magiczną.
Nie wchodząc w szczegóły można powiedzieć, że mantra,
to swego rodzaju formuła, która ma
odznaczać się pewną skutecznością,
którą to ma zapewnić jakaś moc boża
czy też magiczna. Mantra odnosi się
do świata duchów, a co za tym idzie
jest formą inicjacji spirytystycznej.
Często tekstami, które ma się powtarzać w mantrze, są cytaty ze świętej
księgi Wed. Mantrę najczęściej używa się w hinduizmie i buddyzmie.
Przy tej okazji, należy zauważyć, że powtarzanie mantry ma
wpłynąć pozytywnie na moje życie
– szeroko rozumiane, ale nie ma tam
spotkania z Osobowym Bogiem, lecz
często z jakimiś duchami, które mogą
się stać dla niektórych swego rodzaju
przewodnikami, i które zdecydowanie odciągają od życia sakramentalnego, gdyż mogą w człowieku wywołać, co było już zaznaczone, stany
ducha pożądane – spokój, relaks,
a czasem nawet zupełne zobojętnienie – uważane jako całkowita har-
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Medytacje Jogi
są zagrożeniem
dla naszej wiarY!
monia. Obojętność rozumiana jako
wyzbycie się jakichkolwiek emocji.
Należałoby jeszcze zobaczyć,
że taki stan rzeczy sprawia, że człowiek ulega pokusie szatańskiej z raju
(…)wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc
z tego drzewa, otworzą się wam oczy
i tak jak Bóg będziecie znali dobo
i zło (Rdz 3, 5). Czyli że będziemy
jak Bóg, dla siebie samych i będziemy też chcieli być takimi wyroczniami dla innych. Będziemy uważali, że
wszystko zawdzięczamy sobie, a co
za tym idzie również nie spotkamy
Boga w Betlejemskim Żłóbku, bo to
Bóg pełen POKORY i WDZIĘCZNOŚCI.
Przy tej okazji, należy też
zwrócić uwagę, że kiedy bardziej
zwrócimy się w stronę „energii duchowej” nie usłyszymy całego Dekalogu, co najwyżej przykazania od
IV do X, a i to nie wszystkie. Dla
sił przeciwnych Bogu, cenną rzeczą
jest, aby ludzie byli zaślepieni niejednokrotnie uprzejmością, swego
rodzaju wyrozumiałością, tolerancją
osób, które są wyznawcami innych
religii, aby w ten sposób ukazać, że
nie ma znaczenia jaką religię się wy-

znaje, ważne aby być dobrym człowiekiem. I w tym momencie warto
sobie zadać pytanie a co z życiem po
naszej ziemskiej pielgrzymce? Czy
aby na pewno wystarczy być dobrym, jednak w naszym życiu chodzi
o coś więcej o MIŁOŚĆ OFIARNĄ,
która nie jest wymuszona, ale płynąca z głębi naszego serca i dająca nam
ogromną radość obcowania z Bogiem, a takiej miłości możemy uczyć
się tylko od Boga Osobowego, tego
nie nauczymy się nigdzie indziej.
Dlatego tak wielu ucieka
w świat medytacji wschodniej, bo
ona nie wymaga aż takich poświęceń, a przy tym można jeszcze uważać się za kogoś lepszego, bardziej
światowego itp.
Życzmy sobie, aby modlitwa
różańcowa była dla nas wspaniałym
momentem dialogu z Bogiem, który
mnie kocha, który za mnie oddał życie, który naprawdę mi nieustannie
towarzyszy i pragnie abyśmy wszyscy razem w duchu miłości i wolności spotkali się w Jego Królestwie.
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Sławomir Wrembel

Święty Bernard z Clairvaux
- opat, niekoronowany Władca Europy

Ten wielki człowiek urodził nard miał znaczący wpływ na rozwój
się w niewielkiej zamkowej posiadło- życia mniszego i zreformował życie
ści niedaleko Dijon – w rejonie Bur- klasztorne, kładąc szczególny nacisk
gundii, w roku 1090. Jego ojciec był na kontemplację (tzw. reforma cyrycerzem, a matka – bardzo pobożna sterska od macierzystego klasztoru
osoba – pochodziła z rodu Montbar- w Citeaux). Do swojej śmierci zadów. W wieku około 20 lat
Bernard przeżył załamanie
odsunął się od Kościoła
i religii, poszukująć jednocześnie głębi. Zdaje się
to być typowym doświadczeniem dla dorastającego
młodzieńca. Po dwóch latach zmagań, zdecydował
poświęcić się życiu zakonnemu.
Po okresie próby,
razem z grupą krewnych:
wujem, braćmi i kilkunastoma bliskimi przyjaciółmi, wstąpił w 1112 roku do
nowo powstałego, ale upadającego zakonu Cystersów do opactwa w Citeaux,
gdzie w tym czasie trwała
Święty Bernard z Clairvaux
próba ścisłej obserwacji
- patron pszczelarzy
życia mniszego - chodziło
o powrót do większej surowości i pokuty.
łożył 68 nowych klasztorów i objął
Po trzech latach życia mona- swoim kierownictwem 160 innych.
stycznego w 1115 roku, Bernard zo- Były to świetnie prosperujące instystał wyznaczony przez opata Citeaux tucje religino-gospodarczo-społeczdo założenia filialnego klasztoru w ne na wysokim poziomie we wszystbardzo surowych warunkach. Bernard kich tych dziedzinach.
Stał się duchowym przyi jego współtowarzysze wybudowali
i rozwinęli klasztor nazywany Jasną wódcą ówczesnej Europy i mówioDoliną (Clara Vallis, Clairvaux). Ber- no o nim „niekoronowany król”.
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Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy
nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka.
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnoscią ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami
i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Miał znaczny wpływ na życie duchowe i umysłowe swoich czasów.
Brał udział w wielu bardzo ważnych wydarzeniach politycznych
i tych związanych z życiem Kościoła, utrzymywał kontakty z wszystkimi ważniejszymi osobistościami.
Między innymi jego wsparcie okazało się decydujące w zorganizowaniu
drugiej wyprawy krzyżowej w 1147
roku. Napisał regułę templariuszy,
zakonu powołanego w 1118 roku do
ochrony pielgrzymów od napadów
i stania na straży Grobu Chrystusa.
Zasięg Zakonu, który rozkrzewił na
szeroką skalę miał ogromny wpływ
na życie codzienne Europejczyków,
wprowadzał ład i porządek w rolnictwie, życiu społecznym i gospodarczym. Zmarł w roku 1153.
Papież Pius VIII w 1830 roku
ogłosił Bernarda Doktorem Kościoła. Kościół wspomina postać tego
świętego w liturgii 20 sierpnia. Na
popularność i wpływ jaki wywierał
Bernard złożyły się: sława jego świętości, autorytet reformatora religijnego i społecznego, umysł filozoficzny
i polityczny oraz piękno stylu. Jego
spuścizna teologiczna jest w zasadzie zapisem nauk i kazań wygłaszanych przez Bernarda wobec za-
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konnych. Spośród wielu dzieł trzeba
wymienić: Komentarz do Pieśni nad
Pieśniami, Apologię, poświęconą
obronie reformy cystersów przed zastrzeżeniami benedyktyńskich mnichów skupionych wokół Cluny oraz
doniosłe pisma mające na celu reformę duchowieństwa, kurii rzymskiej
i papiestwa, m.in. list O obyczajach
i obowiązku biskupów.
W Polsce działalności św.
Bernarda odcisnęła znaczące znamię
na szybkim rozwoju niedawno powstałej państwowości. Opactwa cysterskie zakrzewione szczególnie na
ziemiach zachodnich, południowych
i Pomorzu rozwijały się błyskawicznie i są dowodem na szeroko pojęty
rozwój regionów, który mnisi cysterscy nieśli ze sobą. Obecnie mamy
możliwość kroczyć przebogatym
Szlakiem Cysterskim, który został
wyznaczony nie tylko po pozostałościach i byłych klasztorach, ale jak
zauważymy również po terenach najsilniejszego rozwoju rolnictwa, melioracji, sadownictwa, ogrodnictwa
i wielu dziedzin techniki dla dobra
żyjących tam ludzi. Dziękujmy Bogu
za tak wspaniałe dzieło św. Bernarda
z Clairvaux.
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Elżbieta Fekecz

MAMY POWÓD DO RADOŚCI
W poprzednich wydaniach
Róży opisałam trzy bardzo ważne
problemy związane z naszym codziennym funkcjonowaniem tzn. testament, spadek i darowizna. Teraz
wracam do problemów księgowych,
które szczególnie dotyczą bieżącego
roku i zmian z jakimi mamy obecnie
do czynienia.
Niezwykle dobrą i pożyteczną jest zmiana dotycząca podwójnej zaliczki, jaką każdy prowadzący działalność gospodarczą jeszcze
w ubiegłym roku musiał płacić za
listopad do 20 grudnia. Termin
wpłaty tej zaliczki był do 20 grudnia, a więc tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Dla drobnych
przedsiębiorców był to wyjątkowo
spory wydatek. Dlatego w zasadzie
większość właścicieli starało się
wstrzymać zakupy w październiku,
aby w nadmiarze wydać pieniądze
w listopadzie i tym samym zmniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy
za ten miesiąc, albo nawet jej w ogóle nie płacić. Nie było to do końca
zbyt mądre, bo w efekcie często taka
osoba musiała zapłacić spory podatek w rozliczeniu za PIT – roczny.
Było to spowodowane rozliczeniem
inwentur i brakiem aż dwóch wpłat
zaliczek, za listopad i grudzień.
Od 1 stycznia 2012 roku zaliczkę za listopad podatnik zapłaci
do 20 grudnia 2012 roku i zaliczkę
prawdopodobnie w takiej samej wy-

sokości za grudzień, zapłaci do 20
stycznia 2013 roku. Jeśli podatnikowi uda się do 20 stycznia 2013 roku
rozliczyć już zeznanie roczne, to
w tej sytuacji nie będzie już musiał
wpłacać zaliczki za grudzień. Będzie
to dobre rozwiązanie dla tych osób,
które będą miały nadpłatę podatku
dochodowego z zeznania rocznego.
Jeśli zaś ktoś będzie musiał dopłacić
podatek, to bardziej opłaca się wpłacić zaliczkę za grudzień w styczniu.
Wtedy kwota podatku do wpłacenia z
zeznania rocznego będzie mniejsza.
Kolejną dobrą zmianą jest to,
że pracownicy mogą od tego roku
wykorzystać zaległy urlop za ubiegły
rok do końca września roku następnego. Jest to bardzo dobra zmiana,
bo wcześniej obowiązywał przepis, który zmuszał pracowników do
wykorzystania zaległego urlopu do
końca marca przyszłego roku. Często paraliżowało to pracę w firmach.
Czasami zdarzało się tak, że pracownicy nie byli w stanie faktycznie skorzystać z tego urlopu w tak krótkim
czasie. Dlatego tak jak słyszę wiele
osób jest bardzo zadowolonych z tej
zmiany.
Następną ważną zmianą jest
to, że płatnik składek nie ma już obowiązku przekazywania pracownikowi co miesiąc RMUA, tylko będzie
musiał zrobić to do 28 lutego 2013
roku za rok ubiegły. Jeśli pracownik
poprosi o udzielenie mu takiej in-
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formacji wcześniej, to pracodawca
jest zobowiązany dać pracownikowi
RMUA raz w miesiącu. Osobiście
jestem przeciwniczką wydawania
tego dokumentu pracownikom, bo
przecież to, że pracownik otrzymał
RMUA wcale nie oznacza, że pracodawca zapłacił składki w terminie.
Zdecydowanie jestem za tym, aby
lekarz mógł sam sprawdzić, przyjmując chorą osobę u siebie w gabinecie, czy jest ona ubezpieczona
wchodząc na stronę ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Jest to o wiele prostsze i dzięki temu
nie będziemy musieli marnować papieru, bo przecież łatwo jest policzyć
ilu jest zatrudnionych w Polsce pracowników i ile kartek papieru w ten
sposób marnujemy. Oszczędzajmy
i szanujmy nasze lasy!!!!
Skróceniu do 5 lat uległ okres
przechowywania dokumentów rozliczeniowych i przedawnienia zobowiązań składkowych na rzecz ZUS
i KRUS.
Od nowego roku zmieniono
zasady ustalania podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie
wychowawczym. W poprzednim
roku wpisywało się minimalne wynagrodzenie. Obecnie jest to kwota
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12
miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Jest to bardzo
dobra zmiana, bo jeśli pracownica
otrzymywała wyższe wynagrodzenie
przed urodzeniem dziecka to dzięki
tej zmianie, na urlopie wychowawczym będą za nią odprowadzane
również wyższe składki.
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Nowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest obowiązek sprawozdawczy o zakresie korzystania ze środowiska. Należy to
sprawozdanie złożyć na specjalnym
formularzu i podać dane o rodzajach
i ilościach odpadów, oraz sposobach
ich zagospodarowania. Formularz
ten należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego za pierwsze półrocze
do 31 lipca br., a za drugie do 31
stycznia następnego roku
Na koniec podaję dwie zmiany, które jednych ucieszą a innych
zmartwią. Prawdopodobnie ulegną
zmianie wysokości przychodów
zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania ich na kasie fiskalnej,
a otrzymywanych od osób fizycznych . W tej chwili limit ten wynosi 40 tys. zł dla podatników, którzy
kontynuują swoją działalność, a 20
tys. zł dla podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Według przygotowanego projektu obniżony zostanie limit
obrotów, po przekroczeniu których
podatnik będzie musiał stosować
kasę fiskalną . Ministerstwo proponuje, aby dla osób kontynuujących
swoją działalność gospodarczą wynosił 20 tys. zł, a dla osób, które
w danym roku podatkowym rozpoczynają swoją działalność wynosiłby
również 20 tys. zł, ale ustalany by
był proporcjonalnie do rozliczenia
w przeliczeniu na miesiące działania
w danym roku. Myślę, że w tej sytuacji obowiązek zafiskalizowania kas
będzie miało wielu podatników, bo
jest to przychód miesięczny w wysokości 1 666,00 zł, a więc bardzo
mały.
Ostatnią zmianą jaką chcę opisać w tym numerze Róży, która prawdopodobnie będzie obowiązywała

w roku następnym, będzie zmiana
kosztów uzyskania przychodu dla
twórców i artystów. Do kwoty dochodu w wysokości 85 528,00 zł
osiągniętego w ciągu całego roku ze
wszystkich umów o dzieło, artyści
będą mogli rozliczać koszty według
skali 50%. Natomiast dochody osiągnięte powyżej tej kwoty będą rozliczane według stawki 20%. Myślę, że
wiele osób uzna to za dobrą zmianę,
a wielu będzie uważało, że jednak nie
powinno się zmieniać kwoty kosztów.

Uzasadnienie tej zmiany jest bardzo
proste. Otóż Ministerstwo uważa,
że również artyści i twórcy jako ludzie inteligentni świadomi swojej
misji, powinni właśnie w ten sposób
partycypować w ogólnoświatowym
kryzysie, tak jak to robi pojedynczy
Nowak lub Kowalski otrzymujący
zdecydowanie mniejsze pieniądze za
swoją pracę.

www.filipini.gostyn.pl
ZAPROSZENIE

12 października od godz. 19.00 do 24.00
na Świętej Górze odbędzie się spotkanie apostolatu nowenny pompejańskiej
połączone z czuwaniem modlitewnym,
którym rozpoczniemy

ROK WIARY

ogłoszony w Kościele przez papieża Benedykta XVI

W każdy piątek o godz. 20.00, także na Świętej Górze, odbywają się
spotkania modlitewne osób, których łączy wiara i Matka Boża z Pompejów.
Wszystkich, którzy potrzebują modlitewnego wsparcia lub chcieliby się
podzielić swoimi doświadczeniami z nowenny, prosimy o listy na adres:
Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu,
63-800 Gostyń, Święta Góra - Głogówko 1,
e-mail: sanktuarium@filipini.gostyn.pl
z dopiskiem „NOWENNA POMPEJAŃSKA”.
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ZAPRASZAMY
Pierwsza Sobota Miesiąca
godz. 18.30 – różaniec wynagradzający
Najświętszemu Sercu Maryi
godz. 19.00 – Msza Święta
z Procesją Maryjną

ZAPRASZAMY

SPOTKANIA
DLA MŁODIEŻY

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

ZAPRASZAMY
SPOTKANIA
DLA DZIECI

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

ZAPRASZAMY
SPOTKANIA GRUPY
ORATORIUM DOROSŁYCH

w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego
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W LISTOPADZIE
SZCZEGÓLNIE
PAMIĘTAJMY
O TYCH,
KTÓRZY
ODESZLI...

Modlitwa za zmarłych - wymienianki
w Bazylice Świętogórskiej
w dni powszednie o godz. 18.30
w niedziele o godz. 16.30

- 54 -

Posyłam Was
ks. Stanisław Gawlicki COr

Matka Kapłanów

W Dekrecie o posłudze i życiu kapłanów czytamy: Przedziwny
przykład wrażliwości na swe posłannictwo kapłańskie odnajdują kapłani
w błogosławionej Maryi Dziewicy,
która kierowana Duchem Świętym,
całą siebie oddała tajemnicy Odkupienia ludzi. Tę Matkę Najwyższego
i Wiecznego Kapłana oraz Królową Apostołów, pomoc i opiekę nad
ich posługą, niech kapłani wielbią
i kochają z synowską pobożnością
i czcią.
Już w seminarium, nakazuje
Sobór alumnom z pobożną wnikliwością wpatrywać się w niepokalane
piękno Matki Jezusa i napełniać się
czcią i miłością ku Niej: Najświętszą
Maryję Pannę, która przez Jezusa
Chrystusa umierającego na krzyżu, dana została uczniowi za Matkę,
niechaj alumni z dziecięcą ufnością
miłują i czczą. Z kolei papież Paweł
VI w encyklice Ecclesiam suam pisze: Przedstawiony tu wam obraz
wzniosłej i pokornej doskonałości
chrześcijańskiej, zwraca naszą myśl,
ku Najświętszej Dziewicy Maryi.
Ona bowiem jest pełnym i cudownym
wyrazem tej doskonałości. Ta doskonałość była dla Niej wzorem, według
którego żyła na ziemi, a w niebie cieszy się jej blaskiem i szczęściem.
Kapłan jest człowiekiem, ale
wyjątkowym. Jest z ludu i dla ludu,
ale wybrany przez Boga i dla Boga.
Jest pomocnikiem Boga i Jego współpracownikiem. Jego święta godność
wynosi go ponad królów, ponad
anioły i w pewnym stopniu ponad
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Maryję! Maryja dała nam Jezusa, kapłan daje Jezusa chwalebnego i nieśmiertelnego. Maryja dała Jezusa widzialnego, kapłan daje Jezusa, który
jest chlebem życia. Maryja wstawia
się za nami, kapłan mówi: Ja ciebie
rozgrzeszam. Św. Jan Vianney mawiał: Idźcie spowiadajcie się u Najświętszej Panny albo u aniołów – czy
wam dadzą rozgrzeszenie? Nie! Czy
wam dadzą Ciało i Krew Pańską?
Nie! Najświętsza Panna nie może
sprowadzić Syna swego na ołtarz…
to samo i aniołowie. Kapłan choćby
był bardzo prosty może to uczynić.
Kapłan musi powtarzać za
św. Pawłem za łaską Bożą jestem
tym czym jestem. Co więcej – powołany do sprawowania najświętszych
misteriów – sam jest grzeszny i słaby. Kapłan Chrystusowy nie może
nie być kapłanem Maryi. Od Maryi zależy i do Maryi w szczególny
sposób należy. Najwyższy Kapłan,
Jezus, jest Synem Maryi. Bez Maryi
nie byłby ani Synem, ani Kapłanem.
A więc Najwyższe Kapłaństwo zależne jest od Maryi. Ci więc, którzy
uczestniczą w kapłaństwie Chrystusowym, zależni są od Maryi i do Niej
należą.
Piotrowi powierzył Pan Jezus
Kościół, a Janowi – Matkę. A Jan był
kapłanem. Kapłanom więc wskazał
Pan Jezus Maryje jako Matkę i Maryi ich oddał.
Maryja nie była kapłanem,
ale jest wzorem dla wszystkich kapłanów, bo ma cnoty, które każdy kapłan
katolicki mieć powinien. Pobożność!

Czy jest, czy może być ktoś pobożniejszy od Maryi? Cnotą kapłana jest
umartwienie i gotowość do ofiary.
Ta ofiara, to najpierw cnota czystości. Czy w tej dziedzinie wzniósł się
ktoś nad Maryję? Ona jest Panną nad
Pannami i jak mówi św. Ambroży
– Mistrzynią Panieństwa. Ta ofiara
– to następnie ubóstwo. Wolność od
materialnych przywiązań. Czy tu nie
jest wzorem Maryja, nieskończenie
bogata, bo nieskończenie także uboga. Ta ofiara to wreszcie posłuszeństwo. Każdy człowiek, tym bardziej
kapłan musi być posłuszny Bogu,
przełożonym, kierownikom sumienia. Jakiż przykład daje tu Maryja!
Pokorna Służebnica Pańska. Cnota
kapłana, to gorliwość o chwałę Boga
i zbawienie dusz. Czy okazał ktoś

z ludzi większą gorliwość niż Maryja, która własnego Syna dała, aby
odkupił i zbawiał – sama zaś stała się
Współodkupicielką?
Kapłan Chrystusowy, nie
może nie być kapłanem Maryi. Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi. Maryja także jest
Pośredniczką – i to lepszą. Jej pośrednictwo ma szerszy zasięg, większą skuteczność, więcej szans powodzenia. Bo Maryja zwraca się do
głównego Pośrednika, którym jest
Jej Syn. Maryja jest Matką Kościoła. Kapłan jest sługą Kościoła. Czy
Matka i sługa, pracujący dla tej samej instytucji, mogą żyć tak jakby
się nie znali…?
Nasze rozważanie zakończmy modlitwą:

O Maryjo, Królowo Apostołów i kapłanów
Otocz ich swoją najświętszą opieką.
Niepokalana Dziewico, któraś w cichej pokorze przyjęła na siebie godność
Matki Boga, spraw by kapłani Twego Syna z sercem czystym i pokornym
przystępowali do Tajemnic ołtarza.
Kapłanko wielka, któraś pierwsza złożyła Bogu w świątyni Jezusa
w ofierze – czuwaj nad każdą Ofiarą Ołtarza, by godnie była złożona
Panu przez jego kapłanów.
Pani najwierniejsza, która godna byłaś pierwsza Ciało Jezusa w rękach
piastować, błogosław dłonie kapłańskie, które Ciało Pańskie dotykać
mogą – czuwaj nad ich świętością.
Matko Boga, któraś słowami swymi skłoniła Syna, by wodę w wino
przemienił, błogosław usta kapłańskie, które cudowną mocą słowa chleb
i wino w Ciało i Krew Pańską – dla nas grzesznych przemieniają.
Współodkupicielko nasza, Matko Bolesna, Tobie z krzyża Syn oddal nas
pod wieczną opiekę; czuwaj nad kapłanami sprawującymi święte sakramenty, przez które spływają na nas owoce Odkupienia.
Królowo Apostołów, któraś wraz z nimi, jako pierwszymi kapłanami Chrystusa przyjęła na siebie ognie Ducha Świętego, by słowem natchnionym,
sercem nieustraszonym, dobrym przykładem utwierdzali w nas wiarę,
krzepili nadzieję i rozpalali miłość. Amen
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Krzysztof Fekecz, ks. Michał Kulig COr

CAMINO

czyli HISZPANIA, ale nie ta z folderów turystycznych

Droga św. Jakuba
W lipcu tego roku odbyliśmy
pielgrzymkę - Drogą Świętego Jakuba – do Santiago de Compostela, gdzie
w tamtejszej katedrze znajduje się grób
św. Apostoła. W kolejnych artykułach,
zamieszczanych na łamach „Świętogórskiej Róży Duchowej”, chcemy Państwu opowiedzieć czym jest Camino de
Santiago oraz podzielić się przeżyciami
i doświadczeniami z tej drogi. Na początek trochę historii…
Święty Jakub, ale który?
Na kartach Pisma Świętego imię
Jakub pojawia się wielokrotnie. „Nasz”
Jakub to jeden z Apostołów Jezusa nazywany „Starszym”, brat św. Jana Ewangelisty, pierwszy męczennik spośród
apostołów. Będąc wraz z Janem blisko
Chrystusa po zmartwychwstaniu działał
w Judei, a późniejsze legendy wspominają
o jego działalności ewangelizacyjnej w Hiszpanii. Jakub został ścięty w Jerozolimie w 44 roku n.e. Po
śmierci Apostoła uczniowie pochowali
jego ciało w Palestynie, lecz wkrótce
ci, którzy przybyli z nim z Hiszpanii
zawieźli je do swojego kraju i złożyli
w miejscu, w którym później powstało
Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela
Zdarzenia, które wiązały się ze
św. Jakubem od jego śmierci do powstania miasta i katedry w Santiago przedstawiano różnie. Nie zmienia to faktu, że już
w IX wieku, broniący się przed Arabami

chrześcijanie byli przeświadczeni, że św.
Jakub nie opuści ich w potrzebie. Jedna z
legend utrzymuje, że grób Apostoła odnaleziono w 813 roku, w regionie zwanym Galicja. Pustelnik imieniem Pelayo
zauważył pewnej nocy deszcz gwiazd
spadających łagodnie na pewne miejsce.
Biskup Teodomiro de Iria ustalił, że we
wskazanym w tak oryginalny sposób,
miejscu znajdują się szczątki Jakuba
i jego dwóch uczniów. Od tego legendarnego wydarzenia pochodzi zapewne nazwa miejscowości Compostela –
Campustelle, czyli „pole gwiazd”.
Pielgrzymowanie
Największe nasilenie ruchu
pielgrzymkowego przypadło na wieki
od XI do XIV. Wtedy do Compostelii przybywało 200 tys. osób rocznie,
obecnie przybywa również ponad 200
tys. pątników. Od początku pielgrzymek do Santiago bardzo szybko spopularyzowała się symbolika wędrówki do
Compostelii. Ponieważ na wybrzeżach
hiszpańskiej Galicji występowała obfitość małż, ich muszle stały się symbolem wędrujących. Sam św. Jakub przedstawiany jest często jako pielgrzym
z kijem, tykwą (na wodę) i muszlą.
Wraz ze wzrostem liczby pielgrzymów rozwijała się infrastruktura: oznakowanie szlaków,
schroniska, szpitale, kościoły i kaplice. Santiago w średniowieczu stało się jednym z trzech, obok Rzymu
i Jerozolimy, głównych miejsc piel-
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Camino - Europejski Szlak Kulturowy
grzymek w Europie. Historycy uważają ze szlaki pielgrzymkowe w średniowieczu pełniły tą samą funkcję,
którą dziś pełni Internet przenosząc
wiedzę i idee, a w końcu łącząc ludzi różnych społeczeństw. Polacy już
w XII wieku podążali do Compostelii.
Prawdziwy renesans pielgrzymek do grobu św. Jakuba nastąpił w latach
80. XX wieku. Po wizycie Jana Pawła II
w Santiago de Compostela w 1982 roku
i wydaniu „Aktu Europejskiego”, w którym Ojciec Święty mówi między innymi
o historycznej i religijnej roli dróg św.
Jakuba w budowaniu wspólnej Europy
oraz wzywa do odnowienia szlaków pątniczych.
Po wizycie Jana Pawła II
w Santiago, Rada Europy uznała Drogę
św. Jakuba za pierwszą europejską drogą o znaczeniu dla kultury kontynentu
(Europejski Szlak Kulturowy), natomiast samo Santiago uznała europejską
stolicą kultury.
W 1986 roku Rada Europy skierowała do władz i obywateli Europy apel o:

- wspieranie projektów zmierzających
do odtworzenia szlaków św. Jakuba na
terenie całej Europy,
- przyczynianie się do odnawiania za-

bytków znajdujących się w pobliżu tych
szlaków i przywrócenie ich dawnego
znaczenia,
- tworzenie projektów ożywiających
historyczne i artystyczne dziedzictwo,
związane z pielgrzymkami do grobu św.
Jakuba,
- wspieranie współpracy pomiędzy miastami i regionami leżącymi wzdłuż tych
tras.
Na rezultaty apelu Rady Europy nie trzeba było długo czekać. Odpowiedzią na to wezwanie są odtwarzane
w wielu krajach szlaki pątnicze prowadzące do Santiago. Camino de Santiago,
le Chemin de Saint Jacques, Jakobsweg,
Way of St. James, Svatopjakubska Cesta
– pod takimi nazwami Drogi św. Jakuba łączą Europę. W Polsce w przeciągu
ostatnich 7 lat powstało około 2000 km
szlaków włączonych w Europejskie Camino de Santiago.
Dróg wiodących do Composteli
było wiele. Współczesne Drogi Świętego Jakuba to nie jest jeden szlak, są to
dotwarzane na podstawie źródeł historycznych szlaki pątnicze. Przez całą Europę biegną dziś Drogi Świętego Jakuba,
w samej Hiszpanii jest ich kilka między
innymi: Camino Francés (droga francu-
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ska), Camino del Norte (droga północna
na brzegiem morza) Camino Primitivo
(droga pierwotna najstarszy szlak).
My naszą pielgrzymkę odbyliśmy szlakiem Camino Francés,
najbardziej znanym i najczęściej odwiedzanym szlakiem, rozpoczynając
w Pampelunie – 727 km od Santiago de Compostela. Wędrowaliśmy

przez cztery regiony Hiszpanii, która
z Camino wygląda zupełnie inaczej
niż ta w folderach biur podróży, ale
o tym w kolejnym artykule.

BUEN CAMINO!

Monika Klimkowska

Historia pewnego poranka
jeden dzień z Jerozolimy
Piąta nad ranem. Słyszę przez
sen coraz głośniejsze stukanie do drzwi.
Wydaje mi się, że właśnie wkraczam
w najlepszą fazę snu, kiedy nagle, jak porażona, wyskakuję z łóżka. Przede mną
stoją wszyscy uczestnicy naszej pielgrzymki do Ziemii Świętej. W lekkim
popłochu narzucam na siebie ubrania
i ruszam za nimi. Dopiero teraz zaczynam się zastanawiać nad sensem tak
wczesnej pobudki.
– Z tego co wiem, jest piąta nad ranem.
Co my o tej godzinie właściwie zamierzamy robić? – Zagaduję dość przytłumionym i jeszcze sennym tonem.
– Za pół godziny otwierają Bazylikę
Grobu Pańskiego. To najlepsza pora
na możliwość spędzenia tam chwili
w spokoju bez rannego zgiełku Jerozolimy. – Wyczerpująco odpowiada
wujek, wyglądający na dość ożywionego, jak na tak wczesną porę.
Jego słowa brzmią dość przewrotnie, zwłaszcza, kiedy nadal nie
mogę sie dobudzić. Wychodzę na dwór
i zastygam, bo nocny chłód daje mi się
we znaki. Spoglądam jednak z zaciekawieniem na Jerozolimę jakiej jeszcze

nie widziałam. Właśnie wchodzimy
w wąską uliczkę, gdzie zawsze jest pstrokato od miejscowych stoisk z przyprawami i soczystymi owocami, sklepików
z pamiątkami sakralnymi, arabskimi ubraniami i chustami. Taki widok
często towarzyszy mi w codziennym
spacerze po miejscowym suku. Jest
to serce Jerozolimy „za murami”, historycznej Jerozolimy odgrodzonej
grubym murem od nowo rozwiniętej
części metropolii. Wydawałoby się,
że to jedno i to samo miasto. W rzeczywistości są to dwa zupełnie różne
światy. Po przekroczeniu Jaffa Gate
– jednej z bram prowadzących do starego miasta Jerozolimy – przechodzę
do innego świata. Czuję się jakbym
właśnie uczestniczyła w przedstawieniu teatralnym, które wprowadza mnie
w odległą bajkę. Każde miejsce, osoba lub przedmiot jest niczym najlepiej
skomponowana dekoracja teatralna.
Przechodzę przez starą Jerozolimę oświetloną łuną wschodzącego słónca. Panuje zupełna cisza
i nie dostrzegam ani jednego elementu codziennego spektaklu. Mam wra-
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żenie, że jestem w środku antraktu
i za moment zabije gong. Zacznie się
kolejny akt sztuki. Pochłonięta przemyśleniami, nawet nie dostrzegam,
kiedy znajduję się na niewielkim placyku, który niespodziewanie wyłania się
z labiryntu wąziutkich uliczek śpiącej
Jerozolimy. Przede mną stoi wysoki budynek, wkomponowany w tło innych,
małych domków. Jest zaniedbany i nikt
by się nawet nie spodziewał, że właśnie
stoimy przed bazyliką. Co więcej, stoimy przed najważniejszym miejscem
dla Chrześcijan. Tak, naszym oczom
ukazuje się Bazylika Grobu Pańskiego, którą właśnie oświetla wschodzące słońce. To właśnie tu umarł
i zmartwychwstał Jezus Chrystus.
Jest wprawdzie chłodno i każdy
z nas odczuwa przenikający dreszcz,
ale nie widać żeby to komuś przeszkadzało.
Widząc otwarte drzwi, bez słowa udajemy się w tamtym kierunku,
a każdy z nas w głębi przeżywa tę chwilę na swój sposób... Wnętrze bazyliki
jest ciemne, z pewnością z powodu
nadmiernego okadzenia przez kapłanów prawosławnych, opiekujących się
tą częścią świątyni (w rezultacie większość ścian jest pokryta sadzą). Specyfikę tego miejsca określa fakt, że jest
ono podzielone na wiele części. Każda
z nich przysługuje przedstawicielom
innych wyznań chrześcijańskich: katolikom, prawosławnym (greckim i ormiańskim) oraz mnichom koptyjskim
z Egiptu. Nigdzie na świecie nie jest aż
tak zauważalny podział religijny.
Naprzeciwko wejścia znajduje
się płyta namaszczenia Jezusa. Niektórzy ludzie klękają przy niej, żeby ją
ucałować. Ma bardzo intensywny zapach, ponieważ kilka razy dziennie jest
smarowana różnymi olejami zapachowymi. Ja również klękam przy płycie
i zbliżam głowę do pachnącego, różowawego kamienia. Nagle widzę po-

płoch! Pop właśnie zaczął kadzenie
miejsca przy płycie namaszczenia,
nie zwracając uwagi na klęczących.
Idzie przodem, tym samym taranując
ludzi. Szybko się podnoszę i idę śladami rodziców – na wzgórze Golgoty. Mieści się ono na prawo od wejścia do bazyliki. Wąskimi i krętymi
schodami docieramy na górę. Sama
Golgota jest pod władaniem greckich
mnichów. Pierwsze, co przychodzi
mi na myśl, to ogromny przepych.
Na tle małej, franciszkańskiej kaplicy, położonej tuż przy niej wygląda to
jeszcze bardziej bogato. Złote kadzielnice i sztukaterie rzucają się od razu
w oczy. Tam również ludzie przyklękają, aby włożyć rękę w miejsce, gdzie
stał krzyż Chrystusa.
Schodzimy kolejnymi i równie
stromymi schodami w dół. Pozostało
jeszcze jedno miejsce do zwiedzenia –
Grób Pański. Jest w bardzo złym stanie, podparty stalowymi konstrukcjami
zapobiegającymi zawaleniu. Prawnie
opiekujący się nim przedstawiciele
trzech wyznań (katolicy, prawosławni,
Ormianie), nie mogą dojść do porozumienia odnośnie jego renowacji, czego rezultatem jest pozostawienie tego
miejsca „samemu sobie”.
Grób Pański jest miejscem
licznie odwiedzanym przez pielgrzymów dlatego, aby go zobaczyć choć
przez chwilkę, trzeba czasem czekać nawet kilka godzin w długiej kolejce. Wiele osób zdaje sobie z tego
sprawę, ale mało kogo przeraża ten
fakt. W rezutalcie codzienny zgiełk
i gwar, panujący od świtu do nocy, jest
tu tak oczywisty, że nikogo nie dziwi
już, że takie miejsce przypomina niedaleki suk.
Ja ustawiam się w wyjątkowo krótkiej kolejce. Niedaleko mnie
stoi mama, a w dalszej części – tata
z siostrą i ze znajomymi. Stoimy od
siebie na tyle blisko, żeby się widzieć,
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Bazylika Grobu - Jerozolima
ale zarazem na tyle daleko, żeby zrozumieć, dlaczego z ok. 30 osób tam
stojących „biorą” tylko moją rodzinę. Wchodzimy za mężczyną, który
opiekuje się bazyliką i jako jedyny
posiada do niej klucze. Nagle okazuje się, że znajdujemy się we wnętrzu
Grobu całą rodziną, tylko we czwórkę, a poza nami jest ksiądz, który
po szybkim rozeznaniu wygląda na
Japończyka. Rozpoczyna odprawianie mszy. Nadal niedowierzając
w przebieg całej sytuacji, zagłębiam się
w rozmyślaniach. Czuję, że sama gram
w tym przedstawieniu. Co więcej – jestem jego główną aktorką.
Teraz, kiedy już jestem za
murami bazyliki, zaczynam uświadamiać sobie wszystko, co przeżyłam. Kierujemy się tą samą trasą, którą tu dotarliśmy. Idziemy już
nie tacy sami, jak rano – szczęśliwi
i bardzo podekscytowani. Podążamy
labiryntem żywego suku. Pomiędzy
stoiskiem z przyrządami gospodarstwa

domowego, a niewielkim sklepikiem
pachnącym świeżo zmieloną kawą,
jedzie niewielki traktor. Jakiś Arab
podąża za nim i zbiera śmieci z kamiennego bruku. Nagle, ku naszemu
zdziwieniu, krzyczy do nas łamanym
angielskim:
– Życzę Wam miłego dnia! Tacy
tu są wszyscy – otwarci, przyjaźni
i zawsze szczęśliwi. Choć żyją w zupełnie odmiennej bajce, zawsze są radośni.
Właśnie idziemy uliczką, którą po raz pierwszy widzę na oczy –
pomyliliśmy drogę, o co tutaj nie jest
trudno. Po lewej stronie spostrzegam
metalowe schody i wołam przyjaciół
za sobą. Wchodzimy po nich na górę
i naszym oczom ukazuje się niewiarygodny widok. Znajdujemy się na dachach arabskich domów, skąd rozpościera się cudowny widok na panoramę
historycznej Jerozolimy – zaczynając
od Bazyliki Grobu Pańskiego, Ściany Płaczu, kościoła Dominus Flevit,
cmentarza żydowskiego, a kończąc na
Złotej Bramie. Czas nagle się zatrzymuje. Nastaje cisza, tylko w tle słychać gwar suku. To jest właśnie czar
tego świętego miejsca.
Przybywając do Jerozolimy
możemy się cofnąć w czasie, bo tak
naprawdę to miasto, pomimo upływu
wieków, nie różni się od tego, nad którym zapłakał Jezus – spektakl nadal
trwa, ludzie jak aktorzy odgrywają
swoje role, a życie samo pisze scenariusz.
Ja nadal wiem, że gdzieś odgrywam swoją główną rolę… Ale ta
sztuka niesie własny morał, pisany setki lat i nadal ten sam – aby żyć w miłości i bez poróżnień z każdym. Podczas
tego spektaklu nigdy nie wiadomo
kiedy spadnie kurtyna, zgasną światła
i czy usłyszymy oklaski?
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O naszej rodzinie

Małżeństwem jesteśmy od
12 lat, ale pełną rodziną dopiero od 8
lat – pełną, bo mamy dzieci. Naszym
pierwszym dzieckiem jest Agatka, którą adoptowaliśmy gdy miała 10 miesięcy. Pamiętam naszą nieopisaną radość
gdy w domu „zawitały” pieluchy, płacz
i zapach małego dziecka... Gdy Agatka
skończyła 2 latka, zaczęliśmy myśleć
o drugim dziecku i rozpoczęliśmy „poszukiwania” – dosłownie. Po kilku
miesiącach trafiliśmy do ośrodka adopcyjnego w Łodzi, gdzie „zaproponowano” nam 2-letnią Paulinkę, u której
podejrzewano zahamowanie wzrostu,
niewchłanianie składników odżywczych
z pokarmu i krzywicę… Zdecydowaliśmy się.
Pierwsze spotkanie i jakie zaskoczenie, mimo że Paulinka faktycznie
była malutka i drobniutka, ale za to pełna życia wesoła, uśmiechnięta, wszędzie
było jej pełno. W pogotowiu rodzinnym
przebywała już od roku – po roku czasu,
gdy sytuacja dziecka nie wyjaśnia się,
decyzją sądu jest umieszczane w domu
dziecka. Paulinka otrzymała już taki
wyrok, w lipcu trafiłaby do domu dziecka, na szczęście zdążyliśmy i w czerwcu
zabraliśmy ją do naszego domu. Zaczęły się wizyty u różnych specjalistów,
badania i ta niepewność czy zdołamy
jej pomóc. Mijały miesiące i ku naszej
wielkiemu radości Paulinka zaczęła
przybierać na wadze, rosnąć, a teraz jest
nawet najwyższą dziewczyną w klasie.
Jeden z profesorów powiedział nam, że
czasami wystarczy dać dziecku miłość,
ciepło i stabilizację, aby wszystko wróciło do normy .
Od 2 lat jesteśmy rodziną zastępczą zawodową. Decyzja nie była łatwa,
bo wiązało się to ze zmianami – dużymi
zmianami – w naszej rodzinie, a wiado-

mo że dzieci to nie towar nabyty w supermarkecie, który można oddać jak się nie
spodoba. Dużo rozmawialiśmy ze znajomymi, którzy mają dzieci adoptowane
jako rodzina zastępcza i odwiedzaliśmy
rodzinę, która taki dom prowadzi, aż
w końcu decyzja zapadła… ,,tak chcemy
to zrobić”. Zgłosiliśmy się do PCPR-u,
ukończyliśmy szkolenie i otrzymaliśmy
zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej, specjalistycznej rodziny zastępczej. Musieliśmy
też powiększyć dom – ilość pokoi i co
najważniejsze, przygotować na zmiany
nasze córki, aby nie czuły się odrzucone
i pokrzywdzone z powodu tego, że muszą dzielić się mamą i tatą .
Któregoś dnia zadzwonił telefon – jest trójka rodzeństwa, kandydaci
do naszej rodziny. Przedstawiono nam
sytuację dzieci i decyzja należała do
nas. Zdecydowaliśmy się. Początek był
bardzo trudny byliśmy w trakcie remontu domu, poznawaliśmy dzieci. Z każdym dniem wychodziły nowe problemy,
wymagające już wizyt u specjalistów –
psycholog, psychiatra, pedagog, logopeda, ortodonta. Nie dało się też uniknąć
zazdrości córek , był płacz i złość. Musieliśmy dużo z nimi rozmawiać, tłumaczyć i w końcu emocje opadały.
W lipcu minie dwa lata jak trójka jest z nami, dzieci zrobiły ogromne
postępy choć wszystkiego nie da się
nadrobić. Obecnie mogą spotykać się
z mamą, są urlopowane na święta i ferie.
Przed nami wakacje, a co zadecyduje
sąd… nie wiem.
Mimo trudu, a czasami bezradności mamy ogromną satysfakcję, że
możemy pomóc dzieciom skrzywdzonym przez los i ludzi .
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s. Maria Bernadeta Dyc CSNF

Jest taki DOM

DOM DZIECKA Caritas w Lesznie
Jest godz. 2.30… No tak, co to,
telefon, o tej porze? Coś się znów stało
na górze, w domu dziecka.
- Tak, słucham?
- Komenda Miejskiej Policji w Lesznie…
Tej nocy przywieziono chłopca ok.
10 lat. Nie zastali rodziców w domu,
a chłopak kręcił się po dworcu… Tak
wyglądają czasami chwile, również odpoczynku, w naszym Domu Dziecka
Caritas im. Świętej Rodziny w Lesznie.
Jest taki DOM… nie tylko placówka Caritas czy Dom Sióstr Nazaretanek w Lesznie, ale jeszcze bardziej zastępczy DOM dla dzieci, które nie mogą
mieć swojego własnego domu. Tutaj
spełniamy nasze powołanie do służby
w miłości. Nie ma przypadków!!! – jeśli
wierzymy w Opatrzność.
21 września 2009 r., w dzień św.
Mateusza, zostaje powołany, przez abpa
St. Gądeckiego, i oddany formalnie
służbie dzieciom i młodzieży z regionu
nasz DOM.
Skoro to nie przypadek, to kim
jest św. Mateusz? Jak dowiadujemy się
z Ewangelii, był celnikiem, czyli człowiekiem uważanym w opinii publicznej
za grzesznika. Właśnie takiego, uważanego za grzesznika człowieka, wybrał
Jezus by zjeść z nim kolację. A Mateusz zrezygnował ze stanowiska celnika
i poszedł za wezwaniem pójdź za mną,
aby służyć Bogu w ludziach. Aktualność decyzji Mateusza jest naszą radością (por. Mt 9, 9)! No i poszły Siostry
za Mistrzem i idą nadal... – również tu
w Lesznie. I nie jest łatwo dawać tutaj
tę miłość, którą inni nie zawsze chcą
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przyjmować, albo ją tak często ranią.
Nasz Mistrz pokazuje nam drogę: nie
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się, źle mają (Mt 9, 11-13), drogę ku
uzdrawianiu, a nie owoce.
Te wszystkie ideały ewangeliczne, tak bardzo obecne w naszej wspólnocie zakonnej, której wzorem jest Święta
Rodzina i ideały naszej założycielki bł.
Matki Franciszki Siedliskiej, tutaj w naszej pracy z dziećmi i z rodzicami, jeśli
to jest możliwe, urzeczywistniają się.
Odejście od wartości skutkuje cierpieniem niewinnych i patologią społeczną.
Nasz dom dziecka, który teraz prowadzimy, jest jednak oazą miłości na pustyni
zranień, gdzie często dzieci i młodzież
na próżno poszukują miłości od swoich
fizycznych rodziców.
Tak, czujemy się wezwane, aby chronić życie w dzieciach i uczynić je godnym.
Od samego początku funkcjonowania placówki Pan Jezus przysyła
nam bardzo zagubionych młodych ludzi,
często porzuconych przez najbliższych,
wielokrotnie zaniedbanych pod względami zabezpieczenia potrzeb ludzkich,
zwykłych bytowych, edukacyjnych, ale
najbardziej zaniedbanych duchowo, bez
norm i zasad, bez szacunku dla człowieka, dla życia, dla wartości chrześcijańskich. Choć nie wszyscy w jednakowym
stopniu, to jednak połączenie takich
światów w jednym domu wznieca walkę
o pozycję, rywalizację. Stąd od czasu do
czasu burze, gdzie jak błyskawice słychać przekleństwa, słowa znane młodym
z ich środowisk, pojawiają się zachowania adekwatne do wewnętrznego stanu
duszy naszych młodych. Często stawiam

sobie pytanie: czy jesteśmy w stanie uleczyć rany tak zranionych serc, czy starczy nam cierpliwości, miłości, wiary?
Czy nadzieja na lepszą przyszłość jest
możliwa...? Ufam, że z pomocą Boga
i dobrych ludzi, będzie dobrze i będziemy mogli dalej uczyć miłości.
Opowiem o jednym wydarzeń,
które miało miejsce w naszym domu
i pokazało, że warto rozgrzewać tę górę
lodową, którą widzimy - arogancję, obojętność, negację, niechęć, niezadowolenie, bunt - by to, co niewidoczne - żal,
brak przebaczenia, zamknięcie na Boga
i dobro, tłumione pragnienie rodziny,
miłości, radości, przyjaźni - topniało
w miarę otwarcia się na ciepło Bożej
miłości.
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy coś więcej niż wyjazd integracyjny. Było to z okazji przygotowań
do Świąt Bożego Narodzenia. Tydzień
przed świętami wyjechaliśmy z naszego domu do Archidiecezjalnego Domu
Rekolekcyjnego w Zaborówcu, by tam
przeżyć rekolekcje - warsztaty pod hasłem: RODZINA PRZY STOLE. Temat
trudny, dla niektórych wychowanków
nawet obcy. Rekolekcje też nie były
łatwe. Organizacja wymagała podziału
zadań i odpowiedzialności. Część teoretyczna odbywała się w dwóch grupach:
pracownicy i wychowankowie. Część
praktyczna natomiast w 6 grupach mieszanych: wychowawcy i wychowankowie. Najłatwiej było siedzieć i słuchać,
gdy nic nie poruszało serca i umysłu. Ale
zaczynało być ciekawie, gdy dochodziło
do otwartej rozmowy... gdy do głosu dochodziły kolejne osoby, odpowiadające
na usłyszane słowo, zauważyliśmy jak
różne były ich reakcje. Niektórzy chętnie przelewali uczucia na plakat, a inni
dopuszczali do głosu niechciane emocje
lęku przed… można by tutaj wymienić
wiele, jednak najbliższe wydają się lęki
przed zmianą dotychczasowego życia,
zmianą przyzwyczajeń życia bez celu.

U niektórych wychowanków lęk ten objawiał się w buncie i porzuceniu grupy,
u niektórych zaś w bierności i ironii.
Najwytrwalsi poczuli radość wspólnoty i doświadczyli własnych możliwości,
wielu odkryło, że warto się trudzić, że
sami sobie nie wystarczamy. Zmagający
się z sobą i ulegający zniechęceniu wrócili niezadowoleni, choć… za tydzień
z całym zapałem angażowali się w przygotowanie wieczerzy wigilijnej i spotkania opłatkowego z rodzicami.
Codzienność przynosi chwile
radości i smutku, jak to w życiu. Nieraz przychodzi refleksja, że na co tyle
zmagań, na co tyle zabiegów skoro i tak
nikt tego nie przyjmuje, a przynajmniej
nie tak jakby się oczekiwało. Wystarczy
jednak uchwycić się kotwicy nadziei,
którą daje krzyż, a to co ciążyło staje się
lekkie i możliwe do udźwignięcia.
Myślimy o umożliwieniu naszym wychowankom zagospodarowywania przestrzeni wokół domu, o zieleni, o ciszy. Piękno przyrody pobudza
wyobraźnię, zmysły, wycisza duszę,
uwrażliwia na piękno i dobro. Chcemy
też, by nasi podopieczni mogli być razem w czasie wolnym od zajęć, w czasie
posiłków, rekreacji.
Nasz dom na Lipowej jest położony na rogu ruchliwej ulicy. Bezpieczeństwo, zwłaszcza młodszych
dzieci, nawet pomimo znaków drogowych ograniczających prędkość oraz
barierek ochraniających bezpośrednie
wyjście, jest zagrożone. Brakuje nam
nade wszystko ogrodu, w którym moglibyśmy siedzieć, bawić się i pracować,
uczyć dzieci dbać o rośliny. Dlatego też,
jak Bóg da, bardzo chcielibyśmy przenieść się do domu po Siostrach Elżbietankach przy ul. Paderewskiego.
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Mateusz Mucha

Ministrantura
Szczególna Służba Bogu!
Dlaczego ja?
Od najmłodszych lat, stając
w niewielkich szeregach ministrantów
świętogórskich, zastanawiam się dlaczego ja? Tylu jest przecież innych chłopców nadających się do tej jakże wyjątkowej posługi jaką jest bycie ministrantem.
A to jednak Ja – jakże grzeszna, słaba
i bardzo młoda osoba, ma zaszczyt stanąć przed obliczem Najświętszej Marii
Panny Świętogórskiej Róży Duchownej.
Jestem… i co dalej?
Z punktu widzenia wszystkich
wiernych, którzy uczęszczają na spotkanie ze Stwórcą, ministrant jest kimś
mało istotnym. Jest bo jest, nie ma go
to nie ma, wystarczy, że jest ksiądz!
Dla mnie nie jest to jednak nic innego
jak tylko być wybrany do służby Bogu,
któremu zawdzięczam całą swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
W Bazylice Świętogórskiej służę prawie
6 lat. Wysłuchałem setek kazań profesorów (mówionych niekiedy zawiłym
językiem teologicznym), doktorów, ale
także zwykłych księży, którzy zawsze
mówili i będą mówić, że: bez Boga, jeszcze nikt nie zbudował żadnego państwa,
żadnego szczęścia i żadnej miłości. Słysząc te słowa, staje się nimi nasycony
w mojej szarej codzienności, widzę jednak także jak wielu moich rówieśników
kpi z Boga! Słyszę jak wypowiadają
bluźniercze słowa na księży, siostry
zakonne, świętych i błogosławionych,
a nawet na samego Syna Bożego Jezusa
Chrystusa. Patrząc na nich mam wrażenie jakby nie zdawali sobie sprawy, że to
on wyzwolił ich od grzechu, zła, nienawiści i pychy.
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Zanoszenie kielicha i ampułek na ołtarz… i już? Nie to coś więcej!
Po każdej homilii następuje tak
zwane ,,służenie” czyli zanoszenie kielicha, wina i wody. Z pozoru wydaje się,
że ta funkcja nie ma większego znaczenia, lecz Ci, którzy tak myślą są w błędzie i odpowiadam Im: bardzo się mylicie się. Wino, które zanoszę w swych
dłoniach na ołtarz za chwilę stanie się
krwią samego Stworzyciela tego świata,
który daje nam tyle możliwości i dóbr,
z których człowiek nie potrafi korzystać.
Kielich jest rzeczą równie ważną jak
i wino, w nim znajduje się mała patena,
w której umieszczone jest ciało Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela. Jako jedna z nielicznych osób świeckich mam zaszczyt
bycia bardzo blisko przemienienia chleba w ciało i wina w krew Jezusa Chrystusa. Czasami mam wrażenie, że jestem
zbyt blisko tego jakże niepojętego wydarzenia. Często czuję, że ta Boska moc,
wstępuje we mnie, jakby chciała mi coś
przekazać.
Bądź wola Twoja, jako w niebie taki
i na ziemi…
Poruszony tym wszystkim, co
wydarzyło się w czasie mojej sześcioletniej posługi, nie pozostaje mi ni innego jak wypowiedzieć słowa: Totus tuus
i oddać się w ręce Matki mojego Mistrza
– Świętogórskiej Róży Duchownej.
Dlaczego? Ponieważ, od dawna było
mi przepowiedziane poznać tylu wspaniałych ludzi, którzy często nieświadomie podnosili mnie na duchu, dzielili ze
mną moje wzloty i upadki. Pamiętam
słowa św. Pawła: I w życiu i w śmierci, należymy do Pana – tą piękną myśl
będę pamiętał i ufał jej do końca mojego ziemskiego życia i powołania ministranckiego…
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Sebastian Nowak

Nowenna nie do odparcia
Matka Boża z Pompejów
Jednym z obrazów Matki Bożej
jest ten, który znajduje się w Pompejach.
Właśnie z tym wizerunkiem związana
jest historia Nowenny Pompejańskiej
zwanej też, ze względu na swoja
skuteczność, Nowenną nie do odparcia. Pompeje leżą na południu Włoch,
nieopodal Neapolu. Do niedawna ta
niewielka miejscowość słynęła przede
wszystkim z w pełni zachowanego miasta zalanego lawą Wezuwiusza w 79
roku. Dziś coraz częściej mówi się najpierw o sanktuarium maryjnym, a dopiero później o wykopaliskach archeologicznych. Nie trzeba jednak udawać się
do Włoch, by zaznać cudowności tego
miejsca, gdyż cuda za przyczyną Panny
Różańcowej z Pompejów dzieją się tu
i teraz.
Każdy może spróbować
Kiedy czujemy się samotni,
opuszczeni, kiedy coś złego dzieje się
w naszym życiu, kiedy najbliżsi
potrzebują pomocy i chcemy komuś
pomóc – trzeba chwycić za różaniec
i udać się w modlitewną podróż do
Pompejów. Cud na pewno się zdarzy,
trzeba go tylko później umieć dostrzec.
A jak odmawiać nowennę?
Nowenna Pompejańska trwa 54 dni.
Każdego dnia odmawiamy trzy części
Różańca Świętego (radosną, bolesną
i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może
odmawiać czwartą część z Tajemnicami
Światła. Przed rozpoczęciem każdej
z wszystkich trzech części różańca,
wymieniamy najpierw intencję (tylko
jedną), a następnie mówimy: Ten
Różaniec odmawiam na Twoją cześć,
Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni odmawiamy część
błagalną Nowenny Pompejańskiej
i codziennie, po ukończeniu każdej
części różańca, odmawiamy następującą
modlitwę: Pomnij o miłosierna Panno
Różańcowa z Pompejów, jako nigdy
jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek
z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim,
pomocy Twojej wzywający, miał być
przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź
prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec
i przez upodobanie, jakie okazujesz dla
Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj
mnie dobrotliwie. Amen.
Przez
pozostałe
27
dni
odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, po
ukończeniu każdej z trzech części różańca,
odmawiamy następującą modlitwę: Cóż
Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości?
Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi
sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją,
o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem,
nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie
będę opowiadać o miłosierdziu, które
mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę
rozszerzać nabożeństwo do Różańca
Świętego, wszystkim głosić będę, jak
dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby
i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby
cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką
masz litość nad cierpiącymi, wszystkie
stworzenia uciekałyby się do Ciebie.
Amen.
Niezależnie
od
modlitw
końcowych, każdą z trzech części
różańca kończymy po jej odmówieniu
trzykrotnym westchnieniem do Matki
Bożej: Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!
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ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY
ZAPRASZA NA REKOLEKCJE
DO KLASZTORU

12.10 - 14.10
DNI SKUPIENIA DLA RODZIN
I PRZYJACIÓŁ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
ks. Leszek Woźnica COr
15.10 - 18.10
REKOLEKCJIE DLA KSIĘŻY
o. Mirosław Pilśniak OP
26.10 - 28.10
REKOLEKCJE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
ks. Dariusz Dąbrowski COr
09.11 - 11.11
REKOLEKCJE BIBLIJNE
o. Melchior Czoska OFM
12.11 - 15.11
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY
organizowane przez Kurię Metropolitalną
26.11 - 29.11
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY
o. Jakub Kaliński OSB
31.12 - 03.01
REKOLEKCJE DLA CZCICIELI MATKI BOŻEJ
I ŚWIĘTEGO FILIPA
ks. Jacek Niesyto COr

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej.
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:
pod numerem tel. (65) 572 00 14
lub pisząc na adres mailowy:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl

Rozmaitości - 67 Pani Katarzyna

Piernik

z ziemniakami

SKŁADNIKI:
600 g mąki pszennej
600 g ziemniaków ugotowanych i zmielonych
600 g miodu
350 g cukru
1 kostka margaryny
3 jajka
2 łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżki kakao
2 łyżeczki cynamonu
1/2 łyżeczki goździków zmielonych
bakalie, marmolada

Wykonianie:
Ziemniaki ugotować i zmielić. Połączyć wszystkie składniki i piec
na blasze z brzegami w 170 st. około 40 min. Po upieczeniu zimny
piernik przekroić na pół i posmarować marmoladą. Rozpuścić margarynę dodać pozostałe składnik, mieszając doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. Zimną polewą posmarować ciastka pokrojone
w kostkę ze wszystkich stron.
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„Oby słowo Pańskie rozszerzało
się i rozsławiało” (2 Tes 3,1):
o b y ten Rok wiary coraz
bardziej umacniał naszą więź
z Chrystusem Panem, gdyż tylko
w Nim jest pewność przyszłości
i gwarancja prawdziwej i trwałej
miłości.
BENEDYKT XVI
List Apostolski Porta Fidei

Niech Róża Duchowna - Mistrzyni
Życia Duchowego wspiera nas
w głębokim przeżywaniu
ROKU WIARY.

