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NIECH MARYI KWITNIE CHWAŁA! 

Matko nasza niesiem Ci

Te kwiaty naszych pól

I naszych łanów szum

I kłosów złoty blask...
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Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy naszego pisma! 
	 Z	wielką	radością	oddajemy	w	Wasze	ręce	wakacyjny	numer	nasze-
go	kwartalnika,	który	zawiera	nietylko	wiele	inspirujących	i	pouczających	
treści,	stanowiących	porzytek	dla	ducha,	ale	również	wiadomości	z	życia	
Sanktuarium	Świętogórskiego.	Ufamy,	że	staną	się	one	choć	niewielkim	
źródłem	w	budowaniu	naszej	chrześcijańskiej	wiary.	
`	 Zachęcamy	do	przeczytania	znakomitych	relacji	z	wielu	wydarzeń,	
jakie	w	przeciągu	ostatnich	trzech	miesiącach	miały	miejsce	u	stóp	Mat-
ki	Bożej	–	Róży	Duchownej.	Przeżywaliśmy	Oratoryjne	Dni	Młodzieży,	 
w	których	udział	wzięli	przedstawiciele	Kongregacji	Filipińskich	z	całej	
Polski,	 aby	we	wspólnocie	 siostr	 i	 braci	 napełnić	 się	wiarą,	 tak	 bardzo	
potrzebną	każdemu	młodemu	człowiekowi.	Szczególnie	radosnym	i	ro-
dzinnym	wydarzeniem	był	kolejny	Eko-Festyn,	który	w	tym	roku	zgro-
madził	 kilka	 tysięcy	osób	w	 różnym	wieku.	Organizatorzy	 zadbali,	 aby	
każdy	mógł	w	tym	dniu	–	na	Świętej	Górze	–	znaleźć	coś	dla	siebie.	Te-
goroczny	Tydzień	Odpustu	Zesłania	Ducha	Świętego	również	stał	się	już	
piękną	historią.	Wielu	w	tych	dniach	pielgrzymowało,	aby	na	Świętogór-
skim	Wzgórzu	Umocnić swoją wiarę. 
 Ponadto	 zapraszamy	 do	 stałych	 działów	 naszego	 czasopisma,	 
a	w	szczególności	polecamy	tekst	ks.	Tadeusza	Badury	COr,	który	tym	ra-
zem	porusza	temat	uświęcającej	mocy	działania	Ducha	Świętego	w	naszej	
codzienności	–	to	Jego	świętością	mamy	postępować,	tej	świętości	strzec	
i	nigdy	jej	nie	tracić.	Ks.	Jacek	Niesyto	COr,	w	artykule	zatytułowanym:	
Z Bożą pomocą urlop czas zacząć, przestrzega,	aby	czas	wypoczynku	stał	się	
też	czasem	przybliżenia	do	Bożej	Miłości.	W	dziale	Autorytety,	ks.	Dariusz	
Dąbrowski	COr,	przedstawia	nam	niezykłą	postać,	jaką	był	pewien	święty	
zakonnik z	Libanu. Ciekawy	i	poruszający	jest	również	artykuł	pielgrzy-
mów,	 którzy	w	 kwietniu	modlili	 się	 u	Matki	Bożej	w	Fatimie,	 skąd	do	
naszego	Gostynia	przywieźli	piękną	figurę,	aby	ją	czcić	w	procesjach	fa-
timskich,	odbywających	się	w	naszym	mieście	każdego	13.	dnia	miesiąca	
–	od	maja	do	października.
	 W	niniejszym	numerze	warto	tkaże	zwrócić	uwagę	na	zapowiedzi	
wydarzeń,	 które	 z	pomocą	Opatrzności	Bożej	 i	matczyną	opieką	Róży	
Duchownej	będziemy	przeżywać	na	Świętej	Górze	w	najbliższym	czasie.	
Mamy	 tutaj	 na	myśli	 następujace	wydarzenia:	 24–28	 lipca	 –	 Filipińskie	
Dni	Młodzieży,	15	sierpnia	–	Odpust	Uroczystości	Wniebowzięcia	Naj-
świętszej	Maryi	Panny,	połączony	ze	Świętem Chleba i Dożynkami Powiatu 
Gostyńskiego,	23–25	sierpnia	–	Pierwszy	Ogólnopolski Przegląd	Twórczo-
ści	Abstynenckiej	oraz	28–29	września	 i	5–6	października,	kiedy	to	od-
będzie	się	VIII	Festiwal	Muzyki	Oratoryjnej	Musica Sacromontana. Na	 te	
wydarzenia	Serdecznie	Was	wszystkich	zapraszamy	i	prosimy	o	modlitwę	
w	intencji	naszego	dzieła,	jakim	jest	posługa	wszystkim,	którzy	są	związa-
ni	ze	Świętą	Górą.
	 Życzymy	pogody	ducha	na	czas	odpoczynku	wakacyjnego	 i	do-
brych	chwil,	również	w	czasie	przyjmowania	treści,	które	Wam	przedkła-
damy.	Szczęść	Boże!
       ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym

Od redakcji
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Małgorzata Giermaziak

Aktualności

Boże Ciało – wyjątkowe święto 
obchodzone w Polsce od wieków 

Boże Ciało to kolejne świę-
to, które w Polsce jest obchodzo-
ne w sposób szczególny. Chociaż 
w całej katolickiej Europie jest ono 
znane, to polskie obchody Boże-
go Ciała są wyjątkowe. Wystarczy 
wspomnieć, że tradycję procesji 
w tym dniu w Rzymie, przywró-
cił dopiero Jan Paweł II w pierw-
szym roku swojego pontyfikatu. 
Boże Ciało w Polsce jest dniem 
wolnym od pracy, ale np. we Wło-
szech jest normalnym dniem,  
w którym wszyscy pracują. Do 
roku 1955 na całym świecie, 
obowiązywała oktawa, w czasie 
której Chrystus odbierał wyrazy 
przebłagania, hołdu i dziękczy-
nienia. W Polsce oktawę obcho-
dzimy do dziś. Na prośbę Episko-
patu Polski w naszym kraju został 
zachowany zwyczaj obchodzenia 
oktawy, choć nie ma ona już cha-
rakteru liturgicznego.

 Ale po kolei. Wyjaśnijmy 
sobie najpierw skąd „się wzię-
ło” Boże Ciało. Jest to, najpro-
ściej ujmując, uroczystość ku 
czci Najświętszego Sakramentu. 
W czwartek, zawsze 60 dni po 
Wielkanocy i jedenastego dnia po 
Zesłaniu Ducha Świętego, szcze-
gólnie wspominamy Ostatnią 
Wieczerzę i Przeistoczenie chle-
ba i wina w Ciało i Krew Jezusa 
Chrystusa. Święto zawdzięczamy 
błogosławionej Juliannie z Cor-
nillon (1193-1258), przełożonej 
klasztoru augustianek w Mont 
Cornillon koło Liége (Belgia), któ-

ra ujrzała jasną tarczę z widocz-
ną ciemną plamą. Widzenia te zo-
stały zinterpretowane jako skutek 
braku wśród świąt kościelnych, 
dnia poświęconego Najświętsze-
mu Sakramentowi. Pod wpływem 
tego widzenia miejscowy biskup 
Robert zarządził świętowanie 
uroczystości Ciała i Krwi Chrystu-
sa dla diecezji Liége. Powiernik 
i spowiednik Julianny, archidiakon 
Liége, Jacques Pantaleon z Troy-
es, późniejszy papież Urban IV, 
w roku 1264 ustanowił to święto 
dla całego Kościoła. Co istotne, 
na papieską decyzję wpłynął tak-
że cud związany z Eucharystią we 
włoskiej miejscowości Bolsena, 
gdzie w 1263 roku hostia w rę-
kach wątpiącego księdza zaczę-
ła krwawić. Korporał (obrus pod 
kielich), na który wówczas spadły 
krople krwi, przechowywany jest 
do dziś w katedrze w pobliskim 
Orvieto.

Urban IV uzasadniał przy-
czyny wprowadzenia tego święta 
zadośćuczynieniem za błędy he-
retyków, znieważanie Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie 
oraz uczczenie ustanowienia Naj-
świętszego Sakramentu. Jednak, 
ze względu na śmierć Urbana IV 
święto nie zostało ustanowione. 
Uczynił to dopiero Jan XXII, któ-
ry umieścił bullę Urbana IV, do-
tyczącą wprowadzenia święta,  
w tzw. Klementynach (czyli zbio-
rze praw kanonicznych z 1317r.). 
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W Polsce, jako pierwszy 
polecił obchodzić to święto bi-
skup Nanker w diecezji krakow-
skiej już w 1320 roku. W póź-
nym średniowieczu i renesansie 
największym sanktuarium kul-
tu Święta Ciała i Krwi Pańskiej  
w Polsce, był poznański kościół 
Bożego Ciała. Późniejsze niż 
samo święto, uroczyste proce-
sje, wprowadzone w Europie  
w XV wieku, odbywały się począt-
kowo tylko w niektórych krajach  
(a i to, tylko w niektórych ich regio-
nach). Polska była krajem, gdzie 
procesje pojawiły się stosunkowo 
najwcześniej (pierwsze wzmianki  
o procesjach w Boże Ciało we 
Wrocławiu i Płocku pochodzą  
z końca XIV wieku). Tak więc od 
XV wieku w całej Polsce, aż po 
dzień dzisiejszy, w dzień Bożego 
Ciała, ze wszystkich kościołów 
wychodzą uroczyste procesje 
i idą do czterech ołtarzy. Przy 
każdym ołtarzu czytane są frag-
menty z każdej z Ewangelii, zwią-
zane tematycznie z Eucharystią 
oraz udziela się wiernym błogo-
sławieństwa Przenajświętszym 
Sakramentem, na cztery strony 
świata. Niegdyś procesje odby-
wały się przez całą oktawę. W du-
żych miastach, procesje wycho-
dziły ze wszystkich największych 
kościołów, każdego dnia oktawy  
z innego, w kolejności odpowia-
dającej randze świątyni. 

W Polsce procesje Boże-
go Ciała były zawsze niezwykle 
barwne i okazałe. Często towa-
rzyszyły im różne inscenizacje, 
przedstawienia i żywe obrazy  
o treści religijnej. Do dziś polskie 
procesje są bardzo uroczyste. 
Chorągwie kościelne i feretrony 
przybrane są kwiatami i wstąż-

kami. Dziewczynki w bieli sypią 
kwiatki, a ministranci dzwonią 
dzwonkami. Na wsiach o silnych 
tradycjach,  mężczyźni  niosą-
cy baldachim nad monstrancją  
i chorągwie oraz kobiety niosące 
feretrony i wstążki, ubierają stroje 
ludowe. Zarówno w miastach, jak 
i na wsiach ołtarze ozdabiane są 
drzewkami brzóz i kwiatami. Rów-
nież w oknach domów umieszcza 
się symbole religijne i kwiaty. Uro-
czystość Bożego Ciała, zgodnie  
z intencją Kościoła ma rozwi-
jać kult Chrystusa w Eucharystii.  
W interpretacji ludowej ta sama 
intencja, rozumiana była inaczej. 
Oto Bóg opuszcza kościoły, scho-
dzi z ołtarzy i idzie między ludzi, 
żeby być blisko nich i ich spraw. 
Słychać to w starej pieśni Fran-
ciszka Karpińskiego:

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba!
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi…

  Z uroczystościami Bożego 
Ciała wiążą się różne zwyczaje  
i wierzenia ludowe, które są czę-
sto żywe do dziś. Nasi przodko-
wie szczególne własności przypi-
sywali kwiatom i gałązkom, które 
dekorowały ołtarze. Innym zwy-
czajem kultywowanym jeszcze 
w niektórych regionach Polski są 
wianki. Ale dlaczego brzozowe 
gałązki i wianki? Po prostu – taki 
jest zwyczaj. Wyjaśnijmy zatem, 
skąd wzięły się zwyczaje święce-
nia wianków i obrywania brzozo-
wych gałązek w Boże Ciało. 

Zacznijmy od wianków.  
W okolicach Gostynia ten zwy-
czaj raczej nie jest znany. Był 
za to powszechny na kresach 
wschodnich, a po drugiej wojnie 
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światowej był obecny wszędzie 
tam, gdzie osiedlili się Polacy 
wysiedleni z terenów Wileńsz-
czyzny i okolic Lwowa. Zioła,  
z których pleciono wianki, znane 
były ze swej leczniczej mocy. Naj-
ważniejsza wśród nich była byli-
ca boże drzewko, ale nie mogło 
zabraknąć też fioletoworóżowej 
macierzanki, zielonej i pachnącej 
mięty, żółtych gwiazdek rozchod-
nika, kwitnącego na biało rozma-
rynu, rumianku, stokrotek czy lub-
czyku. Zgodnie z ludową tradycją 
zioła uczestniczyły we wszystkich 
najważniejszych chwilach w ży-
ciu człowieka: przy narodzinach, 
ślubie i śmierci. Wianuszkiem  
z macierzanki dekorowano be-
cik podczas chrztu, rozmaryn, 
rozchodnik i nieśmiertelnik zdo-
biły wianuszek przypinany przez 
pannę młodą do ślubnej sukni (na 

Biskupiźnie pan młody i drużbo-
wie mieli obowiązkowo zatknięte 
gałązki rozmarynu za kapelusze). 
Poświęconą macierzanką oka-
dzano krowy podczas cielenia 
się, a rozchodnik miał moc odpę-
dzania wszystkich chorób.

Małe wianuszki święcone 
podczas Bożego Ciała wiązano 
czerwoną wstążeczką i wieszano 
w kościele. Choć nie było wymo-
gu ile wianków należy przygoto-
wać, to zwyczajowo przyjęło się, 
że musi to być liczba nieparzysta 
(3, 5, 7, 9), gdyż wtedy dom bę-
dzie dobrze chroniony przed róż-
nego rodzaju nieszczęściami. Być 
może był to skutek powiedzenia, 
że nieszczęścia chodzą parami?

Po ośmiu dniach, na ko-
niec oktawy, wianki święcono  
i każdy zabierał swoje wianuszki 
do domu, wierząc, że nabrały one 

Zakończenie
Oktawy

 Bożego Ciała 
dla 

parafii 
gostyńskich 

na Świętej Górze
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wyjątkowej mocy. Zioła z wian-
ków miały chronić przed choro-
bami nie tylko gospodarzy, ale  
i gospodarskie zwierzęta, a także 
były panaceum na wszelkie dole-
gliwości i choroby, a dym ze spa-
lonych wianków miał odpędzać 
gradowe chmury. Wianki wkłada-
no pod fundamenty nowo budo-
wanych domów, zakopywano na 
krańcach pola, aby uchronić plo-
ny przed szkodnikami. Z wianków 
robiono napary na różne dolegli-
wości, ale wianki wkładano rów-
nież konającym pod poduszkę, 
aby ułatwiły im umieranie i przej-
ście w zaświaty. Nasi przodkowie 
znali leczniczą moc ziół i łączyli ją 
z mocą bożego błogosławieństwa 
i mocą święconej wody. Okazu-
je się, że wiara w moc wianków 
wcale nie była taka irracjonalna 
jak nam się obecnie może wyda-
wać. 

Zwyczaj łamania i zabie-
rania do domu gałązek z brzo-
zowych drzewek, zdobiących oł-
tarze był w całej Polsce, również  
w Wielkopolsce, powszechny. 
Jeszcze nie tak dawno, po za-
mieszkaniu w okolicach Gostynia, 
ze zdumieniem, a nawet przeraże-
niem obserwowałam, jak po przej-
ściu procesji ludzie na wyścigi 
rzucali się do drzewek, dekorują-
cych kościół i ołtarze i obłamywali  
z nich gałązki, a właściwie roz-
szarpywali te brzózki. Jako dziec-
ko wychowane w dużym mieście 
nie znałam tego zwyczaju. Kie-
dy pytałam, dlaczego ludzie tak 
dziwnie się zachowują, nikt nie 
umiał mi tego wytłumaczyć. Taki 
jest zwyczaj i tyle. Zresztą, zasko-
czenie i zdziwienie towarzyszy 
do dziś wielu „mieszczuchom”, 
którzy mają okazję uczestniczyć 

w procesjach Bożego Ciała na 
wsi. Wystarczy poczytać wpisy 
na portalach społecznościowych. 
Przygotowując ten artykuł miałam 
okazję przeczytać wiele pytań  
i wiele różnych dziwacznych, fan-
tastycznych domniemań na ten 
temat. 

A jak jest naprawdę? Daw-
niej wierzono, że te gałązki mają 
właściwości ochronne i magiczne. 
Zatykano je w domach za świę-
tymi obrazami lub za framugami 
drzwi. Uważano, że wzięta z oł-
tarza brzozowa witka skutecznie 
płoszy czarownice i niweczy ich 
niecne praktyki. Wierzono rów-
nież, że te gałązki strzegą gospo-
darzy i ich dobytek przed ogniem, 
piorunami, robactwem, choroba-
mi, różnymi nieszczęściami oraz 
zapewniają urodzaj. Zatykano 
je w narożnikach pól, aby strze-
gły przed szkodnikami, układano  
w stajniach i oborach. Ale dlacze-
go brzoza? Co spowodowało, że 
dostąpiła ona zaszczytu dekoro-
wania ołtarzy w uroczystość Bo-
żego Ciała. Czy tylko jej uroda  
i to, że szybko rośnie i jest jej pod 
dostatkiem?

Drzewo to żyje najwyżej 
sto kilkadziesiąt lat. Nie ma w so-
bie ani dostojeństwa, ani długo-
wieczności dębu, a jednak było 
obiektem kultu pierwotnych ple-
mion. Uważano brzozę za świę-
te drzewo, symbol Matki Ziemi, 
wieczności i mądrości. Ludzie 
już dawno zauważyli, że brzoza 
leczy. Z kory pozyskiwano cen-
ny dziegieć, który ma właściwo-
ści złuszczające, antyseptyczne 
i przeciwzapalne. Stosuje się go 
jeszcze czasem w naturalnej te-
rapii chorób skórnych, np. trądzi-
ku czy łupieżu oraz w leczeniu 
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Aktualności

zanokcicy u bydła. Dawniej uży-
wano go do konserwacji desek,  
z których budowano szopy, sto-
doły i inne budynki gospodarskie. 
Sok z brzozy, kora, liście, pączki 
a nawet huba (czyli pasożytniczy 
grzyb nazywany czago), rosną-
ca na brzozie, mają właściwości 
lecznicze. 

W wierzeniach wielu na-
rodów i różnych kultur, brzoza 
jest symbolem początku życia, 
wiosny, smutku, śmierci, władzy, 
kary, niewinności, łagodności, mi-
łości, mądrości, czystości, rado-
ści. Brzoza była drzewem magicz-
nym, niezastąpionym przy „zama-
wianiu chorób”. Czarodziejskimi 
„różdżkami” wypędzano złe duchy,  
a także ducha nieposłuszeństwa  
i uporu. Bicie witkami brzozowymi  
w łaźniach przyspieszało krążenie 
i oczyszczało krew. Prastarym, 
słowiańskim zwyczajem było wie-
szanie w domach miotełek brzo-
zowych, ściętymi końcami ku gó-
rze, aby oczyszczały domostwo  
z chorób i złej energii. Brzozę po-
wszechnie uważano za drzewo 
dobre, litościwe i „płaczące”. Dla-
tego sadzono ją przy grobach,  
a z chwilą przyjęcia chrześcijań-
stwa zaczęto stawiać brzozowe 
krzyże. Brzoza to symbol odra-
dzającego się życia, dlatego pod-
czas tzw. Zielonych Świątek „ma-
jono” domy i zagrody, czyli ozda-
biano zielenią brzóz i tataraku. 

Z tych samych powodów 
brzoza używana była do strojenia 
ołtarzy w Boże Ciało. I z tych sa-
mych powodów z procesyjnego 
ołtarza, ustrojonego brzozami, 
odłamywano gałązki i zanoszono 
do domu, aby oddalały choroby, 
dawały spokój, siły i dobre myśli. 
Wierzono, że brzozowe gałązki 

strzegą podróżników i domostwa, 
a dotykanie brzozowego pnia 
wzmacnia siły i przynosi spokój. 
Ktoś powie zabobony i przesądy. 
Niekoniecznie. Współcześni na-
ukowcy stwierdzili, że brzoza i jej 
drewno ujemnie jonizuje otocze-
nie i przekazuje pozytywną ener-
gię. Nasi przodkowie obserwowa-
li przyrodę i żyli z nią w zgodzie. 
Potrafili też wykorzystywać wła-
ściwości różnych roślin. Nie po-
trafili wytłumaczyć dlaczego, ale 
podświadomie wiedzieli, że pew-
ne rośliny są „dobre”, a inne nie. 
My zapatrzeni w „szkiełko i oko”, 
zadufani w sobie, cechujemy się 
brakiem pokory w stosunku do 
przyrody i swoistą ignorancją. Nie 
wiemy dlaczego tak postępowa-
no, ale wyśmiewamy przekonani 
o naszej wyższości, te wierzenia.

Kolejnym symbolem Bo-
żego Ciała, o którym dziś się nie 
pamięta, był chleb, z którym pod-
czas tego święta wiązano wiele 
zakazów i wróżb. Chleb – Ciało 
Chrystusa. W żadnym wypadku 
nie można było zmarnować ani 
kruszyny tego boskiego pożywie-
nia. Według ludowych wierzeń 
okruchy chleba zbierał pająk i po 
bardzo długiej pajęczynie zanosił 
je do Pana Boga, by poskarżyć 
się, że ludzie marnują jego dar. 
Rozgniewany Stwórca zsyłał wte-
dy na ziemię, jako karę za mar-
notrawstwo i brak poszanowania 
dla chleba, klęskę nieurodzaju. 
Nie tylko w Boże Ciało, nie wolno 
było jeść chleba z nakrytą głową, 
dotykać nie umytą ręką, bawić 
się nim ani lepić z niego figurek. 
Bochenka chleba nie wolno było 
kłaść spodem do góry, rzucać po 
wyjęciu z pieca, ani stukać w nie-
go nożem. Przypomnijmy sobie 
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piękny fragment wiersza Kamila 
Cypriana Norwida o stosunku Po-
laków do chleba:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba.... 
Tęskno mi, Panie...  

Uroda i bogactwo polskich 
obrzędów i zwyczajów oraz tra-
dycji, które są cząstką nasze-
go dziedzictwa, zasługuje na 
to, by ocalić je od zapomnienia. 
Szkoda, że jest coraz mniejsza 
szansa, że zrobi to współczesna 
szkoła. Z materiału nauczania 
wyrzuca się tradycyjne wartości 
i ogranicza naukę historii. Środ-

ki masowego przekazu próbują 
dyskredytować i negować naszą 
tradycję i tożsamość. Ośmiesza 
się patriotyzm i dumę z bycia 
Polakiem. Epatuje się pojęcia-
mi typu: zaścianek, ciemnogród, 
wiocha. Zróbmy wszystko, aby 
nasze dzieci szanowały nasze 
tradycje i kultywowały je. W dzi-
siejszych czasach, młodzi ludzie 
jeśli czegoś nie rozumieją, to czę-
sto to odrzucają, zwłaszcza jeśli 
dotyczy to dawnych zwyczajów, 
które różni „postępowcy” próbują 
ośmieszać. Niegdyś, były to zwy-
czaje powszechne, teraz kultywu-
ją je głównie osoby starsze. Ale 
jak długo jeszcze?
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OratOryjne Dni MłODzieży

Z życia Sanktuarium
Aleksandra Leciej 

Z życia Sanktuarium

Dnia 12 kwietnia br. na 
Świętej Górze, rozpoczął się ko-
lejny zjazd Młodzieży Oratoryj-
nej z całej Polski. Na trzydnio-
we rekolekcje przyjechały gru-
py duszpasterskie z Tarnowa, 
Bytowa, Radomia, Tomaszowa 
Mazowieckiego, Poznania oraz  

Gostynia. Tegoroczne spotkanie 
zostało przygotowane przez ora-
torium radomskie pod hasłem: 
Świętość - lubię to!

Młodzi ludzie, poprzez 
liczne konferencje, mogli po-
znać żywot filipińskich świętych. 
Rozmowy i prace w grupach  

pokazały im, że nie potrzeba nic 
wielkiego, aby dołączyć do ich 
grona. Nie trzeba być męczen-
nikiem czy stygmatykiem, wy-
starczą zwykłe czynności. Każdy  
z nas ma świętość w zasięgu ręki. 
Wystarczy tylko trochę się wysi-
lić, aby ją osiągnąć. W sobotę 

młodzież udała się do Poznania. 
Zwiedzili katedrę, a następnie 
udali się do klerykatu filipinów go-
styńskich, gdzie uczestniczyli we 
wspólnej Eucharystii w kaplicy pw. 
bł. kard. Newmana. Pod koniec 
wycieczki odwiedzili Kongregację 
św. Filipa na poznańskim Świer-

       Uczestnicy Oratorium Młodych A.D. 2013
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Vi ekO-Festyn na Świętej Górze
„struMienie wODy żywej”

Izabela Skorzybót

czewie. Wieczorem odbyło się 
czuwanie połączone z modlitwą 
za wstawiennictwem wszystkich 
świętych i błogosławionych filipi-
nów – św. Filipa Neri, św. Alojze-
go Scrosoppi, bł. Józefa Vaza, bł. 
Antoniego Grassi, bł. Jana Anci-
ny, bł. Sebastiana Valfre oraz bł. 
Jana Henryka Newmana.
 Wspólnota oratorium to nie 
tylko modlitwa, ale także wspania-
łe spędzanie wolnego czasu oraz 
poznawanie nowych ludzi, dlate-
go na rekolekcjach nie mogło za-
braknąć „pogodnego wieczoru”. 
Młodzież bawiła się i śpiewała,  
a wszystko to w duchu radości 

św. Filipa, która na czas spotka-
nia młodych wypełniła cały klasz-
tor. Trzy dni rekolekcji minęły bar-
dzo szybko. Po niedzielnej Mszy 
Świętej nadszedł czas pożegna-
nia. Po podsumowaniu i wspól-
nych zdjęciach, przed bazyliką 
rozbrzmiało śpiewane przez mło-
dzież Paradiso. 

Mimo, iż tak mało czasu 
młodzi ludzie mogli spędzić ra-
zem, bardzo się zaprzyjaźnili. 
Pełni nadziei i filipińskiej radości 
wyruszyli w podróż powrotną, ze 
zniecierpliwieniem oczekując na-
stępnego spotkania. 

Z życia Sanktuarium

 1  maja  w  ogrodach klasz-
tornych na Świętej Górze miesz-
kańcy powiatu spotkali się na już 
6. Eko-Festynie. Turniej łuczniczy,  
największe bańki mydlane świata, 
samochody elektryczne dla dzie-
ci, zabawy z gliną, to niektóre z 
wielu atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów.  Wydarze-
niem był także koncert wieczorny 
w bazylice, podczas którego za-
prezentowana została ósma płyta 
Musica Sacromontana. 

Teatr kulinarny i turniej łuczni-
czy

 Tradycyjnie  festyn rozpo-
czął się Mszą Świętą o 13.00. Od 
14.00 księża filipini zaprosili do 
swoich ogrodów. Blok artystyczny 
zaprezentował Gminny Ośrodek 
Kultury w Piaskach. Wystąpiły 
zespoły działające przy placów-
ce: Kapela Ludowa Malińczoki, 
Zespół Śpiewaczy Tęcza i Ka-
pela Podwórkowa Piaskowianie. 
GOK razem z Zespołem Szkół 
w Piaskach przygotowali także 

State  buoni  Se  potete! 
      san Filippo neri
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Turniej łuczniczy dla dzieci i młodzieży

Z życia Sanktuarium

część sportowo – rekreacyjną dla 
dzieci. Było można rzucać wo-
reczkami do kosza, rzucać do ob-
ręczy, piłką do kosza. Nagrodami  
będą słodycze. Piaskowska szko-
ła jest jednym z głównych filarów 
Eko-Festynu. Od dawna bowiem 
realizuje program ochrony środo-
wiska. I tym razem uczniowie i na-
uczyciele będą aktywnie przeko-
nywać do dbałości o naturę. Nie 
zabraknie zbiórek zużytych płyt 
CD i DVD, baterii oraz telefonów 
komórkowych i  ładowarek. Zaan-
gażowanie dzieciaków i nauczy-
cieli tej szkoły jest niesamowite 
- podkreśla ks. Jakub Przybylski 
ze Świętej Góry. W organizację 
festynu włączyły się również dwie 
inne szkoły: Zespół Szkół Zawo-

dowych w Gostyniu oraz Zespół 
Szkół Rolniczych w  Grabonogu.  
Gostyniacy zaprezentowali odna-
wialne źródła energii. Na stoisku 
ZSZ będzie można obejrzeć urzą-
dzenia do wytwarzania energii  
z OZE (odnawialnych źródeł 
energii), zapoznać się z dzia-
łaniem urządzeń pomiarowych 
takich jak: wiatromierze, analiza-
tory warunków  środowiskowych, 
solarymetr (cyfrowy miernik mocy 
promieniowania słonecznego) 
oraz zmierzyć temperaturę za 
pomocą kamery podczerwieni. 
Było można też zbudować mo-
del farmy wiatrowej. Z kolei ZSR 
zaprezentowała zdjęcia lasu  
w czterech porach roku, wyko-
nane przez uczniów.  Młodzież  
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Legendarny Tadeusz Woźniak

Z życia Sanktuarium

z Grabonogu także zajmowała się 
dziećmi. Na festynie nie zabrakło 
teatru kulinarnego. Przyrządzono 
gulasz węgierski… Do klasztoru 
przyjechali motocykliści i cykli-
ści. Nowość przygotowało w tym 
roku Nadleśnictwo w Piaskach. 
Każdy chętny mógł wziąć udział 
w turnieju łuczniczym. Porad 
technicznych udzielali instrukto-
rzy z Koła Łuczniczego „Leśnik”  
z Poznania. 

Anielskie wiersze i muzyka wie-
czorem

 Wieczorem w bazylice za-
planowano koncert: „Strumie-
nie Wody Żywej”. Właśnie wte-
dy odbyła się premiera płyty  
z ubiegłorocznego festiwalu Mu-
sica Sacromontana VII. Już tego 
wieczoru było można ją kupić. 
Gwiazdą był Tadeusz Woźniak, 
legenda polskiej muzyki lat 80., 
najbardziej kojarzony z piosenką: 

„Zegarmistrz światła”. Wystąpił 
także zespół „U studni” (daw-
niej Stare Dobre Małżeństwo)  
w programie z Chórem VIRIBUS 
UNITIS i Leśną Akademią Śpie-
wu. Chór i akademia prowadzo-
ne są przez Joannę Gogólską, 
która współpracowała wcześniej 
z Justyną Steczkowską, Krzysz-
tofem Krawczykiem, Jerzym Po-
łomskim. To osoba bardzo twór-
cza, która wnosi swój wielki talent 
i entuzjazm do muzyki. Anielskie 
wiersze zaprezentował Adam Zie-
mianin - mówi Wojciech Czem-
plik, muzyk zespołu „U Studni”  
i organizator festynu. 

Klasztor był oblegany
 
 Świętogórski festyn od lat 
cieszy się niezmiennym powo-
dzeniem. Z roku na rok, coraz 
więcej jest uczestników, zwłasz-
cza rodzin z dziećmi. To jest nie-
zwykle miłe. Możemy się cieszyć, 
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że klasztor jest oblegany przez 
ludzi, że przychodzą tutaj w ce-
lach religijnych, ale też po prostu 
miło spędzić czas na łonie przy-
rody w ogrodach klasztornych. 
Taka jest idea Oratorium Święte-
go Filipa - zauważa ksiądz Jakub 
Przybylski. Festyn w ogrodach 
klasztornych zapewnia bezpie-
czeństwo uczestnikom. Mówią  
o tym rodzice, którzy zabierają tam 
swoje pociechy. Warto zauważyć, 
że nie ma alkoholu. I okazuje się, 
że można się wspaniale bawić - 
mówi Krzysztof Fekecz, prezes 
Stowarzyszenia im. Józefa Ze-
idlera. Nie można zapominać,  
o przesłaniu festynu, czyli ekolo-
gii. „Strumienie Wody Żywej” to 

cytat z Biblii. - Do tego nawiązuje 
także spotkanie Jezusa z sama-
rytanką u studni właśnie, której 
Chrystus mówi o wodzie żywej 
wypływającej z wnętrza człowieka 
i wytryskującej ku życiu wieczne-
mu i zapowiada dar Ducha Świę-
tego, który inicjuje życie Boże  
w każdym z nas. Chcemy także  
zauważyć, że poprzez nasz Fe-
styn gdzieś się w jednym miej-
scu – w sercu człowieka –  splata 
sprawa ekologii, radości, odpo-
czynku i przede wszystkim pogłę-
bienia wiary - mówi ksiądz Jakub. 
Organizatorzy serdecznie zapra-
szają także za rok…

   Tekst dzięki uprzejmości „Życia Gostynia”.

Z życia Sanktuarium
Bądź na bieżąco z propozycjami kulturalnymi 

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu
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Z życia Sanktuarium

Święta  Góra  -  GOstyń 
jest  Dla  Mnie  Górą  tabOr…

Teresa - lekarz

Od parunastu lat w sierp-
niu, wraz z przyjaciółkami, 
uczestniczymy w oratorium letnim 
prowadzonym przez ks. Adama 
Adamskiego w Gostyniu na Świę-
tej Górze. Jest to dla mnie czas 
wyjątkowy. Używam wtedy języ-
ka transcendencji, modlę się, za-
chwycam się przyrodą, pięknem, 
a wszystko po to, by po zejściu  
z tej góry, dokonywać trochę lep-
szych wyborów – być lepszym.

Co to znaczy? Podam 
przykład z mojego gabinetu le-
karskiego. Przyszła do mnie pa-
cjentka, młoda dziewczyna, ład-
nie i schludnie wyglądająca. Żeby 
wejść do gabinetu, musiała w re-
jestracji uiścić 100 złotych. Przy-
szła, ponieważ czuła się chora, 
nikt jej do mnie – endokrynologa 
– nie skierował. Po dokładnym 
zbadaniu podmiotowym i przed-
miotowym – miała też badania 
dodatkowe laboratoryjne – stwier-
dziłam, że nie jest to choroba en-
dokrynna i w związku z tym nie 
jestem w stanie jej pomóc. Była 
to choroba najprawdopodobniej 
ortopedyczno-neurologiczna.

W pewnym momencie 
miałam przebłysk podświadomo-
ści, że powinnam napisać kartkę 
do rejestracji o zwrot honorarium, 
ale natychmiast po tym pojawiła 
się myśl: Zbadałam ją, poświę-
ciłam jej więcej czasu niż na pa-
cjenta ze wstępnym skierowa-

niem od lekarza rodzinnego, więc 
to głupie, nie zrobię tego… Wte-
dy przypomniałam sobie pobyt  
w Gostyniu i moją modlitwę o roz-
poznanie działania Ducha Świę-
tego we mnie. Podpisałam kartkę  
o zwrot honorarium i powiedzia-
łam, że ma z nią pójść do reje-
stracji. I wtedy… słuchajcie, co 
się stało! Zobaczyłam szeroko 
otwarte oczy dziewczyny i wielkie 
łzy na jej policzkach... Usłysza-
łam słowa: Pani doktor, bardzo 
dziękuję, na tę wizytę składało się 
6 osób.

Dziewczyna wyglądała na 
zadbaną, nic nie wskazywało, że 
jest uboga. Powiedziała mi w paru 
zdaniach swoją historię życia: jak 
zginął jej narzeczony, umarła mat-
ka, a ona opiekuje się sparaliżo-
wanym ojcem i dlatego nie może 
pracować pomimo skończonych 
studiów. W tym momencie przy-
pomniało mi się, co wyczytałam  
u Ratzingera, że: językiem Chiń-
czyków jest chiński, językiem 
astronomii- matematyka, a języ-
kiem Boga – modlitwa albo mil-
czenie wobec stworzenia.
 Ponieważ człowiek jest 
wyjątkowym stworzeniem, a ja 
głęboko wierzę, że w każdym  
z nas jest część boska, musimy 
modlić się o to, byśmy rozpozna-
li tę boskość w sobie – działanie 
Ducha Świętego. Tak jak pytał Fi-
lip Neri: i co dalej? Będziemy mieli 
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wygodne fotele, lampy, obrazy…  
i co dalej?

Jak mówi ks. Adam Adam-
ski: w życiu zawodowym trzeba 
być otwartym na działanie Ducha 
Świętego; jeśli patrzymy przez 
wiarę, to realizacja życia zawo-
dowego jest realizacją życiowe-
go powołania, które pochodzi od 
Boga. Tak myślę. Jestem tego 
pewna.

Kiedy ks. Adam Adamski, 
po raz kolejny, poprosił mnie i in-
nych lekarzy specjalistów o zor-
ganizowanie tzw. białej niedzieli 
w Gostyniu na Świętej Górze  
– w dzień zesłania Ducha Święte-
go – zgodziliśmy się natychmiast. 
Choć musimy pamiętać, że lekarz 
leczy, a Pan Bóg uzdrawia.

19 maja 2013 r.  na Świętej Górze, ks. abp Andrzej Dzięga 
Metropolita szczecińsko-kamieński przewodniczył uroczystej 
sumie Odpustu Zesłania Ducha Świętego o godz. 12.00

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawa-
nia Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepsze-
go zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, 
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we 
wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar 
męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od 
Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Ma-
jestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, aby żadna bo-
jaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Amen.

MoDliTwA Do DuChA ŚwięTego Bł. JAnA PAwłA ii
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Z życia Sanktuarium

Pielgrzymka motocyklowa
ks. Marek Dudek COr, ks. Jakub Przybylski COr, ks. Michał Kulig COr

 2 8  k w i e t n i a  b r .  n a 
Świętą Górę przyjechało ponad 
siedmiuset motocyklistów, którzy 
tego dnia przeżywali swoją kolejną 
pielgrzymkę. Przed godziną 12.00 
plac przed Bazyliką zapełniał 
się rozmaitymi „maszynami”: 
chopperami, cruiserami, trajkami, 
turystykami, bobberami, naked-
bikeami, ścigaczami, crossami  
i wieloma innymi fantastycznymi 
motorami. Następnie wszyscy 
uczestniczyli w uroczystej Mszy 
Świętej, w czasie której Słowo 
Boże wygłosił superior wspólnoty 
Świętogórskiej ks. Marek Dudek 
COr, który powiedział m.in. takie 
słowa:

Kiedy zakładacie swoje skóry, 
na plecy, to tak jakby być kimś 
innym. Siadając na motocykl 
człowiek zapomina o różnych 
sprawach, relaks, radość - świę-
to. Czekaliście te kilka miesięcy,  
aby wreszcie przyszła wiosna  
i słońce przygrzało, (ks. Jakub  
i ks. Michał nawet zimą odwie-
dzali garaż), aby wreszcie poczuć 
ten wiatr wolności, który będzie 
was smagał. Naraz czuje się jak 
piękny jest ten świat, zachwyca-
ją krajobrazy i serce rośnie! Na 
szlaku spotykacie innych bikerów 
i pozdrawiacie się gestem ręki. 
Wytwarza się  jakaś szczególna 
więź między motocyklistami i to 
jest naprawdę piękne i godne na-
śladowania. Motocykliści nie tylko 
na trasie, ale i poza nią w różnych 

grupach działają charytatywnie 
dla innych niosąc im pomoc i da-
jąc dużo radości. Tworząc różne 
stowarzyszenia nosicie na kurt-
kach znaki rozpoznawcze swo-
jej grupy: Wolni Jeźdźcy, Black 
Legion czy może Gang Dzikich 
Wieprzy. (…) Po tym was rozpo-
znają. Wszyscy jak tu jesteśmy 
w tej Bazylice na Świętej Górze 
jesteśmy Uczniami Chrystusa,  
a tego nie rozpoznaje się po żad-
nym stroju, po emblematach  na 
skórze, ale jak mówi dziś Pan 
Jezus: Po tym wszyscy poznają, 
że jesteście uczniami moimi, je-
śli będziecie się wzajemnie miło-
wali. Uczniem Chrystusa jestem  
w świątyni, w pracy, którą każde-
go dnia podejmuję, wtedy, gdy 
siadam na motocykl i wyjeżdżam 
na szlak też jestem Uczniem 
Chrystusa. Nie wiem czy ktoś ma 
na swojej kurtce wyszyty taki znak 
rozpoznawczy. Jednak nie o zna-
ki tu idzie tylko o codzienne ży-
cie. Miłość jest naszym znakiem 
rozpoznawczym: Kochać siebie 
i kochać bliźniego. (…) Czy ten 
kto siada na ściga i kręci filmik jak 
licznik (budzik) mu się zamyka  
i umieszcza go w Internecie ko-
cha siebie i swoje życie? Czy ten, 
kto pędzi między samochodami 
na drodze na jednym kółku kocha 
swoje życie? A ma przecież tylko 
jedno. Każdy człowiek ma tylko 
jedno życie. Dlatego w trosce o to 
życie: moje i innych trzeba sobie 
robić rachunek sumienia.
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Z życia Sanktuarium Z życia Parafii

Z życia Parafii

NamaszczeNi  Duchem  Świętym

Postanowiłam, że przed 
rozpoczęciem moich rozważań 
przedstawię się, bo to zawsze 
nieco lepiej, jeżeli Czytelnik wie 
z kim ma do czynienia. Mam na 
imię Michalina i jeżeli wierzyć star-
szym, to teraz przeżywam najlep-
sze lata życia, bowiem mam lat 
17. Od września jestem uczenni-
cą gostyńskiego liceum i zasilam 
szeregi świętogórskich parafian. 
Jestem fanką rocka, zwłaszcza 
alternatywnego, a także obroń-
czynią praw zwierząt, ale to  
w sumie nie jest takie ważne. Na-
pisałam kilka informacji o sobie, 
żeby dać do zrozumienia, że nie 
różnię się jakoś szczególnie od 
większości moich rówieśników. 
Jest jednak coś, co mnie wyróż-
nia… w dobie mody na ateizm, ja 
zakochałam się w Jezusie, a co 
więcej ˗ jestem z tego dumna!

Chcę podzielić się swoją 
refleksją na temat istotnego wyda-
rzenia w życiu młodego człowie-
ka. Wbrew pozorom nie chodzi mi 
o pierwszą randkę, o pierwszego 
iPhona, ani też o huczną impre-
zę z okazji 16 urodzin. Chodzi mi  
o ważniejszą „imprezę”, która od-
bywa się na płaszczyźnie ducho-
wej, czyli o przyjęcie sakramentu 
bierzmowania. Nie bez powodu 
poruszam ten temat, bowiem 25 
marca 2013 roku młodzi parafia-
nie ze Świętej Góry przyjęli „sakra-
ment dojrzałości chrześcijańskiej” 
z rąk księdza biskupa Grzegorza 
Balcerka, a wśród nich byłam ja! 

Czym dla młodego czło-
wieka jest sakrament bierzmowa-
nia? Trzy lata w gimnazjum i rok 
w liceum utwierdziły mnie w dość 
przykrym przekonaniu, że dla 
większości moich znajomych to 
tylko obowiązek. Obowiązek, któ-
ry jest poprzedzony wieloma inny-
mi obowiązkami, takimi jak: przy-
musowe uczestnictwo we mszach 
świętych, przystępowanie do 
sakramentu pokuty, udział w róż-
nych nabożeństwach, „zdawanie” 
modlitw, okazywanie zeszytów do 
religii. Często zdarza się tak, że 
samo uczestnictwo w Eucharystii 
lub wypowiedzenie którejś z mo-
dlitw nie przerasta nastolatka tak 
bardzo, jak świadomość, że robi 
coś pod przymusem. My - młodzi, 
już tak mamy, że gdy coś jest na-
kazane, automatycznie chcemy 
się przeciw temu buntować i na 
wstępie jesteśmy zniechęceni, 
co objawia się także w podejściu 
do sakramentu bierzmowania. 
Ja i grupa nastolatków z parafii 
świętogórskiej mieliśmy to szczę-
ście, że przymusu było bardzo 
niewiele. Nasze życie duchowe 
zostawiono naszym sumieniom, 
jednak dostawaliśmy wiele wska-
zówek i byliśmy kierowani na 
właściwą drogę, m.in. podczas 
comiesięcznych spotkań w każdy 
pierwszy piątek miesiąca. Jestem 
przekonana, że w dużym stopniu 
to właśnie przygotowanie sprawi-
ło, że dla mnie ten dzień okazał 
się dniem magicznym, a samo 
przystąpienie do sakramentu 
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bierzmowania nie było przeze 
mnie traktowane jako obowiązek, 
ale jako kolejny krok w drodze do 
nieba. Sakrament ten pozwolił mi 
się rozwinąć i jeszcze bardziej 
otworzyć na działanie Boga. 

W dobrym przeżyciu przy-
jęcia „sakramentu dojrzałości” po-
mógł również uroczysty charakter 
mszy świętej, w której oprawę za-
angażowane były bierzmowane 

osoby i która odbyła się w ponie-
działek podczas Wielkiego Tygo-
dnia ˗ najważniejszego tygodnia 
dla wszystkich katolików. 

W imieniu bierzmowanych 
dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że tamten 
dzień na zawsze pozostanie nam 
w pamięci! 

Bierzmowani wraz z ks. bp. Grzegorzem Balcerkiem 
i księżmi filipinami
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D u c h u  Ś w i ę t y ,  n a t c h n i j  m n i e ,  a b y m …
 Słuchaj, Izraelu, nasz Bóg, 
Jahwe – Jahwe Jedyny. Będziesz 
miłował twojego Boga, Jahwe,  
z całego swego serca, z całej 
duszy swojej, ze wszystkich sił. 
Niech pozostaną w twym sercu te 
słowa, które ja ci nakazuję (Pwt 
6, 4˗6)
 Spodobało się Bogu po-
wierzyć małemu ludowi prawdę 
o swojej tajemnicy – jako o Bogu 
Jedynym. Ten mały naród poniósł 
prawdę o Jedynym Bogu wśród 
ludzkiej historii, pomimo słabości 
ludzkiej i niewierności. Jest on  
w historii świadkiem mocy Jahwe 
– Jedynego Boga, która wzywa  
i uzdalnia do miłości z całego ser-
ca, z całej duszy i ze wszystkich 
sił. Ten naród wybrany jest owo-
cem pedagogiki Boga, który chce 
światu objawić tajemnice życia 
Bożego. Posyła nieustannie ludzi, 
którzy nawracają ten lud, ostrze-
gając, by nie ulegał nieustannie 
pokusom obcych bogów, których 
czczą sąsiednie ludy, bo jak mó-
wił prorok Izajasz: Jeżeli nie uwie-
rzycie, nie ostoicie się (Iz 7,9).

Zniszczenie Jerozolimy, 
niewola babilońska i wygnanie 
doprowadziły do wielkiej reflek-
sji i odnowienia wiary w Jedy-
nego Boga. Walka z Antiochem 
Epifanesem (wojny machabejskie  
w II w. p.Ch.) umocniła wierność 
Bogu Jahwe, który zawarł przy-
mierze z Izraelem na Synaju i po-
zostaje wierny temu przymierzu. 
Po bardzo dramatycznym czasie 
wojen, niewoli, nadchodzi czas 

wybrany przez Boga na głębsze 
objawienie się tajemnicy Boga. 
 Pierwszym człowiekiem, 
któremu Bóg objawia tajemnicę 
Boga Trójjedynego jest Maryja. 
Została Ona wybrana, aby stać 
się Matką Jednorodzonego Syna 
Bożego. Na pytanie: Jakże się to 
stanie, skoro nie znam współży-
cia z mężem? Anioł Gabriel od-
powiada: Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni 
Cię, dlatego to, co się narodzi, 
Święte, będzie Synem Bożym 
(Łk 1, 34˗35). Maryja wierzy i po-
wierza się całkowicie Woli Bożej. 
Ona pierwsza usłyszała imię wła-
sne trzeciej Osoby Bożej – Duch 
Święty, który sprawia ten cud, że 
Maryja staje się Matką Syna Bo-
żego – Jezusa.
 Następnymi ludźmi, któ-
rzy doznają objawienia się Ducha 
Świętego są Apostołowie Andrzej 
i Jan. Jeszcze jako uczniowie 
Jana Chrzciciela, są świadka-
mi chrztu Jezusa w Jordanie. 
Duch Święty w postaci cielesnej 
niby gołębica zstąpił na Niego,  
a z nieba odezwał się głos: ‹‹Tyś 
jest mój Syn najmilszy, w Tobie 
mam upodobanie›› (Łk 3,22). 
Wcielony Syn Boży zostaje na-
pełniony Duchem Świętym, któ-
ry Go prowadzi na pustynię do 
pierwszej i decydującej walki  
z szatanem. Cała publiczna 
działalność Jezusa realizuje się  
w mocy Ducha Świętego (por. Łk 
4,1nn).
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 W czasie Ostatniej Wie-
czerzy Jezus kilkakrotnie zapo-
wiada Ducha Świętego, którego 
ześle im Ojciec: A Pocieszyciel, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, Ten was wszyst-
kiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co wam powiedziałem 
(J 14,26). Gdy zaś On przyjdzie, 
Duch Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy (J 16,13).
 W Zielone Świątki zstę-
puje Duch Święty w widocznych 
znakach ognistych języków na 
zgromadzonych w Wieczerniku 
Apostołów, którzy trwali razem 
z Maryją, Matką Jezusa, na mo-
dlitwie. Apostołowie wychodzą  
z Wieczernika i wyznają wiarę  
w Jezusa Chrystusa, który umarł 
za zbawienie ludzi i zmartwych-
wstał. Wszyscy, którzy uwierzyli, 
zostają ochrzczeni w imię Ojca, 
i Syna i Ducha Świętego. Duch 
Święty działa w Kościele. Uzdal-
nia ewangelistów do napisania 
Ewangelii, a Apostołom dodaje 
mądrości i mocy, aby w Listach 
umacniać wiarę we wspólnotach 
chrześcijan. Gdy czytamy Dzieje 
Apostolskie i Listy Apostołów, to 
zadziwia ta świadomość i Apo-
stołów i wszystkich chrześcijan, 
że działa przez nich i wśród nich 
Duch Święty. W zastanawiający 
sposób opisuje Pismo Święte So-
bór Jerozolimski, który rozstrzyga 
spór, czy należy na chrześcijan, 
pochodzących z pogan, nakładać 
obowiązki obrzezania i przestrze-
gania prawa Mojżeszowego. Po 
„długiej wymianie zdań”, która 
była niewątpliwie bardzo gorąca, 
po łagodząco-upominającej mo-

wie Piotra, a potem Jakuba, Apo-
stołowie i Starsi podjęli uchwa-
łę, która jest bardzo wymowna. 
Zawsze jestem poruszony, gdy 
czytam te słowa dekretu jerozo-
limskiego: (…) Postanowiliśmy 
bowiem, Duch Święty i my, nie 
nakładać na was żadnego cięża-
ru oprócz tego, co konieczne. Po-
wstrzymajcie się od ofiar składa-
nych bożkom, od krwi, od tego, co 
uduszone i od nierządu. Dobrze 
uczynicie, jeżeli powstrzymacie 
się od tego. Bywajcie zdrowi! (Dz 
15,28,29). Zadziwiające są te 
słowa: Postanowiliśmy bowiem 
Duch Święty i my (…). Objawiają 
one świadomość działania Du-
cha Świętego w „długiej wymia-
nie zdań”, którą mają uczestnicy 
Soboru Jerozolimskiego. Duch 
Święty to sprawia i doprowadza 
do jednomyślnej decyzji. 
 Zesłanie Ducha Świętego 
było początkiem i jakby wprowa-
dzeniem w nieustające działa-
nia apostolskie całego Kościoła. 
Duch Święty powołuje Pawła do 
apostołowania wśród pogan. Gdy 
odprawiali publiczne nabożeń-
stwo i pościli rzekł Duch Święty: 
‹‹Wyznaczcie mi już Barnabę 
i Szawła do dzieła, do którego 
ich powołałem›› (Dz 13,2). Duch 
Święty wysyła ich do Europy:  
W nocy miał Paweł widzenie: ja-
kiś Macedończyk stanął przed 
nim i błagał go – przepraw się do 
Macedonii i pomóż nam. Zaraz po 
tym widzeniu staraliśmy się wyru-
szyć do Macedonii w przekona-
niu, że Bóg nas wezwał, abyśmy 
im głosili Ewangelię (Dz 16,9˗10). 
Paweł najszerzej zaświadcza  
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w swoich Listach o działaniu Du-
cha Świętego. Paweł doświad-
cza działania Ducha Świętego w 
gminach chrześcijańskich, które 
zakłada. To było coś wyjątko-
wego i nowego, że ochrzczeni 
doświadczają działania Ducha 
Świętego. Paweł usiłuje je opi-
sać i uporządkować. Doświadcza 
różnych darów Ducha Świętego, 
które skłaniają ochrzczonych do 
entuzjastycznej modlitwy i wyzna-
wania wiary w obcych językach, 
którymi uwielbiają Boga. Paweł 
czuwa nad tym, by to działanie 
wzmacniało wspólnoty wierzą-
cych. Oznacza to, że Duch Świę-
ty nie działa obezwładniająco, 
ale wymaga współdziałania czło-
wieka, który otrzymuje te dary 
Ducha Świętego, dlatego Paweł 
ostrzega – Ducha nie gaście! 
Duch Święty działa w Kościele 
przez pojedynczych chrześcijan, 
dlatego Apostoł upomina Koryn-

tian, aby współdziałali z Duchem 
Świętym, który pragnie jedności 
i porządku. A w Liście do Gala-
tów mówi o niezwykłej godności 
człowieka, do której podniósł nas 
Bóg. Gdy nadeszła pełnia cza-
sów, zesłał Bóg Syna swego, zro-
dzonego z Niewiasty, zrodzonego 
pod niewolą Prawa, żeby wykupił 
tych, którzy byli w niewoli Prawa, 
byśmy mogli otrzymać synostwo 
przybrane. A na dowód tego, że 
jesteście synami Bóg wysłał do 
serc naszych Duch Syna swego, 
który woła – Abba – Ojcze! Stąd 
nie jesteś już niewolnikiem, ale 
synem. Jeżeli zaś synem, to i ze 
zrządzenia Bożego dziedzicem 
(Gal 4,4˗7). Bóg Ojciec powołał 
nas do istnienia nie pytając nas 
o zdanie. Bóg – Syn nas zbawił 
bez naszego udziału. Duch Świę-
ty natomiast chce uczynić nas 
świętymi, ale nie zdoła tego uczy-
nić, bez naszego współdziałania. 

Ten sam Duch Święty 
będzie w Kościele do 
końca świata i dlatego 
bramy piekielne go 
nigdy nie przemogą.

abp Andrzej Dzięga
      Święta Góra, 19 maja 2013 r.
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Nie jesteśmy świętymi, ale przez 
sakrament chrztu świętego zosta-
liśmy powołani do świętości, aby 
być synami i dziedzicami. Czy je-
stem takim, jakim chciałbym być, 
jakim powinienem się stać???
 Święty Augustyn też się 
nad sobą zastanawiał i dlatego 
błagał Ducha Świętego: Tchnij na 
mnie Duchu Święty, abym świę-
cie myślał.
 Gdy Bóg stworzył czło-
wieka, tchnął w niego oddech 
życia. Gdy człowiek umiera, wte-
dy mówimy, że wyzionął ducha. 
Każde tchnienie oznacza życie. 
Jezus po swoim zmartwychwsta-
niu tchnął na Apostołów i rzekł 
– Weźmijcie Ducha Świętego  
(J 20,22). Dał im Ducha Pocie-
szyciela, Ducha Prawdy. A Święty 
Paweł powiedział nam, że Duch 
Święty mieszka w naszych ser-
cach i nieustannie woła Abba – 
Ojcze. Nie przypadkowo można 
spotkać powiedzenie, że modli-
twa jest oddechem duszy. W mo-
dlitwie patrzymy na Boga, czy to 
błagając Go o łaskę czy też chce-
my Boga uwielbić. Wtedy modlić 
się znaczy święcie myśleć. Jeżeli 
Augustyn wołał – Tchnij na mnie 
Duchu Święty, abym święcie my-
ślał, to oznaczało to nie tylko mo-
dlitwę, ale myśli o pokoju, o zgo-
dzie, o przebaczeniu, o pojedna-
niu, o dobru…

Tchnij na mnie Duchu Święty, 
abym święcie postępował

 Samo myślenie nie zmie-
nia rzeczywistości, ale praca, za-
angażowanie serdeczne i czyn. 

Dobrze, „święcie myśleć” jest 
dobrym punktem wyjściowym do 
dobra. Tak samo jak złe czyny ro-
dzą się w głowie najpierw, jak to 
nam Jezus powiedział: Z wnętrza 
bowiem, z serca ludzkiego pocho-
dzą złe myśli, nierząd, kradzieże, 
zabójstwa, chciwość, przewrot-
ność, podstęp, wyuzdanie, za-
zdrość, obelgi, pycha, głupota. 
Całe to zło z wnętrza pochodzi  
i czyni człowieka nieczystym (Mk 
7,21˗23). W Sercu człowieka bie-
rze początek również dobro. We 
wnętrzu człowieka rodzi się dobra 
myśl, dobra idea, która zrealizo-
wana, przynosi błogosławione 
owoce. Duch Święty działa w ser-
cu człowieka, zsyła w niego na-
tchnienie dobrego dzieła, które 
mogą być wielkie i wiekopomne, 
jak np. „dzieła” św. Filipa Neri, bł. 
Edmunda Bojanowskiego, czy też 
bł. Jana Pawła II. Ale w codzien-
nym życiu są i te „małe dobre 
czyny”, które pojawiają się pod 
natchnieniem Ducha Świętego. 
Słowo „przepraszam”, podanie 
ręki na zgodę, ustąpienie miejsca 
w ławce w kościele, niekończące 
się posługi matki wobec dziecka 
i całej rodziny. „Święte” dzieje 
się wszędzie tam i zawsze, gdy 
człowiek przyjmuje Wolę Bożą  
w życiu. Nie jest to łatwe, dlatego 
warto wypowiadać modlitwę św. 
Augustyna – Spraw Duchu Świę-
ty, abym świętość ukochał.

Zachwycić się świętością, 
uczynić ją czymś najbardziej 
upragnionym, to może uczynić  
w nas tylko Duch Święty. Św. Au-
gustyn stawia więc w swej modli-
twie na fantazję i wszechmoc Du-
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cha Świętego. Ukochać świętość, 
to oznacza ukochać radość w 
modlitwie, radość w świadczeniu 
dobra innym. A gdy pacierz nie 
sprawią radości, gdy brewiarz, ró-
żaniec jest za ciężki? Św. Teresa z 
Avila skarżyła się przez dziesiątki 
lat na oschłość modlitwy. Cierpia-
ła, ale modliła się nadal. Augustyn 
również doświadczył walki ze sobą  
i szukania świętości, którą w koń-
cu znalazł. Duch Świętych tchnie, 
kiedy zechce, ale nigdy nie zosta-
wia bez pomocy, chociaż może 
się zdarzyć, że jej człowiek nie 
zauważa. 
Wzmocnij mnie Duchu Święty, 
abym świętości strzegł.
 W sakramencie bierz-
mowania jesteśmy powołani do 
świadczenia wiary w Chrystusa w 
Kościele. Duch Święty nas uzdal-
nia i umacnia do tej służby. Wia-
ra zawsze potrzebuje misjonarzy 
i obrońców. Każdy, kto wyznaje 
swoją wiarę, staje się misjona-
rzem. Każdy, kto wiary broni, gdy 
zostaje ona w jakiś sposób ata-
kowana, jest jej obrońcą. Taka 
postawa wymaga odwagi i mą-
drości. A człowiek może wiarę 
utracić przez grzech śmiertelny  
i zaniechanie troski o życie wia-
rą. To niebezpieczeństwo staje 
się wielkie, gdyż świadomość 
grzechu zanika, a agresja prze-
ciw otwartemu wyznawaniu wiary 
jest coraz potężniejsza. Alessan-
dro Pronzato powiedział: Martwię 
się życiem chrześcijańskim, które 
jest niezauważalne. Nie ma nic 
do powiedzenia, nikomu nie prze-
szkadza, jest bojaźliwe, raczej 
uspokajające niż niepokojące, 

niezdolne do zakłócenia trawie-
nia i snu kogokolwiek. Nie może-
my być nieszkodliwi. Nasze życie 
musi być ‹‹zaraźliwe›› dla tych, 
którzy się do nas zbliżają (Chleb 
na niedzielę, A, s. 118).
Chroń mnie Duchu Święty, 
abym świętości nigdy nie stra-
cił.
 Często pozdrawiamy się 
nawzajem Szczęść Boże, odda-
jąc się wzajemnie pod opiekę Bo-
żej Opatrzności. Mamy świado-
mość, że zawsze może się przy-
darzyć jakieś nieprzewidywalne 
nieszczęście. Czy myślimy wtedy, 
że można stracić świętość, wia-
rę? Wiele razy słyszałem skargę, 
że jakoś oddaliłem się od Boga. 
Były zaniedbane niedzielne Msze 
święte, spowiedź, modlitwa. Nie 
wiem, jak to się stało? Coś jednak 
się stało! Oto nagle spostrzegam 
to moje oddalenie się od Boga. 
Gorzko przeżywam to zagubienie 
się w życiu. Źle mi jest bez Boga, 
bez myśli o Nim, bez modlitwy ˗ 
chciałbym powrócić, zmienić się. 
To zadziałał Duch Święty. On 
mnie zatrzymuje w tym moim za-
traceniu się bez Boga. Augustyn 
poznał trud powrotu do Boga. 
Dostrzegał również niebezpie-
czeństwo utraty wiary, jedności  
z Bogiem i Kościołem. Żył w cza-
sach, kiedy spory i prawdy Boże 
były chlebem codziennym, gdy 
od jedności z Kościołem odpada-
li nawet biskupi. Dlatego to jego 
częste wołanie – Chroń mnie Du-
chu Święty, abym świętości i wia-
ry nigdy nie utracił.
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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

„Duch Święty prosi o głos!”

 Podczas Kongresu Ru-
chów Kościelnych w 1998 r. kard. 
J. Ratzinger powiedział: Ale oto 
Duch Święty ponownie, że tak 
powiem, poprosił o głos. I tak,  
w  m ł o d y c h  m ę ż c z y z n a c h  
i w młodych kobietach rozwijała 
się wiara, bez żadnych ‹‹ale›› czy 
‹‹jeśli››, bez wykrętów, czy wybie-
gów, wiara przeżywana w swej 
integralności jako dar, jako cenny 
prezent, który daje życie. 
 Gdy bł. Jan Paweł II obser-
wował tłumy młodych ludzi na pla-
cu Świętego Piotra w przeddzień 
Zielonych Świąt 1998 r., powie-
dział: To co dwa tysiące lat temu 
wydarzyło się w Jerozolimie, tak 
jakby się odbyło ponownie dzi-
siejszego wieczoru, na tym pla-
cu, w centrum chrześcijańskiego 
świata. Tak jak wówczas Aposto-
łowie, dzisiaj i my zgromadziliśmy 
się w wielkim Wieczerniku, z go-
rącym pragnieniem otrzymania 
tchnienia Ducha Świętego. Ko-
ściół potrzebuje nieustannie Jego 
zesłania, potrzebuje płomienia  
w sercu, słów na wargach, pro-
roctwa w spojrzeniu, dlatego wo-
łamy: ‹‹Przyjdź Duchu Święty››. 

 Św. s. Benedykta od Krzy-
ża – Edyta Stein, współpatronka 
Europy, tak modliła się podczas, 
ostatniego w jej życiu, Zesłania 
Ducha Świętego: 

Kim Ty jesteś, słodkie światło, które 
przepełnia mnie i rozjaśnia ciemno-
ści mego serca?

Prowadzisz mnie jak matczyna ręka, 
gdybyś mnie opuścił, nie potrafiła-
bym uczynić nawet jednego kroku.

Jesteś przestrzenią, która otacza 
mój byt i zawiera go w sobie.

Pozostawiony przez Ciebie wpadłby 
w przestrzeń nicości, z której pod-
niosłeś go do światła,

Ty, bliższy mi niż ja sama sobie,  
i bardziej intymny od mojej intymno-
ści, a jednak nieuchwytny i niepoję-
ty.

Ty, który przewyższa każde imię:

Duchu Święty, Miłości odwieczna.
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ODPUST NIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ

Święta Góra
15 sierpnia 

2013 r.

DOŻYNKI   POWIATOWE

Czwartek, godz. 12.00 
Suma odpustowa przy ołtarzu polowym
pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Balcerka
 DZIĘKCZYNIENIE rolników Powiatu Gostyńskiego za tegoroczne plony
 Poświęcenie i przekazanie KWIATÓW i ZIÓŁ ZIARNA 
 dla rolników i ZACZYNU dla piekarzy.

ŚWIęTO  chlEbA

Kiermasz wyrobów piekarniczych  
z okolicznych piekarni. 
Wystawa sprzętu rolniczego  
i strażackiego za bazyliką.
Dla wszystkich talerz grochówki!   

godz. 13.30
Tradycyjny obrzęd dożynkowy

ZAPRASZAMY!

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

Porady duchowe

ks. Jacek Niesyto COr

Z Bożą pomocą 
   urlop czas zacząć

Rozpoczyna się sezon 
urlopowy, czas kiedy większość  
z nas będzie szukała miejsca, 
aby uciec od codziennych kłopo-
tów i codziennych spraw. Czas 
kiedy pozbędziemy się telefonów 
służbowych itp. gadżetów, który-
mi można by zakłócić błogi stan 
odpoczynku. 

Coraz częściej lubimy wy-
poczywać z dala od cywilizacji, 
szukamy miejsc mało znanych, 
ale ciekawych krajobrazowo, ci-
szy i spokoju. To niewątpliwie 
wpływa na nasze obcowanie się 
z naturą i nie ma w tym nic złego, 
jest jednak pewne ale… Czy w tej 
całej sytuacji myślimy o Bożej Mi-
łości?

Możemy spotkać człowie-
ka, niejednego, który uważa, że 
obcowanie z naturą to modlitwa, 
to spotkanie ze Stwórcą. Owszem 
jest to prawda, ale to tak jakby 
przechodzić obok przyjaciela, zo-
baczyć, że żyje i pójść dalej nie 
zamieniając z nim ani jednego 
słowa. Można patrzeć na niego 
długi okres czasu i nic się nie do-
wiedzieć ani o nim, ani o sobie.

K iedy  czy tamy  Pismo 
Święte, to nie raz widzimy jak lu-
dzie, będąc na świeżym powie-
trzu, spotykają się z Jezusem, ale 
nie tylko na siebie patrzą i podzi-
wiają, ale też dowiadują się cze-
goś o sobie i o życiu.

Spotykamy nauczającego 
Jezusa na górze, gdzie wspomi-
nał o błogosławieństwach, w któ-
rych mówił z kolei o Królestwie 
Niebieskim. Przypominał, że nie 
będziemy żyć wiecznie na tej zie-
mi i tak jak patrzymy na piękno 
stworzenia, tak też możemy być 
pewni, że i ten otaczający nas 
świat się skończy. Nauczał, że 
smutek ma swój kres i nastąpi ra-
dość wśród tych, którzy uwierzą 
w Boże Królestwo i Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa. Uczył o spra-
wiedliwości, czyli poszanowaniu 
każdego człowieka, bo jak ota-
czający świat jest dla każdego 
stworzony tak i my mamy każ-
dego szanować. Wskazywał na 
to, aby być miłosiernym, bo nikt 
z nas nie jest bez winy i każdy  
z nas miłosierdzia potrzebuje. 
Mówił również o sensie cierpienia 
i prześladowania, ze względu na 
Królestwo Niebieskie.

Gdyby ci ludzie przyszli 
podziwiać tylko wzgórze i nie 
zatrzymali się przy słowach Je-
zusa, odeszliby może na chwilę 
zachwyceni, ale w ich życiu tak 
naprawdę nie zaszłyby żadne 
zmiany. Analogicznie jest i u nas 
kiedy w czasie naszych chwil od-
osobnienia nie wsłuchujemy się  
w głos Boga, który do nas prze-
mawia w czasie mszy świę-
tej, osobistej lekturze Pisma  



- 29 -

Świętego, autentycznej modlitwy, 
kiedy to z większą uwagą wypo-
wiadamy poszczególne wyrazy 
codziennego pacierza. 

Tak naprawdę to od nas 
zależy, czy nasz wypoczynek na 
łonie natury sprawi, że lepiej spoj-
rzymy na nasze codzienne życie 
i powrócimy z niego prawdziwie 

wypoczęci i odnowieni, nie tylko 
na ciele, ale i na duchu, a co za 
tym idzie energii starczy nam na 
dłużej. Może jednak być i tak, że 
powrócimy chwilowo zachwyceni, 
lecz pierwszy krzyk szefa sprawi, 
iż wspomnienia i owoce mile spę-
dzonego czasu czas pękną jak 
bańka mydlana.

I rzekł im: Wy sami idźcie na osobność, na miejsce 
ustronne i odpocznijcie nieco.

Ty, Miłosierny Boże, dajesz naM czas wolny od pracy. proszę 
cię, udziel Mi łaski doBrego wykorzysTania urlopu, po Tylu 

Miesiącach pracy. spraw proszę, aByM nie zMarnował/ła Tych 
chwil wolnych od pracy na rozMaiTe głupsTwa, kTóryMi 

zwodzi Mnie świaT. niechaj urlop Mój Będzie czaseM doBrego 
wypoczynku, ładnej pogody i radości przeBywania wśród 

najBliższych oraz przyjaciół. poBłogosław Mi Boże, aByM po 
urlopie powrócił/ła do pracy z nowyMi siłaMi i chęcią do 

podjęcia kolejnych wyzwań. aMen.
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Autorytety

ks. Dariusz Dąbrowski COr 

CHARBEL   MAKHLOUF  
      – ŚWIĘTY   Z   LIBANU
         NA  ŚWIĘTEJ  GÓRZE

Autorytety

Egzotyczny Święty?

 Youssef (Józef) Makhlouf 
urodził się w 1828 r. w Libanie, jako 
piąte dziecko biednej, ale bardzo re-
ligijnej katolickiej rodziny obrządku 
maronickiego. Jednak wbrew woli 
rodziny, a szczególnie matki, Józef  – 
mając 23 lata – wstąpił do klasztoru, 
gdzie przyjął zakonne imię Charbel 
(czyt. Szarbel), imię antiocheńskie-
go męczennika, żyjącego na przeło-
mie I i II w. Pomiędzy matką i synem, 
którego namawiała do powrotu do 
domu, odbył się znamienny w skutki 
dialog:
-  Jeżeli zdecydowałeś, by być  
w zakonie, zrób wszystko, by zostać 
świętym. Jeżeli ma być inaczej, wra-
caj szybko do domu. 
- Zrobię tak, jak mówisz. 
Widzieli się wtedy ostatni raz. 
Po odbyciu studiów i otrzyma-
niu święceń kapłańskich o. Char-
bel wrócił do klasztoru św. Marona  
w Annaya. 

Pragnieniem o. Charbe-
la było zostanie pustelnikiem, na 
co uzyskał zgodę dopiero po wie-
lu latach życia we wspólnocie. 
Zamieszkał w pustelni położonej  
w górach, kilkaset metrów od klasz-
toru. Wiódł życie w milczeniu przed 
ludźmi, na rozmowie z Bogiem, pełne 
umartwienia i pracy. Jadł raz dzien-
nie, spał 5 godzin na dobę, kochał 
Eucharystię, którą maronici sprawują  
w języku aramejskim – języku, któ-
rym posługiwał się Pan Jezus. Od 

rana przygotowywał się do Mszy Św.,  
a po jej odprawieniu przez kilka godzin 
trwał w dziękczynieniu. Wiele czasu, 
w ciągu dnia i nocy, poświęcał na ad-
orację Najświętszego Sakramentu  
i odmawianie różańca przed obrazem 
Matki Bożej. Zmarł w opinii święto-
ści, po 23 latach życia pustelniczego,  
w Wigilię Bożego Narodzenia 1898 r. 
i został pochowany na przyklasztor-
nym cmentarzu. Po kilku dniach nad 
jego grobem pojawiło się światło,  
a później zaczęła sączyć się z jego 
ciała oleista ciecz, która wypełniła 
grobowiec. Ciało mnicha nie uległo 
rozkładowi i było poddane bada-
niom lekarskim 34 razy, w tym raz  
w obecności ministra zdrowia Libanu. 
Papież Paweł VI ogłosił Pustelnika  
z Annaya świętym Kościoła w 1977 
r., nazywając go „cudownym kwia-
tem świętości”. Od tego czasu zapi-
sano już ponad 20 tys. uzdrowień za 
przyczyną św. Charbela. W tym ok. 
10% to osoby nieochrzczone. Warto 
zaznaczyć, że pierwsi, którzy zoba-
czyli światło nad grobem świętego, 
byli muzułmanie. Święty Pustelnik 
miał obiecać, że po śmierci będzie 
orędował za tymi, którzy poproszą 
go o pomoc. Pod jednym warunkiem 
– że pomodlą się przy tym za jego oj-
czyznę, jak to prorokował Izajasz: Li-
ban zamieni się w ogród, a ogród za 
bór został uznany. By głusi usłyszeli 
słowa księgi, a oczy niewidomych, 
wolne od mroku i od ciemności, za-
częły widzieć (Iz 29, 17-18).
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Święty Charbel z Libanu

Autorytety

Św. Charbel w Gostyniu

 W 2012 r. ks. prałat Jarosław 
Cielecki, dyrektor Vatican Service 
News zrealizował film dokumen-
talny pt. Liban - ziemia świętych, 
który przekazał Benedyktowi XVI 
przed jego pielgrzymką na Bliski 
Wschód. Okoliczności powsta-
nia tego filmu, wpłynęły na osobi-
ste zaangażowanie ks. Jarosława  
w szerzeniu kultu św. Charbela 
także w Polsce, czego duchowych 
owoców doświadczyło już wiele 
osób podczas prowadzonych przez 
niego spotkań. Dlatego 12 paździer-

nika 2013 r. odbędą się na Świętej 
Górze jednodniowe rekolekcje, któ-
re poprowadzi ks. Jarosław Cielecki 
z Rzymu, połączone z prezentacją 
filmu oraz modlitwą o uzdrowienie 
połączone z namaszczeniem olejem 
św. Charbela. 

Nasze sanktuarium od kwiet-
nia 2013 r. jest także w posiadaniu 
relikwii św. Charbela. Na skierowa-
ną prośbę do klasztoru św. Marona 
w Annaya, gdzie znajduje się grób 
św. Charbela odpowiedział o. Miled 
Tarabay – superior, który w liście 
napisał m.in. Proszę przyjąć kilka 
obrazków z relikwiami, święty olej  
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i relikwie św. Charbela. Powierzamy 
wszystkie wasze intencje przy gro-
bie św. Charbela, aby wasze serca 
wypełniła miłość Jezusa. Niech Bóg 

obdarzy was błogosławieństwami 
przez wstawiennictwo św. Charbela  
i wysłucha waszych modlitw w swo-
im miłosierdziu.

Autorytety

MODLITWA 
(ze wspomnienia liturgicznego św. Charbela 28 lipca)

Boże, Ty wezwałeś św. Charbela, prezbitera, aby w samotności pustelni stoczył 
duchową walkę, i napełniłeś go wszelką pobożnością, spraw prosimy, abyśmy 

naśladując mękę Pana, stali się uczestnikami Jego Królestwa. Który z Tobą żyje  
i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

Amen.

Na podstawie:
P. Cattaneo, Św.Charbel – mnich cudotwrca, tł. ks. M. Stebart COr, Kraków 2013 r.
http://www.swcharbel.webs.com
http://gosc.pl/doc/1288727.Niezniszczalny 

OGŁOSZENIE

CHARBEL MAKHLOUF – ŚWIĘTY PUSTELNIK Z LIBANU NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

12 października 2013

10.00 Konferencja (w Auli sł. Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka)
- przerwa na kawę 
11.30 Nowenna do św. Charbela
12.30 Obiad 
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
- projekcja film pt.  Liban – ziemia świętych 
- konferencja 
- dyskusja
17.30 Herbata, czas na kolację 
18.30 Różaniec przed Cudownym Obrazem Róży Duchownej 
19.00 Msza święta w bazylice
20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- modlitwa o uzdrowienie przez wstawiennictwo św. Charbela 
- błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
- namaszczenie olejem z grobu św. Charbela

Rekolekcje poprowadzi:
ks. prałat Jarosław Cielecki, dyrektor Vatican Service News z Rzymu
 Zapisy do 30 września br. pod numerem telefonu: 609 585 890
 Koszt udziału w spotkaniu wynosi 40 zł
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Marcin Kuczok

Anioły i demony według 
bł. JAnA HenrykA kArdynAłA newmAnA Cor

Swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach

(Ps 91, 11)

Myśli filipińskie

 Wiara w obecność aniołów 
towarzyszyła bł. Janowi Henryko-
wi Newmanowi niemal od począt-
ku jego życiowej drogi. Jak pisze 
w książce Apologia pro vita sua, 
która stanowi świadectwo jego 
dojrzewania do decyzji o przyjęciu 
wiary katolickiej, od dzieciństwa 
żywił on głęboką wiarę w obec-
ność aniołów: Myślałem, że życie 
jest może snem, lub ja Aniołem,  
a cały ten świat złudzeniem i że 
moi aniołowie-towarzysze chowa-
ją się przede mną, wprowadzając 
mnie w błąd dla zabawy i łudząc 
pozorami świata materialnego.1  

Niewidzialny świat

 W jednym ze swoich ka-
zań Newman przypomina nam 
następującą prawdę: Istnieją dwa 
światy, ‹‹widzialny i niewidzial-
ny››, jak mówi Wyznanie Wiary 
– świat, który widzimy i świat, któ-
rego nie widzimy, a świat, które-
go nie widzimy istnieje tak samo 
realnie jak świat, który widzimy.2  

Ów niewidzialny świat istnieje tuż 
przy nas, a my żyjemy w nim tak 
samo, jak w świecie widzialnym: 
Jesteśmy zatem w świecie du-
chów, tak samo jak i w świecie 
zmysłów, uczestniczymy w nim, 
choć nie jesteśmy tego świado-
mi.3   

 A zatem, kto lub co należy 
do tego niewidzialnego świata? 
Jak wyjaśnia Błogosławiony, świat 
niewidzialny to świat duchów,  
w którym mieszka sam Bóg. Ra-
zem z Nim żyją w tym świecie 
również dusze zmarłych oraz 
aniołowie. O ile wielu z nas wie-
rzy – mniej lub bardziej – w istnie-
nie Boga oraz w życie duszy po 
śmierci, to jednak bywa, że nawet 
dla ludzi wierzących aniołowie 
zdają się być postaciami raczej 
mitycznymi niż realnymi. 

Kim są i skąd się wzięli?

 Najgłębiej chyba swo-
ją angelologię wyraził Newman  
w notatkach do kazań, które spo-
rządzał w latach 1849˗1878 jako 
kapłan Oratorium św. Filipa Neri.4 

Zwraca w nich uwagę, że anioło-
wie byli pierwszym dziełem Boga, 
a w przeciwieństwie do rodzaju 
ludzkiego, zostali stworzeni wszy-
scy naraz, razem z niebem, i to  
w nieskończonej ilości, jak gwiaz-
dy. 
 Pisze Newman, że anioło-
wie zostali stworzeni z łaski, czyli 
czegoś, co przekracza naturę. 
Jako duchy są nieśmiertelni, nie-
zniszczalni i niematerialni, choć 
potrafią ukazywać się ludziom  
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w widzialnej postaci. Ponieważ 
nie ogranicza ich ciało, w mgnie-
niu oka mogą przenieść się z nie-
ba na ziemię. Zostali obdarzeni 
doskonałą wiedzą, choć nigdy 
nie musieli się uczyć, odkrywać 
i poznawać z wysiłkiem jak lu-
dzie. Pomimo to, nie znają oni ani 
przyszłości, ani ludzkiego serca, 
ani tajemnic Bożej łaski, za wyjąt-
kiem tego, co Bóg zechce im ob-
jawić. Aniołowie to najdoskonal-
sze Boże stworzenia – stanowią 
jakby odbicie Bożych przymiotów, 
które znają ze swej natury, bo ni-
gdy nie zostali od Niego oddziele-
ni. Również miłość Boga jest dla 
nich czymś naturalnym – kochają 
Go nad wszystko, podobnie jak 
miłują siebie nawzajem.

Hierarchia zastępów aniel-
skich

 Jak zaznacza kardynał 
Newman, powołując się pewnie 
na wczesnochrześcijańskiego 
pisarza z V w., Pseudo-Dionize-
go Aeropagitę, aniołowie zostali 
uszeregowani w co najmniej dzie-
więciu znanych nam zastępach, 
choć, jak twierdzi, mogą istnieć 
jakieś nieznane ich kategorie.5 

Pomimo tego, że łączy je ich 
moc, czystość i świętość, różnią 
się oni między sobą co do stop-
nia posiadanych cnót, zgodnie ze 
swoją hierarchią i ze względu na 
cechy charakterystyczne dla każ-
dej z nich. 
 Pierwsza, najwyższa hie-
rarchia obejmuje Serafinów, 
odznaczających się miłością, 
Cherubinów, wyróżniających się 

wiedzą oraz Trony, cechujące się 
poddaniem się Bogu. W drugiej 
hierarchii są gorliwe Panowania, 
odważne Moce oraz łagodne  
i słodkie Władze. Trzecia hierar-
chia obejmuje proste w swych in-
tencjach Zwierzchności, naśladu-
jących inne zastępy Archaniołów  
i radosnych Aniołów. To ci najniżsi 
rangą aniołowie pełnią najrozma-
itsze stałe zadania, poruszając 
niebo i sprawując opiekę nad zie-
mią, podczas gdy „misje specjal-
ne” wypełniane są przez wyższe 
zastępy anielskie. Na kartach Pi-
sma Świętego to Cherubini strze-
gą drzewa życia w Edenie (Rdz 
3, 24), Serafin przychodzi do pro-
roka Izajasza z węglem z ołtarza 
Świątyni (Iz 6, 6), a Archanioł Ga-
briel zwiastuje Maryi dobrą nowi-
nę (Łk 1, 26-38).

Aniołowie stróżowie

 Spośród najniższego za-
stępu niebiańskiej hierarchii aniel-
skiej, według kardynała Newma-
na, rekrutują się nasi aniołowie 
stróżowie. Każdy człowiek, wie-
rzący czy niewierzący, pobożny 
czy grzesznik, ma swojego anio-
ła stróża od narodzin do śmierci. 
Bronią nas oni przed atakami złe-
go ducha jak żołnierze, pochylają 
się w opiece nad nami, zachęcają 
do dobra i pocieszają. Newman 
wyjaśnia nam ich miejsce i rolę  
w następujących słowach: 

Mówi się, że są „duchami prze-
znaczonymi do usług, posłany-
mi na pomoc tym, którzy mają 
posiąść zbawienie” (Hbr 1, 14). 
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Żaden chrześcijanin nie jest tak 
pokorny jak oni, ale ma aniołów, 
by mu służyli, jeśli żyje w wierze 
i miłości. Choć są oni tak wielcy, 
chwalebni, czyści, tak cudowni, 
że sam ich widok, jeśli wolno by 
nam było ich ujrzeć, powaliłby 
nas na ziemię, tak jak powalił ko-
goś tak świętego i prawego jak 
prorok Daniel, to jednak są oni 
naszymi „towarzyszami-sługami” 
i naszymi współpracownikami,  
z uwagą czuwając i broniąc nawet 
najskromniejszego z nas, jeśli tyl-
ko jesteśmy Chrystusa.6

  
 Według Newmana, swo-
ich aniołów stróżów mają też 
poszczególne kościoły, diecezje, 
miasta, prowincje czy narody. 
Na dowód tej tezy można przyto-
czyć fakt, że anioł, który objawił 
się trzem pastuszkom: Łucji, Hia-
cyncie i Franciszkowi w Fatimie 

w 1916 roku, przedstawił się jako 
„Anioł Stróż Portugalii”. Wynika 
stąd, że swojego anioła stróża ma 
więc Sanktuarium Świętogórskie, 
miasto Gostyń, diecezja poznań-
ska i cała Polska.

Upadek aniołów

 Jak pisze Błogosławiony, 
aniołowie zostali kiedyś poddani 
przez Boga próbie – przez krótką 
chwilę nie widzieli Jego Oblicza. 
Wtedy Serafin Lucyfer i nawet 
jedna trzecia innych aniołów ze 
wszystkich dziewięciu zastępów 
upadła. Ulegli oni pysze, opartej 
na uporze, ambicji, nieposłuszeń-
stwie i arogancji, gardząc darami 
nadprzyrodzonymi i zwracając się 
ku darom naturalnym. Ich upadek 
był grzechem umysłu, bo jako 
istoty duchowe tylko taki rodzaj 
grzechu byli w stanie popełnić. 
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Chcieli oni polegać na samych 
sobie, by osiągnąć szczęście  
i odrzucili Bożą łaskę. Postawie 
tej towarzyszył także rodzaj zmy-
słowej miłości samego siebie, 
bezczelność, nienawiść Boga  
i zazdrość o człowieka, który miał 
zostać stworzony. W konsekwen-
cji utracili oni nadprzyrodzone 
błogosławieństwo, możliwość in-
tuicyjnego oglądania Boga, spra-
wiedliwość i łaskę, ich intelekt 
został przyćmiony, a wola utwier-
dziła się w złym. 
 Kardynał Newman pisze, 
że po buncie Lucyfera rozgorza-
ła wojna między dwiema stron-
nictwami w niebie. Wierni Bogu 
aniołowie prowadzeni byli przez 
św. Michała, a obie armie próbo-
wały przeciągać innych na swo-
ją stronę. Po zwycięstwie wojsk 
św. Michała buntownicy zostali 
strąceni do piekła, które oznacza 
skazanie na ogień w ich duszach, 
choć nie znajdują się oni w nim aż 
do dnia sądu ostatecznego. 
 Według Błogosławionego, 
upadłe anioły zamieszkują ziemię 
i powietrze i mogą one wpływać 
na nas w sposób pośredni, na 
przykład pobudzając wyobraźnię. 
Diabeł może także udawać cuda, 
dzieła oparte na jego wiedzy, usi-
łując przy tym przekonać nas, że 
tylko wiedza daje władzę, a praw-
dziwe cuda Boże, oparte na nad-
przyrodzonym działaniu, nie są 
możliwe. Jak zaznacza Newman 
w swoim eseju poświęconym za-
gadnieniu cudów, tylko sam Bóg 
może czynić cuda – nawet po-
słuszni Mu aniołowie nie mogą 
ich dokonywać sami z siebie.7 

Opętanie demoniczne

 Grzesznicy, jak pisze Jan 
Henryk Newman, mogą znaleźć 
się pod władzą upadłych aniołów, 
ale opętanie może również do-
tknąć ludzi nieochrzczonych. Lite-
racki opis takiego demonicznego 
opętania przedstawia Newman 
w swojej powieści Kalista, opo-
wiadającej o czasach starożyt-
nych rzymskich chrześcijan z III 
w.8 Jeden z bohaterów, poganin 
Juba zostaje opętany pod wpły-
wem uroku, rzuconego na niego 
przez Gurtę, jego własną matkę 
i czarownicę zarazem. Od tego 
momentu słyszy on wewnętrzny 
głos, mówiący mu przerażające 
rzeczy, ma poczucie obecności 
w sobie jakiejś obcej siły, która 
używa jego ust do wypowiadania 
bluźnierstw i przekleństw. Siła ta 
porusza jego ciałem i prowadzi 
go jak niewolnika wbrew jego 
woli, z wielką, nadprzyrodzoną 
siłą i odwagą, która nie powstrzy-
muje bohatera nawet przed kon-
frontacją z dzikimi zwierzętami. 
Prowadzony wbrew sobie, Juba 
mówi po grecku, choć nie zna 
tego języka. Twierdzi że jest daw-
nym królem Teb, który zaraz zor-
ganizuje orgię, śmieje się głośno, 
tańczy i śpiewa, a w końcu korzy 
się przed pogańskim bożkiem 
Panem. Widok pięknego ogrodu 
napawa Jubę wstrętem, niena-
wiścią i zazdrością, więc ucieka 
na odludzie. Ulgę przynosi mi do-
piero pomoc chrześcijan i egzor-
cyzmy sprawowane przy grobie 
męczennicy – św. Kalisty.
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 Pomimo tak wielkiej siły 
demonów, w innym l i terac-
kim utworze, w dramacie Sen 
Geroncjusza, opowiadającym  
o wędrówce duszy na sąd Boży, 
Newman pokazuje złe duchy jako 
skomlące w swej niemocy, porów-
nuje je do zwierząt, które, choć są 
niebezpieczne, to pozostają za-
mknięte w klatce. Choć demony 
wydają się przerażające, to ucie-
kają przed aniołami i świętymi jak 
tchórze z pola walki.9 

Duchy „pośrednie”

 Co ciekawe, w innym miej-
scu Błogosławiony wysuwa hipo-
tezę, że oprócz aniołów z nieba  
i demonów z piekła istnieje rów-
nież stopień „pośredni” duchów. 
Newman upatruje ich pochodze-
nia w opisywanym przez Pismo 
Święte fakcie upadku aniołów 
przed potopem, kiedy zakocha-
li się w córkach ludzkich (Rdz 6, 
1-4). Opisuje je jako częściowo 
upadłe, kapryśne, dziwaczne, 
szlachetne lub chytre, dobroczyn-
ne, lub złośliwe, zależnie od wy-
padku.10  
 Duchy te, zdaniem kar-
dynała Newmana, dają pewne 
natchnienia lub zrozumienie na-
rodom i klasom ludzi, rasom, 
państwom, rządom, społeczeń-
stwom i grupom religijnym, nada-
jąc im charakter i odpowiadając 
zarówno za ich wady, jak i zalety. 
Jako przykład podaje specyficz-
ny charakter Anglików, wyrażony 
chociażby w literackim stereo-
typie grubiańskiego, porywcze-
go i bezrozumnego Johna Bulla  

z satyrycznych pamfletów szkoc-
kiego pisarza Johna Arbuthnota  
z początku XVIII w. Tak więc, je-
śli jest tak, jak chce Newman, ist-
nieje również specyficzny duch 
polskości, odpowiadający za na-
sze narodowe wady i zalety, za 
nasze stereotypowe narzekanie, 
pesymizm i skłonność do wódki, 
ale też za spontaniczną, pełną ro-
mantycznych uniesień „słowiań-
ską duszę”.

Szafarze sił natury

 Wiara w przeplatanie się 
świata widzialnego i duchowego 
wśród nas była tak silna u New-
mana, że w pewnym okresie swo-
ich poszukiwań teologicznych 
żywił przekonanie, że aniołowie 
są kimś więcej niż tylko posłan-
nikami używanymi przez Stwór-
cę, tak jak opisani zostali w wielu 
scenach biblijnych. Uważał on, że 
duchy te są wręcz rzeczywistymi 
przyczynami ruchu, światła i życia 
w świecie fizycznym, które odkry-
wamy w prawach natury. Ozna-
cza to, że badając świat przyro-
dy, tak naprawdę znajdujemy się  
w obecności potężnych istot du-
chowych, ukrytych za rzeczami 
widzialnymi.11  
 Doktryna „szafarstwa anio-
łów”, jak nazywa ją Newman, zo-
stała przez niego przedstawiona 
po raz pierwszy w kazaniu The 
Powers of Nature (Siły przyro-
dy), napisanym i wygłoszonym  
w anglikańskiej parafii mariackiej 
w Oksfordzie w dzień św. Michała 
1831 roku. Pisze w nim Błogosła-
wiony, że każdy podmuch wiatru, 
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promień światła, czy piękny widok 
jest jakby powiewem szat istot, 
które oglądają Boga.12 

Zdrowa relacja

 We wspomnianym kaza-
niu o aniołach, Newman prze-
strzega przed dwiema skrajnymi 
– grzesznymi jego zdaniem – po-
stawami wobec świata aniołów  
i demonów.13 Pierwszą z nich 
jest przesadne zainteresowanie 
tymi duchami, które może nam 
przesłaniać Boga – właściwy cel 
naszych chrześcijańskich dążeń.  
Z drugiej strony jednak, nie wolno 
nam też ulegać oświeceniowe-
mu racjonalizmowi, który neguje 
jakąkolwiek możliwość istnienia 
świata niewidzialnego. 
 Niech zatem budującym 
przykładem „zdrowego” podej-
ścia do otaczającego nas świata 
aniołów i właściwej relacji z nimi 

będzie sam Błogosławiony, który 
zadedykował swojemu aniołowi 
stróżowi jeden z wierszy.14 Zwra-
ca się w nim do anioła słowami: 
„mój najstarszy przyjacielu”, „mój 
wierny przyjacielu”, czy „bracie 
mojej duszy”. Zaznacza, że to 
sam Stwórca powierzył jego wła-
sną duszę opiece anioła, a ów 
niebiański opiekun zna go lepiej, 
niż święty patron i sama Mat-
ka Boża. To anioł stróż szeptał 
słowa prawdy w dziecięce ucho 
Newmana, znosił czas młodzień-
czego buntu, by w końcu popro-
wadzić go do „uśmiechniętej Ma-
ryi” i pod „królewski podnóżek św. 
Piotra”. Słowami poezji Jan Hen-
ryk Newman wyznaje wiarę, że 
jego anioł stróż będzie przy nim 
na łożu śmierci, na Bożym sądzie 
i przy piecu ognia oczyszczenia,  
a w końcu weźmie go w swe ra-
miona i zaniesie do domu Ojca.
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PIELGRZYMKA 
DO FATIMY

Irena i Antoni Sielatyccy
Felicyta Antkowiak

W dniach 22˗27 kwietnia 
2013 roku, cztery gostyńskie pa-
rafie zorganizowały pielgrzymkę 
do Fatimy, po figurę Matki Bożej, 
na procesje fatimskie z Fary na 
Świętą Górę. Razem z czterema 
księżmi proboszczami, w ponie-
działek o godz. 6.00, ruszyliśmy 
autokarem sprzed Świętej Góry 
do Fatimy. Droga była urozmaico-
na, najpierw autokarem do Berli-
na, potem z lotniska Schönefeld 
do Lizbony i dalej znów autoka-
rem do Fatimy. Tam po zakwa-
terowaniu w przemiłym hoteliku, 
zdążyliśmy jeszcze na 21.30 na 
naszą pierwszą procesję ze świe-
cami, poprzedzoną międzynaro-
dowym różańcem w Kaplicy Ob-
jawień MB Fatimskiej. Wróciliśmy 
zachwyceni wieczorną atmosferą 
modlitewną do naszego miejsca 
noclegu, na ulicy z rozświetlony-
mi ˗ czynnymi jeszcze ˗ sklepika-
mi z pamiątkami.

Fatima to piękne miejsce 
położone we wspaniałym zakątku 
świata, niezwykle ważne z punktu 
widzenia każdego chrześcijanina. 
O tej porze roku jest to prawdzi-
wa oaza spokoju, wyciszenia  
i ogromnego przeżycia duchowe-
go. Fatima to od dawna było miej-
sce naszych najskrytszych ma-
rzeń. Dlatego z radością, po cało-

dniowej podróży, udaliśmy się na 
pierwszą z trzech procesji fatim-
skich połączonych z różańcem. 
Robi wrażenie wielojęzyczna mo-
dlitwa różańcowa, a potem proce-
sja ze świecami, świecącym krzy-
żem i figurą Maryi. Uświadamia 
to wszystko, że różaniec to mo-
dlitwa dla wszystkich mieszkań-
ców ziemi, która łączy wszystkie 
narody świata, abyśmy byli jedno. 
Modlitwa jakże prosta, a zarazem 
potężna. To było można poczuć 
w tym miejscu. Uczestniczenie 
w tych pięknych wieczornych na-
bożeństwach o godz. 21.30 było 
dla nas niepowtarzalnym prze-
życiem duchowym. Ostatniego 
dnia w Fatimie nasza grupa miała 
przywilej prowadzenia jednego 
dziesiątka różańca w języku pol-
skim. Wzruszające słowa księdza 
Darka, wprowadzające w sens 
tajemnicy różańcowej i modlitwa 
prowadzona w naszym ojczystym 
języku przez koleżankę z grupy, 
na pewno pozostaną na długo  
w naszych sercach i pamięci. 

W programie mieliśmy 
także modlitwy na Drodze Krzy-
żowej, kamienistej, otoczonej ka-
miennymi murkami. Wśród bujnej 
już tam w kwietniu zieleni, wśród 
wspaniałych dębów i drzew 
oliwkowych stoją białe urocze  
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Gostyńscy Pielgrzymi w Fatimie

Z pielgrzymiego szlaku

kapliczki – stacje Drogi krzyżowej. 
Nasz kolega Ryszard, nie potrze-
bujący mikrofonu, z przejęciem 
odczytywał nam przy kolejnych 
stacjach piękne teksty „Drogi 
światła” ˗ o Jezusie Zmartwych-
wstałym (jako, że był to okres wiel-
kanocny). Dalej czekały nas jesz-
cze przepiękne skaliste, dzikie 
miejsca, w których dzieciom ob-
jawiał się trzykrotnie Anioł, przed-
stawiający się im jako Anioł Por-
tugalii. Przygotowywał on dzieci 
do objawień Matki Bożej. Ks. Da-
riusz „wpompował” w nas wiedzę  
o objawieniach Anioła, który uczył 
Pastuszków najpierw o potrzebie 
modlitwy, potem o ofiarowaniu 
swoich modlitw, cierpień i swo-
jego życia za grzeszników, aby  
w ostatnim objawieniu mówić im 
o potrzebie i wielkim znaczeniu  
w naszym życiu Eucharystii, po-
dając dzieciom Ciało Chrystusa  

w Komunii św., co jest uwiecznio-
ne w rzeźbach na tych pięknych 
kamienistych miejscach. Wsłu-
chując się w słowa  Anioła i patrząc 
wokoło uświadamiamy sobie fakt, 
gdzie tak naprawdę jesteśmy, po 
jakiej świętej ziemi dane nam jest 
chodzić i dzisiaj również modlitwa 
Anioła Pokoju jest dla nas jak naj-
bardziej aktualna:

O mój Boże, wierzę, uwiel-
biam, ufam i kocham Cię.
Proszę Cię o wybaczenie dla 
Tych, którzy nie wierzą, nie 
uwielbiają, nie ufają
i nie kochają Ciebie.

Nasze rozważania koń-
czymy w miejscowości Aljustrel, 
gdzie urodzili się i mieszkali mali 
wizjonerzy. Odwiedzamy ich ro-
dzinne domy i zagrody. Mamy 
także szczęście spotkać krewną 
Hiacynty i Franciszka, która po-
zwala nam wejść do mieszkania 
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Z pielgrzymiego szlaku

i zobaczyć pamiątki pozostałe 
po dzieciach. Jednak na nas naj-
większe wrażenie robi tamtejsze 
Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej, gdzie są groby błogosławio-
nych Hiacynty i Franciszka oraz 
zmarłej w 2005 roku s. Łucji.

Ponadto zwiedziliśmy nie-
zwykłą ekspozycję Fatima Świa-
tło i Pokój, która jest wspólnym 
dziełem tysięcy pielgrzymów, 
gdzie znajduje się korona Mat-
ki Bożej z pociskiem, który miał 
zabić Jana Pawła II. Wchodzimy 
w ciemny korytarz symbolizują-
cy podróż, którą Bóg proponuje 
ludzkości poprzez orędzie fatim-
skie: Od wojny do pokoju, z nocy 
w dzień, z ciemności ku światłu. 
Dopóki światłość macie, wierzcie 
w światłość, abyście byli synami 
światłości. Z ciemnego korytarza 
wchodzimy do oświetlonej sali, 
gdzie są eksponaty i  ta oświe-
tlona sala symbolizuje światłość 
jaką otrzymujemy od Chrystusa, 
przy tak niezwykłym zaangażo-
waniu Maryi w losy świata. 

W trzecim dniu po porannej 
mszy św. w Bazylice Fatimskiej 
wyruszyliśmy zwiedzać niezwy-
kle ciekawe miejsca w Batalha – 
klasztor Santa Maria da Victoria, 
arcydzieło stylu manuelińskie-
go, w Alcobaca – klasztor Santa 
Maria de Alcobaca z panteonem 
królewskim, a także piękne mia-
steczko Obidos ze średniowiecz-
nymi murami, aby wieczorem 
wrócić do Fatimy i po raz ostatni 
uczestniczyć w wieczornym pro-
gramie modlitewnym. Przeżyliśmy 
z drżącym sercem te wzrusza-

jące chwile w miejscu objawień, 
przy figurze Matki Bożej Fatim-
skiej i uduchowieni wyruszyliśmy  
w wieczornej procesji ze świecami 
śpiewając wraz z wszystkimi piel-
grzymami z całego świata Ave, 
Ave, Ave Maria. Myślę, że atmos-
fera tych wieczorów pozostanie  
w nas na zawsze.

Tuż przed opuszczeniem 
Fatimy wszyscy razem, z nowo 
zakupioną figurą MB Fatimskiej, 
poszliśmy do kaplicy objawień, 
aby pomodlić się za wszystkich, 
którzy będą uczestniczyć w proce-
sjach gostyńskich ku czci naszej 
Matki. Jeszcze wspólne zdjęcie 
na placu, który może pomieścić 
milion osób i udaliśmy się do Li-
zbony. Po drodze zatrzymaliśmy 
się w Santarem – miejscu cudu 
eucharystycznego z XIII wieku, 
gdzie uczestniczyliśmy we mszy 
św. oraz mogliśmy uczcić cudow-
nie przemienioną Hostię. 

Dziękujemy ks. Dariuszo-
wi i wszystkim ks. Proboszczom 
gostyńskich parafii, za prowadze-
nie nas na tej pielgrzymce, za 
wszystkie msze św. z kazania-
mi i uroczystą Eucharystią pod 
dwiema postaciami, za swoiste 
rekolekcje na fatimskim szlaku. 
Zostawiliśmy tam, u Matki Bożej 
wiele naszych modlitewnych in-
tencji, tych osobistych, ale także 
za nasze  parafie, w których żyje-
my. Niektórzy z nas zostawili tam 
przez jakieś roztargnienie swoje 
zakupione pamiątki, a ponieważ 
nie ma przypadków, więc może 
to znak, że jeszcze trzeba tam 
wrócić…
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LEDnIcA
Sebastian Nowak

Z pielgrzymiego szlaku

Od 17 lat spotkania na led-
nickich polach to coroczne spo-
tkania młodych, praktycznie z ca-
łej Polski. Po co? Po to, by tańcem 
i śpiewem – czyli wspólną modli-
twą, świętować wybór Chrystusa 
jako jedynego Mistrza i Pana. Na 
tym spotkaniu nie zabrakło mło-
dzieży i dzieci z Duszpasterstwa 
Oratoryjnego na Świętej Górze.

Tegoroczną myślą prze-
wodnią Lednicy było ojcostwo. 
Bardzo pięknie ujął ten temat  
w homilii bp Grzegorz Ryś mó-
wiąc: Bóg nie zachowuje się 
jak Ojciec, ale jest Ojcem. Pa-
tronów spotkania stał się nato-
miast bł. Edmund Bojanowski  
z naszej wielkopolskiej, gostyń-
skiej ziemi. Ten świecki człowiek, 
który sam nie założył rodziny, po-
kazał swoim życiem co to znaczy 
być ojcem. Założone przez nie-
go ochronki miały i mają dawać 
dzieciom poczucie bezpieczeń-
stwa, zaspokoić ich podstawowe 
potrzeby, ale również rozwijać ich 
naturalne zdolności. Bazując na 
wrażliwości tych najmłodszych, 
bł. Edmund wychowywał dzieci, 
które miały szacunek dla każdego 
człowieka. Jego sposób uczenia 
dzieci np. poprzez zabawę, za-
uważanie potrzeb tych najmłod-
szych, to na pewno cenna wska-
zówka dla każdego taty, żyjącego 
w dzisiejszych czasach. 

W czasie procesji „pod 
Rybę”, przy radosnym śpiewie: 
Ojcze prowadź mnie, roztańczo-

nym krokiem szły siostry służeb-
niczki czterech gałęzi, niosąc 
kolorowe parasole rozpięte nad 
dziećmi, ubranymi w barwy naro-
dowe Polski. Parasole to symbol 
ochrony dzieci przed złem tego 
świata, a biało-czerwone stroje 
dzieci to podkreślenie patrioty-
zmu – cnoty, której uczył dzieci  
w ochronkach bł. Edmund.  
W swoim przesłaniu siostry mó-
wiły, że bł. Edmund Bojanowski 
uczy nas przede wszystkim trosz-
czyć się o ludzkie życie, ochra-
niać całego człowieka. To właśnie 
on przypomina dzisiaj, młodemu 
pokoleniu, o odpowiedzialności 
za swoje życie. Wzywa też, by 
nie zniechęcać się trudnościa-
mi, które pojawiają się na drodze 
dorastania. Siostry obdarowały 
wszystkich bułkami – dzielą się  
z innymi jak bł. Edmund Bojanow-
ski i każdemu uczyniły znak bło-
gosławieństwa na czole. Swoje 
przesłanie do młodych skierował, 
także Papież Franciszek: 

Pamiętajcie Bóg jest Oj-
cem każdego z nas. On sam nas 
stworzył, obdarzył każdego talen-
tami, prowadzi przez życie, jest  
z nami pomimo naszych słabości, 
grzechów, zapomnień. Pragnie 
nas zbawić.

Młodzież opuszczała pola 
lednickie ze słowami tegoroczne-
go hymnu: Prowadź mnie tam, 
gdzie mój dom, z Tobą chcę 
zamieszkać w nim. Siłę daj na 
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Lednica 2013 - wspólne wielbienie Boga Ojca

Z pielgrzymiego szlaku

każdy trudny krok, tylko w To-
bie nadzieję mam.

Lednica to nie tylko for-
macja młodzieży, ale też spotka-
nie dla najmłodszych dzieci i ich 
rodzin. W tydzień po uroczysto-
ściach dla młodych, na pola led-
nickie przyjechały dzieci z całej 
Polski, dla których szczególnym 
patronem również stał się bł. 
Edmund. Po Eucharystii zorga-
nizowano dla nich spotkanie, na 
którym zjawili się niezwykli „go-
ście z nieba” – bł. Jan Paweł II  
i bł. Edmund Bojanowski – którzy 
przekazali dzieciom dobre słowo  
i obdarowali cukierkami, tak jak 
na co dzień czynił to w XIX wie-
ku Edmund Bojanowski, przemie-
rzając okolice Grabonogu i Go-
stynia. 

Spotkanie z bł. Edmun-
dem Bojanowskim, można po-
wiedzieć, otwiera ważny rok 200. 
rocznicy urodzin naszego błogo-
sławionego. To zachęta, by po-
znawać jego pisma i płynącego  
z nich przesłania, szczególnie dla 
nas mieszkańców wielkopolski, 
by jednoczyć innych wokół dobra. 
Dziś ten błogosławiony chce nam 
powiedzieć: pamiętaj życie pięk-
ne ma człowiek tak naprawdę 
tylko wtedy, gdy jest otwarty na 
Boga. 

Przed nami Lednica Se-
niora, podczas której patronem 
także będzie nasz błogosławiony.  
W czasie spotkania, które pla-
nowane jest na wrzesień, siostry 
obdarują wszystkich zebranych 
zupą, jak dzielił się z mieszkańca-
mi Gostynia Edmund Bojanowski. 
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paradiso!
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Posyłam Was

Posyłam was

Powołanie do wyjścia ku innym
ks. Stanisław Gawlicki COr

Dwa tysiące lat temu dwu-
nastu Apostołów oddało życie, 
ażeby Chrystus był znany i miło-
wany. Od tamtych czasów Ewan-
gelia rozszerza się poprzez wieki 
dzięki mężczyznom i kobietom 
ożywianym tą samą gorliwością 
misyjną. Dlatego, także dzisiaj 
potrzeba uczniów Chrystusa, któ-
rzy nie szczędziliby czasu i ener-
gii na służbę Ewangelii. Potrzeba 
młodych, którzy pozwolą płonąć  
w sobie miłości Bożej i hojnie od-
powiedzą na jej nalegający apel 
(…) Zapewniam was, że Duch 
Jezusa zaprasza dzisiaj was, 
abyście nieśli dobrą nowinę o Je-
zusie (…) Niech każdy z was ma 
odwagę obiecać Duchowi Świę-
temu, że przyprowadzi jednego 
młodego do Jezusa Chrystusa,  
w sposób, jaki uzna za najlep-
szy. 

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI  
z okazji XXIII Światowych Dni Młodzieży

 Ten przydługi cytat wpro-
wadzający, dobrze ilustruje tytuł 
artykułu – Pan Jezus wszyst-
kich nas potrzebuje, wszystkich 
zaprasza i wszystkich posyła. 
Ogłaszając Rok Wiary, papież 
Benedykt XVI podzielił się z nami 
pragnieniem abyśmy wszyscy 
odnaleźli na nowo drogę wiary,  
a tym samym mogli ukazać coraz 
wyraźniej radość i odnowiony en-
tuzjazm spotkania z Chrystusem 
(Porta fidei).

 Wezwanie do dzielenia się 
wiarą z innymi może onieśmie-
lać. Trudno nam znaleźć czas  
i energię na jakiekolwiek zaanga-
żowanie, a szczególnie szukać 
samemu okazji do dzielenia się 
Ewangelią. Jeśli jednak spróbuje-
my spojrzeć na rzeczywistość od 
strony Boga – zrozumiemy dla-
czego On nas wzywa do ewan-
gelizacji – Bóg pragnie pociągnąć 
do siebie każdego człowieka,  
a my mamy do odegrania zasad-
niczą rolę w Jego planach. Pan 
Jezus powtarza i dzisiaj to samo, 
co powiedział swoim uczniom: 
Żniwo wprawdzie wielkie, ale ro-
botników mało. Dlatego prosi nas 
i zachęca, abyśmy nie bali się jak 
Mojżesz. Może warto tutaj przy-
pomnieć najważniejsze momenty 
z powołania Mojżesza. Powoła-
nie do wyjścia ku innym, nie jest 
niczym nowym. To jest to samo 
powołanie, które Bóg dał Mojże-
szowi, przed trzema tysiącami 
lat. Kiedy Bóg po raz pierwszy 
objawił się Mojżeszowi w krze-
wie ognistym, Mojżesz był już 
człowiekiem dojrzałym, żonatym 
i miał co najmniej jedno dziec-
ko. Żył w ziemi Madian, pracując  
u swojego teścia – Jetro. Ukazu-
jąc się Mojżeszowi, Bóg powie-
dział, że posyła go do Faraona. 
Polecił mu przekazać Faraonowi 
przesłanie: Wypuść mój lud. Jed-
nak Mojżesz nie spełnił prośby 
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Święcenia Diakonatu Pawła Ogrodnika COr  
16 V 2013 r.  Archikatedra Poznańska

Posyłam Was

Boga, odrzucił Jego wezwanie  
i zaproszenie. Co więcej odrzucił 
je nie jeden raz, ale pięć razy. Ze-
chciejmy tę historię prześledzić.
 Na początku Mojżesz 
stwierdził, że nie jest godny, 
przyjąć tak wielkiego wezwania: 
Kimże ja jestem, bym miał iść do 
Faraona, wyprowadzić Izraela  
z Egiptu? Następnie uznał, że 
brakuje mu zdolności do spro-
stania temu zadaniu: Lecz gdy 
oni mnie zapytają… to cóż mam 
im powiedzieć? Obie te strategie 
okazały się jednak nieskuteczne. 

Bóg uspokoił Mojżesza mówiąc: 
Ja będę z tobą. Mojżesz spróbo-
wał więc innej wymówki: A jeśli 
nie uwierzą i nie usłuchają słów 
moich, mówiąc, że Pan nie uka-
zał mi się wcale? W odpowiedzi 
Bóg udzielił mu mocy czynienia 
cudów – nadzwyczajnych zna-
ków, które z pewnością przemó-
wią do Faraona. Obiecał również, 
że w razie potrzeby pojawią się 
kolejne znaki.
 Próbując jednak za wszel-
ką cenę wymówić się od trudnego 
zadania, Mojżesz przypomniał, że 
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nie jest wymowny: Wybacz Pa-
nie, ale nie jestem wymowny od 
wczoraj i przedwczoraj… Ocię-
żały usta moje i język zesztyw-
niał. Gdy jednak Bóg okazał się 
nieprzejednany, Mojżesz porzucił 
wszelkie wymówki i skierował do 
Niego prostą, szczerą prośbę: 
Wybacz Panie, ale poślij kogo 
innego. Bóg jednak nie przestał 
nalegać i ostatecznie przekonał 
Mojżesza, aby ten zabrał swo-
ją rodzinę i wyruszył do Egiptu, 
gdzie miał wypełnić swoje zada-
nie. Myślę, że w tym zdarzeniu  
i w tych wymówkach możemy zo-
baczyć siebie, naszą ociężałość  
i lenistwo w służbie Bożej, nasze 
argumenty przeciw zaangażowa-
niu się są takie same jak Mojże-
sza. Bóg nam jednak udziela ta-
kich samych odpowiedzi, przez 
które zbija nasze argumenty: Nie 
bój się, Ja jestem z tobą. Uwie-
rzyć w to i stać się narzędziem  
w ręku Pana, aby ludzie widzie-
li nasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w Nie-
bie. 
 Tutaj może jeszcze wspo-
mnijmy, znamienne zdarzenie  
z życia św. siostry Faustyny. Jak 
sama wspomina, już od siódme-
go roku życia czuła powołanie, 

usłyszała głos, zapraszający do 
życia doskonalszego, ale chociaż 
stale o tym pamiętała nie potrafi-
ła wcielić tego w życie. Gdy miała 
lat siedemnaście czuła „nieustan-
ne wołanie łaski”, którego na 
skutek różnych okoliczności, nie 
mogła, bądź nie chciała w pełni 
zrealizować. Oddajmy jej głos, by 
zobaczyć jak Pan ją przekonał: 
W pewnej chwili byłam z jedną  
z sióstr swoich na balu (...)  
W chwili kiedy zaczęłam tańczyć, 
nagle ujrzałam obok Jezusa umę-
czonego, obnażonego z szat, 
okrytego całego ranami, który 
mi powiedział te słowa: ‹‹Dokąd 
cię cierpiał będę, i dokąd Mnie 
zwodzić będziesz?›› W tej chwili 
umilkła muzyka (…) pozostał Je-
zus i ja (…) Po chwili  opuściłam 
towarzystwo i udałam się do ka-
tedry św. Stanisława Kostki (…) 
padłam krzyżem przed Najświęt-
szym Sakramentem i prosiłam 
Pana, aby mi raczył dać poznać, 
co mam czynić dalej.
 W Roku Wiary, zechciejmy 
sobie wszyscy mocniej uświado-
mić, że Pan nas potrzebuję, że 
jesteśmy posłani. Okażmy Panu 
Bogu dobrą wolę, a On znajdzie 
czas i sposób, żeby działać. 

Posyłam Was

Boże, który mnie przenikasz i znasz doskonale. Stworzyłeś mnie do 
szczęścia, pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi drogę mojego życia. 
Spraw, abym wybrał to, coś Ty dla mnie zamierzył do czego przy-
gotowywałeś mnie jeszcze w łonie matki. Chcę Ci być posłusz-
ny we wszystkim, chcę iść, gdzie mnie poślesz. Dlatego proszę 
o odwagę, bym Ci zaufał bez granic, bo wiem, że mnie kochasz  
i chcesz mojego dobra. Poprowadź mnie po Twoich ścież-
kach. Amen
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VIII FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ

Święta Góra wrzsień/październik 2013

Sobota, 28 września 2013 r., godzina 19.30
CREDO – KONCERT Z OKAZJI ROKU WIARY
Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza 
CHÓR KAMERALNY CANTORES MINORES 
WRATISLAVIENSES I SOLIŚCI
Marzena Korchut-Łykowska – sopran
Piotr Łykowski – kontratenor
Maciej Gocman – tenor
Marek Fras – bas
Piotr Karpeta – dyrygent
Credo z mszy Jana Sebastiana Bacha, Józefa Zeidlera (ze 
zbiorów świętogórskich), Johannesa Baptisty Lohra (ze 
zbiorów świętogórskich), 
Józefa Elsnera (ze zbiorów świętogórskich)

Niedziela, 29 września 2013 r., godzina 18.30
ORATORIUM O ŚMIERCI ŚWIĘTEGO FILIPA NERI
Pasquale Anfossi – Oratorio La morte di San Filippo Neri 
(ze zbiorów Księży Filipinów w Rzymie)
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran
Anna Karasinska – sopran 
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Rafał Bartmiński – tenor 

Sobota, 5 października 2013 r., godzina 19.30
MUZYKA Z OBLĘŻONEGO MIASTA
Joseph Schnabel – Msza As-dur (Belagerungsmesse 1806)
ORKIESTRA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ
KONZERT CHOIR DARMSTADT (Niemcy)
Ewa Biegas – sopran
Ewa Marciniec – mezzosopran
Krystian Krzeszowiak – tenor
Grzegorz Kołodziej – bas
Wolfgang Seeliger – dyrygent (Austria)
Quintetto na gitarę i smyczki
„Karol Lipiński Ansamble” 
Piotr Zaleski – gitara

Niedziela, 6 października 2013 r., godzina 18.30
INKULTURACJE – WIARA NA KRAŃCACH ŚWIATA
Missa Flamenca (Hiszpania)
Missa Luby (Kongo)
KWARTET CAPITOL
Curro Piñana – śpiew
Carlos Piñana – gitary
Miguel Angel Orengo – instrumenty perkusyjne
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 Już od ośmiu lat, my – miłośnicy muzyki, spotykamy się na Świę-
tej Górze, aby uczestniczyć w kolejnych Festiwalach Musica Sacro-
montana i wsłuchiwać się w piękno kompozycji wspaniałych święto-
górskich kompozytorów. Tak będzie i tego roku.
 Nam organizatorom tego wydarzenia kulturalnego sprawia 
ogromną radość i satysfakcję, gdy w festiwalowe wieczory widzimy 
spieszących licznie na koncerty melomanów. Gdy parking przed ba-
zyliką zapełnia się samochodami z tablicami reje-stracyjnymi nie tyko  
z Gostynia, ale praktycznie z całej Polski, a nawet z zagranicy. Okazuje 
się, bowiem jak wiele jest osób, które poszukują możliwości obcowania  
z kulturą na naprawdę najwyższy poziomie, obcowania z wielką sztu-
ką.
 Po raz kolejny przekonujemy się, że Ziemia Gostyńska, a szcze-
gólnie Święta Góra, od wieków była miejscem budowania bogatego 
dziedzictwa kulturalnego Narodu Polskiego i nadal pozostaje miej-
scem, w którym to dziedzictwo ma możliwość rozwoju i wzrastania. 
Kolejnym powodem do satysfakcji jest dla nas fakt, że „nasz” święto-
górski festiwal z roku na rok staje się coraz bardziej rozpoznawalną 
wizytówką kulturalną, nie tylko naszej małej ojczyzny, ale również 
Wielkopolski i Polski.
 Życząc państwu głębokich przeżyć i wspaniałych wrażeń pod-
czas koncertów, serdecznie zapraszam na VIII Festiwal Muzyki Ora-
toryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2013.

     Krzysztof Fekecz
    Prezes Zarządu Stowarzyszenia
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ZMIANY PODATKOWE 
W 2013 ROKU - CIĄG DALSZY

Elżbieta Fekecz

Księgowa radzi

 Tak jak pisałam w poprzed-
niej Róży, w bieżącym roku wpro-
wadzono bardzo ważne zmiany 
podatkowe w oparciu o które, 
działamy już kolejny miesiąc. No 
cóż, można śmiało powiedzieć, że 
nie jest łatwo sobie z tym poradzić, 
bo dopiero od niedawna wreszcie 
dostosowano programy kompute-
rowe do tych zmian i co najważ-
niejsze pracownicy Ministerstwa 
Finansów wyjaśniają jak należy 
rozumieć przepisy wprowadzone 
ustawą de regulacyjną i uściślają 
jak należy rozumieć terminy w niej 
zawarte. 
1/ Uwagi dotyczące zmian po-
datkowych, które opisałam  
w poprzedniej Róży
 Korekty kosztów uzyskania 
przychodów wynikające z art. 24d 
ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych sprawiają po-
datnikom sporo kłopotów. Pod-
stawową trudnością jest dokład-
ne ustalenie, a więc wyliczenie  
z kalendarzykiem w ręku kiedy 
taka korekta musi być bezwzględ-
nie przeprowadzona. Tak jak za-
uważyłam w swojej codziennej 
pracy najczęściej korygowane są 
pojedyncze faktury, które nie zo-
stały zapłacone przez nieuwagę 
czy też zapomnienie podatnika. No  
i w takiej sytuacji należy kwotę netto  
z tej faktury zminusować w miesiącu,  
w którym upłynął termin 30 – lub 
90-dniowy.  Dopiero po uregulo-
waniu tego zobowiązania podat-
nik ma prawo zaliczyć tę kwotę 

ponownie w kosztach w miesiącu 
zapłacenia. Szczegółowe daty 
rozliczania korekt kosztów czy VA-
T-u, oraz przykłady podałam w po-
przedniej Róży, dlatego nie będę 
już tego opisywać bardziej szcze-
gółowo. Jeśli ktoś z Państwa nie 
wie o jakich terminach piszę, to 
proszę to sprawdzić, albo w usta-
wie, albo w poprzedniej Róży.
 Z tego co ostatnio mogłam 
zauważyć dokonywane są rów-
nież korekty faktur, wystawionych  
w 2012 roku, dla których w tym 
roku przypada 150 – ty dzień termi-
nu płatności. Proszę pamiętać, że 
taką korektę musi obowiązkowo 
zrobić w ewidencji VAT i co za tym 
idzie w deklaracji VAT dłużnik, któ-
ry tej faktury nie zapłacił. Dopiero 
po uregulowaniu tego zobowiąza-
nia może ponownie zaksięgować 
ten zapłacony VAT w ewidencji za-
kupu i deklaracji VAT w miesiącu 
zapłacenia. Natomiast w wyjaśnie-
niach podano, że wierzyciel może 
skorygować VAT należny w swojej 
deklaracji i wykazać dane dłużni-
ka na załączniku VAT –  ZD tylko  
w miesiącu w którym mija 150-
dzień od terminu płatności, nie 
można tego zrobić w innym mie-
siącu. To znaczy, że jeśli któryś  
z dłużników powinien zapłacić 
swoje zobowiązanie najpóźniej 
do końca lutego 2013 roku, a nie 
zrobi tego np. do końca września, 
to wierzyciel w każdym terminie 
może złożyć korektę deklaracji 
VAT za luty i wykazać niesolidnego 
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dłużnika w załączniku VAT – ZD. 
Ale uprzedzam , biada takiemu 
„odważnemu przedsiębiorcy”, któ-
ry nie skorygował u siebie w do-
kumentach tej faktury, bo sądzę, 
że jeśli urząd skarbowy zechce 
mu przypomnieć o tej fakturze to 
będzie to bardzo kosztowne przy-
pomnienie.
 Od 1 stycznia 2013 roku 
warunkiem skorzystania z ulgi na 
złe długi jest jedno, ale niezwykle 
istotne ograniczenie, aby na dzień 
poprzedzający dzień złożenia de-
klaracji podatkowej, w której jest 
dokonana korekta, dłużnik nie 
był w stanie upadłości lub likwi-
dacji, ponieważ od nowego roku 
obowiązuje art. 89 a ust. 2 pkt. 3 
lit. b ustawy o VAT. Tak więc  ogło-
szenie upadłości przez dłużnika 
wyklucza skorzystanie z ulgi na 
złe długi w oparciu o obowiązują-
ce w tym roku przepisy. Natomiast 
można skorzystać z ulgi na złe 
długi w sytuacji kiedy dłużnik 
zawiesił działalność, ponieważ 
w dalszym ciągu jest czynnym 
podatnikiem VAT. Prawo do sko-
rzystania z tej ulgi przysługuje 
również wierzycielowi, który 
również zawiesił działalność, 
ponieważ przepisy nie zabrania-
ją mu złożyć korekty deklaracji.
 Pam ię ta j c i e  Pańs two  
o tym, aby w miesiącu korygowa-
nia kosztów czy VAT–u (na plus czy 
minus) w danych miesiącach kory-
gować je dowodami wewnętrzny-
mi  z dokładnym opisem dlaczego 
jest księgowana ta korekta, oraz 
jakiego dokumentu dotyczy. Taka 
szczegółowa notatka nawet po 
pewnym czasie przypomni nam, 
dlaczego skorygowaliśmy koszty 
lub VAT w tym właśnie miesiącu. 
Od 11 maja obowiązuje rozporzą-

dzenie MF z dnia 30 kwietnie 2013 
roku zmieniające rozporządzenie 
w sprawie prowadzenia podatko-
wej księgi przychodów i rozcho-
dów Dz. U. z 10 maja 2013 roku 
poz. 551. No i właśnie zgodnie  
z nowymi przepisami, dokumenty 
zwiększające lub zmniejszające 
koszty uzyskania przychodów na 
podstawie art. 24 d powinny za-
wierać: 
1/ datę wystawienia dokumentu, 
oraz miesiąc w którym dokonuje 
się korekty kosztów
2/ podanie faktury, rachunku, umo-
wy lub innego dokumentu, który 
jest podstawą dokonania korekty
3/ podanie kwoty wynikającej  
z w/w dokumentów
4/ podanie dowodu uregulowania 
zobowiązania
 Korekty takie mogą być 
księgowane jako zestawienie ko-
rekt, ja jednak proponuję księgo-
wać poszczególne korekty osob-
no dla każdego dokumentu. Jest 
to korzystniejsze dla podatnika, 
bo jeśli skorygował na przykład  
4 faktury a zapłacił tylko jedną, to 
tak zapisane korekty są bardziej 
czytelne i łatwiej jest w każdej 
chwili sprawdzić co jeszcze nie 
jest zapłacone. Jeśli w okresie od 
1 stycznia do dnia wejścia w ży-
cie tej nowelizacji, podatnik nie 
wykazywał dokonywanych korekt 
w poszczególnych miesiącach  
w podatkowej księdze, to powinien 
w niej to  bezwzględnie zapisać  
w maju 2013 roku we właściwej 
kolumnie (zakup towaru handlo-
wego czy pozostałe koszty).
 Ministerstwo Finansów 
podało w wyjaśnieniach, że nie 
musimy korygować kosztów jeśli 
nie zapłaciliśmy w terminie podat-
ku od nieruchomości, ponieważ 
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ustawodawcy przy zmianie prze-
pisów chodziło głównie o to, aby 
ograniczyć zatory płatnicze, a ta-
kie występują tylko pomiędzy kon-
trahentami, którymi są kupujący  
i sprzedający.
 Tyle uwag na temat zmian 
obowiązujących od nowego roku  
i różnego rodzaju problemów  
z tym związanych. Teraz zajmę się 
kolejnymi zmianami, które pojawi-
ły się od 1 stycznia 2013 roku.

2/ Zmiany w podatku VAT obwią-
zujące od 1 kwietnia 2013 roku
 Nie zdążyliśmy się jeszcze 
przyzwyczaić do nowych zmian  
podatkowych i nauczyć się ich, bo 
przecież weszły w życie 1 stycznia 
2013 roku, a tymczasem pojawiły 
się  kolejne zmiany  wprowadzo-
ne w podatku VAT przewidziane 
w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 
r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 
35). Wydaje się, że większość  z 
wprowadzonych zmian uprości 
rozliczanie podatku. Oto niektóre 
z nich:
• Zmianie ulegają definicje impor-
tu i eksportu. Najogólniej można 
powiedzieć, że spoza państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. 
Do tej pory eksportem był wywóz 
towaru z Polski do jakiegokolwiek 
innego kraju. Podobnie importem 
będzie przywóz towarów z pań-
stwa trzeciego na terytorium kraju 
UE.
• Wreszcie ostatecznie rozstrzy-
gnięto kwestię opodatkowania nie-
odpłatnego przekazania towarów 
takich jak prezenty o małej warto-
ści oraz próbki. W oparciu o  nowe 
przepisy nieodpłatne przekazanie 
towarów podlega opodatkowaniu 

wtedy, gdy podatnik zyskał prawo 
do pomniejszenia podatku należ-
nego o naliczony z tytułu zakupu 
towarów stanowiących przedmio-
ty nieodpłatnego przekazania lub 
ich części składowych. Wyłączone 
z opodatkowania będą prezenty 
o małej wartości, których łączna 
kwota dla jednej osoby nie prze-
kroczy 100 zł rocznie lub jednost-
kowy koszt wytworzenia takiego 
prezentu nie przekroczy 10 zł. Wy-
jątkiem są prezenty przekazane 
na cele związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, któ-
re nie podlegają opodatkowaniu. 
Istotnej zmianie ulega także sama 
definicja próbki.
• Łatwiejsze będzie ustanowienie 
przedstawiciela podatkowego. 
Zniesiono obowiązek nieposia-
dania zobowiązań podatkowych 
oraz konieczność zarejestrowania 
się jako płatnika VAT w przypadku 
podmiotów zagranicznych. Przed-
stawicielem podatkowym będzie 
mogła być również agencja celna, 
o ile spełni określone wymogi.
• Zmiany dotyczące wewnątrz-
wspólnotowej dostawy nowych 
środków transportu, przemiesz-
czania towarów w formie nietran-
sakcyjnej w ramach WDT oraz 
kwestii dokumentowania dostaw 
łańcuchowych.
• Zmiana definicji działalności go-
spodarczej, zgodnie z którą jest to 
wszelka działalność producentów, 
handlowców lub usługodawców 
w tym podmiotów pozyskujących 
zasoby naturalne oraz rolników,  
a także działalność osób wyko-
nujących wolne zawody. Dzia-
łalność gospodarcza obejmuje  
w szczególności czynności polega-
jące na wykorzystywaniu towarów  
w sposób ciągły dla celów zarob-
kowych. 
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• Bardzo ważna zmiana doty-
czy przechowywania dokumen-
tów, bowiem od 1 kwietnia 2013 
roku ewidencje prowadzone dla 
celów rozliczania podatku oraz 
dokumenty związane z tym rozli-
czaniem, w tym w szczególności 
faktury, należy przechowywać do 
czasu przedawnienia zobowiąza-
nia podatkowego.
• Utrzymano zwolnienie z VAT po-
wszechnych usług pocztowych, 
świadczonych przez operatora 
obowiązanego do świadczenia ta-
kich usług.
 Zachęcam do indywidual-
nego zapoznania się z tymi zmia-
nami w zależności od rodzaju 
prowadzonej działalności gospo-
darczej. Od tego miesiąca zmie-
niono wzory formularzy deklaracji 
podatkowych. W nowych wzorach 
nie trzeba podawać numeru PE-
SEL oraz adresów i siedziby podat-
nika. Przyznam, że jest to bardzo 
dobra zmiana dla nas podatników, 
bo po co przepisywać co miesiąc 
te same dane, skoro nie zmienia-
liśmy ich w Gminie czy KRS. Każ-
dego podatnika można zidentyfi-
kować po podanym przez niego 
NIP-ie, który zawiera wszystkie  
o nas informacje, bo po to prze-
cież powstał.

3/ Zmiany w rozporządzeniu  
w sprawie kas rejestrujących
 Również od 1 kwietnia 
2013 roku zaczęło obowiązywać 
nowe rozporządzenie w sprawie 
kas rejestrujących, które precyzyj-
nie określa kryteria i warunki tech-
niczne, którym muszą odpowiadać 
kasy rejestrujące, oraz warunki ich 
stosowania. Wprowadzone zmiany 
uściślają i doprecyzowują te prze-
pisy. Dlatego podatnik w oparciu  

o nowe przepisy ma obowiązek 
ewidencjonować każdą sprze-
daż na kasie fiskalnej, w tym 
również sprzedaż zwolnioną. 
Ewidencjonowaniu podlega rów-
nież otrzymanie przez podatni-
ka przed dokonaniem sprzeda-
ży całości lub części należności. 
Szczegółowo określono sposób 
postępowania w przypadku po-
pełnienia  błędu w ewidencjo-
nowaniu. W takim przypadku 
należy dokonać niezwłocznej ko-
rekty błędnego zapisu i krótkiego 
opisu przyczyny i okoliczności po-
pełnienia błędu. Podatnicy muszą 
sporządzać raporty dobowe po 
zakończeniu sprzedaży w danym 
dniu  i miesięczne po zakończeniu 
sprzedaży w ostatnim dniu miesią-
ca. 
 Niezwykle istotną zmianą 
tego rozporządzenia są dane, 
jakie powinny się znaleźć na 
paragonie fiskalnym. Od 1 paź-
dziernika 2013 roku paragon 
taki powinien zawierać nazwę 
towaru lub usługi pozwalającą 
na jednoznaczną ich identyfika-
cję. Nazwa ta powinna być na 
tyle szczegółowa, aby umożli-
wiła organowi podatkowemu na 
weryfikację prawidłowego rozli-
czenia podatku i ustaleniu pra-
widłowej inwentury na koniec 
roku podatkowego, a konsumen-
towi umożliwi sprawdzenie do-
konanych zakupów. Oprócz tego 
na żądanie kupującego paragon 
fiskalny powinien zawierać NIP 
tego nabywcy. No i tu mogą poja-
wić się problemy, ponieważ jeśli 
podatnik kupił kasę fiskalną jakiś 
czas temu, to może się okazać, że 
jego kasa nie jest przystosowana 
do wprowadzania dodatkowych 
danych na paragonie i może się 
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okazać, że podatnik będzie zmu-
szony do wymiany kasy fiskalnej. 
Sądzę jednak, że największe pro-
blemy będą mieli przedsiębiorcy  
z wpisaniem wszystkich asor-
tymentów towarów handlowych 
szczególnie w sklepach spożyw-
czych. W takiej sytuacji warto za-
stanowić się nad wymianą kasy 
fiskalnej, która współpracowałaby 
z programem komputerowym ewi-
dencjonującym zakupy i sprzedaż 
towarów, bo wtedy ułatwi to prze-
prowadzenie inwentury na koniec 
roku podatkowego. Najtrudniej-
szym i najbardziej czasochłonnym 
będzie wprowadzenie tego asorty-
mentu do pamięci komputera, bo 
wprowadzenie bieżących zaku-
pów towarów nie będzie sprawiało 
już takiej trudności. Poza tym jeśli 
ktoś ma nowoczesny sprzęt kom-
puterowy to w takim momencie 
może również korzystać z nowo-
czesnych rozwiązań wprowadza-
nia danych do komputera poprzez 
wgrywanie z płyty zawartości fak-
tury zakupowej. 
 W rozporządzeniu tym 
doprecyzowano również termin 
dokonywania obowiązkowych 
przeglądów kas fiskalnych.  
I tak na mocy nowych przepi-
sów obowiązkowego przeglądu 
kasy fiskalnej dokonuje się nie 
rzadziej niż co 2 lata!!!!!! Wpro-
wadzono w tym zapisie bardzo 
istotną zmianę, bowiem koniecz-
ne będzie dołączenie do książki 
kasy dokumentu, potwierdzają-
cego wykonanie tego przeglą-
du, w szczególności kopii faktu-
ry, aby w ten sposób ograniczyć 
nadużycia związane z nierze-
telnym wykonywaniem obo-
wiązkowych przeglądów kas.  

 Specjalny termin został 
określony dla kas użytkowa-
nych w taksówkach. Przeglądu 
dokonuje się nie rzadziej niż w ter-
minach wymaganych dla kolejnej 
legalizacji taksometru, jednak nie 
rzadziej niż co 25 miesięcy.
 W przepisach przejścio-
wych tego rozporządzenia poda-
no, że podatnicy będą mogli ewi-
dencjonować sprzedaż na starych 
kasach na dotychczasowych zasa-
dach nie dłużej niż do 30 września 
2013 roku. Nie wiadomo co będzie 
po tej dacie, ponieważ przepis tego 
nie precyzuje, a wiele starych kas 
nie ma możliwości technicznych, 
aby wpisać NIP nabywcy. Sądzę, 
że do tego czasu pojawią się wy-
jaśnienia urzędników dotyczących 
tych właśnie problemów.

4/ Zmiany w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych – ulga prorodzinna po 
zmianach 
 Ulga z tytułu wychowywa-
nia dzieci (tzw. ulga prorodzin-
na) polega na odliczeniu jej od 
podatku dochodowego, wyliczo-
nego według obowiązującej skali 
podatkowej. Zastosowanie tej ulgi  
jest uzależnione od spełnienia 
określonych warunków zawartych 
w art. 27f ustawy o PDOF, któ-
ry precyzuje zasady korzystania 
z niej. Ulga prorodzinna tak jak 
w roku ubiegłym wynosi 92,67 
zł za jeden miesiąc, 1 112,04 zł 
za cały rok na każde dziecko.  
W związku z nowelizacją przepi-
sów, od tego roku zasady korzy-
stania z ulgi prorodzinnej uległy  
bardzo istotnym zmianom i spo-
wodują one ograniczenie stoso-
wania jej w rozliczeniach rocz-
nych. Rodzice, którzy wychowują 
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troje i więcej dzieci mają prawo do 
wyższej ulgi, a rodzice, którzy wy-
chowują tylko jedno dziecko, będą 
mieli ograniczoną wysokość ulgi, 
ponieważ wprowadzono limit do-
chodów. 

Podatnikowi przysługuje ulga 
na dzieci:
• małoletnie,
• bez względu na ich wiek, które 
zgodnie z odrębnymi przepisami 
otrzymywały zasiłek (dodatek) pie-
lęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25. roku ży-
cia uczące się w szkołach, jeżeli  
w roku podatkowym nie uzyskały 
dochodów podlegających opodat-
kowaniu (co odpowiada kwocie 
dochodu w wysokości 3089 zł),  
z wyjątkiem renty rodzinnej. 

Dochody, które będą uwzględ-
niane przy ustalaniu prawa do 
ulgi za 2013 rok 
 Za dochody podatnika ma-
jące znaczenie przy uwzględnianiu 
prawa do ulgi prorodzinnej uważa 
się, wszystkie dochody uzyskane 
w danym roku podatkowym, po-
mniejszone o kwotę składek na 
ubezpieczenie społeczne, które 
są opodatkowane:
• podatkiem według skali,
• zryczałtowanym podatkiem od 
tzw. kapitałów pieniężnych, które 
są określone w art. 30b ustawy  
o PIT,
• podatkiem liniowym

Kryterium dochodowe dla rodzi-
ców posiadających jedno dziec-
ko
• Rodzice jedynaka będą mogli 
skorzystać z ulgi jeśli:
- łączne dochody małżonków 
pozostających przez cały rok po-

datkowy od stycznia do grudnia  
w związku małżeńskim nie prze-
kroczą w ciągu roku kwoty 112 
000 ,00 zł
- w przypadku osoby, która nie 
pozostaje w związku małżeńskim,  
a spełnia kryteria aby uznać ją 
za osobę samotnie wychowującą 
dziecko (art. 6 ust. 4 ustawy), je-
śli dochody tej osoby nie prze-
kroczą w roku podatkowym kwoty 
112 000,00 zł
- jeś l i  osoba n ie pozosta je  
w związku małżeńskim i nie wy-
chowuje dziecka samotnie, jej do-
chody nie mogą przekroczyć kwo-
ty 56 000,00 zł
 Proszę pamiętać o tym, że 
w świetle obowiązujących prze-
pisów podatkowych, wg  ustawo-
dawcy za podatnika pozostają-
cego w związku małżeńskim nie 
uważa się osoby:
1/ w stosunku do której orzeczono 
separację
2/ pozostającej w związku mał-
żeńskim, której małżonek został 
pozbawiony praw rodzicielskich
3/ odbywającej karę pozbawienia 
wolności

• Rozliczenie ulgi w przypadku 
posiadania dwojga dzieci
W przypadku rodziców, którzy po-
siadają dwoje dzieci, w bieżącym 
roku nie ulegną zmianie zasady 
korzystania z ulgi prorodzinnej. 
Będzie można ją rozliczyć tak 
jak w roku ubiegłym. Jeśli zdarzy 
się tak, że do 30 grudnia rodzice 
będą mieli jedno dziecko, a drugie 
urodzi się 31 grudnia, to w takiej 
sytuacji odliczenie ulgi na drugie 
dziecko też będzie możliwe.
• Rodzice z trójką i więcej dzieci
Rodzice, którzy posiadają troje  
i więcej dzieci, będą mogli skorzy-
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stać z ulgi prorodzinnej w nastę-
pujący sposób:
- na pierwsze i drugie dziecko 
będą mogli odliczyć kwotę 92,67 
zł za każdy miesiąc kalendarzowy 
(tj. 1 112,04 zł w skali roku)
- na trzecie dziecko będą mogli 
odliczyć kwotę 139,01 zł za każdy 
miesiąc kalendarzowy (tj. 1 668,12 
zł w skali roku)
- na czwarte i kolejne dziecko 
będą mogli odliczyć kwotę 185,34 
zł za każdy miesiąc (tj. 2 224,08 zł 
w skali roku)
Jeśli zdarzy się tak, że do 30 grud-
nia rodzice będą mieli np. troje 
dzieci, a czwarte urodzi się 31 
grudnia, to w takiej sytuacji odli-
czenie ulgi na czwarte  dziecko też 
będzie możliwe.

Przykład
 Zgodnie z podanymi wyżej 
danymi, małżonkowie posiadają-
cy czworo dzieci w 2013 roku (od 
stycznia do grudnia), będą mo-
gli odliczyć od podatku ulgę wyli-
czając ją w następujący sposób:   
2 dzieci  X 92,67 zł  X 12 miesięcy 
plus 1 dziecko X 139,01 zł  X 12 
miesięcy plus 1 dziecko X 185,34 
zł X 12 miesięcy  = 2 224,08 + 1 
668,12 + 2 224,08 = 6 116,28 zł.

UWAGA WAŻNA IFORMACJA
 Rodzice utrzymujący peł-
noletnie dziecko, które jest  osobą 
niepełnosprawną z orzeczeniem  
o stopniu niepełnosprawności, 
będą mieli prawo do skorzystania 
w tym roku z ulgi prorodzinnej, 
mimo iż dziecko to otrzymuje zasi-
łek pielęgnacyjny i rentę rodzinną. 
Ulga przysługuje każdemu z ro-
dziców w proporcjach przez nich 
ustalonych, ale łączna kwota od-
liczenia dokonanego przez oboje 

rodziców nie może przekroczyć  
możliwej do odliczenia kwoty ulgi. 
 Na koniec bardzo istotna 
uwaga o której warto pamiętać 
przy wypełnianiu zeznania rocz-
nego za 2013 rok:
1/ jeśli podatnik, który co najmniej 
przez jeden dzień roku podatko-
wego wykonywał władzę rodziciel-
ską,
2/ pełnił funkcję opiekuna prawne-
go 
3/ sprawował nad dzieckiem opie-
kę przez pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej na podstawie orzecze-
nia sądu lub umowy zawartej ze 
starostą,
w stosunku do więcej niż jedne-
go dziecka, ma prawo skorzystać  
z tej ulgi i rozliczyć się jako rodzic 
(opiekun prawny) dwójki, trójki lub 
większej liczby dzieci, w zależno-
ści od stanu faktycznego jaki miał 
miejsce w rozliczanym aktualnie 
roku podatkowym.

Przy opracowaniu tego artykułu 
korzystałam z:

-ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych
-ustawy o podatku VAT i zmiany 
od 1 kwietnia 2013 roku
-Biuletynu Informacyjnego (wy-
dawnictwo GOFIN)
-Biuletyn VAT (INFOR)
-Poradnik VAT (wydawnictwo GO-
FIN)
-Monitor Księgowego (wydawnic-
two INFOR)
-Rozporządzenie MF w sprawie 
kas rejestrujących
  z dnia 14 marca 2013 r.
-Rozporządzenie w sprawie pro-
wadzenia PKPiR
  z dnia 30 kwietnia 2013 r.
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WędroWać – BudoWać – WyznaWać

Do refleksji

Trzy słowa zawarte w tytu-
le, stanowią syntezę ludzkiej eg-
zystencji na ziemi. Tymi słowami 
zwrócił się do księży Kardynałów 
nowowybrany papież Franciszek 
w Kaplicy Sykstyńskiej, 14 marca 
2013 roku, w swojej pierwszej im-
prowizowanej papieskiej homilii. 
Wypowiedziane słowa mają uni-
wersalny charakter, nie odnoszą 
się tylko do pewnej hermetycznej 
grupy osób lecz dotyczą każdego 
żyjącego człowieka, nawet tego, 
który nie zdaje sobie z tego spra-
wy.

Wędrować (Camminare)
 Człowiek żyjący na ziemi 
jest zawsze w drodze, krocząc 
jednak przez życie często błądzi. 
Dzieje się tak, bowiem nie potrafi 
odnaleźć właściwych celów. Bar-
dzo często pociąga go to co miłe 
i przyjemne, co nie wymaga wy-
siłku. Ludzie sądzą, iż są panami 
samych siebie – czują się jak bo-
gowie, sakralizują własne osoby  
i odcinają się od transcendencji. 
I dokąd to prowadzi? Na manow-
ce egzystencji. Wielu otrzymu-
je łaskę i dane jest im usłyszeć 
głos Opatrzności Bożej i w porę 
wracają na swoja drogę: dosko-
nalenia i rozwoju. Wielu o swo-
ich błędnych życiowych drogach 
uświadamia sobie na łożu śmierci. 
Są jednak tacy, którzy odchodzą 
„ślepi i głusi”, którzy zbłądziwszy 
nie odnaleźli swojej jedynej nie-
powtarzalnej drogi. Co zrobić, by 

nie zbłądzić? – trzeba być otwar-
tym na znaki, trzeba czuć niepo-
kój i szukać. Owo przesłanie od 
dziesiątków wieków towarzyszy 
ludziom. Ozeaszowe: chcę… na 
pustynię wyprowadzić i mówić do 
serca (Oz 2,16), nie straciło nigdy 
na aktualności. Spójrzmy na ob-
raz Hieronima Boscha z końca 
XV wieku Wędrowiec (Pielgrzym, 
Syn Marnotrawny). 

Czyż wędrować by szu-
kać, to nie jest ponadczasowe 
przesłanie?

Budować (Edificare)
By wybudować coś nowe-

go, często trzeba zburzyć to co 
niepotrzebne, to co przeszkadza 
w ulepszaniu. Tak jest i z człowie-
kiem, by się odbudować i odna-
leźć drogę, musi zerwać z tym co 
było złe. Tak jak na obrazie Bo-
scha, zostawić z tyłu wadliwe ży-
cie, pełne nieumiarkowania i roz-
pusty, a dające jednocześnie wie-
le przyjemności. Jest to trudne, 
bowiem jak zaprzeczyć naturze? 
Boschowski wędrowiec też się 
waha, czy chce zostawić skarby 
doczesności. Dzieje się tak, gdyż 
człowiek jest zarówno wytworem 
natury, jak też kultury. Kiedy re-
alizuje tylko prawa wynikające  
z natury, kiedy kieruje się tylko 
instynktem, wówczas utożsamia 
się ze światem zwierzęcym – de-
humanizuje swoją drogę życia. 
Często by się odbudować, by 
odnaleźć odpowiedzi na trudne 
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pytania, których nie może odkryć  
w zgiełku codzienności, odrywa 
się od tu i teraz, zostawia „pseudo 
szczęście” i staje się poszukiwa-
czem głębszego wymiaru własne-
go jestestwa. Buduje swoje życie 
na nowo w oparciu o odnalezio-
ną hierarchię dóbr – celów egzy-
stencji. Nie zamyka się już tylko  
w perspektywie dóbr pożytecz-
nych (bonum utile) i dóbr przyjem-
nościowych (bonum delectabile), 
ale odkrywa w sobie dobro godzi-
we (bonum honestum) – odnajdu-
je w sobie Boga – Dobro Najwyż-
sze, cel swojej egzystencji.  

Wyznawać (Confessare)
Ludzie wędrują, odbudo-

wują swoje życie, jednak nieste-
ty często mają 
problem z wy -
znawaniem. Za-
mykają oni Boga 
w samych sobie  
i nie dzielą się 
Nim z otacza -
jącym światem. 
Dlaczego tak ro-
bią? Otóż, czynią 
tak z obawy przed 
reakcją otoczenia. 
Boją się postępo-
wać wbrew lanso-
wanym modom, 
gdzie świeckość 
jest uznawana za 
najwyższą war-
tość,  zaś wia -
ra i jej symbo-
le za przeżytek  
i znak zaścianko-
wości. Współcześni zapominają  
o prawdzie objawionej: Jeżeli 

Bóg z nami, któż przeciwko nam 
(Rz 8,31). A może po drugiej stro-
nie znajdują się tacy, którzy mają 
Boga w sercu i potrzebują gestu 
od wierzących, by odważyć się 
Go wyznawać.

Sytuacja dnia dzisiejszego 
jest analogiczna do tej, jaka mia-
ła miejsce w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa, jak również  
w późniejszych. Apostołowie też 
„szli pod prąd”, nie bali się jednak, 
gdyż byli wierni obietnicy Pana 
i budowali Kościół Chrystusowy 
na ziemi. Bóg nigdy nie opuścił 
tych, którzy świadczyli wiarę  
w niego. Świadczy o tym np. pre-
zentowany obecnie w Polsce film: 
Cristiada (reż. D. Wright, Meksyk 
2012). Wiedzmy iż ci, którzy sta-

ją w obronie wiary, są „skazani” 
na sukces. Zatem nie należy się 

Hieronim Bosch Wędrowiec
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trzeba ją manifestować światu. 
Pamiętajmy, iż w czasach mody 
na niewierność wyznawanie wia-
ry w Boga, jest miarą wielkości 
człowieka.

Dziś u progu sezonu wypo-
czynkowego pomyślmy nad tym, 
jak w pełni wykorzystać ten czas, 
by nie tylko konsumować lecz 
odnaleźć drogę ku doskonałości, 
odbudować to co w nas zmursza-
ło oraz świadczyć. Jedną z metod 
jest pielgrzymowanie.

Wielu w naszych czasach 
praktykuje spędzanie urlopu po-
legające na leżeniu i konsumo-
waniu, wyznacznikiem miary 
jakości jest opcja All inclusive. 
Ludzie bardzo często nie zdają 
sobie sprawy, że stają się niewol-
nikami własnej próżności. Zna-
kiem rozpoznawczym współcze-
snych niewolników, jest plastiko-
wa bransoletka oznaczająca: All 
inclusive, w którą są „zakuwani” 

w recepcjach hoteli. Z nią to dum-
nie „pielgrzymują” do hotelowych 
barów. Bo przecież zapłacili i się 
należy. Pogłębiają zatem reflek-
sję nad życiem, leżąc i sącząc 
alkoholowe trunki. Często sądzą, 
iż ci którzy katują własne ciało  
i jeszcze za to płacą (pielgrzymo-
wanie kosztuje, zazwyczaj tyle co 
wczasy w kurorcie) stracili rozum. 
Po co bowiem iść, skoro można 
leżeć, po co się męczyć, skoro 
można odpoczywać? Oni już nie 
szukają. Oni wierzą że znaleźli  
i osiągnęli szczęście. Wielu co 
tak myślało, kończy na pątniczym 
szlaku. Bowiem zagubiło się  
w tym pseudoszczęściu i nie wie 
jak żyć. Jak pokazują statysty-
ki, tych szukających sensu jest 
z roku na rok coraz więcej. Dla 
nich jeszcze jest nadzieja. Oni nie 
chcą być owocami tabloidyzacji. 
Oni: wędrują, budują i wyznają.

 

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

oddziaływać przez kulturę

ZGŁOŚ SIĘ DO KONGREGACJI ŚWIĘTEGO FILIPA NERI  
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE!

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

niem oraz pragnieniem życia we wspólnocie.
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01–04.07 
REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

Kapłan - dar Chrystusa dla wspólnoty w służbie ewangelizacji
ks. dr Andrzej Pryba MSF

16–19.07 
REKOLEKCJE DLA MINISTRANTÓW

ks. Paweł Bogdanowicz COr
24–28.07 

FILIPIŃSKIE DNI MŁODZIEŻY 
ks. Dariusz Dąbrowski COr
ks. Paweł Bogdanowicz COr

29.07–01.08
REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

Kapłan świadkiem wiary
ks. dr  hab. Piotr Ostański

05–08.08 
LETNIE ORATORIUM DOROSŁYCH 

ks. dr Adam Adamski COr
18–20.08 i 20–22.08

REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW
23–25.08 

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD 
TWÓRCZOŚCI ABSTYNENCKIEJ

ks. Leszek Woźnica COr
27–30.08 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE ORGANIZOWANE 
PRZEZ KURIĘ METROPOLITALNĄ W POZNANIU

09–18.09 
WCZASOREKOLEKCJE DLA CHORYCH

28–29.09 oraz 05–06.10 
VIII FESTIWAL MUSICA SACROMONTANA

ŚWIĘTOGÓRSKI 
DOM REKOLEKCYJNY

ZAPRASZA NA REKOLEKCJE
 DO KLASZTORU

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

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

sanktuarium@filipini.gostyn.pl 
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 Żeby taki smakowity pasztet z królika 
pojawił się na naszym stole potrzebujemy:
• kilka „przodków” królika (żebra, przednie nogi, 
karczek, głowa) ˗ ja zaczynam od minimum 
sześciu. Mięso wkładamy do dużego garnka, 
zalewamy wodą, dodajemy kostkę rosołową, 
kilka ziaren ziela angielskiego, włoszczyznę jak 
do rosołu, gotujemy do miękkości, studzimy, obi-
eramy mięso z kości,
• wędzony boczek, może być dość tłusty 
   ˗ ok. 1/4 ilości mięsa króliczego,
• surowa drobiowa wątróbka ˗ ok. 1/4 ilości 
mięsa króliczego.
 Mięso, boczek, wątróbkę i warzywa 
z wywaru mielimy dwukrotnie w maszynce 
do mielenia mięsa, na średnich sitkach. Będą 
potrzebne jaja ˗ ja liczę na każdy „przodek” 
dwa duże jaja. Jaja wbijamy do zmielonej masy. 
Dodajemy również drobno posiekaną cebulę 
i czosnek (to już jak kto lubi ˗ można zmielić 
razem z mięsem) i ˗ uwaga ˗ dosypujemy 
otręby pszenne, na każde jajo pół łyżki. Otręby 
zagęszczą nam masę, a poza tym zniwelują 
działanie cholesterolu (z boczku). Wszystko 
razem dokładnie mieszamy, nie żadną łyżką 
tylko rękoma ˗ sama przyjemność. Doprawiamy 
solą, dość dużą ilością pieprzu, majerankiem  
i gałką muszkatołową.
 Foremkę keksową wykładamy papier-
em do pieczenia, nakładamy masę do mniej 
więcej 3/4 wysokości i wstawiamy do gorącego 
piekarnika (180˗190 stopni) na środkowym pozi-
omie. Ja przy termoobiegu piekę pasztet 1 godz. 
45 minut˗wierzch powinien być zarumieniony  
i chrupki.
 Lekko przestudzony (ale jeszcze ciepły) 
wyjmuję z formy (odwracam do góry dnem na 
deskę), zdejmuję papier i studzę do końca. 
Następnie każdy pasztet szczelnie zawijam  
w folię do żywności i zamrażam. Jeśli chcę jeść 
na świeżo, wstawiam do lodówki, aby się dobrze 
schłodził, wtedy łatwiej się kroi. A zamrożony ˗ 
dzień wcześniej przekładam z zamrażarki do 
lodówki, aby sie powolutku rozmroził ˗ wtedy nie 
wysycha. Podaję pokrojony na plastry z sosem 
tatarskim lub z majonezem ewentualnie przybra-
ny żurawiną ˗ to już wedle gustu. Pasz-tecik jest 
naprawdę smaczny i nie taki tłusty jak na słoninie 
i wątrobie wieprzowej. No i super wygląda na 
wielkanocnym stole z bułkami własnego wyp-
ieku. Życzę smacznego!

PASZTET 
Z KRÓLIKA

Ewa Rymarczyk



                                 ZAPRASZAMY  NA  PROCESJE  FATIMSKIE  
                                   Z FARY GOSTYŃSKIEJ  NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ 
KAżdEGO  13. dNIA mIESIĄcA Od mAJA dO pAźdZIERNIKA

FIGURA mATKI BOżEJ FATImSKIEJ  
      pRZYWIEZIONA pRZEZ pIELGRZYmÓW
         GOSTYŃSKIcH pARAFII Z FATImY 
            W KWIETNIU 2013 ROKU

13 SIERpNIA 2013 ROKU WE mSZY ŚWIĘTEJ O GOdZINIE 18.30 W FARZE 
GOSTYŃSKIEJ I pROcESJI NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ BĘdZIE UcZESTNIcZYł  
KS. Bp GRZEGORZ BALcEREK


