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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy naszego pisma!

 W tej jesiennej aurze oddajemy w Wasze ręce kolejny numer 
naszego Sanktuaryjnego kwartalnika, który zawiera wiele ciekwaych 
treści.
 Niech poszczególne artykuły pomogą każdemu z nas odnaleźć 
kontakt z Panem Bogiem, co jest szczególnie ważne w kończącym się 
Roku Wiary. Podobnie jak artyści, wykonujący piękną muzykę w czasie 
VIII edycji Festiwalu Musica Sacromontana, sięgajmy to tych refleksji, 
aby odkryć harmonię bożego działania w naszych sercach. Teologia 
jest przecież bożą muzyką, a muzyka teologią, o czym pisze Stanisław 
Bukowski.
 Jesień szczególnie pobudza do refleksji nad przemijaniem życia 
i jest czasem modlitwy za zmarłych. Zachęca do tego piękny artykuł 
ks. Roberta Klemensa COr, zatytułowany Przychodzimy, odchodzimy -  
leciuteńko na paluszkach...
 Zachęcamy wszystkich serdecznie do zapoznania się z tym 
wydaniem „Świętogórskiej Róży Duchownej”. 

          
      

ks. Michał Kulig COr
                  wraz z Redakcją
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Aktualności

Stanisław Bukowski

Festiwalowe reminiscencje
	 Przez	 śpiew	 i	 muzykę	 za-
chęcać	 się	 do	 rozważania	 rzeczy	
Boskich – zanotowali słowa św. 
Filipa Neri jego uczniowie. Tak też 
czynili w wiekach ubiegłych i czy-
nią nadal członkowie Oratorium 
filipińskiego. Oczywiście różnie 
bywało w przeszłości, ale obecnie 
jesteśmy świadkami ich wzmożo-
nej działalności kulturotwórczej  
w środowisku wiernych. To przede 
wszystkim dzięki corocznemu Fe-
stiwalowi MUSICA SACROMON-
TANA obserwujemy oddziaływanie 
na coraz większą liczbę słuchaczy. 
Już nie tylko miejscowi, ale także 
przyjezdni z najdalszych krańców 
Polski i z zagranicy pragną brać 
udział w kolejnych wydarzeniach 
artystycznych na Świętej Górze. 
Są ku temu co najmniej trzy po-
wody. Po pierwsze – z niczym 
nieporównywalne miejsce, jakim 
jest miejscowa bazylika i klasztor. 
Po drugie – gospodarze – księża  
i zakonnicy. Niezwykle gościnni, 
potrafiący zachować odpowied-
ni balans pomiędzy duchowością  
a konieczną tu przecież także war-
stwą profanum. I po trzecie – po-
ziom artystyczny. Coraz wyższy 
dzięki pomysłom organizatorów fe-
stiwalu i wykonawcom – solistom, 
chórom, orkiestrom, zespołom ka-
meralnym, dyrygentom i prelegen-
tom. 
 Tegoroczne spotkania fe-
stiwalowe rozpoczęły się w 28 
września prezentacją najistot-
niejszej części liturgii, jaką jest 
Credo – wyznanie wiary. O tym 

koncercie, a ściśle rzecz biorąc  
o wykonawcach, nie potrafię wie-
le pozytywnego powiedzieć. Po 
znakomitej refleksji ks. prof. dra 
hab. Bogdana Częsza, mimo 
znanych i wspaniałych kompozy-
cji Vivaldiego, Mozarta, Francka, 
Zeidlara, Lohra i Haydna pozostał  
u mnie niedosyt i zawód. Za to 
następnego dnia soliści – Anna 
Mikołajczyk-Niewiedział, Iwona 
Hossa, która w ostatniej chwili 
zastąpiła chorą Annę Karasińską, 
Agnieszka Rehlis i Rafał Bartmiń-
ski, Poznański Chór Kameralny 
i Orkiestra Sinfonia Viva pod dy-
rekcją Tomasza Radziwonowicza 
wykonali znakomicie Oratorium  
o śmierci Świętego Filipa Neri 
włoskiego kompozytora z przeło-
mu XVIII i XIX wieku Pascquale 
Anfossi ze zbiorów księży Filipinów  
w Rzymie. Piękna muzyka, wspa-
niałe przeżycie duchowe, wysoki 
poziom wykonawczy. 
 W sobotę 5 październi-
ka nastąpiło kolejne wydarzenie 
muzyczne najwyższej klasy. Tym 
razem wspaniali soliści – Ewa 
Biegas, Ewa Marciniec, Krystian 
Krzeszowiak i Grzegorz Piotr Ko-
łodziej, Chór z Darmstadt i Orkie-
stra Akademii Beethovenowskiej 
pod dyrekcją wybitnego kapel-
mistrza austriackiego Wolfgan-
ga Seeligera wykonali Muzykę  
z Oblężonego Miasta, czyli Mszę 
As-dur, wrocławskiego kompozy-
tora z początku XIX wieku, Jose-
pha Schnabla. Warto wspomnieć 
o inskrypcji nagrobkowej tego 
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Byłem niedawno na po-
grzebie siostry zakonnej, która  
w wieku 56 lat – po rocznym zma-
ganiu się z chorobą nowotwo-
rową odeszła – do wieczności.  
W uroczystościach brało udział 
bardzo wielu ludzi, ponieważ 
zmarła była osobą znaną i po-
wszechnie lubianą. W kondukcie 
żałobnym szli więc przedstawicie-
le różnych instytucji, a że siostra, 
którą żegnano była kiedyś dyrek-
torem gimnazjum więc oprócz 

sztandaru, za trumną szła także 
duża delegacja jej niegdysiej-
szych wychowanków i obecnych 
uczniów. Patrząc na młodzież po-
dążającą za trumną pomyślałem, 
że i oni pomimo swego młodego 
wieku żyją w perspektywie umie-
rania. 

Opadające z  drzew l i -
ście, coraz krótsze dni i dłuższe 
wieczory i jakaś nieuchronność 
zbliżającej się zimy powodu-
ją, że częściej i łatwiej wpadam  

ks. Robert Klemens COr

„Przychodzimy, odchodzimy 
leciuteńko na paluszkach...” 

     – czyli o dorastaniu do śmierci

twórcy umieszczonej w kościele 
Św. Michała we Wroclawiu – Wier-
ny	Bogu,	szlachetny,	a	jego	serce	
było	bogate	w	miłość	i	przyjaźń	do	
współczesnych,	 zaś	 jego	muzyka	
jest	przepełniona	dziecięcą	prosto-
tą	 i	pobożnością.	W	tych	dziełach	
jest	 pełno	 Boga	 głębokiej	 modli-
twy. Przed dziełem Schnabla usły-
szeliśmy XIX Symfonię KV 132  
i Ave Verum Corpus W.A. Mozar-
ta. Nieco wcześniej wielce pozy-
tywnie zaprezentował się kwartet 
Karol Lipiński Ansamble z Wrocła-
wia z prof. Piotrem Zaleskim – gi-
tara. 
 Ostatni dzień festiwalu i nie-
zwykłe przeżycie – Missa Flamen-
ca. Swego rodzaju koncert ekume-
niczny, bowiem w prezentowanej 
muzyce odnaleźć można było ele-
menty kultury chrześcijańskiej, is-
lamu i judaizmu. Czterem artystom  

z Hiszpanii – wokaliście, gita-
rzyście, skrzypkowi i perkusiście 
towarzyszył wspomniany wyżej 
kwartet z Wroclawia, wzbogaco-
ny o udział kontrabasisty Jakuba 
Olejnika. Feeria barw, południowy 
temperament, niezwykle energe-
tyczna, rytmiczna muzyka, oklaski 
i bisy…
 Wspaniałe doznania arty-
styczne i przeżycia duchowe zwią-
zane z magicznym miejscem. Jako 
człowiek bliski festiwalowi i Świętej 
Górze od 6 lat, ale zarazem jako 
dziennikarz muzyczny zaświad-
czam – na ile to możliwe obiek-
tywnie – że byliśmy świadkami 
niepowtarzalnego wydarzenia. Za 
co wykonawcom i organizatorom 
– Bóg	 zapłać. Pozostaje oczeki-
wanie na nagrania z tegorocznego 
festiwalu.
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w melancholię. Zaduma to stan, 
który może mobilizować człowie-
ka do refleksji nad swoim życiem. 
Na cmentarzu widziałem babcie, 
która prowadziła za rękę swoje-
go wnuka i tłumaczyła mu, że idą 
się pomodlić za dziadka, którego 
Pan Bóg zawołał już do siebie. 
Mały chłopiec pewnie nie pamię-
tał ani dziadka ani jego pogrzebu. 
A ja nie mogłem pozbyć się my-
śli, że od początku życia ten mały 
chłopiec, podobnie jak każdy inny 
człowiek przygotowuje się na to 
jedno, niepowtarzalne spotkanie 
ze śmiercią. I tak jak rozwija się 
nasze ciało, tak jak powiększa się 
nasze wnętrze, tak jak dorastamy 
do podejmowania konkretnych 
wyzwań i zadań, tak również do 
śmierci trzeba nam dorastać. 

Doras tan ie  cz łow ieka  
w wymiarze wiedzy czy umiejęt-
ności dokonuje się przez proces 
uczenia, doskonalenia, zdoby-
wania. Dojrzewanie do umiera-
nia odbywa się także przez „pro-
ces oswajania się ze śmiercią”. 
Człowiek odizolowany od choru-
jących, umierających ludzi żyje  
w jakiejś iluzji. Dotyczy to człowie-
ka w każdym wieku. Śmierć, która 
jest „składową” naszej egzysten-
cji na tym świecie nie powinna 

być tematem tabu. Całe nasze 
życie do niej zmierza. Jako ludzie 
wierzący wiemy, że nie jest ona 
końcem, ale początkiem nowego 
życia, jednak każdy musi się z nią 
zmierzyć. Jak wielu jest dzisiaj 
ludzi, którzy panicznie bojąc się 
umierania unikają tego tematu jak 
ognia i gdy on się zaczyna dziać 
nie potrafią sobie z nim zupełnie 
poradzić. Nie dojrzeli.

Jeżeli do śmierci dorasta-
my całym życiem, to konieczna 
jest świadomość wykorzystania 
czasu, który jest nam dany na 
zdobywanie doświadczeń. Każdy 
nowy dzień jest okazją do ucze-
nia się umierania. Żeby potem 
nie było żal, żeby nie było wstyd, 
żeby nie było: „ja nie wiedziałem”. 
Do momentu śmierci dorastamy 
każdym swoim wyborem, każdą 
decyzją, nawet każdym słowem, 
które przecież może być ostat-
nim.

Ten mały chłopiec spotka-
ny na cmentarzu nie miał jeszcze 
świadomości przygotowywania 
się do śmierci, ale jego babcia?  
A Ty drogi Czytelniku?

Liście spadają z drzew, dni 
są coraz krótsze, noce coraz zim-
niejsze, a życie płynie i każe do-
rastać do śmierci…

Akty strzeliste zA zmArłych
Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służeBnic Twoich miejsce  
w nieBie, Błogosławiony Pokój i jasność Twojego świaTła.
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modliTw za dusze sług i służeBnic 
Twoich, za kTóre się modlimy Prosząc, aByś je Przyjął do sPołeczności 
swoich święTych sPraw, Prosimy cię, Panie, aBy dusze sług i służeBnic 
Twoich, oczyszczone ze swoich win, oTrzymały PrzeBaczenie i wieczny 
odPoczynek. amen.



Aktualności

- 7 -

 Sanktuarium Świętogór-
skie jest dużym zespołem bazy-
likowo-klasztornym, który jako 
obiekt zabytkowy wymaga nie-
ustannej troski o to wielkie dzie-
dzictwo. Od szeregu lat, w ra-
mach możliwości finansowych 
związanych z dotacjami, prowa-
dzone są systematyczne prace 
remontowo-konserwatorskie.  
W roku 2007 wymienione zostało 
pokrycie na dachu budynku klasz-
tornego. W latach 2008-2009 
dokonano izolacji fundamentów 
klasztoru oraz odnowiono ele-
wacje. W roku 2010 wykonano 
kompleksowa renowacja latar-
ni – wieży na kopule świątyni.  
W roku 2011 odnowiono kapliczkę 
Matki Bożej Bolesnej przy drodze 
na Świętą Górę. W tym samym 
roku zbudowano również parking 
przed Bazyliką. Równocześnie 
prowadzone były w tych latach 
prace konserwatorskie wewnątrz 
Bazyliki – konserwacji poddano 
stiukową ambonę oraz rozpoczę-
to renowację ołtarza bocznego 
pw. św. Jana Nepomucena i św. 
Antoniego Padewskiego.
 W roku obecnym konty-
nuowane są prace przy ołtarzu 
bocznym pw. św. Jana Nepo-
mucena i św. Antoniego Padew-
skiego. Jest to trzeci etap prac, 
który polega na odnowieniu  
i konserwacji kolejnej – środko-
wej części ołtarza. Celem tych 
prac jest nie tylko podniesienie 
estetycznego odbioru tego obiek-
tu, poprzez przywrócenie dawne-

go charakteru kolorystycznego, 
ale przede wszystkim to scalenie 
zdezintegrowanych fragmentów 
stiukowych oraz przywrócenie 
złoceń, a także nałożenie specjal-
nych preparatów zabezpieczają-
cych obiekt dla kolejnych poko-
leń. Prace te wymagają szczegól-
nej staranności i zaawansowanej 
wiedzy z zakresu konserwacji, 
ponieważ stiukowe wyposażenie 
Bazyliki Świętogórskiej charak-
teryzuje się najwyższą wartością 
historyczną i artystyczną. Prace 
te prowadzone są ze środków 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, wkładu samorządów 
lokalnych, głównie Gminy Piaski, 
oraz ze środków klasztoru.
 W tym roku również roz-
poczęliśmy bardzo ważne za-
danie inwestycyjne, jakim jest 
izolacja fundamentów Bazyliki 
oraz odnowienie cokołu. Są to 
prace niezwykle konieczne, po-
nieważ w podziemiach obserwu-
jemy niepokojącą wilgoć, która 
także jest widoczna na zewnątrz 
na niszczejącym cokole. Aby ten 
proces zatrzymać, zamierzamy 
odkopać fundamenty, osuszyć, 
odsolić i założyć izolację piono-
wą w postaci mas polimerowych 
oraz tak zwanej folii bąbelkowej. 
Następnie zostanie założony dre-
naż, rodzimy grunt przy funda-
mentach zostanie wymieniony na 
przepuszczalne kruszywo. Przy 
okazji zostanie również wymie-
niona instalacja odprowadzająca 
wodę deszczową z rynien Bazyli-
ki. Na koniec odnowiony zostanie 

Świętogórskie inwestycje
ks. Jakub Przybylski COr
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cokół w dolnej części ścian świą-
tyni. Udało się pozyskać na ten 
cel dotację z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach Programu Operacyjne-
go Dziedzictwo Kulturowe. Etap 
pierwszy tych prac to strona połu-
dniowa świątyni za kwotę 375 000 
zł. Ministerstwo Kultury udzieliło 
pomocy w wysokości 300.000 zł. 
Pozostała część to wkład własny 
klasztoru. Mam nadzieję, że dzię-
ki pomocy ze strony wielu ludzi, 
także dzięki składce 15 sierpnia 
2013 roku uda się uregulować 
wszystkie zobowiązania. 
 Ża dn a  i nw es t yc j a  na 
Świętej Górze nie jest możliwa 
bez wsparcia w postaci dotacji 
oraz ofiar wielu ludzi, którzy są 
związani z naszym Sanktuarium  
i czują potrzebę pozostawienia 
tu jakiegoś swojego wkładu w ra-
towanie i zachowywanie Domu 
Matki Bożej. Bardzo serdecznie 
wszystkim dziękuję – nie tylko 
za złożone datki, ale także za 
miłe słowa, wyrazy zrozumie-
nia i wsparcie duchowe wszel-
kich inwestycji. Święta Góra 

jest naszym wspólnym ducho-
wym domem, o który musimy 
dbać. To nie tylko nasz obo-
wiązek, ale i wielka radość, że 
możemy nie tylko korzystać  
z tego miejsca i chlubić się nim, 
ale czynić je piękniejszym. Za-
pewniam, że jako kustosze tego 
świętego miejsca będziemy ak-
tywnie poszukiwać dalszych 
możliwości pozyskania funduszy 
na potrzebne remonty i inwesty-
cje, bo z pewnością potrzeby są 
ogromne i wciąż jest ich więcej, 
gdyż taka jest natura obiektów za-
bytkowych. Na ile to możliwe, sta-
jemy do różnych konkursów, stale 
piszemy jakieś wnioski, przygoto-
wujemy potrzebną dokumenta-
cję tak, aby Świętogórska Róża 
Duchowna cieszysz się wciąż 
piękniejszym swoim domem.  
A Ona, jako Gospodyni tego miej-
sca niech wszystkim zaangażo-
wanym w prace remontowo-kon-
serwatorskie i w jakikolwiek spo-
sób wspierającym dzieło odnowy 
Świętej Góry – niech wynagrodzi 
obfitością wszelkich łask. 

Osuszanie fundamentów Bazyliki
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Michalina Garnczarek

Filipińskie Dni MłoDych 
niech się Dzieją Dzieje Apostolskie
 W dniach 24-28 lipca od-
były się na Świętej Górze Filipiń-
skie Dni Młodzieży. Miałam oka-
zję w nich uczestniczyć. Obchody 
odbywały się pod hasłem: Niech	
się	 dzieją	 Dzieje	 Apostolskie.  
W trakcie trwania rekolekcji roz-
ważaliśmy wydarzenia z wieczer-
nika. Podczas wieczornych spo-
tkań adorowaliśmy Najświętszy 
Sakrament, przyzywaliśmy Du-
cha Świętego oraz uwielbialiśmy 
Pana Jezusa tańcem i śpiewem. 
 Codz ienne  spo tkan ia  
w grupach pomagały nam się le-
piej poznać oraz dawały szansę 
podyskutować na temat wiary. 
Każdego dnia odmawialiśmy rów-
nież Różaniec i Koronkę	do	Miło-
sierdzia	 Bożego. Po modlitwie 
mogliśmy wysłuchać konferencji 
na temat Św. Pawła i Filipa oraz 
wydarzeń w Damaszku. 

 Dla mnie najpiękniejszym 
momentem był piątkowy wie-
czór, kiedy to wszyscy uczestnicy 
zgromadzili się w kaplicy reko-
lekcyjnej. Po modlitwie, śpiewie 
oraz rozważaniu na temat Ducha 
Świętego – On zstąpił, napraw-
dę zstąpił. Nie kryliśmy wtedy łez 
oraz radości, każdy wychwalał 
Go jak tylko potrafił. Poczułam się 
wtedy wspaniale. 
 Były dni pełne emocji, były 
też takie pełne radości i optymi-
zmu. Po sobotniej Eucharystii 
uczestniczyliśmy w wieczorze 
uwielbienia. Modliliśmy się, tań-
czyliśmy i wyznawaliśmy Jezu-
sowi, że w Niego wierzymy i Go 
kochamy. Zachęcam wszystkich 
do udziału w przyszłorocznych 
Filipińskich Dniach Młodzieży. 

 

Wspólne zdjęcie przy Ołtarzu św. Filipa Neri



- 10 -
kl. Dawid Majda COr

Z życia Sanktuarium

stoi królowA po twojej prAwicy! 
– Uroczystość oDpUstowA wniebowzięciA nMp 
orAz Dożynki powiAtU GostyńskieGo

Sierpień – to kolejny mie-
siąc roku kalendarzowego, ale 
dla Polaków i ludzi wierzących 
jest on obfity w różne uroczysto-
ści kościelne i państwowe. War-
to wspomnieć o Powstaniu War-
szawskim, „Cudzie nad Wisłą”, 
czy wydarzeniach sierpniowych 
z lat 80-tych XX wieku. Jednak 
najważniejszym dniem sierpnia 
każdego roku jest 15, w którym 
oddajemy cześć Najświętszej 
Maryi Pannie Wniebowziętej.  
W całym kraju, w licznych Sank-
tuariach Maryjnych, odbywają się 
wówczas uroczyste Msze Świę-
te ku czci Matki Bożej, a także  
w swoich parafiach wierni modlą się  
w tym dniu do swej Pani, która 
jest Królową wszystkich ludzi.

Uroczystość Wniebowzię-
cia NMP obchodzone było w Ko-
ściele Powszechnym już w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa, 
pomimo tego, że nie był jesz-
cze oficjalnie ogłoszony dogmat  
o wniebowzięciu przez papieża. 
Dokonał tego Ojciec Święty Pius 
XII, 1 listopada 1950 roku, w kon-
stytucji apostolskiej: Munificentis-
simus	Deus	(Najszczodrobliwszy	
Bóg) ogłaszając, że po zakończe-
niu ziemskiego życia Matka Syna 
Bożego Jezusa Chrystusa zosta-
ła wzięta z duszą i ciałem do nie-
bieskiej chwały.

Na Świętej Górze w tym 
dniu, jak co roku, odbywały się 
uroczystości odpustowe połączo-
ne z Dożynkami Powiatu Gostyń-
skiego. Przez cały dzień były spra-
wowane Msze Święte dla licznie 
przybywających pątników, którzy 
przychodzili pokłonić się Świę-
togórskiej Pani, dziękować za 
otrzymane łaski i prosić o opiekę 
dla swoich rodzin, a szczególnie 
nad Ziemią Gostyńską. Główne 
obchody odpustowe rozpoczęły 
się od Mszy Świętej, sprawowa-
nej na ołtarzu polowym, który 
mieści się za Bazyliką Świętogór-
ską. Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył J. Eks. ks. bp Grzegorz 
Balcerek – biskup pomocniczy 
archidiecezji poznańskiej. Razem 
z ks. Biskupem Mszę Świętą od-
prawiał ks. Marek Dudek COr – 
Superior Kongregacji na Świętej 
Górze. Najświętsza Ofiara rozpo-
częła się procesją wejścia z Ba-
zyliki na ołtarz polowy. Uczestni-
czyły w niej poczty sztandarowe, 
wieńce dożynkowe z Powiatu Go-
styńskiego, druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz przybyli ka-
płani z dekanatu gostyńskiego  
i nie tylko oraz gospodarze – księ-
ża filipini. Wszystkich zebranych 
powitał Superior Świętogórskiej 
Kongregacji i prosił ks. Bisku-
pa o sprawowanie Mszy Świętej  
w intencji wszystkich zebranych, 
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szczególnie rolników dziękują-
cych za zebrane plony ziemi. Bp 
Balcerek podczas Eucharystii wy-
głosił homilię, w której zachęcał 
do modlitwy o pogłębienie wiary: 
Pragnę	was	zachęcić	do	tego,	by-
ście	także	prosili	Ją	o	umocnienie	
i	pogłębienie	wiary	swojej	 i	swo-
ich	bliskich.	Zawsze	proście	Ma-
ryję	najpierw	o	wiarę,	a	potem	do-
piero	o	inne	rzeczy.	Ona	bowiem,	
jako	Matka	Wiary	chce	nas,	swoje	
dzieci,	wychować	przede	wszyst-
kim	 do	 wiary	 żywej,	 głębokiej	 
i	silnej.	W procesji z darami do oł-
tarza został przyniesiony bochen 
chleba, owoc pracy rąk ludzkich 
upieczony z tegorocznego ziarna, 

miód z klasztornej pasieki, nowy 
Mszał Rzymski, ofiarowany dla 
parafii Świętogórskiej przez pie-
karzy z powiatu gostyńskiego, 
kwiaty, wędliny, zaczyn na chleb 
dla piekarzy, ziarno oraz chleb  
i wino, które podczas Mszy Świę-
tej stały się prawdziwym Ciałem  
i Krwią naszego Zbawiciela Je-
zusa Chrystusa. Na zakończenie 
Sumy Odpustowej ks. bp Grze-
gorz Balcerek pobłogosławił i po-
święcił zioła i kwiaty, zaczyn na 
chleb dla piekarzy i ziarno na za-
siew dla rolników, a także wszyst-
kie przyniesione na początku 
Mszy wieńce dożynkowe z Po-
wiatu Gostyńskiego. Następnie 

Tłumy pielgrzymów przybyłych na Odpust Wniebowzięcia NMP
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wystawiono Najświętszy Sakra-
ment w monstrancji, odśpiewano 
uroczyste Te	 Deum i odbyła się 
procesja eucharystyczna do Ba-
zyliki Świętogórskiej, gdzie bło-
gosławieństwem zakończyła się 
Uroczysta Suma Odpustowa. 

Tradycyjny obrzęd dożyn-
kowy odbył się po zakończonej 
Eucharystii, a było to tzw. ośpie-
wanie Powiatowego Wieńca Do-
żynkowego, który wykonał Zespół 
Regionalny Borkowiacy. Następ-
nie do zebranych na placu ludzi 
skierował swoje słowo Starosta 
Powiatu Gostyńskiego p. Robert 
Marcinkowski, w którym dzięko-
wał rolnikom za ich zaangażo-
wanie w rozwój polskiej wsi, za 
podtrzymywanie staropolskich 
tradycji, a przed wszystkim za 
ich trud i prace związaną z tego-
rocznymi żniwami i pracą w polu. 
Po zakończonym przemówieniu, 
ks. bp Grzegorz Balcerek, Staro-
sta Gostyński, zaproszeni parla-
mentarzyści oraz samorządowcy 
wyruszyli do ludzi zgromadzo-
nych na placu, aby połamać się 
z nimi wypieczonymi chlebami z 
tegorocznych zbiorów. Po tym 
pięknym obrzędzie wspólnego 
dzielenia się chlebem rozpo-
częły się na Placu Kultowym za 
Bazyliką Świętogórską występy 

artystyczne. Wystąpili: Świętogór-
ska Orkiestra Dęta pod batutą P. 
Piotra Kaczora, Kapela Ludowa 
z Piasków Malińczoki, oraz Ze-
spół De	Facto Wojciecha Lecieja. 
Oprócz występów artystycznych 
miejscowych wykonawców, były 
także inne atrakcje tegorocznych 
dożynek powiatowych: stoisko 
piekarzy i zakładu mięsnego, 
możliwość przejazdu bryczką kon-
ną, wystawa sprzętu rolniczego,  
a także punkt wydawania ciepłej 
zupy – grochówki dożynkowej 
oraz stoisko ZSR z Grabonogu.

Tak w tym roku dziękowa-
liśmy dobremu Bogu przez ręce 
Wniebowziętej Pani za obfite plo-
ny ziemi, że rolnicy mogli zebrać 
ziarno, z którego przez następny 
rok będzie wypiekany chleb dla 
ludzi, za Jego opiekę nad Ziemią 
Gostyńską. Nie zapominajmy co-
dziennie dziękować za darowany 
nam każdy nowy dzień, za może 
łask, jakie otrzymujemy od Boga 
w naszym życiu, szczególnie 
przez czułe spojrzenie Świętogór-
skiej Pani, dziękujmy również za 
dar wiary. Niech nasze nieustan-
ne dziękczynienie trwa i będzie 
modlitwą zanoszoną przed Tron 
Wszechmogącego Boga, przy 
którym jest już Najlepsza z Matek 
– Maryja Wniebowzięta.

MODLITWA PRZED ZASIEWEM

 Podnieście oczy i PoPaTrzcie na Pola, jak Bieleją na żniwo (j 4,35)

Błogosław Boże ziemi naszej, 

aby przyniosła plon stokrotny i dała ludziom obfite urodzaje.  

W imię Ojca i syna + i Ducha Świętego. Amen.
       Święta Góra A.D. 2013
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ks. Leszek Woźnica COr

twórcze owoce trzeźwości
 Przy ołtarzu polowym 
na Świętej Górze w Gostyniu,  
w dniach od 23-25 sierpnia 2013 
roku, widniał (dekorację tworzą-
cy, powiązany z drugiej strony 
z herbem bpa Tadeusza Brona-
kowskiego, Przewodniczącego 
Zespołu KEP ds. trzeźwości oraz 
z herbem Kongregacji św. Fili-
pa Neri) napis: Twórcze	 owoce	
trzeźwości. A nad wszystkim gó-
rowało, pod artystycznie wykona-
nym emblematem: Maria, hasło: 
Pierwszy	 Ogólnopolski	 Przegląd	
Twórczości	 Abstynenckiej	 –	 23-
25	sierpnia	2013	r. Już jest po tym 
wydarzeniu, które pięknymi zgło-
skami wpisało się w kalendarium 
Gostyńskiego Sanktuarium w tym 
roku, a także, które jest jednym  

z owoców działającego na Świę-
tej Górze od 22 lat Duszpaster-
stwa Apostolstwa Trzeźwości.
 Właśnie członkowie na-
szego Duszpasterstwa rok temu 
rzucili myśl, aby na Świętej Górze 
zebrać trzeźwiejących alkoho-
lików oraz ich bliskich, by poka-
zali, że owocem trzeźwego życia 
jest nie tylko powrót do właściwej 
relacji z Bogiem, ze sobą i z bliź-
nimi, ale że jest nim także odkry-
cie, czy powrót do talentów, które  
w życiu wielu sióstr i braci przyno-
szą konkretne artystyczne owo-
ce. I tak naprawdę już od wrze-
śnia ubiegłego roku wraz z brać-
mi z Duszpasterstwa: Zbyszkiem, 
Leszkiem i Jarkiem, zaczęliśmy 
myśleć, jaki temu Przeglądowi 

Trio Kapłańskie - na scenie
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nadać kształt. Ustaliliśmy datę 
wydarzenia, a potem zaczęły się 
robocze spotkania, które miały na 
celu ułożyć program Przeglądu, 
a także pisma do Gminnych Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z prośbą o pomoc 
materialną, bowiem zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że takie 
spotkanie o charakterze arty-
stycznym będzie wymagało także 
nakładów materialnych. Nawia-
sem mówiąc, pozytywnie na to 
pismo odpowiedziały tylko dwie 
Gminy: Gmina Gostyń oraz Gmi-
na Piaski, na której terenie poło-
żona jest Święta Góra. Oprócz 
tego do grona sponsorów, dzię-
ki ofiarnej pracy naszej siostry  
z Duszpasterstwa, Teresy, do-
łączyło grono Przedsiębiorców, 
Organizacji Społecznych, Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Gosty-
nia oraz prywatnych osób, za co 
jesteśmy im wdzięczni, bowiem 
tym sposobem, jak mówił w so-
botnim swym kazaniu ks. bp Ta-
deusz, włączyli się w budowanie 
trzeźwości Narodu, który dzisiaj 
jakby programowo jest rozpijany. 
 Potem przyszedł czas na 
przygotowanie zaproszeń, na roz-
prowadzenie ich, co czyniliśmy  
w rozmaity sposób, także na wiel-
kich zjazdach trzeźwościowych  
w Częstochowie i w Licheniu. 
 Trzeba tu dodać, że na wio-
snę tego roku duszpasterz trzeź-
wości Poznańskiej Archidiecezji, 
ks. Paweł Pawlicki, zgłosił się do 
mnie z prośbą, aby z Przeglądem 
Twórczości Abstynenckiej powią-
zać Diecezjalne Święto Trzeźwo-
ści, na co za zgodą Kongregacji 

Oratorium oraz komitetu organi-
zacyjnego, zgodziliśmy się, spo-
dziewając się, że Ci którzy przy-
będą do nas pomnożą frekwencję, 
i że będą mogli zobaczyć jakie są 
możliwości, gdy człowiek trzeźwo 
żyje. Dzisiaj trzeba powiedzieć, 
że z tego grona niewielu przyby-
ło. Prawie 300-osobową grupę 
uczestników stanowili głównie 
sami artyści oraz osoby należące 
do Świętogórskiego Duszpaster-
stwa Trzeźwości.
 Kiedy już wszystko było 
gotowe, dzień wcześniej przed 
rozpoczęciem Przeglądu, przyby-
ła do naszego klasztoru wcześniej 
zorganizowana 30-osobowa gru-
pa wolontariuszy, która ofiarnie 
oddała się służbie na rozmaitych 
odcinkach. Wcześniej w przygo-
towanie i w pracę na rzecz wyda-
rzenia zaangażowała się, dzięki 
życzliwości Ojca Superiora – 
Marka Dudka, cała Kongregacja, 
a zwłaszcza ks. Jakub Przybylski, 
ks. Michał Kulig oraz br. Franci-
szek Kiklica. Włączyły się także  
w to dzieło – swoją cichą i ofiarną 
pracą – Siostry Służebniczki ze 
Świętej Góry. Niewątpliwe, dzię-
ki tym ludziom, a nade wszystko 
dzięki Bożej łasce, która ofiaro-
wała nam fantastyczną pogodę, 
już od piątkowego wieczoru roz-
poczęliśmy długo przygotowywa-
ny Przegląd.
 N a j p i e r w  b y ł a  M s z a  
w Bazylice, której przewodniczył  
i w czasie której kazanie wygłosił 
ks. prałat Wiesław Kondratowicz 
z Kowalewa pod Pleszewem. Po 
uroczystej zaś Mszy, przy ołtarzu 
polowym, po słowie ks. Leszka 
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Woźnicy, zaczęliśmy koncert Trio 
Kapłanów, którzy jako trzeźwo 
żyjący, po czterdziestu latach od 
seminarium, spotkali się ponow-
nie, aby, dzielić się Ewangelią 
w przekazie muzycznym przy 
akompaniamencie gitar. A potem 
byli inni artyści, trzeźwi alkoholicy 
i bliskie im osoby – i ci z piosen-
ką i ci z poezją, i z prozą, i z te-
atrem, i z obrazami przez siebie 
malowanymi i z rzeźbą, a także 
z obrazami haftowanymi. Poka-
zali nam też biżuterię ręcznie 
wykonaną, zdjęcia fantastyczne 
z różnych podróży po świecie, 
które stały się możliwe nie tylko 
dzięki trzeźwemu życiu, ale także 
dzięki temu, że porzucony został 
nałóg palenia papierosów. Z Biel-
ska-Białej jedna z sióstr przywio-
zła pięknie wykonane złote róże  
z cukru, jak żywe, pewnie na cześć 
Świętogórskiej Róży Duchownej, 
która była Gospodynią naszego 
Przeglądu, a jej wizerunek towa-
rzyszył nam przy ołtarzu polowym 
cały czas, bowiem, to do jej domu 
przybyliśmy „pochwalić się” arty-
stycznym dobrem naszym. 

 W sobotę, po prezentacji 
twórczości i po koncertach, cen-
tralnym punktem była Msza Polo-
wa, którą sprawował ks. bp Tade-
usz Bronakowski, Przewodniczą-
cy Zespołu KEP ds. Trzeźwości,  
a który na nasze spotkanie przy-
był aż z Łomży. W płomiennym 
kazaniu Pasterz Trzeźwości w Oj-
czyźnie upomniał się, aby wresz-
cie uczynić coś, by zatrzymany 
został „potop alkoholowy”, który 
dzisiaj niszczy nie tylko pojedyn-
czego człowieka i nasze rodziny, 
ale także byt całego Narodu!

Wspaniała liturgia, ze śpie-
wem pod kierunkiem trzeźwych 
braci alkoholików, wniosła w na-
sze serca radość i dała nam prze-
konanie, że warto być na drogach 
trzeźwienia i współtrzeźwienia, 
by ostatecznie mieć udział w Kró-
lestwie Chrystusa. Śpiew: Abba	
Ojcze zakończył Mszę świętą, po 
której na placu była obfita kolacja, 
a po niej jeszcze wspaniały wykład 
ks. Jana Chrzanowskiego, kapła-
na Archidiecezji Poznańskiej, na 
temat budowania i odbudowywa-
nia relacji w naszych rodzinach.  

Msza Święta pod przew. ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego
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O godz. 20.30, pod gołym nie-
bem, upiększonym świecący-
mi gwiazdami i pełnią księżyca, 
rozpoczęła się trzeźwościowa 
zabawa taneczna, która też jest 
twórczym owocem trzeźwości, 
bowiem kiedyś nie było zabawy 
bez alkoholu. Dzisiaj, w nowym 
życiu, wszystko jest na trzeźwo  
i najpiękniej – na miarę godności 
człowieka. 
 Po krótkiej nocy, po śnia-
daniu, poszliśmy jeszcze raz do 
Świętogórskiej Bazyliki na Mszę 
świętą dziękczynną, której prze-
wodniczył Ojciec Superior, a ka-
zanie wygłosił ks. Leszek. W ka-
zaniu mówił o tym, że różne mamy 
od Boga talenty, ale nigdy, na pod-
stawie dzisiejszej Ewangelii nie 
zapominajmy, że najważniejszym 
talentem jest ten, który mamy od 
Ukrzyżowanego i Zmartwych-
wstałego Chrystusa, talent zba-
wienia, o który w życiu troskajmy 
się najbardziej! Przed obliczem 
Najbardziej Utalentowanej, Bożej 
i naszej Matki, otrzymaliśmy Boże 
Błogosławieństwo, by w dalszym 
życiu nadal, w sposób trzeźwy, 

dobro pomnażać i by wszystkim 
głosić, że życie trzeźwe napraw-
dę jest piękne, i że dzięki niemu 
możemy szczęście roznosić.
 Po zakończeniu Pierw-
szego Ogólnopolskiego Przeglą-
du Twórczości Abstynenckiej, na 
który przybyli twórcy z różnych 
stron Ojczyzny, a także z Berlina, 
już myślimy o następnym spotka-
niu, aby kontynuować chęć two-
rzenia dobra oraz, aby kontynu-
ować chęć dzielenia się tym, co 
jest owocem trzeźwego życia. Nie 
wiem, czy w przyszłym roku, czy 
dopiero za dwa lata będzie po-
dobne spotkanie, ale niezależnie 
od tego zapraszamy wszystkich 
trzeźwo żyjących, Siostry i Bra-
ci, do Duszpasterstwa na Świętej 
Górze, aby tutaj przybywać i by 
tutaj odnajdywać siły i natchnienia 
do tworzenia tego, co pokazuje 
nam nieskończone dobro, piękno 
i miłość pełnego szczęścia Stwór-
cy, Boga Trójjedynego, któremu 
za wszystko niech będzie chwała, 
cześć i uwielbienie.

mODlitWA DO mAtki BOŻeJ O trzeŹWOŚĆ W OJczyŹNie

maryjo, królowo Polski i wsPomożycielko wiernych! wejrzyj, Prosimy, na 

nasz naród i Broń jego synów Przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem PijańsTwa. 

sPójrz, maTko, na sPusToszenie sPowodowane klęską alkoholizmu. oTocz 

oPieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości 

wyzwolenia z Tego nałogu i jego nasTęPsTw. Prosimy, Byś zakrólowała 

w narodzie Trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, krzyżowi, ewangelii  

i kościołowi święTemu.
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Z życia Sanktuarium

Angelika

wczAsorekolekcje DlA chorych

świętA GórA 2013
Co roku, przynajmniej od 

25 lat (w tym roku taką roczni-
cę świętowaliśmy wraz z jedną  
z uczestniczek, która choć Świę-
tą Górę zna jak własną kieszeń, 
co roku niecierpliwie czeka na 
kolejny tu przyjazd) Caritas Ar-
chidiecezji Poznańskiej organizu-
je dla chorych i niepełnospraw-
nych wczasorekolekcje w róż-
nych miejscach, w tym na Świętej 
Górze w Gostyniu. Jak często 
słyszałam od chorych, że to ich 
drugi dom. Dlaczego? Może dla-
tego, że poznają tu innych ludzi, 
którzy potrafią ich zrozumieć,  
z którymi można dzielić się swo-
imi trudnościami i problemami, 
ale też spędzać czas na roz-
mowach na przeróżne tematy  
i śmiać się godzinami. A może dla-
tego, że prowadzący rekolekcje  
(w tym roku nieoceniona siostra 
Manuela), księża, wolontariusze, 
zaproszeni goście urozmaica-
ją im czas, uczą i pokazują coś, 
czego nie mają na co dzień. Czy 
być może dlatego, że okolica jest 
piękna, można spędzać całe go-
dziny na świeżym powietrzu, spa-
cerować czy po prostu pić herba-
tę w pięknym ogrodzie. Jednak 
ludzie się zmieniają, wciąż przy-
jeżdżają nowe osoby i uczestnicy 
rekolekcji i ich opiekunowie. Oto-
czenie się też zmienia. A słowo 
„dom” kojarzy się z czymś stabil-
nym – to co się nie zmienia? 

ONA – Świę togórska 
Pani. Przed jej obliczem są sobą. 
Ze swoimi zmartwieniami, nie-
doskonałościami, problemami. 
Przez jej ręce otrzymują od Boga 
niezliczone łaski, siłę, stają się 
najpiękniejsi i najukochańsi.  
I dlatego, co roku tu wracają. 
Kto nie wierzy, niech poprzeby-
wa z tymi ludźmi, choćby przez 
te 10 dni. Ta ich siła, by mimo 
niepełnosprawności czy choro-
by każdego dnia przebywać  
z innymi, cieszyć się tym co mają, 
obdarowywać innych uśmiechem, 
dobrym słowem, swoją modlitwą. 
Na Mszach Świętych podczas 
tych rekolekcji w czasie modlitwy 
wiernych, nie było słychać: Pa-
nie	modlę	się	za	siebie, a wciąż 
Panie	 proszę	 za	 tę	 i	 tę	 osobę.  
A cieszenie się z drobnostek? 
Jeden z niepełnosprawnych spę-
dza dnie na rozmowach przez cb 
radio, jaką radość sprawia mu, 
gdy ktoś się do niego odezwie, 
nie wspominając o tym, gdy go 
dana osoba odwiedzi. Te osoby, 
czekają cały rok na przyjazd tu-
taj, niektórzy nawet świętują tu 
swoje urodziny, które mieli np.  
w maju. A dla nas wolontariuszy 
jest to największa lekcja, by cie-
szyć się każdym dniem, doceniać 
to co możemy zrobić, zrozumieć 
ile możemy znaczyć dla innych... 

Każdego roku integralną 
częścią wczasorekolekcji jest 
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Archidiecezjalna Pielgrzym-
ka Chorych, podczas której na 
Świętą Górę zjeżdżają się chorzy  
i ich opiekunowie z całej diecezji. 
Jest wtedy coś „dla ducha i dla 
ciała”. Wspólne świętowanie roz-
poczyna się od różańca w bazy-
lice, następnie biskup prowadzi 
Mszę Świętą, po której odbywa 
się Nabożeństwo Lourdeskie. 
Pan Jezus, w rękach biskupa 
podchodzi do każdego chorego, 
patrzy na niego, pochyla się nad 

nim, błogosławi mu. Jakby chciał 
powiedzieć: Przebyłeś	 daleką	
drogę,	 dobrze	 że	 jesteś. Każdy  
z tych pielgrzymów, który przy-
bywa na Świętą Górę jest „świa-
tłem dla świata”, świadectwem, 
że pomimo naszych słabości 
mamy przylgnąć do Boga i go nie 
puszczać. Jak kobieta cierpiąca 
na krwotok, która została uzdro-
wiona, gdy dotknęła szaty Pana. 
Trzeba uwierzyć i podejść do 
Pana...

Wspólne ognisko

modliTwa za chorych i cierPiących

Boże, ojcze nasz, niech Twa oPaTrzność czuwa nad chorymi i cierPiącymi, aBy 
nie marnowali cierPienia, lecz umieli je wPrzęgać w Twą służBę i włączali je  
w ofiarę chrysTusa. daj ojcze najlePszy, wszysTkim cierPiącym łaskę doBrego, owoc-
nego Przeżywania cierPienia, dodawaj sił i oTuchy, Pocieszaj, oszczędzaj ich ile 
można, Pozwól nieść im ulgę. karm ich, ojcze, ciałem Twego Boskiego syna. żyj  
w nich i Buduj swoje królesTwo. Pozwól się realizować Powołaniom chorych, Błogosław 
wsPólnoTom chorych. Pozwól cierPiącym, aBy Byli PożyTeczni dla Bliźnich i kościoła. 
niech duch święTy Prowadzi ich do święTości i szczęścia wiecznego. amen.
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ks. Zbigniew Starczewski COr

V pielGrzyMkA zAkonów żeńskich i Męskich 
orAz stowArzyszeń życiA ApostolskieGo 
nA świętą Górę

Z życia Sanktuarium

W Święto podwyższenia 
krzyża – 14 września 2013 r. –  
w bazylice świętogórskiej w Go-
styniu odbyło się V spotkanie 
między zakonne instytutów życia 
konsekrowanego i stowarzyszeń 
życia apostolskiego z 8 diece-
zji: archidiecezja gnieźnieńskiej, 
archidiecezji poznańskiej, archi-
diecezji szczecińsko-kamieńska, 
diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej, diecezji bydgoskiej, diecezji 
kaliskiej, diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej i diecezji włocław-
skiej. 
 Program modlitewnego 
spotkania w świętogórskim sank-
tuarium przedstawia się następu-
jąco: o godzinie 10.00 powitano 
gromadzących się przedstawicieli 
instytutów życia konsekrowanego  
i stowarzyszeń życia apostolskie-
go. Po odsłonięciu cudownego 
obrazu słowo powitania skiero-
wał kustosz sanktuarium Róży 
Duchownej, ks. superior Marek 
Dudek COr. Śpiew godzinek  
o Niepokalanym Poczęciu NMP 
prowadzili nowicjusze francisz-
kańscy z Osiecznej – celebracji te-
goż nabożeństwa przewodniczył 
ojciec socjusz z franciszkańskiej 
wspólnoty. Po wspólnym śpiewie 
godzinek konferencje do zgroma-
dzonych osób konsekrowanych 
wygłosił o. Wojciech Prus OP  
z Poznania, który wychodząc od 
analizy perykopy ewangelicznej 

opowiadającej o spuszczeniu 
przez dach chromego, aby za-
znał uzdrowienia ze strony Je-
zusa, wskazał, iż czerech ludzi, 
którzy przynieśli chorego czło-
wieka może być współcześnie 
figurą roli osób konsekrowanych  
w Kościele. Naszym zadaniem 
jest  właśnie „przynoszenie” 
wszelkiego rodzaju osób potrze-
bujących, by zaznały miłości Je-
zusa. Podobamy się Jezusowi  
w swoim powołaniu, gdy to wła-
śnie czynimy, niekoniecznie świa-
domie. Często bowiem wypeł-
nianie przez nas podstawowych 
obowiązków życia zakonnego 
daje naszemu Panu radość, z któ-
rej my sobie nie zdajemy sprawy  
i o niej nie wiemy. 

Drugą ważną rolę, jaką 
spełniają osoby konsekrowane 
w świecie to zdolność absorbo-
wania pokus złego ducha, tak, 
by uchronić przed jego atakami 
innych ludzi, żyjących w świecie. 
Taka jest – rzec by można – ge-
neza życia zakonnego. W czwar-
tym wieku, gdy ono się rodziło, 
pustelnicy udawali się na miejsca 
odludne i pustynne nie tylko po 
to, by w spokoju móc się oddać 
kontemplacji, lecz również i po to, 
by walcząc z pokusami szatana, 
koncentrować jego uwagę i jego 
siły na sobie, odciągając go od 
miejsc zamieszkałych przez zwy-
kłych zjadaczy chleba. Wierzono 
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Z  życia Sanktuarium

bowiem mocno, iż możliwości 
szatana są ograniczone i walka 
duchowa jaką z mim prowadza 
osoby całkowicie poświęcone 
Bogu, chroni innych przed zgub-
nymi skutkami jego podstępnego 
działania.

Po konferencj i  wobec 
Chrystusa wystawionego w Naj-
świętszym Sakramencie uczest-
nicy pielgrzymki podjęli medy-
tację. W tym czasie była szcze-
gólna okazja do skorzystania  
z sakramentu pojednania. O godz. 
12.00 uroczystej Mszy Świętej 
koncelebrowanej przewodniczył 
ks. bp Jan Tyrawa – ordynariusz 
diecezji bydgoskiej, który rów-
nież wygłosił homilię – nawiązał 
do tajemnicy Krzyża Chrystusa, 
dzięki której możemy głębiej zro-
zumieć misterium własnej śmier-
ci, a także odkryć właściwe zna-
czenie słowa „sprawiedliwość”. 
Współkoncelebransem był m.in. 
ks. bp Zdzisław Fortuniak, prze-
wodniczący wydziału ds. zakon-
nych archidiecezji poznańskiej. 
Słowo wprowadzenia do księży 
biskupów wypowiedziała siostra 
referentka diecezji kaliskiej. Na 
pielgrzymkę przybyli także go-
ście z Warszawy: o. Kazimierz 
Malinowski OFMConv., sekretarz 
generalny KWPZM w Polsce,  
a także o. Piotr Ciepłak MS, eko-
nom generalny tejże konferencji. 
Na zakończenie Mszy Świętej 
głos zabrał bp Zdzisław Fortuniak 
dziękując przybyłym z innych die-
cezji gościom z bp. Janem Tyrawą 
na czele. W uroczystej procesji  
z darami, poszczególni przedsta-
wiciele rodzin zakonnych złożyli 

dary ofiarne. Z uwagi na warun-
ki atmosferyczne nie można było 
zrealizować zaplanowanej pro-
cesji do grobu sióstr elżbietanek, 
które w okresie zniewolenia ko-
munistycznego były internowane 
w świętogórskim klasztorze. Księ-
ża biskupi na końcu Eucharystii 
udzielili pasterskiego błogosła-
wieństwa. W komunikatach infor-
macyjnych ks. Jakub Przybylski 
COr – dyrektor festiwalu Musica	
Sacromontana przedstawił krótką 
informację o tym duszpasterskim 
przedsięwzięciu i zaprosił wszyst-
kich uczestników pielgrzymki do 
przyjęcia zaproszenia i wzięcia 
udziału w tym wielkim przedsię-
wzięciu – śpiewie pieśni i muzy-
ki sakralnej. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali szczegółowy program 
tegoż festiwalu, który już po raz 
VIII będzie przeżywany w święto-
górksim sanktuarium. 

Przy dźwiękach muzyki  
i śpiewu zgromadzeni uczestni-
cy opuścili bazylikę,aby udać się 
na wspólny posiłek, na który za-
prosili gospodarze sanktuarium. 
Po przerwie na posiłek i rekre-
acyjnym spotkaniu wszyscy na 
nowo zgromadzili się w bazylice 
i mieli okazję uczestniczyć w nie-
szporach monastycznych, którym 
przewodniczyli ojcowie benedyk-
tyni z opactwa lubińskiego, ho-
milię w czasie tego nabożeństwa 
wygłosił o. Maksymilian Nawara 
OSB. W obecnie przeżywanym 
roku wiary autentyczne świa-
dectwo życia wiary i umiłowania 
kościoła przedstawiła siostra Be-
ata ze zgromadzeniasióstr zmar-
twychwstanek prowincji poznań-
skiej. 
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Delegacja składa podziękowanie ks. bp. Janowi Tyrawie

Na zakończenie modlitwie  
wyznanie wiary – Credo, prze-
wodniczył wiceprzewodniczą-
cy wydziału ds. zakonnych kurii 
metropolitalnej w Poznaniu ks. 
Prałat Czesław Grzelak. Słowo 
podsumowania i podziękowania 
za trud organizacyjny pielgrzym-
ki wypowiedział ks. bp Zdzisław 
Fortuniak, szczególnie dziękując 
gospodarzom Świętej Góry księ-
żom Filipinom i tradycyjnym zwy-
czajem ogłosił termin przyszło-
rocznej pielgrzymki osób kon-
sekrowanych, która przypadnie  
w drugą sobotę września 2014 
roku. Przed zakończeniem piel-
grzymkowego i modlitewnego 

spotkania osób zakonnych na 
Świętej Górze słowa podziękowa-
nia wszystkim, a w szczególności 
bp. Zdzisławowi Fortuniakowi, 
jako tegorocznemu jubilatowi 50-
lecia kapłaństwa wypowiedział 
ks. Zbigniew Starczewski COr, 
Prokurator Federacji Polskiej Fi-
lipinów i referent ds. Zakonów 
Męskich i Instytutów Życia Kon-
sekrowanego w archidiecezji po-
znańskiej. Bazylika NMP Święto-
górksiej w Gostyniu w tym piel-
grzymkowym dniu dość licznie 
wypełniła się osobami zakonnymi 
i była miejscem wielkiej modli-
twy o nowe dobre powołania do 
wspólnot zakonnych.

życie zakonne Pali się Przed niewidzialnym Bogiem jak 
wieczna lamPa Przed TaBernakulum. knoTem lamPy jesT 
wiara, Płomieniem miłość, a oliwą, kTóra go Podsyca 
jesT ofiarne wyrzeczenie się sieBie.
       Tomasz merTon
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Do Ciebie Matko iDzieMy wCiąż…
ze Świętej Góry Gostyńskiej 
na Świętą Górę Czeską

Barbara Dopierała

Z życia Parafii

Z życia Parafii

W dniach od 16 do 18 
sierpnia br. 50-osobowa grupa 
pielgrzymów z naszej parafii od-
była pielgrzymkę na Świętą Górę 
Czeską.
 W piątek o godz. 6.00 rano, 
po krótkiej modlitwie z prośbą  
o błogosławieństwo Świętogór-
skiej Róży Duchownej i św. Filipa 
Neri, wyruszyliśmy pod przewod-
nictwem ks. Proboszcza Dariusza 
Dąbrowskiego w kierunku Bar-
da Śląskiego. Pogoda ducha to-
warzyszyła nam przez cały czas 
pielgrzymowania. Po drodze śpie-
waliśmy Godzinki, pieśni do Mat-
ki Bożej, odmawialiśmy Różaniec  
i Koronkę	do	Miłosierdzia	Bożego. 
Mieliśmy także krótkie przerwy na 
odpoczynek.

Około godziny 10.00 dotar-
liśmy do Barda – Miasta Cudów  
i Sanktuarium Matki Bożej Straż-
niczki Wiary. Tam uroczyście 
wyznaliśmy nasze CREDO, wy-
słuchaliśmy niezwykle ciekawej 
historii figury Matki Bożej Bardz-
kiej, słynącej cudami i łaskami, 
jak również historię samego ko-
ścioła.

Figura Matki Bożej to naj-
starsza drewniana rzeźba ro-
mańska zachowana na Dolnym 
Śląsku. Siedząca na tronie Mat-
ka Boża przybrana jest w suknię 
i płaszcz, na głowie ma koronę 
o trójlistynch zębach. Dzieciątko 

Boże siedzi na Jej kolanach. Mat-
ka Boża trzyma, w wyciągniętej 
do przodu ręce, królewskie jabłko. 
Dzieciątko natomiast lewą rączką 
podtrzymuje opartą na kolanach 
księgę, a prawą podnosi w geście 
błogosławieństwa. Zadumana  
i z dobrocią uśmiechająca się Mat-
ka Boża Bardzka nazywana jest 
„Madonną Uśmiechniętą”. Praw-
dopodobnie figura ta pojawiła się 
w Bardzie ok. 1110 roku i umiesz-
czona była w kaplicy zamkowej. 
Według legendy Maryja objawiła 
się w tej kaplicy pobożnemu mło-
dzieńcowi, któremu przekazała 
swój wizerunek z życzeniem, by 
w tym miejscu czczono ją w spo-
sób szczególny.

Po krótkim nabożeństwie 
ojciec redemptorysta oprowadził 
nas po klasztorze, w którym mie-
ści się piękna Kaplica Wotywna, 
gdzie znajduje się ponad 50 ob-
razów wotywnych, pochodzących  
z XVII–XIX wieku. Wnętrze ka-
plicy ma specyficzny i niepowta-
rzalny nastrój przez to, że ściany,  
a nawet wnęki okienne, obwie-
szone są gęsto obrazami wo-
tywnymi. Zobaczyliśmy również 
Muzeum Sztuki Sakralnej. Bo-
gate zbiory malarstwa, rzeźby  
i rzemiosła artystycznego – w su-
mie ponad 1000 eksponatów. Na-
prawdę warto to zobaczyć!
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Następnie udaliśmy się do 
Sanktuarium Matki Bożej Wam-
bierzyckiej. Do świątyni prowa-
dzą monumentalne, kamienne 
schody o trzech ciągach. Wszyst-
kich stopnie – 56, z czego 33  
w środkowym ciągu, symbolizuje 
lata życia Jezusa na ziemi. Kolej-
ne 15, nad pierwszym tarasem, 
oznacza lata życia Maryi przed 
Jej Boskim Macierzyństwem. 
Wnętrze świątyni utrzymane  
w duchu baroku zdobią malowi-
dła, obrazy, rzeźby, spośród któ-
rych na szczególną uwagę za-
sługuje dzieło Karola Sebastiana 
Flackera: ambona, będąca rzeź-
biarską kompozycją, wyraża sło-
wa maryjnego hymnu Magnificat  
i ołtarz główny, mieszczący cu-
downą figurę Matki Boskiej. Przed-
stawia ona Matkę Bożą z nagim 
Jezusem na rękach. Dzieciątko 
w prawej ręce trzyma ptaszka,  
a lewą sięga po owoc, umieszczony  
w lewej dłoni Matki. Głowa Maryi 
i Jezusa ozdobione są koronami. 
Cała figura jest polichromowana. 
Wambierzycka figura ubrana jest 
w tzw. „sukienkę”, która okrywa ją 
całą od szyi w dół. Papież Pius XI 
nadał kościołowi w Wambierzy-
cach tytuł bazyliki mniejszej. 17 
sierpnia 1980 roku miało miejsce 
najważniejsze i najdonioślejsze 
wydarzenie w kilkusetletniej hi-
storii sanktuarium – figura Matki 
Bożej ukoronowana została ko-
ronami papieskimi na Wambie-
rzycką Królową Rodzin. W sank-
tuarium oddaliśmy Jej cześć, pro-
sząc dla naszych rodzin o wza-
jemne zrozumienie, gotowość 
pomocy, zdolność przebaczania, 

szczerość, wierność, cierpli-
wość, miłość w codziennym życiu  
i o wszystkie potrzebne łaski na 
każdy dzień. Uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej sprawowanej przez 
ks. Proboszcza, wsłuchując się  
w s łowa  hom i l i i  do t yczące j 
rodziny. 

Po Eucharystii zobaczyli-
śmy Ruchomą Szopkę, której ini-
cjatorem był Longin Witting, nie-
zwykle utalentowany człowiek. 
Wychowany w rodzinie, w której 
budowa szopek bożonarodze-
niowych była tradycją przekazy-
waną z pokolenia na pokolenie, 
postanowił wybudować dużą 
mechaniczną szopkę. W 1882 
roku przybył wraz z całą rodzi-
ną do Wambierzyc, zamieszkał  
w miejscu, w którym stoi obecnie 
budynek mieszczący szopkę. Tu 
też swoje niezwykłe dzieło zaczął 
pokazywać swoim mieszkańcom. 
Dzieł podziwianie jest po dzień 
dzisiejszy. Potem udaliśmy się na 
Kalwarię i wspólnie odmówiliśmy 
Koronkę	do	Miłosierdzia	Bożego.
 Głównym naszym celem 
była Święta Góra Czeska, na któ-
rą dotarliśmy 17 sierpnia w godzi-
nach popołudniowych. Po zakwa-
terowaniu w Domu Pielgrzyma 
udaliśmy się do sanktuarium, by 
pokłonić się Najświętszej Maryi 
Pannie i z wiarą odmówić Pod	
Twoją	 obronę, powiedzieć Jej  
o tym wszystkim, co nas cieszy, 
boli, o naszych lękach, kłopotach. 
Prosząc jednocześnie o wszelkie 
potrzebne łaski dla tych wszyst-
kich, których kochamy i nosimy 
w naszych sercach, pełni ufności, 
że modlitwy nigdy nie pozostają 
bez odpowiedzi.
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 Svata Hora (Święta Góra) 
znajduje się ok. 60 kilometrów 
na południowy zachód od Pragi 
w mieście Pribram i wiele zna-
czy dla narodu czeskiego. Jest 
przede wszystkim najstarszym  
i najważniejszym sanktuarium 
maryjnym w Republice Czeskiej. 
Od lat wędrują tu niezliczone rze-
sze pielgrzymów, by oddać hołd 
cudami słynącej figurrze Matki 
Bożej z Dzieciątkiem Jezus.

Już od 1260 roku była 
tu kapliczka ku czci Panny Marii, 
którą wybudował rycerz z rodu 
Malovec, jako wotum dziękczyn-
ne za cudowne uratowanie ży-
cia podczas napaści łupieżców. 
Miasto Pribram, położone pośród 
niewielkich wzniesień i znane 
z kopalni srebra, a potem uranu, 
od XIII do XV w. było majątkiem 
początkowo biskupów, a później 
arcybiskupów praskich. Jak gło-
si legenda, cudowną figurkę wy-
rzeźbił właśnie pierwszy czeski 

arcybiskup Arnoszt z Pardubic. 
Czcił ją od 1348 roku w kaplicy 
zbudowanej przez siebie twier-
dzy. Przebudowana twierdza 
do dziś znajduje się w centrum 
miasta. Z zewnątrz widać stare 
gotyckie mury i okna dawnej ka-
pliczki. Na przełomie XV i XVI 
w. figurka została przeniesiona 
na Świętą Górę. Według ludowe-
go przekazu świętość wynikała 
z obecności świątyni ku czci Mat-
ki Bożej oraz jakiegoś świętego 
męża – pustelnika. Jednym z ta-
kich pustelników był Jan Prochaz-
ka (mieszczanin z Nymburka), 
który w 1619 roku oślepł i stał się 
praskim żebrakiem. W roku 1632 
wielokrotnie śniło mu się, że jakiś 
starzec namawia go, aby szedł 
na Świętą Górę i oddał cześć 
Pannie Maryi. Przy pomocy swo-
jego 8-letniego wnuka 10 czerw-
ca 1632 roku odnalazł to miejsce 
i zamieszkał w tutejszej pustelni, 
gdzie po trzech dniach w cudow-

Pielgrzymi na Świętej Górze w Czechach 
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ny sposób odzyskał wzrok – naj-
pierw częściowo, a w następ-
nych dniach całkowicie. Ten cud 
w mgnieniu oka rozsławił Świętą 
Górę. Dwa lata po wspomnianym 
cudzie przybył tu cesarz Ferdy-
nand II ze swoim synem Ferdy-
nandem III.

Ostatnim dniem nasze-
go pielgrzymowania była Praga.  
I choć byliśmy tu krótko zdołali-

śmy zobaczyć wiele niepowta-
rzalnych zabytków i miejsc.

Modli twy, śpiew, świa-
dectwo wiary pielgrzymów, pobyt  
w sanktuar iach maryjnych – 
wszystko to sprawiło, że te trzy 
dni pielgrzymowania dostarczyły 
nam wielu niezwykłych wrażeń, 
radości i nadziei w sercach. Tak-
że na kolejną pielgrzymkę…

wakaCyjny  wyjazD  MłoDzieży
Michalina Chmielarczyk

Wakacyjne wyjazdy dusz-
pasterstwa, działającego przy 
Świętej Górze stały się już tra-
dycją. Są one nagrodą za pracę, 
którą wykonujemy w ciągu całego 
roku i motywacją, by działać dalej, 
a także idealną okazją, aby po-
znać nowe miejsca, zintegrować 
się i wspólnie przeżyć przygodę. 

W poprzednich latach uda-
ło nam się zwiedzić m.in. Wro-
cław, Toruń, Rzym i Sobótkę.  
W tym roku naszym celem stały 
się Chełmce, które początkowo 
stanowiły dla każdego z nas za-
gadkę. Po operacji „dowiedz się 
więcej” przybyło nam kilka infor-
macji: będą tam konie, które na-
leżą do Kasi – dziewczyny, która 
kiedyś działała z młodzieżą na 
Świętej Górze. To już coś! Plan 
był taki, by wyjechać 26 sierpnia 
po Mszy Świętej i śniadaniu. Nie 
obyło się jednak bez niespodzia-
nek… Tuż przed wyjazdem jeden 
samochód musiał najpierw odwie-
dzić warsztat samochodowy, czyli 
nasze wakacje zostały oficjalnie 
rozpoczęte. 

Z mniejszymi lub większy-
mi przygodami, w atmosferze nie-
pewności, udało nam się dotrzeć 
na miejsce. Jak się później oka-
zało – cudowne miejsce, gdzie 
przeżyliśmy niesamowite 5 dni. 
Dzięki gościnności Kasi i jej rodzi-
ców mogliśmy zamieszkać w ich 
uroczym domku. Z tego miejsca 
pragnę podziękować całej rodzi-
nie, bo trzeba sporo odwagi, by 
wpuścić pod swój dach całą na-
szą zwariowaną ekipę. 

Już pierwszego dnia od-
wiedziliśmy stadninę, należącą 
do Kasi i „poznaliśmy” jej piękne 
konie. Nie trzeba było wiele cza-
su, by okazało się, że stadnina bę-
dzie naszym ulubionym miejsce 
podczas wakacji. Tam uczyliśmy 
jeździć się konno, spędzaliśmy 
godziny przy ognisku, gotując 
zupę, grillując, śpiewając, śmiejąc 
się, rozmawiając i grając w karty.  
Przez ten czas byliśmy daleko 
od szarej codzienności, proble-
mów i trudnych decyzji – otocze-
ni lasami, brudni i przesiąknięci 
zapachem koni cieszyliśmy się 
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każdą chwilą spędzoną razem. 
Jednego dnia udaliśmy się do od-
dalonego o kilka kilometrów Kali-
sza i zwiedziliśmy część miasta, 
m.in. klasztor zamieszkały przez 
siostry karmelitanki i kościół św. 
Józefa. Codziennie spędzaliśmy 
czas na wspólnej modlitwie oraz 
spotykaliśmy się na Eucharystii, 
którą pewnego razu odprawili-
śmy na polanie w lesie, niedaleko 
stadniny. 

Ostatni tydzień wakacji był 
dla nas czasem spędzonym we 
wspólnocie, czasem dzielenia się 
opowieściami i radością. Pozna-
liśmy nowe osoby, które zaraża-
ły nas swoją miłością i pasją do 
koni. Zbliżyliśmy się do siebie, 
nabraliśmy nowych umiejętności 
i nabraliśmy energii na następne 
miesiące pracy w szkole i w na-
szej kawiarence. 

ANiele BOŻy, stróŻu móJ,

ty zAWsze przy mNie stóJ.

rANO, Wieczór, We DNie, W NOcy

BąDŹ mi zAWsze ku pOmOcy,

strzeŻ Duszy, ciAłA meGO,

zAprOWADŹ mNie DO ŻyWOtA 

WieczNeGO.

AmeN.

Niezapomniane wakacje - przed stadniną
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Jan Nowak

wakaCyjny wyjazD Ministrantów  
i oratoriuM DzieCi

W dniach od 29 lipca do 
2 sierpnia, grupa Ministrantów 
Świętogórskich wraz z Dziećmi  
z Oratorium oraz opiekunami – 
Panią Basią Dopierałą, Panią 
Anią Janicką, ks. Pawłem Bog-
danowiczem COr i dk. Pawłem 
Ogrodnikiem COr – wyruszyła na 
kolejny już wyjazd. W tym roku 
były to Pieniny i Gorce. Po Mszy 
Świętej z rodzicami i śniadaniu 
w klasztornych murach, byliśmy 
gotowi do drogi. Jeszcze błogo-
sławieństwo na drogę z rąk ks. 
Superiora i ruszamy!

Pierwszy przystanek za-
dziwił nas wszystkich. Byliśmy na 
górze św. Anny, w zabytkowej ba-
zylice i sanktuarium z figurką św. 
Anny Samotrzeciej oraz jej reli-
kwiami. Znajduje się tam 40 ka-
plic kalwaryjnych z XVIII w. Tam 
również zjedliśmy obiad. Następ-
nie ruszyliśmy w dalszą drogę do 
Wadowic, rodzinnego miasta bł. 
Jana Pawła II. Mimo długiej tra-
sy w autokarze było wspaniale – 
śmiesznie i wesoło.

W Wadowicach zwiedzi-
liśmy bazylikę Ofiarowania Naj-
świętszej Maryi Panny i pospace-
rowaliśmy po placu bł. Jana Paw-
ła II. Wadowice to szczególne 
miejsce, głownie dlatego, że po-
chodzi stamtąd pierwszy Papież-
Polak, a odwiedziny tego miasta 
nie byłyby w pełni udane gdyby-
śmy nie poszli na… KREMÓWKI! 
Tak więc do dzieła. Głodni szybko 

zjedliśmy ciasto (część z nas 
lody) i skończyła się nasza przy-
goda z Wadowicami. Teraz prosto 
pojechaliśmy do Krościenka. 

Na miejscu spotkaliśmy 
bardzo miłą siostrę, która roz-
dzieliła nam pokoje i zaprosiła na 
posiłek. Po jedzeniu wszyscy bez 
gadania zasnęliśmy. To był bar-
dzo udany dzień;).

Następnego dnia, po Mszy 
Świętej i pysznym śniadaniu, 
podzieliliśmy się na dwie gru-
py. Dzieci zdobyły Kopią Górkę, 
a ministranci zdobywali szczy-
ty: Trzech Koron o wys. 982 m 
n.p.m. oraz Sokolicę o wys. 747 
m n.p.m. Podczas schodzenia  
z Sokolicy zaskoczyła nas potęż-
na burza i przekonaliśmy się, że 
jesteśmy tylko ludźmi i nie potra-
fimy wielu rzeczy m.in. latać. Po 
powrocie nie mieliśmy już siły na-
wet na wyprawę do Czorsztyna, 
więc pojechały tam tylko Orato-
rium. Ministranci odpoczywali do 
samego wieczora, leniuchując  
i grając w karty. 

Następnego dnia, podob-
nie jak poprzedniego, po Mszy 
Świętej i śniadaniu, trochę relak-
su. Wspólnie zwiedzamy słowac-
ki Czerwony Klasztor i spływamy 
11 kilometrów na łodzi flisackiej 
Dunajcem. Dzień bardzo udany. 
Wszystkim podobali się flisacy, 
którzy opowiadali śmieszne histo-
ryjki o Dunajcu, innych flisakach  
i chętnie odpowiadali na nasze 
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pytania. Kiedy wróciliśmy do 
domu czekała już na nas kola-
cja przygotowana przez siostry. 
Wieczór spędziliśmy podobnie 
jak ostatni. Rozmawiając i grając  
w różne gry. 

Zaczął się kolejny, ostatni 
dzień naszej wakacyjnej wyprawy. 
Ministranci zdobywali prawdzi-
wego giganta, najwyższy szczyt 
Gorców – Turbacz. Szczyt znaj-
duje się w centralnym punkcie 
pasma i tworzy potężny rozróg. 
Według większości źródeł ma on 
1310 m n.p.m. Natomiast dzieci 
z naszego Oratorium, udały się 
do Szczawnicy i tam wspięły się 
na szczyt Palenica, który wznosi 
się na wysokość 719 m n.p.m.. 
Wędrując po Szczawnicy, zwie-
dzili także Park Zdrojowy, skąd 
grzecznie i bezpiecznie wróciły 
do „naszego” domu.

Po południu zajęliśmy się 
przygotowaniem ogniska. Po po-
myślnym ukończeniu tego dzie-
ła, wybraliśmy się na zwiedzanie 

Starego Sącza, gdzie odwiedzi-
liśmy Kościół i Klasztor sióstr 
Klarysek. Część „zielonej nocy” 
spędziliśmy przy ognisku zaja-
dając kiełbaski, słuchając muzyki  
i świetnie się bawiąc. 

I tak oto zbliżał się koniec 
naszego wyjazdu. Po zjedzeniu 
śniadanka, spakowani wyjecha-
liśmy z Krościenka w stronę Go-
stynia. Pierwszy przystanek to 
Kalwaria Zebrzydowska. Tam od-
prawiliśmy Mszę Świętą. Zwiedzi-
liśmy także Kalwarię, zjedliśmy 
pyszną zupę i ruszyliśmy dalej, 
ponieważ jeszcze długa droga 
była przed nami. I znów znakomi-
ta atmosfera w autobusie. Podróż 
powrotna minęła nam wszystkim 
szybciej, bo przecież do domu 
zawsze jest bliżej. Na Świętą 
Górę zajechaliśmy przed godziną 
21.00. Cały wyjazd był znakomi-
cie zorganizowany. Jak zwykle 
organizatorzy wspaniale się spi-
sali, za co serdeczne dziękujemy. 
Bóg Zapłać.
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ks. Łukasz Pawłowski

Gostyń paMięta o FatiMie!
 W Gostyniu już od trzech 
lat, od maja do października, 
trzynastego dnia miesiąca, od-
bywają się ogólnoparafialne pro-
cesje fatimskie. Rozpoczynają 
się one zawsze Mszą św. we fa-
rze, a potem duszpasterze wraz  
z wiernymi udają się w procesji 

do sanktuarium maryjnego na 
Świętej Górze. W czasie tego 
pielgrzymowania odmawiany jest 
Różaniec i prowadzone są śpie-
wy przy wsparciu Orkiestry Dętej 
Miasta i Gminy Gostyń.
 Sierpniowemu nabożeń-
stwu fatimskiemu przewodniczył 
bp Grzegorz Balcerek. Najpierw 
sprawował on Mszę św. w go-
styńskiej farze, podczas której 

wygłosił homilię. W	 nawróceniu	
i	 modlitwie	 jest	 wasze	 ocale-
nie	 – podkreślił kaznodzieja pa-
rafrazując słowa zaczerpnięte  
z Księgi proroka Izajasza i jedno-
cześnie nawiązując do przesła-
nia orędzia fatimskiego, którego 
podstawą są modlitwa i pokuta. 

Jednocześnie bp Balcerek złożył 
świadectwo swojego przywiąza-
nia do Matki Bożej i Jej wpływu na 
jego posługiwanie. Podziękował 
również wszystkim za wierność 
temu nabożeństwu i zwrócił się  
z prośbą, aby to dzieło podtrzymy-
wać. Wydarzenie zakończyło się 
błogosławieństwem udzielonym  
w Bazylice Świętogórskiej przez 
bp. Grzegorza Balcerka.

Sierpniowa procesja fatimska na Świętą Górę 
w Gostyniu z udziałem bp. Grzegorza Balcerka
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ks. Tadeusz Badura COr

„ Ś w i a t ł o ,  k t ó r e  j e s t  w  t o b i e . . .” 
                             M t  6 , 2 3

Sumienie człowieka 
w niebezpieczeństwie!

 Ojciec św. Jan Paweł II 
w czasie mszy w Skoczowie, 22 
maja 1995 roku w homilii wołał  
o człowieka sumienia. Wołanie to 
było wielkim wezwaniem do czu-
wania nad „najtajniejszym ośrod-
kiem i sanktuarium człowieka”, 
do jego obrony, gdyż trwa wielka 
kampania przeciwko człowiekowi 
sumienia.

Sobór  Watykańsk i  I I  
w Konstytucji	 Duszpasterskiej	 
o	Kościele	w	Świecie	Współcze-
snym mówi o sumieniu: W	głębi	
sumienia	 człowiek	 odkrywa	 pra-
wo,	 którego	sam	sobie	nie	daje,	
lecz	któremu	winien	być	posłusz-
ny	 i	 którego	 głos,	 nawołując	 go	
zawsze	do	miłowania	i	czynienia	
dobra	oraz	unikania	zła	tam,	gdzie	
należy,	rozbrzmiewa	w	sercu	na-
kazem	–	czyń	to,	tamtego	unikaj.	
Człowiek	 ma	 bowiem	 w	 swym	
sercu	wypisane	przez	Boga	pra-
wo,	 wobec	 którego	 posłuszeń-
stwo	 stanowi	 o	 jego	 godności	 
i	 według	 którego	 będzie	 sądzo-
ny.	 Sumienie	 jest	 najtajniejszym	
ośrodkiem	 i	 sanktuarium	 czło-
wieka,	 gdzie	 przebywa	 on	 sam	
z	 Bogiem,	 którego	 głos	 w	 jego	
wnętrzu	 rozbrzmiewa.	 Przez	 su-
mienie	dziwnym	sposobem	staje	
się	wiadome	to	prawo,	które	wy-
pełnia	się	miłowaniem	Boga	i	bliź-
niego…. (Gaudium et Spes 16).

To imię Bożego daru dla 
człowieka – „sumienie” nie może 
być nawet wspominane, by nie 
spotkało się z szyderstwem i wy-
śmianiem. W demokracji marzy 
się ideał człowieka, dla którego 
niemiecki socjolog Dawid Rie-
sman ukuł nazwę „człowiek ste-
rowany od zewnątrz”, jako prze-
ciwieństwo człowieka sumienia. 
Pomaga w tym zacieranie różnicy 
między dobrem a złem. Zło zo-
staje zrelatywizowane. Rozmy-
wa się również poczucie odpo-
wiedzialności za zło popełnione. 
Głos sumienia – zła unikaj – jest 
skutecznie zagłuszane przez 
słowo – klucz manipulacji – to-
lerancja. Jest tolerancja dla zła, 
dla odmienności myślowej, ale 
nie ma tolerancji dla człowieka 
wierzącego. 

W dyskusjach politycznych 
wprowadzony jest dyktat partyjny, 
zwłaszcza gdy problemy dotykają 
prawa moralnego. Tak ładnie się 
wtedy to nazywa, że obowiązuje 
dyscyplina partyjna. Ale niejeden 
raz podnoszą się głosy bardzo 
agresywne, wzywające do nie-
posłuszeństwa głosowi sumienia. 
Oto jeden z takich szokujących 
profesorskich głosów: Poseł	 –	
jako	 poseł	 –	 nie	 ma	 sumienia	 
i	 kierować	 się	 nim	 wobec	 tego	
mu	nie	wolno.	Poseł	przecież	nie	
został	 wybrany	 jako	 przedstawi-
ciel	 swojego	 sumienia,	 lecz	 jako	
przedstawiciel	 społeczeństwa,	
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narodu	i	w	dalszej	kolejności	swo-
ich	lojalnych	wyborców	i	swojego	
ugrupowania. 

Czyżby społeczeństwo 
chciało wybierać, jako swoich 
przedstawicieli do administrowa-
nia państwem, społeczności lo-
kalnych, ludzi bez sumienia? By-
łoby czymś nieprawdopodobnym, 
aby tak sądzić? Czy jest możliwe, 
by ktoś chciał powierzać swoje 
życie człowiekowi bez sumienia?

Miejsce spotkania z Bogiem  
i samym sobą

 W sumieniu – jak mówi 
Sobór Watykański II – w tym 
„najtajniejszym swoim ośrodku” 
człowiek spotyka, słyszy Boga. 
To moje wnętrze staje się moim 
„sanktuarium”, w którym Bóg jest 
najbliżej mnie. Tu spotykam się 
tak naprawdę sam ze sobą. Tu po-
dejmuję decyzję i wyznaję Bogu – 
wierzę w Ciebie, kocham Ciebie, 
lub…? A gdy gwar świata zagłu-
szy głos sumienia, gdy miraże ży-
cia, nieuporządkowane pragnie-
nia i żądze przesłonią obecność 
Boga, to spełniają się prorocze 
słowa Jezusa: Kto	 chce	 znaleźć	
swe	 życie,	 straci	 je,	 a	 kto	 straci	
swe	życie	z	mego	powodu,	znaj-
dzie	je (Mt 10,39). Jest niezwykle 
ważne, abym wchodził w tę głębię 
wewnętrzną jak najczęściej, gdyż 
życie współczesne niesie ze sobą 
niebezpieczeństwo, iż unikamy 
refleksji, zastanowienia się nad 
tym, co słyszymy, widzimy, czym 
jesteśmy nieustannie bombardo-
wani. To jest też zamierzony cel, 
aby nam nie dać czasu na reflek-

sję, na zastanowienie się, stając 
się – człowiekiem sterowanym 
zewnątrz.

Jeśli więc światło, które jest  
w tobie, jest ciemnością, jakże 
wielka to ciemność (Mt 6,23).

 O ten dar Boży muszę 
nieustannie dbać, formować go  
i kształtować. To jest podobne 
do daru mowy, z którym człowiek 
przychodzi na świat. Ale jakim ję-
zykiem będzie mówił, zależy od 
tego, jakim językiem mówią ro-
dzice, środowisko, szkoła – ten 
język staje się moim językiem. 
Podobnie jest z darem sumienia. 
Jego wrażliwość kształtuje się 
w domu rodzinnym – oby to był 
kościół domowy! Tu poznajemy 
elementarz moralny, na którym 
dojrzewa człowiek i nabiera bez-
cennej umiejętności nieustannej, 
krytycznej korekty samego siebie. 
Potrzeba bowiem nieustanej czuj-
ności, aby ciągle na nowo słyszeć 
każde nowe wołanie Boga. Święty 
Ignacy Loyola bardzo często po-
wtarzał modlitwę – prośbę: Panie,	
pozwól	mi,	 abym	Cię	 rozpoznał,	
ale	 pozwól	mi	 także,	 abym	 sam	
siebie	rozpoznał.

Przecież Bóg obdarza nas 
swoim zaufaniem i oczekuje od 
nas odpowiedzi partnerskiej – Bę-
dziesz	miłował	Pana	Boga	swego	
całym	swoim	sercem,	całą	swoją	
duszą	i	całym	swoim	umysłem…	
Będziesz	miłował	swego	bliźniego	
jak	siebie	samego	(Mt 22,37-39). 
Bóg oczekuje naszej miłości z ca-
łej głębi naszego serca, naszego 
wnętrza, z całej głębi naszego 
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sumienia. Tam jest miejsce mojej 
decyzji wiary. W głębi sumienia 
bierze się początek mojej ufności,  
a więc budowania mojego życia 
na Bogu. W głębi mojego sumienia 
jest zakotwiczona moja miłość do 
bliźniego i tam rodzi się cała moja 
odpowiedzialność za drugiego 
człowieka oraz cała moja odwa-
ga, by powierzyć siebie Bogu, by 
zawierzyć siebie drugiemu czło-
wiekowi w miłości. Rodzice prze-
kazują tę mądrość sumienia swo-
im dzieciom, tę odwagę ufności, 
by potem na starość cieszyć się 
nią, odwzajemnioną przez dzieci. 
Bez takiej odwagi jest niemożliwe 
dojrzewanie odpowiedzialności, 
rodzącej się w pewnym sumieniu 
człowieka, którego wychowanie	
jest	zadaniem	całego	życia (KKK 
1784). 

W tym wychowywaniu i fo-
rowaniu sumienia jest konieczne 
stosowanie trzech podstawowych 
zasad, które podpowiada nam 
Katechizm (KKK 1789):

– Nigdy nie jest dopuszczalne 
czynienie zła, by wynikło z niego 
dobro.
– Złota zasada – Wszystko,	 co	
byście	 chcieli,	 żeby	 wam	 ludzie	
czynili	i	wy	im	czyńcie (Mt 7,12).
– Miłość zawsze zawiera w sobie 
szacunek dla bliźniego i jego su-
mienia. Grzesząc	przeciwko	bra-
ciom	 i	 rażąc	 ich	słabe	sumienia,	
grzeszycie	przeciwko	Chrystuso-
wi (1 Kor 8,12). Dobrą	jest	rzeczą	
nie	czynić	niczego,	co	twego	bra-
ta	 razi,	gorszy,	albo	osłabia (Rz. 
14,21).
Czym jest sumienie – wspaniale 
objaśnił bł. John Henry Newman 
w Liście	do	księcia	Norfolku n 5: 
Sumienie	 jest	 prawem	 naszego	
ducha,	ale	go	przewyższa	–	upo-
mina	nas,	pozwala	poznać	odpo-
wiedzialność	i	obowiązek,	obawę	 
i	nadzieję…	Jest	zwiastunką	Tego,	
który,	 tak	w	porządku	natury,	 jak	 
i	łaski,	mówi	do	nas	przez	zasło-
nę,	poucza	nas	i	nami	kieruje.	Su-
mienie	jest	pierwszym	ze	wszyst-
kich	namiestników	Chrystusa. 
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Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

Modlitwa  pełna  niespodzianek
Październik, można by 

powiedzieć miesiąc jak miesiąc, 
jednakże ów miesiąc zawiera  
w sobie pewny aspekt mistycy-
zmu, taki szczególny. 
 Kiedy przychodzą dłuższe 
wieczory, chłodniejsze dni, czło-
wiek zaczyna bardziej tęsknić do 
czasu spędzonego w oddaleniu 
od zgiełku codziennych spraw, do 
czasu, kiedy słupki termometrów 
znacznie przekraczały 25 C.
 Kiedy tak właśnie w owe 
wieczory październikowe zaczy-
namy tęsknić, marzyć, wspomi-
nać, możemy usłyszeć dzwo-
ny pobliskiego kościoła, które w 
tym miesiącu nie tylko wzywają 
na Eucharystię, ale również na 
szczególną modlitwę, modlitwę 
wspomnień, modlitwę miłości, 
modlitwę zadań, modlitwę trudną, 
modlitwę pełną niespodzianek.

Modlitwa wspomnień
 Tak właśnie też możemy 
przeżywać tę modlitwę zawsze 
wtedy, kiedy staramy się i skupia-
my na tym, aby wymienić odpo-
wiednią tajemnicę różańcową. 
 Oczywiście jest to ważne, 
lecz wtedy, „grozi” nam, że takie 
odmawianie różańca świętego 
bardziej będzie ukierunkowa-
ne na to, aby go dobrze zmówić 
technicznie, a co za tym idzie 
staje się kolejną modlitwą, którą 
wypada zaliczyć. Skupiamy się 
nad obrazem tajemnicy, a nie za-
stanawiamy się nad tym, co dana 

tajemnica mówi o moim spotka-
niu w niej z Maryją, Jezusem, Jó-
zefem, Pasterzami itp.
 Po prostu robimy wszyst-
ko, aby dobrze zmówić, a nie 
koniecznie przeżyć. Ale od tego 
możemy zacząć, aby właśnie jak 
najmocniej skoncentrować się na 
danej tajemnicy, mocno i wyraźnie 
ją sobie wyobrazić, to jest pomoc-
ne, aby nasz umysł nie uciekał 
myślami do czegoś innego. Od 
wspomnień należy zacząć, po to, 
aby w dalszej kolejności przejść 
do….

Modlitwa Miłości
 (…) Miłości. Kiedy tak za-
czynamy tylko wspominać po-
szczególne tajemnice, możemy, 
a nawet powinniśmy zauważyć, 
że przecież to wszystko to mi-
łość Boga do mnie, do Ciebie, do 
każdego z nas. Zauważamy, że 
przecież w tych tajemnicach są 
obecni, nie tylko Osoby Święte, 
wydarzenia radosne, ale także 
są obecni, choć może od razu ich 
nie widać, Herod, Faryzeusze, 
ludzie chcący nawrócenia, wesel-
nicy, słuchający nauczania, oso-
by biczujące Jezusa, nakładają-
cy koronę cierniową, żołnierze, 
itp., jak również obok wydarzeń 
radosnych mamy, niebezpiecz-
ną podróż Maryi do św. Elżbiety, 
ucieczka do Egiptu, zgubienie 
Jezusa, śmierć Jana Chrzciciela, 
odrzucenie nauki Jezusa Chrystu-
sa przez mieszkańców Nazaretu, 
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lęk Ogrójca, zniewolenie, wię-
zienie, cierpienie, trud niesienia 
Krzyża, ale i tak na końcu blask 
Zmartwychwstania. O to wszyst-
ko, aby nam pokazać, że zawsze 
we wszystkim co się wydarzyło, 
wydarza i będzie wydarzać, jest 
obecny Bóg Trójjedyny i Matka 
Boża. A ich obecność sprawia, że 
te bolesne wydarzenia stają się 
lżejsze do niesienia, bo nie nie-
siemy ich sami. 

Modlitwa zadań
 W tym miejscu warto za-
uważyć, że przeżywając modlitwę 
różańcową, jako modlitwę miłości 
Boga do każdego z nas, rodzi się 
w nas potrzeba czynienia tego 
samego, co Bóg uczynił dla nas. 
Również i my zaczynamy chcieć 
być autentyczni dla wszystkich, 
dlatego też ta modlitwa jest tak 
znienawidzona przez szatana, bo 
ukazuje prawdziwą miłość i przy-
nagla do miłości.

Modlitwa trudna
 Trudność tej modlitwy mo-
żemy zaobserwować na kilku 
płaszczyznach, począwszy od na-
uki techniki zmawiania różańca, 

poprzez problem skupienia, po 
możliwy element znużenia pod-
czas odmawiania różańca, jak  
i długość tej modlitwy. Jednak 
kiedy pokochamy tę modlitwę to 
stanie się ona dla nas wspania-
łym momentem zbliżania się do 
Boga, do Najświętszej Maryi Pan-
ny. Tak to w świecie jest, że to co 
naprawdę jest piękne, wymaga 
wiele trudu. 
 Kiedy zdecydujemy się 
częściej modlić tą wspaniałą mo-
dlitwą, to zauważymy, że będzie-
my się musieli postarać lepiej 
zorganizować dzień, aby znaleźć 
czas i okaże się, że ten czas się 
znajdzie. Zauważymy, że im bar-
dziej będziemy wchodzić w Bożą 
miłość, to tym bardziej zobaczy-
my nasze słabości, ale niejako 
natychmiast będą one zalewane 
oliwą Bożej miłości i winem – Ra-
dością Ducha Świętego. Dlatego 
można powiedzieć, że odkrywa-
my, iż Modlitwa Różańcowa to 
modlitwa pełna niespodzianek. 
 Życzę wszystkim, aby od-
krywali piękno i radość z modli-
twy różańcowej i doświadczali 
osobistej przemiany w myśleniu, 
zachowaniu, w życiu…

Przyjdź królestwo Twoje...
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dk. Paweł Ogrodnik COr 

bł. Chiara LuChe badano

Autorytety

 Urodziła się 29 paździer-
nika 1971 roku we włoskim Sas-
sello. Była jedynaczką – wypro-
szoną przed Bogiem przez rodzi-
ców. Jak wspominają jej najbliżsi 
i szkolni koledzy była radosną  
i lubianą dziewczyną. Wysporto-
wana (uwielbiała pływanie, tenis 
i górskie wycieczki), uśmiechnię-
ta, pełna pomysłów, z głową peł-
ną marzeń. Przy tym nie należała 
do szkolnych prymusów – zdarzy-
ło się jej, że pozostała na drugi rok 
w tej samej klasie w gimnazjum, 
ale pomimo trudności nie znie-
chęcała się. Jako nastolatka była 
duszą towarzystwa, wolny czas 
spędzała z przyjaciółmi w kawiar-
niach Savony, gdzie się uczyła 
oraz Sassello, gdzie wracała na 
weekendy do domu rodzinnego.

Od dzieciństwa, dzięki ro-
dzicom, była związana z ruchem 
Focolari. To tu kształtowało się 
jej wnętrze i głęboka przyjaźń  
z Chrystusem. W wieku 12 lat,  
w liście do Chiary Lubich, założy-
cielki tego ruchu, wyznaje: Odkry-
łam,	 że	 Jezus	 opuszczony,	 jest	
kluczem	 do	 jedności	 z	 Bogiem.	
Pragnę	 uczynić	 Go	 swoim	 jedy-
nym	Oblubieńcem	i	przygotować	
się	 na	 Jego	 przyjście.	Wybierać	
Go	przed	wszystkim	innym!

Miała wielkie pragnienie 
by posługiwać ubogim, którzy 
nie znają Chrystusa. Marzyła  
o wyjeździe na misje, by praco-
wać wśród dzieci Afryki. Wielo-
krotnie powtarzała, że pragnie za-
wsze wypełniać wolę Boga, czego 

uczy się codziennie uczestnicząc  
w Eucharystii.

Od wiosny 1988 roku za-
częła odczuwać bóle stawów. 
Szczegółowe badania lekarskie, 
przeprowadzone latem tegoż 
roku, wyjaśniają przyczynę dole-
gliwości, które Chiara odczuwała 
podczas gry w tenisa. Diagnoza 
brzmi jak wyrok: rak kości z prze-
rzutami...

Rodzina rozpoczyna wal-
kę z chorobą. Kolejne serie che-
mioterapii, dwie operacje, cią-
głe badania, tygodnie spędzone  
w szpitalu. Mimo tych doświad-
czeń Chiara starała się żyć nor-
malnie.

W szpitalu staje się wierną 
towarzyszką dziewczyny uzależ-
nionej od narkotyków, cierpiącej 
na głęboką depresję. Nie kon-
centruje się na sobie, nie zważa 
na swój ból i zmęczenie – stara 
się jej pomagać. Lekarze wspo-
minają, że powtarzała często sło-
wa: Potem	 będę	 miała	 czas	 na	
spanie.

Gdy po chemioterapiach 
zupełnie traci włosy i ma coraz 
mniej sił, nie przestaje powtarzać: 
Jezu,	 jeśli	Ty	tego	chcesz,	 także	
ja	tego	chcę. (…)	Dla	Ciebie. Ko-
lejne badania dają coraz gorsze 
wyniki. Pomimo straszliwych bo-
leści nie chciała przyjmować mor-
finy. Powtarzała, że ona: Odbiera	
mi	trzeźwość	myślenia,	a	ja	mogę	
ofiarować	 Jezusowi	 jedynie	 cier-
pienie.	 Chcę	 dzielić	 z	 Nim	 jesz-
cze	przez	trochę	Jego	krzyż.
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Błogosławiona Chiara Luche Badano
Jej postawa staje się świa-

dectwem wiary dla otoczenia. 
Mimo cierpienia fizycznego pro-
mieniuje radością i spokojem. Jej 
rodzice wspominają, słowa Chia-
ry z ostatnich tygodni jej życia: 
Tę	chorobę	Jezus	dał	mi	w	odpo-
wiedniej	chwili,	zesłał	mi	ją,	abym	
na	nowo	Go	odnalazła. 

Kiedy w szpitalu odwie-
dził ją arcybiskup Turynu, Gio-
vanni Saldarini, zapytał: Masz	

przepiękne	 oczy.	 [Bije	 z	 nich]	
cudowne	 światło.	 Skąd	 się	 ono	
w	tobie	bierze?, Chiara miała nie-
śmiało odpowiedzieć: Staram	się	
po	 prostu	 bardzo	 kochać	 Jezu-
sa...

Pewnego dnia podzieliła 
się z najbliższymi doświadcze-
niem, jakiego doznała w szpita-
lu: Gdy	 lekarze	 rozpoczęli	 ten	
mały,	 lecz	 dokuczliwy	 zabieg	
(...),	przyszła	pani	z	promiennym	
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uśmiechem	na	ustach,	przepięk-
na.	 Zbliżyła	 się	 do	 mnie,	 wzięła	
mnie	za	rękę	i	wlała	we	mnie	od-
wagę.	(...)	Znikła	 tak	szybko,	 jak	
przyszła;	 więcej	 Jej	 nie	 widzia-
łam.	Ogarnęła	mnie	ogromna	ra-
dość	i	zniknął	lęk.	(...)	Wydawała	
mi	 się	 aniołem,	 którego	 Maryja	
postawiła	 przy	 mnie.	 (...)	 Zrozu-
miałam	wtedy,	 że	gdybyśmy	byli	
gotowi	na	wszystko,	 ileż	znaków	
Bóg	by	nam	zesłał.	Zrozumiałam	
również,	że	Bóg	często	przecho-
dzi	obok	nas,	ale	my	tego	nie	do-
strzegamy.

Wkrótce potem doświad-
cza paraliżu nóg, a w swych no-
tatkach pisze: Ważne	jest	wypeł-
niać	wolę	Bożą,	to	znaczy	zaan-
gażować	się	w	grę,	którą	On	pro-
wadzi...	Czeka	na	mnie	inny	świat	
i	nie	pozostało	mi	nic	innego,	jak	
Mu	się	oddać.	(…)	Tak	bardzo	lu-
biłam	 jeździć	na	 rowerze,	a	Bóg	
zabrał	mi	nogi.	Ale	dał	mi	skrzy-
dła.	 (...)	Gdybym	miała	wybierać	
pomiędzy	możliwością	chodzenia	
a	pójściem	do	nieba,	 bez	waha-
nia	wybrałabym	pójście	do	nieba.	
Teraz	 interesuje	 mnie	 tylko	 to…	
Chcę	pójść	do	Jezusa...

Świadoma swego stanu, 
chciała do końca zostać wierna 
Jezusowi Opuszczonemu. Przy-
gotowuje razem ze swą mamą 
„uroczystość zaślubin” – dokład-
nie tłumaczy matce, jak chce być 
ubrana, uczesana, jak chciała-
by przyozdobić kościół na dzień 
swego pogrzebu. Wybiera śpiewy 

i czytania mszalne. Chce, by 
to było święto radości – dzień jej 
narodzin dla nieba. Umiera 7 paź-
dziernika 1990 roku, we wspo-
mnienie MB Różańcowej, wypo-
wiadając do matki swe ostatnie 
słowa: Pamiętaj.	 Bądź	 szczęśli-
wa,	bo	ja	jestem	szczęśliwa...

Chiara Luce Badano jest 
pierwszą przedstawicielką Ruchu 
Focolari wyniesioną na ołtarze. 
Jej beatyfikacja odbyła się 25 
września 2010 roku w Rzymie. 
Chiara uznawana jest za wzór  
i patronkę osób młodych, zagu-
bionych, poszukujących, a także 
niewierzących. 

Współczesny świat chciał-
by by młodzież żyła swobodnie. 
Nie ukazuje się jej autorytetów  
i ludzi godnych zaufania. To nie-
modne. Ale dzięki Bożej Opatrz-
ności, są na tym świecie wciąż 
jednostki takie, jak błogosławio-
na Chiara Badano. Osoby mło-
de, które widzą sens w prostych 
czynnościach i chcą radośnie wy-
pełniać każde pragnienie Chry-
stusa. Odnajdywać Jego miłość 
we wszystkim, co nas spotyka. 
Wsłuchiwać się w Jego słowo 
i żyć Nim na co dzień. Oto pro-
sta droga do świętości, którą 
wskazuje nam ta młoda Włoszka. 
Prośmy Boga byśmy i my potrafili 
powtarzać w naszej codzienności 
słowa błogosławionej: Tak	–	 jeśli	
chcesz	tego	Ty,	Jezu,	ja	też	tego	
chcę...

bł. Chiaro Luche Badano - módl się za nami!
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czynne w godzinach

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

tel. (65) 572 00 14

ks. proboszcz Dariusz Dąbrowski COr

Msza Święta parafialna 
w każdy pierwszy piątek miesiąca

od  godz. 18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu

o godz. 19.00
Msza Święta

z kazaniem na temat wiary Kościoła

Pierwsze soboty miesiąca 
od godz. 18.30 

Różaniec wynagradzający 
Niepokalanemu Sercu Maryi

godz. 19.00 
Msza Święta 

z procesją ku czci NMP 
(przynosimy świece)

Zbiórki ministrantów 
w każdą sobotę o godz. 10.00

Próby 
Świętogórskiej Orkiestry Dętej 

w czwartki o godz. 19.00

Próby
 Chóru PALESTRINA

w piątki o godz. 19.00

WAŻNE INFORMACJE 
PARAFIALNE

PORADNIA RODZINNA
sala oratorium

czynna w piątki w godzinach

18.00–20.00
mgr Barbara Dopierała

tel. 783 487 045

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

NA
MODLITWĘ

RÓŻAŃCOWĄ
ORAZ 

WYMIENIANKI
ZA WIERNYCH 

ZMARŁYCH
W

DNI POWSZEDNIE
O 18.30

W NIEDZELE
O 16.30
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bł. jan Henryk newMan Cor 
 – DuCHowy syn Św. Filipa neri

Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał
(J 3, 30)

Myśli filipińskie

 Zanim bł. Jan Henryk 
Newman (1801–1890), po swoim 
nawróceniu na katolicyzm i przy-
jęciu święceń kapłańskich w Rzy-
mie w 1847 roku, zdecydował się 
wstąpić do Kongregacji Oratorium 
św. Filipa Neri, długo się zastana-
wiał przed podjęciem tej decyzji. 
Wydawać by się mogło, że New-
man wybrał Filipinów ze względu 
na swoją stereotypową brytyjską 
ekscentryczność, która mogła 
się pomieścić jedynie w dającej 
sporo swobody regule Oratorium. 
Gdy jednak przyjrzeć się bliżej 
temu, co Newman czynił i czego 
nauczał, jeszcze jako anglikanin, 
a także już później – jako katolik, 
okazuje się, że to przede wszyst-
kim jego duchowość upodabniała 
go do Drugiego Apostoła Rzy-
mu i doprowadziła do wstąpienia  
w szeregi duchowych synów św. 
Filipa (1515–1595). 
 Przede wszystkim, obu 
duchownych łączyło zamiłowa-
nie do głębokiej modlitwy, osobi-
sta więź duchowa z Chrystusem 
i przekonanie o realności świata 
niewidzialnego. Św. Filip spędzał 
wiele czasu na modlitwie i rozmy-
ślaniu w rzymskich katakumbach, 
przy grobach pierwszych chrze-
ścijan – „ojców” naszej wiary. To 
tam, podczas prywatnej modlitwy 

w wigilię Zielonych Świąt 1544 
roku, doznał szczególnego na-
maszczenia Duchem Świętym, 
określanego czasem jako „styg-
mat Ducha Świętego” i stał się 
charyzmatycznym głosicielem 
Ewangelii w Rzymie. Newman 
zaś mocno podkreślał w swoim 
nauczaniu prawdę o realnym ist-
nieniu świata duchów, w którym 
jesteśmy zanurzeni tak samo jak 
w świecie widzialnym.1 To właśnie 
studia nad nauczaniem Ojców 
Kościoła – wybitnych teologów 
pierwszych wieków chrześcijań-
stwa, a więc czasów katakumb, 
doprowadziły go do przeświad-
czenia o prawdziwości nauki Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego.
 To, co wyróżnia Jana Hen-
ryka Newmana to z pewnością 
prostota wiary, duchowość zwy-
czajności, swego rodzaju teolo-
gia życia codziennego. Podob-
nie jak św. Filip Neri, który radził 
ludziom, by zostawali w swoich 
domach, tam gdzie są, trwając  
w swoim powołaniu i stanie odnaj-
dywali Boga i wzrastali w święto-
ści, także i bł. Kardynał Newman 

1 Zob. Newman J.H., Invisible	 World, 
(w:) Newman J.H., Parochial	and	Plain	
Sermons, t. 4, Longmans, Green and 
Co., Londyn 1909, s. 200 (przekład 
własny autora).
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nauczał, że Bogu można służyć  
w każdej sytuacji i miejscu –  
w zdrowiu i chorobie, w bogac-
twie i ubóstwie, w pogardzie 
lub w szacunku u ludzi, a nawet  
w trudnościach, w smutku czy 
odrzuceniu przez innych można 
wypełniać wolę 
Bożą.  Newman 
uważał, że dosko-
nałość osiąga się 
w codzienności,  
w „kręgu dnia”, 
poza który nie 
trzeba nam wycho-
dzić.2 Sam New-
man doświadczał 
bardzo dotkliwie 
ludzkiej pogardy, 
odrzucenia i nie-
zrozumienia, gdy 
po swoim przej-
ściu na katolicyzm 
był traktowany 
nieufnie przez ka-
tolików w swoim 
kraju, oskarżany 
o nieszczerość,  
a nawet o herezję 
i sądzony za rze-
kome głoszenie 
oszczerstw, nigdy 
już nie odzyskując 
tej sławy i poważa-
nia, które miał jako 
anglikański wykładowca w Oks-
fordzie. Pomimo to, nie poddał 
się, heroicznie wierząc, że Bóg 
wiedzie go właściwą drogą.
 Następnie, tak samo jak 
myśl i postępowanie Nereusza, 
nazywanego humanistą i perso-
nalistą3, który bardzo angażo-
wał się w pracę wychowawczą 

z młodzieżą, traktując każdego 
spotkanego człowieka indywidu-
alnie, również nauczanie i dzia-
łalność Newmana mocno kon-
centruje się wokół jednostki ludz-
kiej. Jako nauczyciel akademicki  
w Oksfordzie, Newman zajmował 

się głównie tutorin-
giem, czyli indywi-
dualnym naucza-
niem studentów, 
z uwzględnieniem 
osob i s t ych  po -
trzeb, tempa pra-
cy i zainteresowań 
każdego z nich. 
Bardzo cenił sobie 
możliwość spoty-
kania się z różnymi 
ludźmi i prowadze-
nia rozmów oraz 
dyskusji na rozma-
ite tematy, nawet 
wtedy, gdy udał się 
na kilka lat odosob-
nienia do Littlemo-
re przed ostatecz-
nym odrzuceniem 
anglikanizmu. Póź-
niej, jako ksiądz 
Newman ze zgro-
madzenia Filipinów  
w Birmingham był 
on nie tyle naukow-
cem, co przede 

wszystkim duszpasterzem, który 
kochał swoich parafian. Był blisko 
zwyczajnych ludzi, w większości 
robotników fabryk i zakładów pra-
cy tego wielkiego przemysłowego 
miasta, podobnie jak św. Filip, 
który swoją działalność duszpa-
sterską związał z mieszkańca-
mi Rzymu – Wiecznego Miasta. 
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Musi zwracać uwagę fakt, że na 
pogrzebie Newmana zgromadził 
się około dwudziestotysięczny 
tłum zwykłych ludzi, którym Bło-
gosławiony za życia towarzyszył  
i których nosił w swoim sercu.
 Najważniejszą chyba ce-
chą duchowości Newmana było 
jednak to, że zwłaszcza po swo-
im przejściu na katolicyzm, unikał 
wszystkiego, co mogłoby go w ja-
kikolwiek sposób wyróżniać spo-
śród innych. Było to jakby wbrew 
stereotypowej angielskiej eks-
centryczności, przejawiającej się  
w zamiłowaniu Brytyjczyków do 
indywidualizmu i oryginalności. 
Pomimo tego, że zarówno życio-
rys Newmana, jak i jego naucza-
nie są nietypowe i niepowtarzal-
ne, to w sercu Newman zawsze 
pozostał takim samym prostym 
chrześcijaninem jak ci, którzy go 
otaczali i którym przyszło mu słu-
żyć – podobnie jak św. Filip, któ-
ry słowem i czynem wzywał do 
umartwienia duchowego i prosto-
ty, zwalczając wszelkie przejawy 
pychy i poszukiwanie sławy, na-
wet w służbie Panu Bogu. 
 Pokora przejawiała się, 
między innymi, w podejściu New-
mana do głoszenia kazań. O ile 
jako anglikanin zawsze przygoto-
wywał swoje kazania na piśmie, 
starannie je opracowując, a po-
tem odczytując z ambony, to jako 
katolik wygłaszał je bez kartki, 
kierując się tymi samymi zasa-
dami, co wszyscy duchowni ka-
toliccy jego epoki. Jeszcze jako 
anglikański kaznodzieja i autor 
ośmiu tomów Parochial	and	Pla-
in	Sermons	(Kazania parafialne), 

wygłaszanych w Oksfordzie w la-
tach 1828–1843, Newman unikał 
głoszenia siebie, niejako usuwa-
jąc się w cień, by zrobić miejsce 
dla rzeczywistości nadprzyrodzo-
nej – dla Słowa Bożego. Mimo, że 
w jego kazaniach komentatorzy 
dopatrują się licznych wątków au-
tobiograficznych, nie ma w nich 
anegdot z życia osobistego, a za-
imek „ja” jest używany wyłącznie, 
by napominać lub wyciągać wnio-
ski. Nawet jego sposób głosze-
nia kazań z ambony przypominał 
bardziej monotonny odczyt, ani-
żeli pełne oratorskich ozdobników  
i figur stylistycznych przemówie-
nie wytrawnego krasomówcy.4

 Najbardziej zadziwia chy-
ba jednak fakt śmierci Newmana  
i to, co stało się z jego ciałem – 
jak św. Filip spalił wszystkie swoje 
zapiski przed śmiercią, by nawet 
w ten sposób nie wyróżniać się 
niczym nad innych, tak podczas 
ekshumacji potrzebnej do proce-
su beatyfikacyjnego okazało się, 
że Jan Henryk Newman nie po-
zostawił po sobie nawet docze-
snych szczątków. Jak zauważa 
Ann Widdecombe, autorka filmu 
dokumentalnego Newman:	 Sa-
int	or	Sinner? (Newman	–	święty	
czy	 grzesznik?), zrealizowanego 
przez telewizję BBC w roku 2010, 
przed beatyfikacją Kardynała, jak-
by spodziewając się tego, że kie-
dyś ludzie mogą zechcieć ogłosić 
go świętym, Newman kazał po-
chować się w specjalnej glebie, 
która miała przyspieszyć rozkład 
ciała. Podążając za myślą św. 
Filipa, ukochał „być nieznanym”  
i uniknął w ten sposób ewentualnej 
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czci dla relikwii ze swoich szcząt-
ków. Widdecombe pyta retorycz-
nie: czy nie dokładnie tak właśnie 
powinien postąpić święty?
 Pomimo tak wielu podo-
bieństw pomiędzy św. Filipem, 
a bł. Janem Henrykiem Newma-
nem uważny obserwator dopatrzy 
się także różnic. Można zarzucić 
Newmanowi, że w 1879 roku 
przyjął godność kardynalską, 
w przeciwieństwie do Drugiego 
Apostoła Rzymu, który idąc kon-
sekwentnie za swoimi ideałami, 
odmówił przyjęcia kapelusza kar-
dynalskiego z rąk papieża. Trze-
ba jednak przypomnieć, że kar-
dynałem został także Sługa Boży 
Cezary Baroniusz (1538–1607) 
– jeden z pierwszych uczniów, 
potem najbliższych współpracow-
ników św. Filipa, a w końcu jego 
bezpośredni następca. 
 Nie może umknąć uwa-
dze także i fakt, że podczas gdy 
Newman był wybitnym filozofem 
i teologiem, który pozostawił po 
sobie ogromną spuściznę prac 
naukowych i literackich, św. Filip 
nawet nie ukończył swoich stu-
diów teologicznych, a po jego 
zapiskach nie pozostało wiele dla 
kolejnych pokoleń. Nie zapomi-
najmy jednak, że pomimo braku 
formalnego wykształcenia, Nere-
usz cieszył się autorytetem i był 
doradcą papieży. Św. Filip bar-
dzo też kochał sztukę i literaturę,  
a założone przez niego Orato-
rium, obok modlitwy i katechezy, 
było także miejscem działalności 
artystycznej i kulturalnej. Od Ora-
torium nazwę bierze nawet jedna 
z form muzyki poważnej.

 Trudno też w życiu New-
mana dopatrzeć się owej wszech-
obecnej radości, która uważana 
jest wręcz za znak rozpozna-
walny Nereusza. Choć z drugiej 
strony, życiorys człowieka, który 
wspina się na szczyty elit anty-
katolickiego społeczeństwa bry-
tyjskiego, zyskując poważanie  
i rozgłos, by potem wyprzeć się 
kariery i publicznie przejść do 
grona katolików – pogardzanych  
i pozbawionych wielu praw oby-
wateli drugiej kategorii – ma  
w sobie coś z cynicznego żartu, 
typowego dla angielskiego poczu-
cia humoru. Podobnie zresztą, 
jak sprawa zbyt szybkiego rozkła-
du zwłok Błogosławionego, która 
zakrawa na dowcipny kawał, zro-
biony na przekór ludzkim oczeki-
waniom przyszłych pokoleń. 
 Nie zapominajmy jed-
nak, że obu mężom przyszło żyć  
w odmiennych epokach – św. Filip 
żył w XVI-wiecznych katolickich 
Włoszech w okresie renesansu, 
a bł. Jan Henryk Newman w XI-
X-wiecznej protestanckiej Anglii  
w okresie wiktoriańskim. Różni-
ły ich również uwarunkowania 
rodzinne, wychowawcze i spo-
łeczne. Wreszcie, każdy czło-
wiek kroczy przecież swoją drogą 
do świętości, którą zdobywa się  
w sobie tylko właściwy sposób.
 To, co najistotniejsze, to 
prawda, że w głębi serca Kardynał 
Newman żywił wielkie nabożeń-
stwo do św. Filipa Neri, którego 
całą duszą pragnął naśladować. 
Jest autorem kilku modlitw, no-
wenny oraz pięknej litanii do św. 
Filipa.5 Niech właśnie jej słowa, 
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dzięki duchowemu synostwu bł. 
Jana Henryka Newmana, i nam 
pomogą zbliżyć się do świętego 
założyciela Oratorium.
 
Panie,	zmiłuj	się.	Chryste,	zmiłuj	
się.	Panie,	zmiłuj	się. 
Chryste	usłysz	nas.	Chryste	wysłu-
chaj	nas. 
Ojcze	z	nieba	Boże,	zmiłuj	się	nad	
nami	 
Synu	Odkupicielu	świata	Boże, 
Duchu	Święty	Boże, 
Święta	Trójco	jedyny	Boże, 
Święta	Maryjo,	módl	się	nad	nami.
Święta	Boża	Rodzicielko,
Święta	Panno	nad	Pannami,
 
Święty	Filipie,
Naczynie	Ducha	Świętego,
Dziecko	Maryi,
Apostole	Rzymu,
Doradco	papieży,
Głosie	proroctwa,
Mężu	czasów	dawnych,
Zwycięski	Święty,
Ukryty	bohaterze,
Najłagodniejszy	z	ojców,
Kwiecie	czystości,
Męczenniku	miłości,
Serce	płomienne,
Znawco	duchów,
Najprzedniejszy	z	kapłanów,
Zwierciadło	Boskiego	życia,
Wzorze	pokory,
Przykładzie	prostoty,
Światło	radości	świętej,
Obrazie	dzieciństwa,
Wizerunku	starości,
Przewodniku	dusz,
Łagodny	przewodniku	młodzieży,
Patronie	twoich	bliskich,
Który	strzegłeś	czystości	w	młodych	
latach,

Który	pod	Boskim	przewodnictwem	
dążyłeś	do	Rzymu,
Który	ukrywałeś	się	tak	długo	w	ka-
takumbach,
Który	przyjąłeś	Ducha	Świętego	do	
swego	serca,
Który	doświadczałeś	tak	cudownych	
ekstaz,
Który	z	taką	tkliwością	służyłeś	ma-
luczkim,
Który	obmywałeś	stopy	pielgrzy-
mów,
Który	żarliwie	łaknąłeś	męczeństwa,
Który	codziennie	szerzyłeś	słowo	
Boże,
Który	zwróciłeś	tyle	serc	ku	Bogu,
Który	obcowałeś	tak	błogo	z	Maryją,
Który	dźwigałeś	z	grobu	umarłych,
Który	ustanowiłeś	swe	domy	we	
wszystkich	krajach,
Baranku	Boży,	który	gładzisz	grze-
chy	świata	–	przepuść	nam,	Panie.
Baranku	Boży,	który	gładzisz	grze-
chy	świata	–	wysłuchaj	nas,	Panie.
Baranku	Boży,	który	gładzisz	grze-
chy	świata	–	zmiłuj	się	nad	nami.
Chryste,	usłysz	nas.	Chryste,	wysłu-
chaj	nas.

K:	Pamiętaj	o	twoim	zgromadzeniu,
W:	Które	do	ciebie	należy	od	począt-
ku.

Módlmy	się

Panie,	 który	wywyższyłeś	 błogosła-
wionego	 Filipa,	 Twego	 wyznawcę,	 
w	 chwale	 Twoich	 świętych,	 spraw,	
abyśmy	 tak,	 jak	 radujemy	 się	 jego	
wspomnieniem,	 mogli	 również	 od-
nieść	korzyść	z	przykładu	jego	cnót,	
przez	 Chrystusa	 Pana	 naszego.	
Amen.



- 44 -

Posyłam Was

Posyłam was

Posyłam Was jak owce między wilki
ks. Stanisław Gawlicki COr

 Na pierwszy rzut oka nie 
brzmi to zbyt zachęcająco: jak 
owce między wilki. W świecie 
przyrody owca z wilkiem nie ma 
żadnych szans, zwłaszcza je-
śli jest bez pasterza. Pan Jezus 
jednak daje nam trzy powody 
do nadziei i ufności. Po pierw-
sze obiecuje, że będzie z nami 
po wszystkie dni. Po drugie bę-
dzie nie tylko z nami, ale również  
z tymi, których poleca nam ewan-
gelizować. A po trzecie. Mówiąc  
o owcach i wilkach, Pan Jezus 
daje radę: Bądźcie	 więc	 roz-
tropni	 jak	węże,	 a	nieskalani	 jak	
gołębie.
 Wzywając nas do roz-
tropności, Pan prosi, aby nasze 
słowa i czyny były wyważone  
i ostrożne. Nie otwieraj więc ust 
przy pierwszej okazji. Lecz cze-
kaj i módl się. Trzeba uważać co 
i jak mówię i starać się to robić  
z miłością. Dalej Pan Jezus chce, 
abyśmy byli niewinni. Być więc 
łagodnym i dobrym. Zdobywać 
ludzi przez prawość, współczucie 
i dobrą wolę. Jeśli uda mi się zna-
leźć równowagę pomiędzy roz-
tropnością a nieskazitelnością, 
szczerość i miłość poruszać będą 
ludzkie serca. Jeśli będę szcze-
ry i otwarty, Pan Jezus podpo-
wiada, aby	 ludzie	widzieli	wasze	
uczynki.
 Najlepszym przykładem 
takiego apostolstwa, takiej ewan-
gelizacji niech będzie historia 

dwóch świętych: jak św. Ignacy 
Loyola zdobywał serce św. Fran-
ciszka Ksawerego. Był rok 1527, 
na Uniwersytecie w Paryżu stu-
diował, młody, zdolny, dobrze 
się zapowiadający Franciszek 
Ksawery – wyróżniał się nie tylko  
w nauce, ale także w sporcie.  
W tym czasie jednak jego rodzi-
na przeżywała kłopoty finanso-
we. W ramach oszczędności, 
Franciszek zamieszkał w pokoju 
wieloosobowym, między innymi 
ze starszym od siebie o kilkana-
ście lat Ignacym Loyolą – bardzo 
religijnym. Początkowo Francisz-
ka bawiły modlitwy i pobożność 
Ignacego. Ten jednak był twar-
dy – nie dał się zniechęcić. Mało 
tego, stopniowo zaprzyjaźnił się  
z Franciszkiem, pomagał mu  
w nauce, dobrze radził, wspierał 
nawet w trudnościach finanso-
wych. Cały czas równocześnie 
szukał sposobu, by móc podzie-
lić się z przyjacielem swoją wiarą  
i przyjaźnią z Panem Bogiem. 
 Z czasem lody zaczęły 
pękać, Franciszek zaczął doce-
niać swego współlokatora, sza-
nował go za przekonania, a sza-
cunek ten z czasem przerodził 
się w przyjaźń. Jego opory zni-
kały, stał się otwarty na opowia-
dania Ignacego i działanie łaski 
Ducha Świętego w swoim ser-
cu. Wdzięczność przerodziła się  
w czułość, mawiał o Ignacym 
„ojciec mojej duszy”, a jeden  
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z krewnych wyznał kiedyś: Nigdy	
w	 życiu	 nie	 zdołam	odpłacić	mu	
za	to,	co	dla	mnie	uczynił. My dzi-
siaj wiemy jak ta historia się skoń-
czył, czcimy bowiem Franciszka 
jako wielkiego misjonarza Chin 
oraz Indii. Tak by się jednak nie 
stało, gdyby nie cierpliwa wytrwa-
łość i przyjaźń Ignacego. Oczywi-
ście to, co się wydarzyło w sercu 
Franciszka było dziełem Boga, 
ale rola Ignacego była bardzo 
ważna: modlił się za Franciszka  
i żył wiarą. Jednak, co wspo-
mnieliśmy przed chwilą, Ignacy 
nie wiedział jaki będzie finał ca-
łej sprawy, poświęcał przyjacielo-
wi wiele czasu, nie wiedząc, czy 
nie jest to czas stracony. O to jest 
wskazówka dla każdego z nas, 
dla mnie – nie zniechęcać się, nie 
zrażać niepowodzeniami – być 
sobą. W myśl słów młodzieżowej 
piosenki – bądź	sobą,	bądź	sobą	
zachowaj	twarz, a św. Paweł pod-

powiada, że: ten,	który	rozpoczął	
w	nas	dobre	dzieło,	 sam	go	do-
kona.
 Ale oczywiście – zawoła-
my – ja nie jestem Ignacy. Jestem 
jednak dzieckiem Boga i mnie 
również potrzebuje Pan Jezus. 
Zastanówmy się więc, co ja mogę 
na Moim	podwórku	–	bo	przecież	
też	jestem	posłany	jak	owca	mię-
dzy	wilki.
 Być przyjacielem. Wiara 
rodzi się w czasie i potrzebuje 
czasu. I żeby komuś coś przeka-
zać trzeba czasu i cierpliwości. 
Ignacy doprowadzał Franciszka 
do nawrócenia dzięki przyjaźni 
i łagodnej cierpliwości. Cieszmy 
się tym, że Pan Bóg takiego czło-
wieka postawił na naszej drodze. 
 Dzielić się swoim doświad-
czeniem. Z czasem, kiedy nasze 
relacje będą coraz bliższe, będzie 
więcej okazji by opowiedzieć, co 
Pan dla mnie czy mojej rodziny 

Kaplica w Klasztorze Świętogórskim



- 46 -
uczynił. A przecież każdy z nas 
ma czy miał takie wydarzenie, 
kiedy niemalże „czuliśmy” dotyk 
Pana Boga i niepojęte działanie 
w moim życiu.

Zaprosić do wspólnoty 
chrześcijańskiej. Tutaj warto przy-
pomnieć, ewangeliczne zdarze-
nie. Filip chciał podzielić się swo-
im doświadczeniem z Natana-
elem: Znaleźliśmy	Tego,	o	którym	
pisał	Mojżesz	w	Prawie	i	Prorocy	
–	Jezusa	syna	Józefa	z	Nazaretu. 
Ten jednak skwitował to krótko: 
Czy	może	być	coś	dobrego	z	Na-
zaretu? Filip powiedział wtedy do 
niego: Chodź	i	zobacz. Zapraszać 
ludzi, aby chcieli przyjść i zoba-
czyć, posłuchać, włączyć się i to 
będzie początek. Bł. Jan Paweł II, 
po pierwszym spotkaniu na Led-
nicy, powiedział do O. Jana Góry 
OP – jak	ryba	chwyciła	haczyk,	to	
trzeba	ciągnąć.

W tym wszystkim jednak, 
pamiętamy, że Bóg, a nie ja do-
prowadza do wiary. I może się 
zdarzyć, że nie zobaczymy owo-
ców naszego wysiłku, w myśl 
słów św. Pawła: jeden	orze,	drugi	
sieje,	a	Pan	Bóg	daje	wzrost.

Josemaria Escriwa ma-
wiał: Jakże	 jasne	 było	 dla	 tych,	
którzy	 umieli	 czytać	 Ewangelię,	
powszechne	powołanie	do	świę-
tości,	 w	 życiu	 codziennymi	 i	 za-
wodowym,	 bez	 porzucania	 wła-
snego	 środowiska.	 A	 przecież	
przez	 stulecia	 większość	 chrze-
ścijan,	 tego	 nie	 zrozumiała:	 nie	
zdołaliśmy	 stworzyć	 fenomenu	
ascetycznego	 wielu	 osób,	 które	
by	 tak	właśnie	szukały	świętości	
–	nie	opuszczając	swojego	miej-
sca,	 uświęcając	 wykonane	 zaję-
cia	 i	uświęcając	się	przez	wyko-
nywanie	swojego	zajęcia”.

A więc spróbujmy!

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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79. Poznańska 
Piesza  Pielgrzymka 
na  Jasną  Górę  Gr. 10

Pielgrzym

Z pielgrzymiego szlaku

Z pielgrzymiego szlaku

5 lipca 2013 r. – po raz 
trzeci – wraz z rodziną wyruszy-
łam na szlak Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę. Wę-
drowałam przez 11 dni i nie za-
wsze były łatwo. Na trasie spotkał 
nas zarówno upał, jak i ulewny 
deszcz. Podczas „gorączek” czu-
liśmy się słabo, natomiast, kiedy 
padało tworzyły nam się bąble  
i otarcia. Każdy normalny człowiek 
załamałby się, ale nie pielgrzym. 
Mimo całkowitego przemoczenia, 
bąbli, otarć i zmęczenia psychicz-
nego dzielnie przemierzaliśmy 
wyznaczoną trasę. 
 W tym roku pielgrzymo-
waliśmy pod hasłem: Szczęśliwi,	
którzy	 uwierzyli, a naszym pa-
tronem był św. Tomasz Apostoł. 
Pielgrzymka to nie tylko nudne 
wędrowanie. To codzienna modli-
twa, taniec i śpiew. O to, by przy-
niosła duchowe owoce zadbał 
przewodnik naszej grupy, który 
codziennie wygłaszał konferencje 
na temat wiary w Jezusa Chrystu-
sa. Ta pielgrzymka nauczyła mnie 
miłości, szacunku oraz wiary  
w dobro ludzi. 
 Grupa 10 była w tym roku 
największą z grup Poznańskiej 
Pieszej Pielgrzymki, liczyła 180 
osób. Był to dla nas powód do 
dumy i radości. Jednak wszyscy 

obawialiśmy się, że przy tak du-
żej ilości będziemy mieli proble-
my z znalezieniem noclegu. Jak 
się później okazało nasze obawy 
były nieuzasadnione. Spotkali-
śmy na drodze tak życzliwych 
oraz serdecznych ludzi. Nawet  
w najmniejszej wiosce każdy zna-
lazł dach nad głową i nie musiał 
tułać się po remizach i szkołach. 
 Najbardziej uroczystym 
momentem dla grupy 10 był 
ślub na Świętej Górze w Gosty-
niu. Miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską ślubowali sobie Ania  
i Marcin – pielgrzymi naszej 
grupy. Po krótkim wypoczynku 
powrócili na pątniczy szlak i ra-
zem z nami wędrowali do stóp 
Czarnej Madonny. Kiedy tak wę-
drowaliśmy przy dźwięku gitary  
i w towarzystwie wspaniałych 
ludzi ten upragniony dzień nad-
szedł bardzo szybko. 
 Po pokonaniu 320 kilome-
trów ujrzeliśmy znak Częstocho-
wa i wieżę jasnogórską. W tym 
roku grupa 10 wchodziła pod tron 
Maryi w błękitnych koszulkach, 
wprowadzana przez świeżo upie-
czonych nowożeńców. Na alej-
kach powitały nas rodziny i zna-
jomi. W tym roku pogoda nie była 
dla nas łaskawa, ponieważ na 
samej Jasnej Górze lunął rzęsisty 
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w każdą sobotę po Mszy Świętej o godz. 19.00
(Kawiarenka SAN FILIPPO)

deszcz. Jednak niesprzyjające 
warunki atmosferyczne nie były w 
stanie zepsuć naszej radości. 
 Po wysłuchaniu powitania 
kapelana pielgrzymki wraz z ro-
dzinami udaliśmy się do kaplicy, 
aby powierzyć Jasnogórskiej Pani 
intencje, z jakimi pielgrzymowali-
śmy. O godzinie 16.00 odbyła się 

msza wieńcząca 79. Poznańską 
Pieszą Pielgrzymkę na Jasną 
Górę.
 Zapraszam wszystkich do 
wyruszenia na szlak. Żaden opis 
nie ukarze chwili, kiedy klęczy się 
pod obrazem Czarnej Madonny.

Grupa 10. Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej 
- najliczniejsza w tym roku

  www.filipini.gostyn.pl
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Via Francigena – do grobów 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
cz. 1: Od Wielkiej Przełęczy św. Bernarda do Piacenzy

Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak

Najstarsze opisy pielgrzy-
mek do Rzymu pojawiają się  
w VIII w. po Ch. Z itinerariów do-
wiadujemy się o Drodze	Franków 
(Via	 Francigena), która również 
była nazywana Via	 Longobar-
dorum. W 990 roku po Ch. tym 
szlakiem podążał arcybiskup 
Canterbury Sigeric Serious. Re-
lacja z jego powrotu z Rzymu do 
Canterbury stanowi pierwowzór 
współczesnych przewodników 
pielgrzymich. Opisał on 79 około 
20-kilometrowych etapów swojej 
podróży, które stały się swoistym 
kręgosłupem średniowiecznej Via	
Francigena. Innym synonimem 
tej trasy, jest nazwa Via	Romea,  
a odcinek pomiędzy Pavią, a Rzy-
mem nazywany bywał również 
Via	Santi	Petri. 
 Szlak ma początek w an-
gielskim Canterbury i prowadzi do 
Dover, następnie po francuskiej 
stronie Kanału La Manche – w Ca-
lais rozpoczyna swój kontynental-
ny bieg: przez Francję (m.in. Arras, 
Reims, Chalons-sur-Marne, Bar-
sur-Aube, Langres, Besançon, 
Pontarlier), przez Szwajcarię 
(m.in. Lozanna, Saint-Maurice), 
Przełęczą św. Bernarda do Włoch 
(Aosta, Ivrea, Vercelli, Pavia, Luc-
ca, Orvieto, Roma). Cała trasa 
Via	 Francigena liczy około 1700 
kilometrów. Intensywny ruch piel-
grzymkowy na Via	 Francigena 
trwał do początku XIX wieku. Za 

powód jego zmierzchu po ponad 
tysiącletniej tradycji podawane są 
dwa główne argumenty, a miano-
wicie rozwój nowoczesnych form 
lokomocji oraz co ważniejsze za-
wierucha ideologiczna, wywołana 
przez rewolucję francuską. 

Podobnie jak w przypadku 
innych europejskich szlaków piel-
grzymkowych, tak również Via	
Francigena przeżywa swój rene-
sans. W dniach od 12 lipca do  
13 sierpnia 2013 roku, trzech pąt-
ników z Polski: Ryszard Bożek, 
Jerzy Pawlikowski i Łukasz Ste-
faniak pielgrzymowało pieszo do 
Rzymu z Wielkiej Przełęczy św. 
Bernarda. Swoje spostrzeżenia  
i refleksje z ponad miesięcznego 
pielgrzymowania, przybliżą w od-
cinkach czytelnikom „Świętogór-
skiej Róży Duchownej”. Szcze-
gółowe itinerarium pielgrzymów, 
można przeczytać na stronie: 
www.lukaszstefaniak.info.pl.

Dlaczego z Przełęczy św. Ber-
narda?

Po II wojnie światowej wie-
le tysięcy polskich żołnierzy nie 
mogło powrócić do kraju z obawy 
przed represjami komunistyczny-
mi. Działaniami Polskiej Misji Ka-
tolickiej w Szwajcarii przewodził  
w tym czasie o. J.M. Bocheń-
ski OP, a abp Józef Gawlina, bi-
skup polowy II RP, otaczał opieką 
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duszpasterską polską emigrację. 
Jak sam mówił, miał największą 
diecezję na świecie. Wiemy, jak 
żywy jest kult Maryjny w życiu na-
szego narodu. Na przełęczy św. 
Bernarda uczyniono więc w la-
tach 50. namiastkę Jasnej Góry. 
Obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej poświęcił abp Józef Gawlina. 
Polacy nie mogąc pielgrzymować 
na Jasną Górę, pielgrzymowa-
li na Przełęcz św. Bernarda. Te 
fakty spowodowały, że wcześniej 
jadąc na start, odwiedziliśmy Fry-
burg w Szwajcarii i odszukaliśmy 
miejsce pochówku księdza Bo-
cheńskiego. Jak było to dla nas 
ważne, uświadomiliśmy sobie po 
kilku tygodniach, kiedy podczas 
powrotu do kraju zatrzymaliśmy 
się na Polskim Cmentarzu Wo-
jennym na Monte Cassino przy 
grobie Biskupa Gawliny. Życie  

i działalność tych dwóch 
wielkich Polaków pokazały 
nam jeszcze szerzej ramy 
polskiego pielgrzymowania 
na obczyźnie. 

U podnóża Alp

Pierwszy dzień mar-
szu to ostre zejście górskimi 
szlakami z Gran San Bernar-
do do Aosty. Sama przełęcz 
jest najwyższym punktem 
szlaku. Schodząc w doli-
nę Aosty mija się niewielkie 
akwedukty, rozprowadzają-
ce wodę po polach i łąkach 
położonych na stromych 
zboczach, już na tym eta-
pie widać tysiącletnie trady-
cje wykorzystywania technik 
irygacyjnych w rolnictwie.  

W V wieku Aosta stała się sie-
dzibą biskupa, a w późniejszych 
wiekach zmieniała często swoją 
przynależność państwową. Nie-
opodal Aosty znajduje się miej-
scowość Les Combes w gminie 
Introd, u podnóża Mont Blanc. 
Tutaj papież Jan Paweł II spędzał 
10 razy urlop, przemierzając gór-
skie szlaki. W Les Combes dzi-
siaj możemy odwiedzać muzeum 
poświęcone Janowi Pawłowi II  
z ciekawymi pamiątkami i ma-
szerować szlakiem jego imienia. 
Przez następne dni przemiesz-
czaliśmy się zboczami Doliny 
Aosty, kierując się do jej wyjścia 
wzdłuż rzeki Dora Baltea. W miej-
scowości Ivrea mieliśmy możli-
wość zobaczyć jak zostały wy-
korzystane właściwości górskiej 
rzeki Dora Baltea do stworzenia 

Pielgrzymi przy Ołtarzu Matki Bożej 
Częstochowskiej w Szwajcarii
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olimpijskiego ośrodka sportów 
wodnych. Nocleg w „ostello” nad 
samą rzeką pozostawia niezapo-
mniane przeżycia, bowiem szum 
w uszach, jaki daje woda rozbija-
na o kamienie słyszy się jeszcze 
przez kilka dni. Ów szum pobudza 
do refleksji, iż życie każdego piel-
grzyma posiada własny sens, któ-
ry daje pątnikowi siłę psychiczną 
i fizyczną do kontynuowania mar-
szu. Krocząc po ścieżkach życia 
tu na ziemi, często nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, że dążymy 
do prawdziwego szczęścia – do 
komunii z Bogiem. Uczucia, jakie 
towarzyszą pielgrzymom idącym 
przez Alpy, są jedyne i niepowta-
rzalne. Każdy pątnik przeżywa 
to indywidualnie w swoim sercu. 
Idąc, zastanawiasz się, jakimi 
owocami zostałeś obdarowany 
przez dobrego Boga, po upływie 
roku od Camino de Santiago. Pro-
siłeś o wnuki – urodziły się: wnuk 
Oliwier i wnusia Liwia w dniu roz-
poczęcia przez dziadka Rysia 
pielgrzymki do Rzymu! Prosiłeś  
o zdrowie dla chorych – wyzdro-
wieli. Twoje sumienie podpowia-
da ci, że jesteś dłużnikiem Boga. 
Prosiłeś i zostało wysłuchane. 
Zastanawiasz się, czy inni piel-
grzymi zostali także wysłuchani 
przez Boga Ojca.

„Świętogórski anioł” i Niemka

W Santhi spotkała nas 
miła niespodzianka, kiedy odwie-
dził nas ks. Michał Kulig. Wielkim 
darem były dwie msze „polskie”, 
które dla nas odprawił, a błogosła-
wiąc nam na dalszą drogę wzmoc-

nił w nas wiarę w dobrodziejstwo 
„przypadków jakubowych”. Trze-
ba przyznać, iż ksiądz Michał od 
samego początku pielgrzymował 
z nami duchowo – był naszym 
aniołem. Jesteśmy mu wdzięczni 
i za wizytę we Włoszech i za to, 
że 12 lipca, o poranku, gdy ru-
szaliśmy w drogę, przed obrazem 
Świętogórskiej Róży Duchownej 
w intencji naszego pielgrzymo-
wania do Rzymu sprawował eu-
charystię. 

Romero (pielgrzym do Rzy-
mu) na ścieżce pielgrzymki spoty-
ka innych pątników. Z niektórymi 
idącymi tą samą drogą nawiązują 
się przyjaźnie, pomimo niezna-
jomości języka i różnicy wieku.  
W miejscowości Santhia spotkali-
śmy również Niemkę Ewę. Młoda 
niewiasta, stała się inspiracją do 
bardzo głębokich refleksji. Szcze-
gólnie dla żołnierzy pamiętają-
cych czasy Ludowego Wojska 
Polskiego. Idąc z nią wspólną 
drogą, rozmyślasz, że jeszcze 35 
lat temu w PRL-u mówiono ci, że 
mieszkańcy RFN to wrogowie, 
których na wypadek wojny trzeba 
unicestwić. Pamiętasz, jak jako 
młody oficer LWP, ćwiczyłeś na 
„wrogów” uderzenie rakietowo-
jądrowe. Dziś, zdumiony jak Bóg 
pokierował twoimi losami, zada-
jesz pytanie: jakie	 człowiek	 ma	
prawo	do	zabijania	innych	ludzi? 
Są to smutne refleksje. Gdyby ra-
kiety zostały wystrzelone, Ewy by 
nie było na świecie, nie pielgrzy-
mowałaby z nami do Rzymu. 

Kolejne dni pielgrzymki 
przebiegały przez tereny wybit-
nie rolnicze, gdzie wysoka kultura 
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upraw zboża i kukurydzy wzbu-
dza podziw i szacunek dla pracy 
rąk rolników włoskich. Ciekawym 
rejonem rolniczym są okolice 
Vercelli, słynące jako największe 
w Europie zagłębie upraw ryżu. 
Samo miasto w okresie intensyw-
nego nawadniania pól ryżowych 
wygląda z powietrza jak wyspa 
na tle błękitu wody. Trasa prowa-
dzi czasami po groblach, wśród 
rozlewisk wody między rzędami 
tego zboża. Oprócz ryżu tereny te 
są siedliskiem mnóstwa ptaków  
i zwierząt wodnych oraz nieod-
łącznych komarów. Komary  
i gorące lipcowe noce utrudnia-
ją odpoczynek wszystkim piel-
grzymom, bez względu na na-
rodowość i grupę krwi. Trzeba 
nadmienić, że praktycznie każda 
większa miejscowość na tej trasie 
jest siedzibą biskupa i posiada ka-
tedrę wybudowaną we wczesnym 
średniowieczu (we Włoszech jest 

ponad pięciokrotnie więcej diece-
zji niż w Polsce). 

Sanktuarium wśród pół i św. 
Augustyn

Po opuszczeniu pól ry-
żowych, za Vercelli wchodzi się  
w rejony nawadnianych upraw 
kukurydzy. Nie wiemy tylko, czy 
wielkość tych roślin dochodzą-
cych do 3 metrów wynika z ilości 
dostarczanej im wody czy może 
jest efektem inżynierii genetycz-
nej. Faktem jest, że w tym kra-
jobrazie ujmująco prezentuje się 
Sanktuarium Madonna Della Boz-
zola pod Garlasco. Pięknie utrzy-
mana świątynia wraz z obiektami, 
które służą również jako budynki 
dla wakacyjnych kolonii, świad-
czą o tym, że i młodych ludzi 
można przyciągnąć do Kościoła. 

Wyjątkowe spotkanie w Północnych Włoszech
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Idąc w kierunku Piacen-
zy, przechodziliśmy przez, jedną  
z kilku pereł na szlaku – Pavię. 
Miasto nasiąknięte duchem cza-
su. W nim to znajdują się bowiem: 
miejsce spoczynku wielkiego – fi-
lozofa, teologa i mistyka Kościoła 
św. Augustyna (Bazylika Św. Pie-
tro in Ciel d’Oro), miejsce korona-
cji królów Lombardii (Bazylika św. 
Michała), czczona kultem figu-
ra Matki Bożej w bazylice Santa 
Maria del Carmine oraz renesan-
sowa katedra (trzecia pod wzglę-
dem wielkości we Włoszech) pod 
wezwaniem św. Stefana i Santa 
Maria del Popolo. 

Swoistą atrakcją na piel-
grzymim szlaku jest możliwość 
przepłynięcia promem kilkunastu 
kilometrów po rzece Pad mię-
dzy Orio Litta a Piacenzą. Skra-
ca to trasę o kolejne kilkanaście 
kilometrów. Nam nie było jednak 
dane tego zakosztować. Bowiem 
dzień wcześniej prom uległ awa-
rii. Dzięki temu wędrując drogą 
okrężną do Piacenzy po wałach 
rzeki Pad, mogliśmy się dokładnie 
przyjrzeć, jakie potężne budowle 
ziemne wzniesiono, aby zabez-
pieczyć się przed wylewami rzeki 
mniejszej od naszego Bugu. Dłu-
ga trasa spowodowała jednak, że 
wspaniałe zabytki Piacenzy z jej 
romańską katedrą mogliśmy oglą-
dać jedynie z zewnątrz… c.d.n. 

 W ubiegłym roku trzej piel-
grzymi, autorzy powyższego artyku-
łu kroczyli pieszo z Saint-Jean-Pied-
de-Port we Francji do hiszpańskiego 
Santiago de Compostela. Plonem 
tej wędrówki jest książka Camino	–	

Bądź	wierny	–	Idź. Książkę opatrzył 
słowem wstępnym biskup polowy 
WP Józef Guzdek. Na camino „przy-
padek jakubowy” sprawił, iż pielgrzy-
mi wojskowi zetknęli się z pielgrzy-
mami ze Świętej Góry – księdzem 
Michałem Kuligiem oraz Krzysz-
tofem Fekeczem. O tym również 

można przeczytać w tej publikacji. 
Redakcja „Świętogórskiej Róży Du-
chownej” poleca tę niezwykle intere-
sującą książkę, bogato ilustrowaną, 
wszystkim, którzy jeszcze nie zdecy-
dowali się, gdzie wyruszyć w drogę. 
A to droga niezwykła. Można zna-
leźć na niej odpowiedzi na pytania 
o sens życia – czyli drogi. Jak napi-
sał bp Guzdek: lektura	tej	publikacji	
ubogaci	 Czytelników	 i	 pomoże	 im	
odbyć	duchową	pielgrzymkę	ze św. 
Jakubem na spotkanie z Bogiem.

Kontakt	dla	osób	zainteresowanych:	
lukaszstefaniak@poczta.fm, 
501	396	550.
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Gość, czy Gospodarz?

Do refleksji

 Kogo my współcześnie 
uznajemy za gościa? Nowocze-
sny człowiek, żyjący „dziś”, po-
sługujący się Internetem, ma pro-
blem, z którego bardzo często, 
nie zdaje sobie sprawy. Bowiem 
wyszukiwarka (np. google) wska-
zuje na konkretne tytuły: „Gość 
Niedzielny”, Gość	 Radia	 ZET, 
Gość	 Wydarzeń	 itd. Mało który  
z szukających, zagłębia się w źró-
dłosłów, a jest on bogaty.

Zgodnie z przekazami 
etymologicznymi, gość to istota 
obca, inna od otaczającej ją rze-
czywistości. Jednak w zależno-
ści od języka, słowo to posiada 
różną konotację. I tak już sama 
mater	 lingua określa dwuznacz-
nie kim jest gość. W języku ła-
cińskim występuje słowo hostis	
(obcy, wróg, przeciwnik), jak rów-
nież bliskoznaczne hospes (gość, 
gospodarz, przyjaciel). Od tego 
drugiego wywodzi się hospitali-
tas, a więc gościnność. W języku 
polskim występuje słowo coraz 
rzadziej używane, a mianowicie 
gościniec. I tutaj znajdujemy dwo-
jakiego rodzaju znaczenie. Po 
pierwsze gościniec to „bita dro-
ga”, po drugie zaś to wyprawka 
na podróż, w drogę (np. dla gości 
weselnych). W kulturze słowiań-
skiej słowa „gość” i „droga”, są ze 
sobą powiązane. Zatem gość to 
ten, który jest: zewnętrzny, nie-
znajomy, przybysz – ten, który 
jest w drodze.

Kiedy zgłębimy sens „bycia 
w drodze” – „bycia gościem”. To 
zauważymy, iż gość to ten, który 
mija różne miejsca. Powiadamy: 
„przemijająca droga była cieka-
wa”. Rzadziej jednak zdajemy so-
bie sprawę, iż bycie w drodze od-
nosi się również do przemijania 
czasu. Chociaż często mówimy: 
„droga przeminęła szczęśliwie”. 
Święty Paweł w Liście do Hebraj-
czyków, za synonim gościa uka-
zuje pielgrzyma. Pielgrzym z na-
tury to ten, który jest niepewny. To 
ten, który przebywa na obcej zie-
mi, z dala od swoich – zapewnia-
jących poczucie bezpieczeństwa. 
On wie, że jego los, nie spoczywa 
w jego rękach. On jest świadom, 
że jego egzystencja zależy od in-
nych. Liczy na gościnność, będąc 
daleko od ojczyzny.

Mając to na uwadze zadaj-
my pytanie: kim jest współczesny 
człowiek – gościem, czy gospo-
darzem? 

Żyjąc w XXI wieku, co dzień 
stajemy przed różnymi dylemata-
mi, musimy toczyć wewnętrzną 
batalię. Nasze sumienia muszą 
odnieść posiadany porządek 
prawd i wartości, do lansowanego 
konsumpcjonistycznego modelu. 
Jak mówił bł. Jan Paweł II, jest 
to nasze codzienne Westerplatte. 
Często zapominamy, iż musimy 
zachować harmonię pomiędzy 
„być” i „mieć”, że jeżeli zwycięży 
„samo mieć”, wówczas może-
my przegrać człowieczeństwo. 
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Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:  

6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości: 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00

Promowane wzory kulturowe 
sprawiają, iż coraz częściej współ-
czesny człowiek czuje się posia-
daczem, gospodarzem. Jeżeli 
poszedł drogą „mieć”, to bardzo 
często uważa się za boga. Sądzi, 
iż jego granice czasu i przestrzeni 
nie dotyczą. Buduje nowe wieże 
Babel. Dlaczego tak się dzieje? 
Wydaje się, iż współczesny czło-
wiek, zapomniał, że jest gościem 
na tej ziemi. Nie myśli on o swoim 
człowieczeństwie, o swojej ma-
terialności i skończoności. Czuje 

się bogiem świata swego i panem 
własnego miejsca. 

A czy my stawiamy pyta-
nie, czy jesteśmy gośćmi, czy 
gospodarzami tej ziemi? Któż  
z nas myśli o swym końcu? O tej 
niepojętej tajemnicy przez czło-
wieka, gdy ciało więdnie, a duch 
trwa. Niestety – nie zawsze żyje. 
Szczęśliwie żyją tylko Ci, którzy: 
W	wierze	pomarli	 (…)	uznawszy	
siebie	za	gości	 i	pielgrzymów	na	
tej	ziem	(Hbr 11,13).

NABOŻEŃSTWO LISTOPADOWE
WYMIENIANKI - MODLITWA ZA ZMARŁYCH

w dni powszednie o godz. 18.30
w niedziele o godz. 16.30

 Wymienianki przyjmujemy w zakrystii, na furcie i pocztą.
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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

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
godz. 18.30 – różaniec wynagradzający  

                     Najświętszemu Sercu Maryi
            godz. 19.00 – Msza Święta

              i Procesja Maryjna

SPOTKANIA
DLA DZIECI

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

SPOTKANIA GRUPY 
ORATORIUM DOROSŁYCH

 w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego
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KOLEJNE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 ROKU
Elżbieta Fekecz

JEDNOZNACZNA NAZWA NA 
PARAGONIE FISKALNYM

Z dniem 1 kwietnia 2013 
roku weszło w życie rozporządze-
nie Ministra Finansów w sprawie 
kas rejestrujących (Dz. U poz. 
363) i zgodnie z zawartym w nim 
par. 8 ust. 1 pkt 6 paragon fiskal-
ny powinien zawierać nazwę to-
waru lub usługi, pozwalającą na 
jednoznaczną ich identyfikację. 
No i jak zawsze w takich przeło-
mowych momentach pojawia się 
wiele pytań i wątpliwości, co to 
znaczy? Jest to bardzo mocno 
związane z asortymentem towa-
rów i usług, jakie ma do zaofe-
rowania podatnik. Należy jednak 
pamiętać, że ilość znaków dla 
nazwy towarów w kasie musi być 
nie mniejsza niż 12 i co ważne 
przepisy nie wykluczają stosowa-
nia skrótów w ich oznaczaniu. No  
i teraz sprawa trochę się kompli-
kuje, bowiem podatnicy użytkują-
cy kasy, które nie posiadają możli-
wości technicznych dla spełnienia 
wymagań „jednoznacznej identy-
fikacji towaru lub usługi” stosują 
te przepisy odpowiednio, tzn. 
stosują obowiązujący przepis 
z uwzględnieniem możliwości 
technicznych posiadanej kasy. 
W tej sytuacji stosowana przez 
podatnika kasa fiskalna i jej moż-
liwości techniczne, mogą mieć 
wpływ na identyfikację towarów 
i usług, bowiem brak możliwości 
technicznych dla wcześniej ku-
pionych kas, zmusi podatnika do 

prowadzenia mniej szczegółowej 
identyfikacji towarów i usług. Bę-
dzie to spowodowane dostoso-
waniem tej identyfikacji do możli-
wości technicznych posiadanych 
kas rejestrujących. Podatnicy, 
prowadzący działalność gospo-
darczą na szerszą skalę wykorzy-
stują do jej prowadzenia drukarki 
fiskalne, a podatnicy prowadzący 
działalność na małą skalę wyko-
rzystują proste kasy rejestrujące. 
W takich przypadkach podatni-
cy nie powinni mieć problemów  
z jednoznaczną identyfikacją  
i podatnik nie będzie musiał „od-
powiednio” stosować przepisu 
tego rozporządzenia.
 Może jednak pojawić się 
problem wtedy, gdy podatnik bę-
dzie posiadał większy asortyment 
towarów aniżeli liczba dostępnych 
pozycji w bazie towarowej posia-
danej kasy fiskalnej. No i właśnie 
w takim momencie podatnik bę-
dzie mógł zastosować w swo-
jej działalności przepis mówiący  
o jednoznacznym identyfiko-
waniu towarów odpowiednio, 
czyli podatnik będzie starał się 
dostosować nazewnictwo posia-
danego towaru do liczby dostęp-
nych pozycji w bazie towarowej 
posiadanej kasy. W tej sytuacji 
podatnik taki zapewni mniejszy 
poziom szczegółowości nazwy to-
warów na paragonie. Chcę uspo-
koić wielu z Państwa, bowiem  
w oparciu o nowe rozporządzenie 
z dnia 14 marca 2013 roku, od-
powiednie dostosowanie nazwy 
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towaru do specyfiki prowadzonej 
działalności gospodarczej nie bę-
dzie powodowało konieczności 
wymiany posiadanej przez po-
datnika kasy fiskalnej, jak rów-
nież nie będzie też powodowało 
konieczności zaopatrywania się  
w dodatkowe urządzenia ułatwia-
jące jednoznaczną identyfikację 
towarów lub usług. Tak więc par. 
36 tego rozporządzenia z 2013 
roku, pozwala podatnikom sto-
sować ten przepis odpowiednio 
tj. zgodnie z technicznymi moż-
liwościami wykorzystywanych  
w swojej działalności kas reje-
strujących.

Podatnicy nie są zatem 
zmuszeni z tego tytułu wymieniać 
„starych” kas na nowe, gdyż brak 
odpowiednich możliwości tech-
nicznych w „starych” kasach nie 
wyklucza ich stosowania dla roz-
liczeń podatkowych, a podatnik 
sam może zdecydować o wymia-
nie kasy starej na nową.
 Ponieważ przepisy są tak 
sformułowane, że aby je zrozu-
mieć konieczne i niezbędne są 
wyjaśnienia Ministra Finansów, 
bo dopiero wtedy możemy się 
zorientować co ustawodawca 
miał na myśli. Ale jak się okazuje 
podanie takich wyjaśnień przez 
Ministra Finansów dla nas po-
datników nie jest prostą sprawą, 
bowiem pierwsza interpretacja 
pojawiła się 5 czerwca 2013 roku, 
a druga (nie mamy gwarancji, że 
ostateczna) zupełnie inna 9 sierp-
nia 2013 roku. 

Poniżej podam najważ-
niejsze wnioski wynikające  
z pisma Ministra Finansów z 9 
sierpnia 2013 roku:

1/ Podatnik nie powinien „identy-
fikować towarów” używając tylko 
oznaczeń grup towarów takich 
jak: nabiał, pieczywo, warzywa.
2/ Wymóg „jednoznaczności” 
spełnia takie nazewnictwo towa-
ru, które określa jaki towar zo-
stał sprzedany (czyli nazwy typu: 
pomidor, ser żółty, mleko, bułka, 
piwo).
3/ Podatnik może stosować taką 
samą nazwę towaru (np. pomi-
dory) także wtedy, gdy w swojej 
ofercie ma kilka gatunków lub ty-
pów tego towaru w różnej cenie. 
UWAGA! Wyjątkiem jest sytu-
acja, gdy towary te są opodat-
kowane różnymi stawkami po-
datku VAT.
4/ W przypadku świadczenia 
usług złożonych, podatnik może 
oznaczać usługi nazwami używa-
nymi w cenniku usług, np. bukiet 
ślubny, dekoracja sali, dekoracja 
samochodu itp.
5/ Podatnik nie musi stosować 
rozbudowanego nazewnictwa 
towarów, informującego o produ-
cencie, objętości, pojemności i in-
nych parametrach.
6/ Podatnik ma prawo mniej 
szczegółowo identyfikować towa-
ry i usługi, jeżeli kasa ma ograni-
czone możliwości techniczne.
7/ Podatnik może dostosować 
używane nazewnictwo do liczby 
dostępnych pozycji w bazie towa-
rowej kasy.
8/ Podatnik nie ma obowiązku wy-
miany dotychczas stosowanych 
kas, nawet jeżeli nie umożliwia-
ją one dokonania jednoznacznej 
identyfikacji towarów i usług.

M u s i m y  z d a w a ć  s o -
bie sprawę z tego, że paragon 
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fiskalny, który otrzymujemy robiąc 
zakupy, spełnia kilka ważnych 
funkcji dla nas konsumentów: 
kontrolną, ochronną i informacyj-
ną. Dlatego właśnie powinien on 
zawierać dane pozwalające na 
jednoznaczne identyfikowanie to-
warów i usług. Jeśli w przyszłości 
okaże się, że powinniśmy z róż-
nych względów kupić nową kasę, 
to proszę zastanowić się nad tym, 
która z oferowanych kas najlepiej 
będzie nadawała się do specyfiki 
naszej działalności. 

Bardzo żałuję, że nikt z Mi-
nisterstwa Finansów nie uprzedził 
nas o tym wcześniej, że planowa-
na jest zmiana rozporządzenia  
o kasach rejestrujących. Na po-
czątku tego roku bardzo duża 
grupa podatników musiała za-
opatrzyć się w nowe kasy fiskal-
ne. Sądzę, że wielu z nich mając 
taką wiedzę, kupiłoby zupełnie 
inne kasy fiskalne, które bardziej 
szczegółowo identyfikowałyby to-
wary na paragonach fiskalnych.
 

ZMIANY W URLOPACH WY-
CHOWAWCZYCH OD 1 PAŹ-
DZIERNIKA 2013 ROKU

Nowelizacja Kodeksu Pra-
cy z 26 lipca 2013 roku wprowa-
dziła nowy podział wymiaru urlo-
pów wychowawczych pomiędzy 
rodziców (zasady te stosuje się 
analogicznie do opiekunów) 
dziecka. Zmiana ta ma zachęcić 
drugiego rodzica do opieki nad 
dzieckiem, bo jeśli nie skorzysta 
on z uprawnienia do jednomie-
sięcznego urlopu wychowawcze-
go, to wymiar tego urlopu zostanie 

automatycznie skrócony o jeden 
miesiąc. Wymiar urlopu jest 
ustalany w miesiącach i wynosi 
36 miesięcy. Matce dziecka lub 
ojcu będzie przysługiwać jeden 
miesiąc urlopu przeznaczony 
tylko dla jednego z rodziców.  
O tę część urlopu będzie skraca-
ny urlop drugiego rodzica, ozna-
cza to, iż maksymalny wymiar 
urlopu drugiego rodzica będzie 
wynosił 35 miesięcy. Jeśli drugi  
z rodziców nie wykorzysta przy-
padającego na niego jednego 
miesiąca tego urlopu, to nie bę-
dzie on mógł przejść na drugie-
go z rodziców. Urlop taki będzie 
przyznany na:
1/ dziecko do ukończenia przez 
nie 5 roku życia (urlop podstawo-
wy)
2/ dziecko do ukończenia przez 
nie 18 lat, jeśli rodzicowi przy-
sługuje urlop wychowawczy na 
dziecko posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności.
Rodzic dziecka będzie miał 
prawo do pełnego urlopu wy-
chowawczego w wymiarze 36 
miesięcy tylko wtedy, gdy dru-
gi rodzic:
- nie żyje,
- jest pozbawiony władzy rodzi-
cielskiej,
- nie przysługuje mu władza ro-
dzicielska.
Reasumując, najważniejsze zmia-
ny, które wprowadza nowelizacja 
Kodeksu Pracy polegają na:
1/ możliwości skorzystania przez 
każdego z rodziców z 1 miesiąca 
urlopu wychowawczego przezna-
czonego tylko do jego wyłącznej 
dyspozycji,
2/ podzielenia urlopu wychowaw-
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czego maksymalnie na 5 części,
3/ skorzystania przez oboje rodzi-
ców z 4 miesięcy urlopu wycho-
wawczego jednocześnie. 

ZMIANY W URLOPACH MA-
CIERZYŃSKICH I RODZICIEL-
SKICH OD 17 CZERWCA 2013 
ROKU

Od 17 czerwca 2013 
roku pracodawca ma obowiązek 
udzielić pracownikowi, które-
mu urodziło się dziecko, łącznie 
rocznego urlopu macierzyńskie-
go i rodzicielskiego. Podstawowy 
urlop macierzyński przysługuje  
w wymiarze 20 tygodni i jest urlo-
pem obowiązkowym, korzysta 
z niego matka dziecka bez ko-
nieczności składania wniosku. 
Natomiast dodatkowy urlop ma-
cierzyński w wymiarze 6 tygodni  
i urlop rodzicielski w wymiarze 
26 tygodni są urlopami nieobo-
wiązkowymi. Nowym urlopem 
jest właśnie urlop rodzicielski, z 
którego może skorzystać matka 
dziecka, a także ojciec dziec-
ka lub oboje jednocześnie np. 
po 13 tygodni każdy z nich, lub 
mogą się nim dzielić. Urlop ten 
jest udzielany jednorazowo lub  
w 3 częściach, każda minimalnie 
po 8 tygodni. Pracownik może 
wystąpić od razu – najpóźniej 14 
dni po porodzie – o pełny wymiar 
dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego oraz urlopu rodzicielskiego  
w pełnym wymiarze. Można rów-
nież składać wniosek o udziele-
nie tego urlopu w częściach naj-
później na 14 dni przed rozpoczę-
ciem tego urlopu.

 Za czas urlopu rodziciel-
skiego pracownik ma prawo do 
zasiłku macierzyńskiego. Przy-
sługuje on w różnej wysokości. 
Zależy to od tego, kiedy pracow-
nik będzie się ubiegał o urlop ro-
dzicielski. 
1/ Jeżeli pracownik od razu wy-
stąpi do pracodawcy o dodatkowy 
urlop macierzyński i rodzicielski 
w pełnym wymiarze, to ma pra-
wo do zasiłku macierzyńskiego  
w wysokości 80% podstawy wy-
miaru zasiłku.
2/ Jeżeli pracownik będzie wy-
stępował o te urlopy oddzielnie, 
to wtedy za urlop macierzyński 
podstawowy i dodatkowy otrzyma 
100 % podstawy wymiaru zasiłku, 
natomiast za urlop rodzicielski 60 
% postawy wymiaru. 
Urlop rodzicielski przysługuje 
również rodzicom dzieci adopcyj-
nych.
W Kodeksie Pracy wprowadzono 
również inne zmiany dotyczące 
urlopów macierzyńskich:
1/ Pracownica może wystąpić 
jeszcze przed porodem o udzie-
lenie jej maksymalnie 6 tygodni 
urlopu macierzyńskiego.
2/ Wymiar urlopu macierzyńskie-
go wynosi 6 tygodni w przypad-
ku urodzenia jednego dziecka  
i 8 tygodni w przypadku urodzenia 
dwojga lub większej liczny dzieci.
3/ Z dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego oraz dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego pracownik może 
skorzystać w dwóch częściach 
(nie ma jednak takiego obowiąz-
ku). W takim przypadku druga 
część urlopu powinna przypadać 
bezpośrednio po pierwszej czę-
ści.
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4/ Pracownik występuje o udzie-
lenie dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego najpóźniej na 14 dni 
przed rozpoczęciem tego urlopu.
5/ Pracodawca może odmówić 
przyjęcia do pracy pracownika, 
który chce łączyć pracę z korzy-
staniem z urlopu macierzyńskiego  
w dwóch przypadkach – jeśli nie 
jest to możliwe ze względu na or-
ganizację pracy lub rodzaj pracy 
wykonywanej przez pracownika.
6/ Podjęcie pracy w czasie dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego 
następuje na wniosek pracowni-
ka składany najpóźniej na 14 dni 
przed podjęciem pracy.
7/ Pracownik łączący pracę z do-
datkowym urlopem macierzyń-
skim może pracować więcej niż 4 
godziny dziennie na dobę, np. 8 
lub 12 godzin na dobę, ponieważ 
nie ma ograniczenia dobowego 
wymiaru czasu pracy na 1/2eta-
tu.
8/ Urlop wychowawczy przysłu-

guje w wymiarze 3 lat nie później 
niż do ukończenia przez dziecko 
5 roku życia.
Kto może skorzystać z noweli-
zacji przepisów:
1/ rodzice dzieci urodzonych od 
17 czerwca 2013 roku. 
2/ rodzice dzieci, którzy na dzień 
wejścia w życie ustawy korzysta-
ją z urlopu macierzyńskiego.
3/ rodzice dzieci, którzy korzysta-
ją na dzień wejścia w życie usta-
wy z dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego. 
4/ rodziców dzieci urodzonych  
w 2013 roku. 

Osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, osoby  
z nimi współpracujące i osoby 
wykonujące umowę – zlecenie 
mogą skorzystać z zasiłku macie-
rzyńskiego wtedy, jeśli podlega-
ły ubezpieczeniu chorobowemu  
i opłacały składki w obowiązują-
cych terminach.
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Rozporządzenia	Ministra	Finansów	z	14	marca	2013	roku	w	sprawie	5.	
kas	rejestrujących Dz. U z 2013 r. poz. 363.
Wyjaśnienia	Ministerstwa	Finansów	dotyczące6.	  „jednoznacznej na-
zwy na paragonie fiskalnym”.

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

www.jozefzeidler.eu



11-13.10
DNI SKUPIENIA DLA RODZIN 

I PRZYJACIÓŁ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
ks. Leszek Woźnica COr

21-24.10 
REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

Kapłan świadkiem wiary
ks. dr  hab Piotr Ostański

25-27.10 
REKOLEKCJE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

ks. Leszek Woźnica COr

08-10.11 
REKOLEKCJE BIBLIJNE
o. Melchior Czoska OFM

12-15.11
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

ORGANIZOWANE PRZEZ KURIĘ METROPOLITALNĄ 
W POZNANIU

18-21.11
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

ORGANIZOWANE PRZEZ KURIĘ METROPOLITALNĄ 
W POZNANIU

25-28.11 
REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

Rekolekcje z bł. Janem Henrykiem Kardynałem Newmanem COr
ks. dr Adam Adamski COr

30.12-02.01
REKOLEKCJE DLA CZCICIELI MATKI BOŻEJ 
ŚWIĘTOGÓRSKIEJ I ŚWIĘTEGO FILIPA NERI

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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Jabłka zapiekane!

Rozmaitości
s. Weronika Plata BDNP

Kwaśne jabłka umyć, wysuszyć  
i wydrążyć gniazda nasienne.

Do otworów dodać rodzynki  
i zalać miodem.

Zapiekać ok. 6 min. aż jabłko będzie miękkie.

Podawać na deser.

Smacznego!



- 64 -

ŚWIĘTY CHARBEL MAKHLOUF 
PUSTELNIK Z LIBANU 

NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

10.00 początek spotkania w Auli sługi Bożego ks. Wawrzyńca kuśniaka cOr

19.00 msza Święta w bazylice

20.00 Adoracja Najświętszego sakramentu 

 - modlitwa o uzdrowienie przez wstawiennictwo św. charbela 

 - błogosławieństwo Najświętszym sakramentem

 - namaszczenie olejem św. charbela

rekolekcje prowadzi:

ks. prałat jarosław cielecki
dyrektor VaTican serVice news z rzymu

12 października 2013 r.

szczegóły spotkania www.filipini.gostyn.pl

نيمآ نيمآ


