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Dzień Bożego Narodzenia jest najbardziej promiennym dniem roku, 
ponieważ w tym dniu 

wspominamy początek drogi, jaką rozpoczął z nami Bóg.

                                        Ojciec Święty Franciszek

Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej!

W  imieniu Kongregacji Księży i Braci Filipinów Świętogórskich składam 
najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożego Błogosławieństwa i opieki 
Matki Najświętszej Róży Duchownej. Ten piękny czas niech będzie dla 
wszystkich okazją, aby raz jeszcze rozpocząć wspólną drogę z Jezusem. 
Świat, w którym żyjemy na co dzień niesie ze sobą tyle mroku i niepokoju, 
a wszyscy potrzebujemy nowej nadziei i światła na to, co przed nami  
– światła, które jest słońcem nieznającym zachodu.

Otwierajmy się zatem na Jezusa, który rodząc się w betlejemskiej szopie 
nie rości sobie prawa do niczego poza miłością w sercu człowieka. Wtedy 
nikt nie dał Mu domu, my w prostocie i radości przyjmijmy Go na nowo, 
tak nas uczył Błogosławiony, a w najbliższym roku Święty Jan Paweł II: 
Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nie lękajcie się otworzyć 
Chrystusowi granic państw, systemów politycznych i ekonomicznych! 
Aby odnowić i umocnić wiarę w sobie, w rodzinie, w ojczyźnie  
i w Europie, słowa te musimy odczytać na nowo. Droga z Chrystusem 
zawsze wymaga przecież nowego spojrzenia i nowej siły. W przeciwnym 
razie, przestalibyśmy radośnie iść za Mistrzem, a znudzeni i duchowo 
zmęczeni patrzylibyśmy tylko z daleka i nie rozumielibyśmy Bożej Miłości, 
która przyjęta – także nasz świat przemienia i zbawia. 

Nowy Rok 2014, ogłoszony Rokiem Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin, niech będzie 
rozpromieniony światłem wiary – aby była żywa i owocnie, przemieniająca 
naszą rzeczywistość. 

	 	 	 Szczęść	Boże!
         

         Superior 
          

                                         ks. Marek Dudek COr

Święta Góra, Boże Narodzenie A.D. 2013
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Od Redakcji

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!
 W klimacie pięknego czasu, czasu przejścia z ciemności do 
światła, ze smutku do radości, z gniewu do wybaczenia, oddajemy  
w Wasze ręce kolejny numer „Świętogórskiej Róży Duchownej”. Życzymy 
sobie, aby artykuły zamieszczone w naszym sanktuaryjnym piśmie stały 
się dla każdego z Was pogłębieniem prawdy, która objawiła się w Noc 
Betlejemską. 
 W tym wydaniu przeczytamy m.in. rozważanie Małgorzaty 
Giermaziak o czasie, kiedy urodził się Zbawiciel. Ks. Adam Adamski 
COr w aktualnościach nakreślił nam postać bł. Edmunda Bojanowskiego, 
który zachwyca nas współczesnych swoim jakże trafnym podejściem 
do wychowania dzieci – temat, jakże ważny dla przyszłości Naszego 
Narodu. Postać Serdecznie Dobrego Człowieka jest szczególnie podkreślona 
w niniejszym wydaniu czasopisma, ze względu na rozpoczynający się 
Rok Błogosławionego Edmunda Bojanowiskego z okazji 200. Rocznicy 
Urodzin. 
 Siostra Mieczysława Pyśkiewicz w swoim artykule dzieli się  
z nami ważnymi spostrzeżeniami o Założycielu Zakonu Sióstr Służebniczek. 
Dzięki temu tekstowi będziemy mogli też jeszcze raz rozważyć homilię, 
którą wygłosił ks. abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański  
w Świętogórksiej Bazylice, podczas Inauguracji Roku Edmundowego w naszej 
Archidiecezji. 
 Zachęcamy również do zapoznania się z kolejną katechezą, tym 
razem, ks. Jacek Niesyto COr, nakreślił nam jak ważnym wydarzeniem 
jest moment wejścia Boga w ludzkie ciało. Dalej w Poradach duchowych, ks. 
Jacek zwraca uwagę na szczególną rolę miłości, jaka panowała w Świętej 
Rodzinie z Nazaretu. 
 W dziale autorytety mamy okazję poznać postać św. Barbary, 
której Ołtarz znajduje się w naszej Bazylice. Godny polecenia jest artykuł 
o duchowości maryjnej bł. Kardynała J.H. Newmana. Ks. Stanisław 
Gawlicki COr przybliża nam postać bł. Jana XXIII, który wraz z bł. Janem 
Pawłem II zostanie kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. Jak 
niekonwencjonalnie można przeżyć pielgrzymkę do Wiecznego Miasta, 
możemy przeczytać w artykule: Via Francigena. 
 Dalej przeczytamy także o radosnym wydarzeniu, jakim było 
przyjęcie stroju duchownego przez kl. Dawida Majdę COr. Z kolei ks. 
Leszek Woźnica COr pisze o tym, jak rozpoznać chorobę alkoholową, 
zanim całkowicie nie zniszczy ona człowieka i jego duchowość. 
 Jak można rozumieć tradycyjne kolędy w świetle nauczania 
papieża Franciszka, przybliży nam Łukasz Stefaniak. Ponieważ 
po świętach trzeba wrócić do mniej wzniosłych tematów, ale nie 
mniej ważnych dlatego nasza księgowa przybliży zmiany w prawie 
podatkowym. Na deser s. Elżbieta Sajdak zaprasza na klasztorne rurki  
z kremem. 
 Niech Dzieciątko Jezus, które rozświetla każdy mrok naszego życia, 
pomoże wszystkim Czytelnikom odkrywać radosne prawdy naszej wiary – 
również poprzez treści zapisane na kartkach naszego kwartalnika.

	 	 	ks.	Michał	Kulig	COr	wraz	z	Zespołem	Redakcyjnym
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Aktualności

ks. Adam Adamski COr

Bóg i Ojczyzna 
wychowanie wg bł. Edmunda Bojanowskiego 

Bł. Edmund Bojanowski 
jest postacią wyjątkową nie tyl-
ko, gdy patrzymy na Niego z per-
spektywy lat i znamy już dzieło 
oraz owoce Jego życia. Również 
wśród współczesnych sobie wiel-
kopolskich ziemian był on czło-
wiekiem niezwykłym. W XIX w. 
nastąpił wielki rozdźwięk między 
wierzącym ludem wsi a klasami 
wyższymi, które stopniowo ule-
gały racjonalizmowi i odwracały 
się od religii1. Chociaż Bojanow-
ski pochodził z tzw. wyższych 
warstw, to jednak nie porzucił 
wartości religijnych wyniesionych 
z domu rodzinnego. Tworzenie 
przez bł. Edmunda ochronek dla 
dzieci, miało nie tylko wyjść na 
przeciw potrzebom społecznym 
związanym z dziećmi pozbawia-
nymi opieki, ale przed wszystkim 
włączyć się w szersze dzieło od-
rodzenia moralnego społeczeń-
stwa. Warto przypomnieć sobie 
Jego idee pedagogiczne, zwłasz-
cza w kontekście współczesnych 
dyskusji na temat wychowania.

Chcąc najkrócej określić 
to, co ważne w wychowaniu we-
dług bł. E. Bojanowskiego, moż-
na wskazać na dwie podstawowe 
wartości, którymi są Bóg i Ojczy-
zna. Tym wartościom miało osta-
tecznie służyć zarówno wycho-
wanie społeczne, intelektualne 
i estetyczne jak i fizyczne oraz 

1  Zob. Z. Zieliński, Kościół Katolicki w Wielkim 
Księstwie Poznańskim w latach 1848-1865, 
Lublin 1973, s. 35.

zdrowotne, na które zwracał uwa-
gę Bojanowski w zakładanych 
przez siebie Ochronkach.

Dla bł. Edmunda Bojanow-
skiego celem wychowania była 
świętość, ponieważ jest ona reali-
zacją Bożego zamysłu w stosun-
ku do człowieka. Wychowanie re-
ligijne w ochronkach szło w parze 
z wychowaniem patriotycznym. 
Poprzez wychowanie patriotycz-
ne w ochronkach Bojanowski 
chciał wpływać na atmosferę i wy-
chowanie w polskich rodzinach. 
W czasach zaborów Bojanowski 
zwracała uwagę na to, że kryte-
rium życia narodu nie jest jego byt 
polityczny w postaci konkretnego 
państwa, ale właśnie realizacja 
planu wyznaczonego mu przez 
Boga. Dopiero sprzeniewierzenie 
się tej dziejowej misji może być 
znakiem unicestwienia narodu2. 
Postrzeganie racji bytu narodu 
w świetle jego odpowiedzialno-
ści przed Bogiem za wypełnienie 
swojej dziejowej misji, nie pozwa-
la zamykać się na innych, ani tym 
bardziej pogardzać nimi. 

Bojanowski jest też świa-
dom, że zwyczaje i obyczaje ludo-
we często były deprecjonowane 
przez inne środowiska, a nawet 
znajdowały się w pogardzie. Ape-
luje więc, by w procesie pedago-
gicznym dowartościować kulturę 
ludową. 

2  E. Bojanowski, Zbiór artykułów cz. I, s. 154 
nn, cyt. za:  A. Drożdż, Filozoficzne implikacje…, 
s. 70.
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JEZUS NIE URODZIŁ SIĘ W GRUDNIU
Małgorzata Giermaziak

Aktualności

 Rok temu zastanawialiśmy 
się, kiedy urodził się Chrystus. 
Wiemy, że nie urodził się 2013 lat 
temu, lecz od czterech do siedmiu 
lat wcześniej. Wiemy, że osobą 
winną temu całemu zamieszaniu 
jest mnich Dionizy Mały, który się 
pomylił w obliczeniach oraz fakt, 
że Rzymianie nie znali zera. Wie-
my również, że w czasie kiedy 
Jezus prawdopodobnie przyszedł 
na świat, na niebie działy się rze-
czy wyjątkowe. 

Wydaje się, że Bóg dawał 
znać światu o narodzinach Je-
zusa całym ciągiem niezwykłych 
zjawisk astronomicznych. Poja-
wienie się na niebie komety, wy-
buch Nowej (czyli pojawienie się 
nowej, niezwykle jasnej gwiaz-
dy), koniunkcja Jowisza i Wenus. 
Jowisz był uznawany za planetę 
królewską. Z kolei Wenus uwa-
żano za planetę płodności, co 
można było rozumieć jako zapo-
wiedź narodzin króla. Następnie 
koniunkcja Jowisza z gwiazdą, 
współcześnie nazywaną Regulus. 
W tamtych czasach Babilończycy 
nazywali ją Sharu, a Rzymianie 
Rex. Oba słowa oznaczają kró-
la. Królewska planeta łączyła się  
z królewską gwiazdą. Zwykle ko-
niunkcje Jowisza z Regulusem 
zdarzają się raz na dwanaście 
lat, ale w tym szczególnym cza-
sie koniunkcja powtórzyła się 
trzykrotnie w ciągu ośmiu miesię-
cy. Wszystkie te zjawiska miały 
miejsce w gwiazdozbiorze Lwa, 

symbolizującym naród żydowski. 
Na koniec doszło do ponownej 
koniunkcji Jowisza i Wenus. Pla-
nety były tak blisko siebie, że wy-
glądały jak jedno ciało niebieskie, 
a jednocześnie nie zasłaniały się. 
Dla obserwatora z Ziemi mogło to 
wyglądać tak, jakby na niebie roz-
błysła olbrzymia gwiazda. Zapisy 
w chińskich kronikach wspomina-
ją o tych wszystkich zjawiskach  
a symulacje komputerowe i mate-
matyczne obliczenia potwierdza-
ją je. 

Ale i tak nie znamy dokład-
nie roku narodzin Chrystusa. Ko-
lejną zagadką jest dzień i miesiąc 
przyjścia na świat Zbawiciela. Ża-
den z Ewangelistów nie określił 
dnia ani miesiąca narodzin Jezu-
sa. Tradycja Kościołów Wschod-
niego i Zachodniego, z małymi 
wyjątkami, przyjmuje zgodnie, 
że wydarzenie to miało miejsce  
w zimie. Nie wspomina natomiast 
o miesiącu i dniu narodzin. Kościół 
pierwotny sprawą tą, jako nieistot-
ną w zbawczym dziele Chrystu-
sa, nie zaprzątał sobie głowy. Do 
roku 138 w ogóle nie obchodzono 
świąt Bożego Narodzenia. Usta-
nowił je dopiero papież Telesfor, 
biskup Rzymu w latach 125–138, 
w formie świąt ruchomych. W III 
wieku Klemens Aleksandryjski 
wyznaczył Boże Narodzenie na 
19 kwietnia. Z czasem, święta te 
były obchodzone w terminach: 25 
grudnia, 6 stycznia, 25 marca, 19 
kwietnia, 20 maja, 17 listopada. 
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Bazylika Świętogórska - Tajemnica Narodzenia Chrystusa
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Każdy uważał, że jego termin jest 
tym właściwym. Po wielu spo-
rach, w połowie IV wieku, zgo-
dzono się na 25 grudnia – nie dla-
tego, że ta data była najbardziej 
prawdopodobna, ale dlatego, że 
była najbardziej dogodna dla Ko-
ścioła. Konieczność zwalczenia 
pogańskich świąt zimowych spo-
wodowała, że w IV stuleciu termin 
święta Bożego Narodzenia usta-
lono na ten właśnie dzień.

Według najbardziej roz-
powszechnionej  interpreta -
cji, ówcześni chrześcijanie nie 
znając faktycznej daty narodzin 
Chrystusa, celowo obrali tę datę 
jako symboliczną, jest to bowiem 
dzień przesilenia zimowego. 
Przesilenie zimowe, czyli najdłuż-
sza noc w roku (w tych czasach 
przypadała 24 grudnia) i następ-
ny dzień już odrobinę dłuższy od 
poprzedniego (czyli 25 grudnia). 

Dzień coraz dłuższy, noc coraz 
krótsza. Zwycięstwo światła nad 
ciemnością, symboliczne zwycię-
stwo dobra nad złem. Chodziło  
o to, by obchodzonemu w tym 
dniu w Rzymie pogańskiemu 
świętu narodzin boga Słońca, 
ustanowionemu jako święto pań-
stwowe przez cesarza Aureliana 
w III wieku, przeciwstawić naro-
dzenie Boga-Człowieka, Jezusa 
Chrystusa – Słońca sprawiedli-
wości (Mal 3,20), Światłości świa-
ta (J 8,12), Światła na oświecenie 
pogan (Łk 2,32). 

Zwolennicy innej hipote-
zy, uzasadniają wybór akurat tej 
daty Bożego Narodzenia przeko-
naniem, że poczęcie Chrystusa 
dokonało się 25 marca (Zwia-
stowanie NMP), zatem Jego na-
rodzenie winno mieć miejsce  
w dziewięć miesięcy później, czyli 
25 grudnia.
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Historycznie pierwszym 
wydarzeniem interesującym 
chrześcijan był fakt śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa. Fakt ten 
wprowadzał bowiem nową jakość 
życia ludzkiego oraz zmieniał 
bieg historii człowieka. Podane 
śladowe wzmianki w ewangeliach 
pozwoliły na przybliżone określe-
nie tej daty na podstawie zwycza-
jów i kultury żydowskiej. Biorąc 
pod uwagę datę przesilenia wio-
sennego w zależności od ruchu 
księżyca, kiedy to miała miejsce 
Pascha Chrystusa, dostosowa-
no ją do kalendarza słonecznego  
i umownie ustalono na 25 mar-
ca, choć trafiały się i inne terminy  
w okolicach tej daty. Była ona tym 
bardziej przekonująca, że pokry-
wała się z wiosennym przesile-
niem słońca (współcześnie mówi-
my o równonocy wiosennej, czyli 
zrównaniu długości dnia i nocy  
a przypada ona obecnie na dzień 
21 marca). Z racji astronomiczne-
go waloru, data ta była od daw-
na wskazywana przez uczonych 
żydowskich jako data stworzenia 
świata. Tym samym, stała się ona 
dla chrześcijan pewnym sym-
bolicznym punktem odniesienia 
dla dwóch kluczowych wydarzeń 
związanych z Chrystusem: Jego 
wcielenia oraz śmierci. Stosownie 
do tej daty, trzymając się natural-
nej miary czasu trwania ciąży, 
podawano dzień 25 grudnia jako 
dzień narodzin Jezusa. Dzień po-
częcia w czasie równonocy wio-
sennej a dzień przyjścia na świat 
w czasie przesilenia zimowego. 
Wszystko pasowało idealnie: 
symbolika dat oraz zjawisk astro-
nomicznych i czas trwania ciąży.

Skoro 25 grudnia jest datą 
umowną, to kiedy naprawdę uro-
dził się Chrystus? Z Ewangelii 
wiemy, że w czasie Jego naro-
dzin pasterze pilnowali swoich 
stad w nocy i „w polu”. Jest mało 
prawdopodobne, aby pasterze  
w porze deszczowej, charakte-
ryzującej się chłodem i opadami 
deszczu przebywali ze swoimi 
stadami na pastwiskach. Tem-
peratury w nocy w miesiącach 
zimowych potrafią w tym rejo-
nie spadać nawet poniżej zera, 
a czasami pojawiają się opady 
śniegu. Z różnych informacji do-
tyczących zwyczajów rolniczych 
w Palestynie w dawnych czasach 
wynika, że zwierzęta wypędzano 
na pastwiska w marcu, a z po-
czątkiem listopada znów je spę-
dzano. Przez całą zimę zwierzęta 
pozostawały pod dachem, w za-
grodach, a wraz z nimi i pasterze. 
Wiemy również, że Jezus urodził 
się w czasie nakazanego przez 
Rzymian spisu ludności. Jest ra-
czej mało prawdopodobne, aby 
urzędnicy cesarstwa zarządzali 
spis ludności na okres, który wy-
magał podróży w zimnie i desz-
czu. Rzymianie najczęściej wy-
znaczali spisy ludności na okres, 
który nie kolidował z pracami na 
roli. Najczęściej była to wczesna 
jesień, zaraz po żniwach.

Biblia nie podaje daty na-
rodzin Jezusa, ale można spróbo-
wać ją wydedukować z biblijnego 
kontekstu, w czym pomoże nam 
opis wizyty Marii u jej krewnej 
Elżbiety, matki Jana Chrzciciela. 
Ewangelie podają, że gdy Maria 
poczęła, Elżbieta była w szóstym 
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miesiącu ciąży. Wystarczy więc, 
że poznamy miesiąc, poczęcia 
Jana Chrzciciela, aby poznać 
miesiąc, w którym miało miejsce 
Zwiastowanie.

Mężem Elżbiety był Za-
chariasz, kapłan w świątyni  
w Jerozolimie. Wszyscy kapłani byli 
podzieleni na 24 oddziały (zmia-
ny), z których każdy pełnił służbę  
w świątyni przez tydzień. Każdy 
oddział rozpoczynał i kończył swo-
ją służbę w szabat. W tygodniach, 
w których przypadały święta ży-
dowskie, służyły wszystkie zmia-
ny. Pierwszy oddział zaczynał 
służbę w pierwszym tygodniu, 
pierwszego miesiąca według he-
brajskiego kalendarza (licząc od 
1-go dnia pierwszego miesiąca 
hebrajskiego Nissan – przełom 
marca i kwietnia). Drugi oddział 
służył w drugim tygodniu. W trze-
cim tygodniu wypadała Pascha  
i święto Przaśników, wtedy  
w świątyni służyły razem wszyst-
kie 24 oddziały. W czwartym ty-
godniu zaczynał służbę trzeci 
oddział kapłanów itd. Z Ewangelii 
św. Łukasza wiemy, że Zachariasz 
był „z oddziału Abiasza”. Zmia-
na Abiasza była ósma z kolei.  
Z tego wynika, że Zachariasz po-
sługiwał w świątyni w drugiej po-
łowie czerwca. Podczas służby 
w świątyni, anioł objawił mu, że 
jego żona urodzi mu syna, które-
go ma nazwać Jan: A gdy upły-
nęły dni jego posługi kapłańskiej, 
powrócił do swego domu. Potem 
żona jego poczęła i pozostawa-
ła w ukryciu przez pięć miesięcy 
(Ł 1, 23-24). W szóstym miesią-
cu miało miejsce Zwiastowanie: 

W szóstym miesiącu posłał Bóg 
anioła Gabriela do miasta w Ga-
lilei, zwanego Nazaret (Ł 1,26),  
w czasie którego Archanioł wyraź-
nie mówi: A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym 
miesiącu ta, która uchodzi za nie-
płodną (Ł 1,36). W dalszym ciągu 
czytamy, że Maria z pośpiechem 
udała się do Elżbiety. Jeśli teraz 
to wszystko policzymy, to może-
my otrzymać prawdopodobny ter-
min narodzin Jezusa:
– Narodziny Jana Chrzciciela: 
prawdopodobne poczęcie - ko-
niec czerwca + 9 miesięcy = prze-
łom marca i kwietnia. 
– Narodziny Jezusa: prawdo-
podobne poczęcie; (poczęcie 
Jana + 6 miesięcy) + 9 miesię-
cy = styczeń/luty + 9 miesięcy = 
wrzesień/październik. Lub licząc 
inaczej: przełom marca i kwietnia 
(narodziny Jana) + 6 miesięcy = 
przełom września i października.
W tym czasie pasterze mogli być 
jeszcze ze swoimi zwierzętami na 
pastwiskach, a również spis mógł 
się odbyć, ponieważ prace polo-
we były już o tej porze zakończo-
ne i Cesarstwo Rzymskie nic nie 
traciło.

Wszystkie ważne wyda-
rzenia z życia Chrystusa miały 
miejsce w czasie jakiegoś hebraj-
skiego święta. Śmierć nastąpiła  
w dniu Paschy, zmartwychwsta-
nie w dniu Pierwocin (czyli ofiaro-
wania Bogu pierwszych snopów 
zbóż, pierwszych płodów ziemi), 
a zesłanie Ducha Świętego na-
stąpiło w święto Pięćdziesiąt-
nicy. Logiczne jest, że również 
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narodzenie Pana powinno mieć 
miejsce w czasie jakiegoś świę-
ta. Ustaliliśmy, że Jezus mógł się 
urodzić na przełomie września  
i października. W hebrajskim ka-
lendarzu przypadał wtedy miesiąc 
Tiszri. W tym miesiącu przypada-
ły trzy święta: Trąbienia, Dzień 
Pojednania i Święto Namiotów 
(Szałasów). Najbardziej prawdo-
podobne jest, że Chrystus urodził 
się w Święto Namiotów. 

Nazwa Święta Szałasów, 
po hebrajsku Sukkot, brała się 
stąd, że tłumy Izraelitów przyby-
wały wówczas do świątyni jerozo-
limskiej i mieszkały przez siedem 
dni, gdzie się dało, często w sza-
łasach budowanych na ulicach 
Jerozolimy aż po Betlejem. Wy-
jaśnia to, dlaczego Betlejem było 
tak przepełnione, że Józef nie 
mógł znaleźć noclegu dla ciężar-
nej Marii. Żydzi nazywali to święto 
czasem wielkiej radości i Świętem 
Narodów. Tych właśnie słów użył 
anioł Gabriel, zapowiadając dzie-
wicy Marii, że urodzi Mesjasza: 
Oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem narodów 
świata (Ł 2,10). Apostoł Jan rów-
nież nawiązał do tego święta na 
początku swojej ewangelii: A Sło-
wo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas (J 1,14), jako że cza-
sownik „zamieszkać” (gr. eskeno-
sen) oznaczał dosłownie: rozbić 
namiot, zamieszkać w szałasie. 
Interlinearny przekład (tłumacze-
nie, w którym obok siebie znaj-
dują się: oryginał i tłumaczenie  
o charakterze dosłownym na dany 
język) oddaje to w ten sposób: 
I słowo ciałem stało się i rozbiło 

namiot wśród nas, i ujrzeliśmy 
chwałę jego, chwałę jako jedno-
rodzonego od Ojca, pełen łaski  
i prawdy (wydawnictwo Vocatio). 
Mogła to być aluzja do obchodów 
święta, którego symbolika za-
powiadała narodziny Mesjasza. 
Dodatkowym dowodem może 
być Psalm 118 zapowiadający 
przyjście Mesjasza: Błogosławio-
ny, który przychodzi w imię Pana, 
śpiewany przez Żydów w czasie 
Święta Namiotów. Wiele prze-
mawia za tym, że Jezus urodził 
się właśnie podczas tego święta, 
wypełniając jego symbolikę, po-
nieważ Żydzi od wieków w tym 
czasie oczekiwali przyjścia Me-
sjasza. Święto Namiotów trwało 
tydzień. Możemy więc przyjąć, 
że jeden z tych siedmiu dni jest 
dniem narodzin Chrystusa.

Nowy Testament był pi-
sany w większości przez Żydów 
i początkowo czytelnikami byli 
Żydzi. Dla nich data narodzin 
Mesjasza, przypadająca na czas 
Święta Namiotów mogła być 
oczywista. I z tego względu nie 
wymagała żadnych konkretnych  
i jasno sformułowanych zapisów 
w żadnej z Ewangelii. To my, 
żyjąc w innej kulturze, nie zwra-
camy na to uwagi i nie jesteśmy 
tego świadomi. 

Wydaje nam się trudny do 
zaakceptowania fakt, że dzień, 
miesiąc i rok, w którym Jezus 
przyszedł na świat, ginie w mroku 
dziejów. Że nie jesteśmy w stanie 
dokładnie określić terminu naro-
dzin Chrystusa, tylko świętujemy 
ten fakt w jakimś umownym ter-
minie. Jednak w tej tajemnicy tkwi 
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głęboki sens. Współczesny czło-
wiek zachłyśnięty potęgą swojego 
intelektu i swoich osiągnięć, nie 
jest w stanie wystawić swojemu 
Zbawicielowi metryki urodzenia. 
Wydaje się, że to nie tylko pro-
blem niekompletnych i niejasnych 
dla nas źródeł. Może to lekcja 

pokory? Może nasze „szkiełko 
i oko”, cała nasza wiedza i chęć 
zbiurokratyzowania i sformalizo-
wania wszystkiego jest niczym 
wobec Wszechmogącego. Bogu 
przecież nie jest potrzebny do-
wód osobisty i numer pesel.

BIBLIOGRAFIA:
1 Palla Alfred J., Jezus nie urodził się w grudniu, Wyd. Znaki czasu (ZC 12/08).
2 Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, wyd. II, Pallotinum, Poznań– 
Warszawa 1971. 
3 bopod.pl/teksty- człowieka- wierzącego-3 [dostęp: 6 VII 2013 r.]
4 Setkowicz P., Jak to było z narodzeniem Jezusa (w:) www.podprad.org [dostęp: 8 VII 2013 r.]
5 www.katolikwchicago.com [dostęp: 8 VII 2013 r.]
6 www.opoka.org.pl [dostęp: 9 VII 2013 r.]
7 www.sawanna-wroclaw.pl[dostęp: 10 VII 2013 r.]

Kołysanka Świętej Góry

Nad Świętą Górą w cichą noc kolędę szczęścia niesie wiatr
I serca nasze nucą z Nim pieśń uwielbienia nucą z Nim.

Lulaj Jezuniu lulaj nam na Świętej Górze jest Twój dom
Tu tron Twej matki Drogiej nam Róża Duchowna tron tu ma.

Lulaj nam, lulaj nam, lulaj nam – cichutko śpij

Za cudną Betlejemską noc, gdy słowo Ciałem stało się
Hymn uwielbienia ślemy dziś, za to żeś przyszedł na ten świat.

Lulaj Jezuniu…

Błogosław Jezu polski kraj jedność i miłość wśród nas stwórz
Nad losem kraju zlituj się zmęczonym sercom siłę daj.

Lulaj Jezuniu…
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Longina Szulc

O SPOTKANIU ZE 
ŚW. CHARBELEM 
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 
SŁÓW KILKA …

Z życia Sanktuarium

 W piękną jesienną sobotę, 
12 października, na Świętej Górze 
zaroiło się od ludzi, którzy przybyli 
do Gostynia z całej niemal Polski, 
aby uczestniczyć w niezwykłym 
spotkaniu ze św. Charbelem, ma-
ronickim mnichem i pustelnikiem 
z Libanu. Wraz z nim przybył, 
głoszący jego przesłanie, ks. Ja-
rosław Cielecki – dyrektor Waty-
kańskiego Serwisu Informacyjne-
go i autor filmu dokumentalnego 
Liban – Ziemia Świętych.

Do tego wydarzenia nasze 
Oratorium przygotowywało się 
duchowo i organizacyjnie, wespół 
z ks. Dariuszem Dąbrowskim, 
przez wiele miesięcy. Wszy-
scy oczekiwaliśmy na ten dzień  
z wielkim przejęciem, a jednocze-
śnie pokojem w sercach i pewno-
ścią, że nie my, ale sam Pan wy-
brał ten czas i to miejsce, aby za 
przyczyną o. Charbela Makhloufa 
– świętego niezwykłych cudów, 
znaków i uzdrowień, całkowicie 
oddanego Matce Bożej i zjedno-
czonego z Jezusem – umocnić 
naszą wiarę.

Pomysł zorganizowania 
jednodniowych rekolekcji, przy-
bliżających postać świętego, po-
łączonych z modlitwą o uzdro-

wienie i uwolnienie za jego przy-
czyną, zrodził się na początku 
roku, zapewne nie przypadkiem 
w Roku Wiary!

Jeszcze wtedy mało kto 
z nas słyszał o wielkim świętym 
pustelniku z Libanu i o ks. Jaro-
sławie Cieleckim, szerzącym jego 
kult nie tylko w Polsce, ale i w ca-
łej Europie.

A że w życiu ludzi wiary nie 
ma przypadków i zbiegów oko-
liczności przekonaliśmy się jako 
wspólnota zjednoczona na modli-
twie i prosząca Miłosiernego Boga 
i Świętogórską Różę Duchowną 
o pomoc dla młodego mężczyzny 
tracącego wiarę, cierpiącego od 
wielu lat na silną nerwicę lękową. 
Podczas trwania na modlitwie 
otrzymaliśmy pocztą e-mailową 
informację o mających się od-
być w Częstochowie (początek 
Wielkiego Postu) rekolekcjach 
prowadzonych przez ks. Jarosła-
wa Cieleckiego wraz z modlitwą 
o uzdrowienie i namaszczenie 
olejami św. Charbela. Otrzyma-
liśmy wtedy światło i zrozumie-
nie, że pomoc dla Wojciecha  
i jego rodziny przyjdzie właśnie na 
tych rekolekcjach… Przeciwności  
i przeszkody związane ze zreali-
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ks. Jarosław Cielecki prowadzi konferencję

zowaniem tego natchnienia były 
ogromne, ale Boże zwycięstwo i 
całkowite uzdrowienie Wojciecha 
przyćmiło wszystkie zmagania, 
a św. Charbel stał się odtąd pa-
tronem całej jego rodziny i domu, 
w którym odtąd spotykają się lu-
dzie na modlitwie, czytaniu Słowa 
Bożego, na rozmowach o Panu 
Bogu i Jego wielkiej miłości do 
człowieka.

Nie sposób teraz wymie-
nić wszystkich Bożych interwen-
cji, zadziwiających znaków i wy-
darzeń jakich doświadczaliśmy  
w naszej wspólnocie za przyczy-
na św. Charbela, modląc się do 
niego wraz z ks. Dariuszem, któ-
remu ten święty pustelnik, jak się 
okazało, był bliski już od dawna.

Wszystkie te nadzwyczaj-
ne okoliczności przyczyniły się 
niewątpliwie do podjęcia decyzji 
o rychłym zorganizowaniu reko-

lekcji z udziałem ks. Jarosława 
Cieleckiego na Świętej Górze  
w Gostyniu i tym samym rozsze-
rzeniu kultu jednego z najwięk-
szych „cudotwórców” pośród 
świętych Kościoła. Zamieszcze-
nie informacji o planowanym wy-
darzeniu spotkało się z olbrzymim 
zainteresowaniem i wywołało bu-
rzę telefonów.

Dla mnie, której przypa-
dła w udziale rola tworzenia listy 
uczestników, był to niewątpliwie 
czas osobistych rekolekcji, czas 
zyskany, czas Bożej łaski. Około 
dwóch tysięcy odebranych tele-
fonów, nawiązanych kontaktów  
i rozmów, w których doświadczy-
łam SPOTKANIA z drugim czło-
wiekiem, z jego trudem, brzemie-
niem i niemocą utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że to nie my, jako 
Oratorium, jesteśmy pomysło-
dawcami i organizatorami reko-
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lekcji. To sam Bóg, po raz kolejny 
posłużył się nami, marnymi na-
rzędziami, by dotykać swoją mi-
łością ran i boleści swoich dzieci, 
by podnosić, pocieszać i dawać 
nadzieję na zwycięstwo.
 Gdyby Aula Sługi Boże-
go ks. Wawrzyńca Kuśniaka na 
Świętej Górze mogła pomieścić 
dwa tysiące osób byłaby, w dniu 
12 października, wypełniona po 
same brzegi. Ze względów logi-
stycznych mogliśmy zapisać tyl-
ko 450 osób. Wszyscy pozostali 
chętni, nawet z odległych krań-
ców Polski, przybyli na wieczorną 

część rekolekcji do Bazyliki. Na 
początku sobotniego spotkania  
w Auli, nastąpiło wzajemne po-
witanie zebranych i modlitwa do 
Ducha Świętego.
 Ks. Cielecki poświęcił wi-
zerunek św. Charbela, w którego 
ramie zostały umieszczone reli-
kwie z kości świętego, z klasztoru 
w Annaya.

Wizerunkowi św. Charbe-
la towarzyszył obraz Matki Bo-
żej Pompejańskiej, przy którym  
w każdy piątkowy wieczór spotyka 
się wspólnota naszego Oratorium. 
Za przyczyną Królowej Różańca 

Błogosławieństwo olejem św. Charbela
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Świętego i przez Nowennę Pom-
pejańską wypraszamy bowiem 
wiele łask dla ludzi, za których się 
modlimy. Dużym zaskoczeniem 
była więc dla wszystkich informa-
cja, którą przekazał na wstępie 
ks. Jarosław o tym, że św. Char-
bel był wielkim czcicielem Matki 
Bożej z Pompei, a w jego pustel-
ni znajdował się Jej wizerunek. 
Uczestnicy części konferencyjnej 
spotkania z wielkim skupieniem 
słuchali ks. Cieleckiego, który 
niezwykle ciekawie opowiadał  
o Charbelu, o tym jaki był, jak żył, 
o fenomenie jego świętości. 

Do postaci św. Charbela ks. 
Cielecki bardzo przylgnął, szcze-
gólnie podczas swojej pracy nad 
filmem, który zrealizował w Liba-
nie dla Benedykta XVI, w związ-
ku z jego pielgrzymką do tego 
kraju. W Libanie ks. Cielecki miał 
sposobność spotkać się z ludź-
mi, którzy za przyczyną świętego 
mnicha, w niedalekiej przeszłości 
doświadczyli cudów uzdrowienia. 
Jedną z ich była Nauhad Al-Cha-
mi, Libanka, matka dziewięciorga 
dzieci, która w 1993 roku została 
jednostronnie sparaliżowana. Św. 
Charbel „zoperował” tę kobietę 
we śnie. Paraliż całkowicie ustą-
pił. Na jej szyi pozostały rany po 
zabiegu, szwy i nici chirurgiczne, 
a krwawe blizny widoczne są do 
dzisiaj, na znak tej cudownej Bo-
żej interwencji.

Ks. Jarosław niezwy -
kle poruszająco i z dużą pokorą 
opowiedział zebranym o swoim 
życiu i doświadczeniach życia ka-
płańskiego. Te związane są m.in  
z Niegowicią, jego rodzinną miej-

scowością, w której posługę wika-
riusza pełnił w latach 1948–1949 
ks. Karol Wojtyła. 
 Obaj spotkali się potem  
w Watykanie. W czasie pontyfika-
tu papieża Jana Pawła II jednym 
z zadań ks. Jarosława było spra-
wowanie opieki duchowej nad 
dziennikarzami, podróżującymi 
wraz z Ojcem Świętym. Od kilku 
lat ks. Jarosław propaguje rów-
nież obraz z wizerunkiem Matki 
Bożej Wniebowziętej z Niegowici, 
którą nazwał Matką Bożą Dobre-
go Początku.

Ks. Jarosław Cielecki jed-
ną z konferencji poświęcił te-
matyce zagrożeń duchowych  
i zniewoleń oraz dał wstrząsające 
świadectwo swoich przeżyć i du-
chowych doświadczeń w walce 
ze złym duchem i w walce o du-
sze ludzkie. Pomimo napiętego 
programu jednodniowych reko-
lekcji ks. Jarosław niestrudzenie 
posługiwał, cały czas serdecznie 
kontaktował się ze zgromadzo-
nymi. Spotkał się też osobiście, 
w klasztornej Sali Konarzewskie-
go, ze wspólnotą Oratorium, by 
nas wszystkich pobłogosławić, by 
słowami pełnymi mocy pokrzepić 
nasze serca, zwrócić uwagę na 
znaki czasu i dodać odwagi do 
walki oraz czynienia wszystkiego, 
co powie nam Jezus Chrystus, 
nasz jedyny Pan.

Wieczorną, otwartą część 
rekolekcji rozpoczęliśmy modli-
twą różańcową przed cudownym 
obrazem Świętogórskiej Róży 
Duchownej. Bazylikę wypełni-
ło ok. półtora tysiąca ludzi. Była 
Eucharystia sprawowana przez 
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MODLITWA DO ŚWIĘTEGO CHARBELA
Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności 
światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, 
a teraz przebywasz w chwale Nieba, wstawiaj się za nami. 
Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij 
wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.
Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed 
wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej 
codzienności.
Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga 
dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sy-
tuacjach po ludzku beznadziejnych.
Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą 
Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a 
przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości 
do życia wiecznego. Amen. 

ks. Jarosława Cieleckiego z ho-
milią, wieńczącą całodzienne 
spotkanie, a zaraz po niej modli-
twa uwielbienia przed Najświęt-
szym Sakramentem, połączona 
z modlitwą o uzdrowienie duszy 
i ciała przez wstawiennictwo św. 
Charbela. Na zakończenie ks. 
Jarosław Cielecki udzielił wszyst-
kim zebranym indywidualnego 
kapłańskiego błogosławieństwa  
i namaścił olejem pobłogosławio-
nym przy grobie św. Charbela. Ła-
ska spoczynku w Duchu Świętym 
dotknęła wiele osób. Oby ten stan 
pozostał w sercach na zawsze.

Wypełniona po same brze-
gi Świętogórska Bazylika, ob-
legane konfesjonały i masowe 
spowiedzi, gruba księga zapisa-
nych i złożonych w tym dniu na 
ołtarzu intencji, żywa modlitwa 
wspólnoty Kościoła, pieśń pełna 

mocy, wołanie o Ducha Świętego 
i tysiące wzniesionych w górę rąk 
– to obraz tego wieczoru. On po-
kazuje tęsknotę każdego człowie-
ka za Bogiem, za Jego miłością, 
za uzdrowieniem i błogosławie-
ństwem.

Bardzo potrzebujemy bli-
skiej więzi z Bogiem. Potrzebu-
jemy świętych, którzy są dla nas 
czytelnym znakiem niewidzialne-
go Boga, kochają nas, działają 
mocą Jego miłości. Św. Charbel 
uświadamia nam wszystkim i gło-
si całemu światu, że Bóg żyje po-
śród swego ludu, że jest miłością, 
celem i przewodnikiem dla zagu-
bionej ludzkości. On bardzo pra-
gnie, abyśmy zamieszkali w Jego 
Sercu, u źródła światła, i dojrze-
wali w Nim do miłości, świętości 
i Nieba.
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Umocnij wiarę naszą 

 
t.: ks. Dariusz Dąbrowski  

m.: ks. Mariusz Białkowski  
 

 
 
 

2. Głosie budzący sumienia ludu   
Pomóż wybierać świętość dziś nam.  
Drogi oświecaj światłem wiary,  
Którymi Chrystus chce nas prowadzić   

 
Ref.: Święty Szarbelu, umocnij wiarę naszą 

Tam gdzie panuje życia mrok  
I daj nam widzieć Boga moc  

  
3. Cedrów Libanu kadziło wonne  

Módl się za nami u nieba bram.  
Niech łaska Pana nas oczyszcza  
I już nadejdzie czas uzdrowienia  

 
 

KOLEJNE SPOTKANIE
Z MISYKAMI KOŚCIOŁA

28 lipca 2014 r. o godz. 18.00
w Bazylice Świętogórskiej

św. Benedykt, św. Filip Neri i św. Charbel

  www.filipini.gostyn.pl
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Parada świętych ulicami Gostynia

Sebastian Nowak

ŚWIĘCI ZWyCIĘżyLI W GoSTyNIu
 Już po raz drugi wyruszył 
w Gostyniu Marsz Wszystkich 
Świętych. Poprzedni został wy-
brany najlepszą inicjatywą ka-
tolicką roku w plebiscycie pn. 
Po prostu dobry pomysł zorga-
nizowanym przez Radio Emaus  
w Poznaniu. 

Redakcja Radia Emaus 
już po raz czwarty zorganizowała 
konkurs na najciekawszą inicjaty-
wę parafialną, który promuje cie-
kawe i niespotykane dotychczas 
pomysły na działalność, anga-
żującą parafian w życie swoich 
wspólnot. Przez rok na antenie 

Radia Emaus prezentowane były 
zgłoszone do konkursu inicjatywy 
z różnych parafii Archidiecezji Po-
znańskiej. Na zakończenie zwy-
cięzców wybrali radiosłuchacze. 
Najwięcej głosów (spośród 3168 
oddanych) zdobył Marsz Wszyst-
kich Świętych zorganizowany 
przez parafię św. Małgorzaty i pa-
rafię Najświętszej Maryi w Gosty-
niu (1580 głosów). Na kolejnych 
miejscach znalazły się Lektorat 
Języków Obcych prowadzony 
przez parafię pw. Bogarodzicy  
w Poznaniu (780 głosów), a na 
trzecim Kolacje postne organi-
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Boże, który widzisz, że upadamy wskutek własnej słabości, spraw 
łaskawie, aby przykłady świętych umocniły naszą miłość ku Tobie. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

bł. Janie Henryku Newmanie - módl się za nami!
bł. Karolino Kózko - módl się za nami!

bł. Edmundzie Bojanowski - módl się za nami!
bł. Janie Pawle II - módl się za nami!

św. Benedykcie Menni - módl się za nami!
św. Flilipie Neri - módl się za nami!

św. Faustyno Kowalska - módl się za nami!
św. Janie Boży - módl się za nami!

św. Ryszardzie Pampuri  - módl się za nami!
św. Stanisławie Kostko - módl się za nami! 

zowane przez parafię pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego w Po-
znaniu (361 głosów). Wręczenie 
nagród i pamiątkowych dyplomów 
odbyło się pod koniec paździer-
nika w siedzibie Radia Emaus  
w Poznaniu. 

Następnego dnia odby-
ła się w Gostyniu kolejna edycja 
tej katolickiej inicjatywy pod ha-
słem: HOLY WINS – Święty Zwy-
cięża. Dzieci, młodzież i dorośli  
w barwnych strojach wyruszyli  
w radosnej procesji z kościoła pw. 
św. Małgorzaty ulicami miasta na 
Świętą Górę. Kilkaset osób podą-
żyło razem z relikwiami świętych 
i błogosławionych, niosąc flagi, 
kolorowe transparenty i zdjęcia 
świętych. Nie zabrakło „Listów 
od świętych”, słodyczy dla dzie-
ci i muzyki, która była radosnym 
wyrazem przeżywania obcowa-
nia świętych. W otoczeniu rekon-
struktorów, którzy nieśli pochod-
nie, uczestnicy procesji udali się 

na cmentarz, gdzie odmówiono 
Litanię do Wszystkich Świętych, 
a następnie na Świętą Górę, 
gdzie odbyła się Msza Święta  
i uwielbienie przy muzyce zespo-
łu parafialnego z gostyńskiej fary.

 Holy Wins to alternatywa 
do pogańskiego święta Hallowe-
en, które coraz silniej zakorzenia 
się w naszej kulturze. Jednak nie 
ogranicza się to jedynie do krytyki 
pogańskiego zwyczaju, lecz jest 
wyjściem o krok dalej – świętowa-
niem tego dnia wraz ze wszystki-
mi świętymi. Marsz Wszystkich 
Świętych propaguje zupełnie od-
wrotne wartości niż Halloween. 
Są to radość, życie, światło i do-
broć, czyli cechy świętych. W ten 
październikowy wieczór w Gosty-
niu to święci byli w centrum za-
interesowania ze swoimi ideami, 
wartościami i wiarą i oby tak zo-
stało na cały rok. 
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kl. Dawid Majda COr

PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA 
BISKuPA DAMIANA BRyLA 
W BAZyLICE ŚWIĘToGÓRSKIEJ

W Kościele Katolickim do dnia 
dzisiejszego mamy zachowane 
trzy stopnie święceń:

1. Diakonat (z gr. sługa)

2. Prezbiterat (z gr. starszy)

3. Episkopat (z gr. opiekun)

Pełnię sakramentu kapłań-
stwa otrzymuje ksiądz, który zo-
stał mianowany przez samego 
Ojca Świętego na urząd biskupi. 
Podczas sakry – czyli udziela-
nia święceń biskupich, nominat 
zostaje konsekrowany przez mi-
nimum trzech ważnie wyświę-
conych biskupów poprzez gest 
włożenia rąk zaczerpnięty z Tra-
dycji Kościoła i Dziejów Apostol-
skich. Biskupi sprawują najwyż-
szą władzę w Kościele, czyli np. 
w przypadku Biskupa Ordynariu-
sza zarządzają daną diecezją, do 
której został posłany, Biskupi Po-
mocniczy mają wspierać Biskupa 
Diecezjalnego, a także sprawują 
inne funkcje jak np. praca w dy-
kasteriach Watykańskich. Biskup 
ma być tym, który poprzez przy-
kład życia, obronę doktryny wiary, 
i szczególna wieź z Chrystusem, 
doprowadzi powierzoną sobie 
owczarnie Bożą do upragnionego 
zbawienia.

Bardzo podniosłym i ważnym 
dla naszej Archidiecezji Poznań-

skiej był dzień 8 września 2013 
roku, kiedy to została udzielo-
na sakra biskupia ks. dr Damia-
nowi Brylowi, kapłanowi naszej 
Archidiecezji przez Metropolitę 
Poznańskiego ks. abp Stani-
sława Gądeckiego, oraz dwóch 
współkonsekratorów: ks. abpa 
Celestino Migliore – Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce i ks. bpa 
Zdzisława Fortuniaka – biskupa 
pomocniczego w Poznaniu.

Nowo wyświęcony ks. bp 
Damian Bryl przybył także na 
Świętą Górę, aby odprawić Mszę 
Świętą w barokowej Bazylice 
Świętogórskiej i zawierzyć Mat-
ce Bożej swoją posługę biskupią, 
którą rozpoczyna. Na zaprosze-
nie Kongregacji Oratorium św. 
Filipa Neri na Świętej Górze, 16 
października 2013 roku. Ksiądz 
Biskup przyjechał na tradycyjną, 
cotygodniową środową Nowennę 
do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy odprawianą o godz. 19.00. 
Mszy Św. przewodniczył bp Da-
mian Bryl, a koncelebrowali księ-
ża filipini oraz księża, którzy przy-
jechali z diecezji. Na początku tej 
Uroczystej Eucharystii, Księdza 
Biskupa przywitał w imieniu Kon-
gregacji Świętogórskiej o. supe-
rior Marek Dudek COr, w imieniu 
sióstr zakonnych pracujących na 
Świętej Górze i okolicy s. Mieczy-
sława BDNP, a także przywitali 
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ks. bp Damian Bryl po raz pierwszy w Bazylice Świętogórskiej

przedstawiciele duszpasterstw, 
które prowadzą księża filipini: 
Oratorium Dorosłych i Oratorium 
Dzieci. 

W swojej homilii wygłoszo-
nej podczas sprawowanej Mszy 
Świętej ks. bp Damian Bryl wyra-
ził bardzo entuzjastycznie swoją 
radość i zarazem zaskoczenie, 
kiedy zobaczył tak wielką liczbę 
ludzi wierzących przybyłych na 
tą Eucharystię, a także przyby-
wających regularnie na środowe 
nowenny, które się odbywają na 
Świętej Górze. W dalszej części 
swojego kazania zachęcał zgro-
madzonych ludzi do nieustan-
nej modlitwy, która jest osobową 
relacją z Bogiem. Mówił, aby po 
skończonych obowiązkach, po 
całym dniu pełnym zabiegania  
i hałasu, zatrzymać się i zwró-
cić swoje spojrzenie na Maryję,  
a przez Nią na Jezusa i oddać Mu 
całe swoje życie, codzienność,  
w ufnej modlitwie dziękczynienia 

i zawierzenia, która pomaga zna-
leźć człowiekowi ostoję wycisze-
nia i doskonałej miłości, którym 
jest Bóg. Na zakończenie ksiądz 
Biskup wyraził swoje podzięko-
wania i udzielił wszystkim zgro-
madzonym pasterskiego błogo-
sławieństwa. Eucharystia zakoń-
czyła się śpiewem pieśni Boże 
coś Polskę i zasłonięciem Cu-
downego Obrazu antyfoną Pod 
Twoją obronę. Uroczystą Mszę 
Św. oprawiła muzycznie Święto-
górska Orkiestra Dęta pod batutą 
Pana Piotra Kaczora.

Księdzu Biskupowi Damiano-
wi Brylowi życzymy obfitości po-
trzebnych łask Bożych, trwania 
zawsze przy Chrystusie i Jego 
Matce Maryi, życzliwości spotka-
nych na swojej posłudze biskupiej 
ludzi i jednocześnie zapewniamy 
o naszej modlitwie przed łaskami 
słynącym obrazem Świętogór-
skiej Róży Duchownej.
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s. Mieczysława Pyśkiewicz - służebniczka dębicka

INAuGuRACJA RoKu 
BŁoGoSŁAWIoNEGo EDMuNDA BoJANoWSKIEGo 
– ZAŁożyCIELA ZGRoMADZENIA SIÓSTR SŁużEBNICZEK

 Konferencja Episkopatu 
Polski podczas zebrania plenar-
nego we Wrocławiu w 2012 roku – 
na prośbę Federacji Zgromadzeń 
Sióstr Służebniczek NMP – pod-
jęła decyzję o tym, by rok 2014 
ogłosić Rokiem Błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego. 
 To z okazji 200. Rocznicy 
Urodzin swego Założyciela, Fe-
deracja Zgromadzeń Sióstr Słu-
żebniczek podjęła takie starania, 
pragnąc uczcić, wspomnieć i pro-
mować bł. Edmunda Bojanow-
skiego jako świadka wiary. Wła-
śnie w tym celu Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek (służebniczki 
starowiejskie, śląskie, dębickie, 
wielkopolskie) przy współpracy 
z parafiami, placówkami oświa-
towymi i opiekuńczo-wychowaw-
czymi, Rodzinami bł. Edmunda 
Bojanowskiego, a także z insty-
tucjami i osobami świeckimi po-
dejmować będą różne inicjaty-
wy: będą sympozja, konferencje, 
debaty, pielgrzymki, konkursy, 
oratoria, koncerty, nabożeństwa. 
Natomiast centralna uroczystość 
jubileuszowa będzie na zakoń-
czenie Roku Błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego tj. 15 
listopada 2014 roku, najpierw  
w Grabonogu, w miejscu urodze-
nia Założyciela, a następnie na 
Świętej Górze, w tym miejscu, 
gdzie wzrastał ten jeden z najpo-

bożniejszych, najpokorniejszych 
i najzasłużniejszych katolików 
Wielkopolski. Te wszystkie sta-
rania i podejmowane działania 
apostolskie będzie przenikać  
i ożywiać pragnienie uproszenia 
kanonizacji bł. Edmunda Boja-
nowskiego, naszego Założyciela 
– napisała w liście do sióstr M. 
Maksymilla Pliszka, Przełożona 
Generalna Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Dębickich. Rok 
Błogosławionego Edmunda Bo-
janowskiego trwać będzie od li-
stopada 2013 do listopada 2014 
roku. 
 Już 12 listopada br., w Se-
kretariacie Konferencji Episkopa-
tu Polski w Warszawie, odbyła się 
konferencja prasowa, podczas 
której Biskup Wojciech Polak, 
sekretarz generalny KEP, inaugu-
rując Rok Bł. Edmunda Bojanow-
skiego, życzył służebniczkom, by 
ten Rok przyczynił się do lepsze-
go poznania tej postaci, i by myśl 
bł. Edmunda Bojanowskiego 
mogła przeniknąć w nasze życie  
i naszą promocję ludzi świeckich. 
Błogosławiony to wielki świadek 
wiary, patriota i społecznik. Moż-
na jeszcze dodać, że Bł. Edmund 
Bojanowski to również wielki pe-
dagog i wychowawca oraz twórca 
ochronek wiejskich. 
 Inauguracja Roku Bło-
gosławionego Edmunda Boja-
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nowskiego odbyła się również  
w Świętogórskiej Bazylice, dnia 
13 listopada 2013 roku. Uroczy-
stej Mszy św. przewodniczył i ho-

milię wygłosił Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki Metropolita 
Poznański. Otwierając Rok Bł. 
Edmunda Bojanowskiego Arcybi-

Obraz bł. Edmunda Bojanowskiego - Słowacja
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Uroczystości w Bazylice Świętogórskiej

skup powiedział: W dniu dzisiej-
szym Opatrzność Boża pozwala 
nam tutaj – na Świętej Górze,  
w której w cieniu wzrastał – otwie-
rać ROK Bł. Edmunda Stanisława 
Bojanowskiego, Waszego kra-
janina z Grabonoga. W następ-
nych słowach homilii kaznodzieja 
przedstawił historię życia Boja-
nowskiego i jego działalność spo-
łeczną oraz postawił go jako wzór 
dla sióstr zakonnych i świeckich. 

 Rok Bł. Edmunda Boja-
nowskiego dla nas wszystkich 
będzie okazją, by jeszcze bar-
dziej poznać jego osobę, ducho-
wość i charyzmat i by – jak on 
– ten serdecznie dobry człowiek, 
Założyciel Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek, w swoich codzien-
nych działaniach kierować się 
głębokim pragnieniem serca; by 
wszyscy ludzie stali się uczestni-
kami odkupienia. 

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Otwarcie „Roku Edmunda 
Bojanowskiego”, 13.11.2013 r. abpa Stanisława Gądeckiego Me-
tropolity Poznańskiego – Święta Góra, Gostyń

 
 W dniu dzisiejszym Opatrzność pozwala nam tutaj – na Świętej 
Górze, w której cieniu wzrastał i dojrzewał – otwierać Rok bł. Edmun-
da Stanisława Bojanowskiego, Waszego krajanina z Grabonoga.
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 Bojanowski przyszedł na świat 14 listopada 1814 roku w Gra-
bonogu, w rodzinie ziemiańskiej, głęboko katolickiej i patriotycznej. 

Początki zapowiadają już kłopoty zdrowotne, z którymi Ed-
mund będzie borykał się przez całe życie. Gdy miał cztery lata ciężko 
zachorował. Lekarze nie ukrywali przed rodzicami, że stan dziecka 
jest beznadziejny. Kiedy pewnego wieczoru dziecko nie dawało już 
żadnego znaku życia (nawet na przyłożonym do jego ust zwiercia-
dle nie występowała najmniejsza para oddechu), wtedy jego matka 
klęknęła i skierowała gorące modlitwy do Matki Boskiej Gostyńskiej  
„o wskrzeszenie gasnącego dziecięcia”. Jej prośby zostały wysłucha-
ne. Kiedy wróciła do pokoju, zastała dziecko radosne, jakby obudzo-
ne ze snu. Z wdzięczności za cudowne uzdrowienie ofiarowała do 
kościoła świętogórskiego srebrne wotum w postaci oka Opatrzności, 
do dzisiaj obecne w tutejszym sanktuarium.

STUDIA

Ze względu na wątłe zdrowie uczył się w domu pod kierun-
kiem prywatnych nauczycieli a potem – w 1832 roku – udał się do 
Wrocławia. Tam uzupełniał najpierw braki edukacyjne, a jednocześnie 
korzystał – jako wolny słuchacz – z wykładów uniwersyteckich. Ma-
jąc zainteresowania humanistyczne i spore zdolności literackie, już  
w pierwszych latach studiów przetłumaczył i opublikował Pieśni serb-
skie, opatrując je obszernym wstępem poświęconym dziejom Serbii 
(1834), a rok później przetłumaczył Manfreda autorstwa Georga By-
rona (1835).

W okresie studiów uniwersyteckich przyszło mu przeżyć śmierć 
najbliższych. Najpierw matki, która od roku 1832 mieszkała razem  
z nim we Wrocławiu (30.08.1834). A następnie ojca, który odszedł  
z tego świata półtora roku po śmierci żony (23.03.1836). 

Po pomyślnym zakończeniu dwóch semestrów zmuszony był 
udać się w rodzinne strony w celu uregulowania spraw majątkowych, 
wskutek czego dopiero z początkiem marca 1836 roku znalazł się 
znów w Wrocławiu. 

Dalsze studia postanawia kontynuować w Berlinie. Tam pisze 
drobne teksty dla „Przyjaciela Ludu” oraz „Melitele”. Niestety, rów-
nież jego pobyt w Berlinie nie trwał długo z powodu choroby płuc, 
która przekreśliła jego karierę naukową. Choroba tak się wzmo-
gła, [...] że lekarze żadnej nadziei życia dłuższego nie czynili. Po-
byt jednak dwukrotny na kuracji u wód, w Bad Rainerz [Duszniki]  
i w kąpielach morskich, przywrócił mu sił nieco i życie przedłużył. 
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 Dnia 17 marca 1838 roku opuścił więc Uniwersytet Berliński,  
w wieku niecałych 24 lat. Wrócił do Księstwa Poznańskiego i zamiesz-
kał z przyrodnim bratem Teofilem Wilkońskim w Grabonogu. Tutaj 
rozpoczął się dla niego nowy okres życia. W tym czasie skoncentro-
wał się na trzech dziedzinach: oświacie ludu wiejskiego, wychowaniu  
i dziełach miłosierdzia.

 Środkiem rozpowszechniania oświaty stały się dla niego czytel-
nie w wiejskich szkołach podstawowych, a także jego własna biblioteka, 
z których korzystali nauczyciele z okolic Gostynia. W tym samym cza-
sie zajmował się badaniem folkloru wielkopolskiego; skrzętnie zapisy-
wał opowiadania, piosenki i przysłowia. Z czasem nie tylko wyróżniał 
się znajomością zwyczajów, tradycji wielkopolskich, ale ponadto tworzył 
„estetyczny obraz narodowego życia”.

Następnie przywiązywał szczególną wagę do wychowania mo-
ralnego najniższych warstw społecznych. Ten temat uważał za bardzo 
ważny dla Polaków żyjących w otoczeniu żywiołu niemieckiego. Dla jego 
realizacji posłużyły mu ochronki. Po wykładzie Augusta Cieszkowskiego 
– znanego filozofa i autora broszurki O Ochronach wiejskich – porusze-
ni słuchacze postanowili ufundować wzorcową ochronkę dla formowa-
nia przyszłych wychowawczyń. Taka ochronka powstała przy Kasynie  
w Gostyniu w 1845 roku. Dla tego dzieła Bojanowski zredagował Usta-
wy Domu Ochrony dla biednych dzieci w Gostyniu. Od wychowawczyń 
domagał się, aby łączyły w sobie zalety wychowawcze ze zrównoważo-
nym, łagodnym charakterem oraz zdrową moralnością.

Domagał się, aby dzieci były dobrze przygotowywane do ży-
cia wiejskiego i wdrożone do zdrowych obyczajów. Był przekonany, iż 
lepiej byłoby każdy kawałek chleba zanurzyć raczej w ich pocie, niż  
w ich łzach. Nade wszystko pragnął, by wychowanie opierało się na solid-
nym fundamencie religijnym, wychodził bowiem z założenia, że wymiar 
religijny i moralny stanowią podstawę każdego solidnego wychowania.  
Z tej racji domagał się, by – oprócz katechezy – dzieci uczestniczyły  
w codziennej Mszy świętej i nabożeństwach.

Oprócz oświaty Polacy potrzebowali również dzieł miłosierdzia. 
Na potrzebę tego rodzaju pomocy zwróciły uwagę katastrofy, jakie na-
wiedziły Wielkopolskę w tamtym okresie. Podczas epidemii cholery, 
kilkukrotnie nawiedzającej Wielkopolskę pod koniec pierwszej połowy 
XIX w., bez reszty oddał się opiece nad chorymi i sierotami. Poświęcił 
wszystkie swoje siły, służąc dotkniętym zarazą. Przynosił leki i zioła oraz 
pociechę i pokrzepienie, zachęcał do przyjmowania sakramentów, żar-
liwie modlił się w intencji chorych. Tam, gdzie nie zdołał wyrwać śmierci 
ciała – mówił ks. Gieburowski – wyrywał przynajmniej duszę z piekła. 
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Dnia 21 sierpnia 1849 otworzył w Gostyniu, w byłym Kasynie, 

Dom Miłosierdzia, do którego sprowadził – za zgodą biskupa poznań-
skiego – siostry szarytki. Zadaniem tego Domu była troska o chorych, 
wychowanie sierot i dzieci z miejskiego przedszkola. Oprócz tego 
Dom szkolił zawodowo dziewczęta, m.in. na wychowawczynie w po-
wstających ochronkach. 

Od pierwszej chwili istnienia Domu Miłosierdzia bł. Edmund 
stał się jego duszą. Mimo że formalnie był tylko sekretarzem, w rze-
czywistości stał się jego głównym opiekunem. Z pustymi rękoma, ale 
z sercem ufnym w miłosierdzie Boże poświęcił się zbieraniu potrzeb-
nych pieniędzy. Przemierzał okolice, pisał listy, znosił wiele krytyk  
i przykrości, aż wreszcie – w listopadzie 1851 – zakupiono budynek 
Kasyna. 

ZAŁOŻENIE ZGROMADZENIA

 Momentem kulminacyjnym działalności Błogosławionego było 
założenie – dnia 3 maja 1850 – Bractwa Wychowawczyń Ochronek, 
skupiającego żeński personel pracujący w ochronkach. Była to grupa 
dziewcząt, opiekujących się dziećmi. Przyjmując kandydatki do tego 
bractwa Edmund stawiał trzy warunki: stan wolny, młody wiek i wiej-
skie pochodzenie. 

Zgromadzonym dziewczętom wpajał mocną wiarę i uczył prak-
tyk religijnych. Kształtował ich duchowość; miłość wzajemną, umiło-
wanie ubóstwa, prostotę, pobożność eucharystyczną, otwartość na 
działanie Ducha Świętego, w oparciu o którą miały powstawać dzie-
ła. Choć nie było to jeszcze zgromadzenie zakonne, to jednak życie 
wspólnotowe oraz działalność apostolska bardzo je przypominały. 

Po pewnym czasie Edmund postanowił przekształcić bractwo 
w zgromadzenie zakonne. Nazwał je Zgromadzeniem Sióstr Służeb-
niczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Regułę zgroma-
dzenia opracował przy pomocy wybitnych postaci tamtej epoki (ks. 
Jana Koźmiana, ks. Hieronima Kajsiewicza, ks. Piotra Semenenki  
i innych). W 1855 roku zgromadzenie otrzymało tymczasową zgodę 
od arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Leona Przyłuskiego, 
a rok później powstał pierwszy nowicjat zgromadzenia w Jaszkowie 
koło Śremu. W roku 1858 arcybiskup przyjął zgromadzenie pod opie-
kę Kościoła. A jego następca – abp Mieczysław Ledóchowski – dnia 
27 grudnia 1866 roku zatwierdził definitywnie „Statuty” i „Konstytucje” 
służebniczek.

Pragnąc, by ochronki nie stanowiły dla nikogo ciężaru, założy-
ciel zobowiązał siostry do utrzymywania się z pracy w majątkach wła-
ścicieli ziemskich. Siostrom rzeczywiście doskwierała bieda. Niełatwe 
też było samo przewodzenie siostrom: Smutne to spostrzeżenie – pi-
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sał – że między siostrami tego zgromadzenia miłość chrześcijańska 
i rzeczywiste zaparcie się siebie samego tak rzadkimi są cnotami; 
najczęściej przebija się w nich nieprzełamana miłość własna, żądza 
postawienia zawsze na swoim, a z tego wyradzają się różne intrygi, 
podejrzewania i obłuda (451). 

A jednak – mimo wszystkich trudności – zgromadzenie rozwi-
jało się prężnie w Wielkim Księstwie Poznańskim, wzbudzając podziw 
i zainteresowanie także poza jego granicami. Było to przecież pierw-
sze zgromadzenie zakonne powstałe w Polsce w drugiej połowie XIX 
wieku. Dzięki temu służebniczki udały się do diecezji przemyskiej, ar-
chidiecezji lwowskiej, a także na Górny Śląsk. 
 
GÓRKA DUCHOWNA 

 Podejmując te kroki, Bojanowski nie zawsze był dobrze rozumia-
ny, był przecież człowiekiem świeckim, dlatego patrzono na jego działal-
ność apostolską jako na coś dziwnego, zwłaszcza gdy zakładał ochronki 
dla dzieci i angażował do pracy w nich wiejskie dziewczyny. Pytano, czy 
ma w ogóle prawo do tego? Czy to wypada, by jako samotny kawaler, 
zajmował się wiejskimi dziewczynami, był ich duchowym ojcem, pisał 
dla nich reguły zakonne? 

Doradzano mu, aby postarał się o święcenia kapłańskie co 
wzmocni jego prestiż. Próbował to zrealizować, wstępując – w wieku 55 
lat – do seminarium duchownego w Gnieźnie (1869). Marzył, by choć 
jedną Mszę św. odprawić dla sióstr, ale postępująca choroba płuc za-
mknęła mu drogę do kapłaństwa. 

Od 9 maja 1870 roku zamieszkał w Górce Duchownej, na pleba-
nii ks. Stanisława Gieburowskiego. Jego zdrowie stale się pogarszało 
i nie ulegało wątpliwości, że jego życie dobiega kresu. W swoim liście 
(21.07.1871) do przełożonej generalnej, Elżbiety Szkudłapskiej, napisał: 
Sił nie przybywa, owszem przybywa słabości. Co dzień dreszcz febrza-
ny i gorączka trapią mię do ostatniego [...]. Bardzo, bardzo was proszę, 
módlcie się za mnie. Polecam was Bogu i Najświętszej Pannie, Pani 
naszej. 

Na kilka dni przed śmiercią Matka Elżbieta zapytała Założycie-
la: Co mam powiedzieć wszystkim siostrom? Odpowiedzią Edmun-
da były następujące słowa: Co zawsze polecałem dziś powtarzam: 
przede wszystkim prostotę zalecam, dopóki ta w Zgromadzeniu trwać 
będzie, dopóty będzie w nim błogosławieństwo Boże. Gdybym tu miał 
zgromadzone wszystkie siostry, tobym powtórzył, co św. Jan umie-
rając uczniom swoim powiedział; «Synaczkowie moi miłujcie się»  
i ustawicznie tobym powtarzał: Siostry moje kochajcie się i kochajcie się! 
To możesz powtórzyć wszystkim siostrom, a reszty Duch Święty nauczy 
was. 
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Ostatnie dni jego życia wypełniała modlitwa. Kiedy ks. Giebu-

rowski – zdziwiony ciągłym poruszeniem warg nawet we śnie, zapytał 
o przyczynę, błogosławiony odpowiedział: Ja modlitwę kończę, którą 
nie wiem kiedy zacząłem. 

Zmarł 7 sierpnia 1871 roku o godzinie 21.00. „Tygodnik Ka-
tolicki” (nr 32 z 12.08.1871) napisał: W dniu 7 bieżącego miesiąca 
zasnął w Panu jeden z najpobożniejszych, najpokorniejszych i naj-
zasłużeńczych katolików Wielkopolski, śp. Edmund Bojanowski. 
Pogrzeb Edmunda Bojanowskiego odbył się dnia 11 sierpnia 1871 
roku w Jaszkowie, a jego ciało spoczęło, zgodnie z życzeniem,  
w jaszkowskim kościele. W sierpniu 1930 roku jego doczesne szcząt-
ki zostały przeniesione do kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w domu gałęzi wielkopolskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Luboniu-Żabi-
kowie koło Poznania. 
W 1948 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek rozpoczęło proces 
beatyfikacyjny swojego założyciela. Zakończyła go beatyfikacja Ed-
munda Bojanowskiego, dokonana przez Jana Pawła II dnia 13 czerw-
ca 1999 roku w Warszawie.

Przed śmiercią bł. Edmunda Bojanowskiego, zgromadzenie po-
siadało w Wielkim Księstwie Poznańskim 22 domy i liczyło 98 sióstr. 
Dziś zgromadzenie realizuje swój charyzmat służąc chorym, pracując 
z dziećmi i młodzieżą, posługując w parafiach i instytucjach kościel-
nych na całym świecie. 

WZÓR DLA SIÓSTR ZAKONNYCH 

 Błogosławiony Edmund swoim życiem i śmiercią dowiódł, że 
w pójściu za Chrystusem nie jest przeszkodą: 
- ani słabe zdrowie 
- ani krótkie życie 
- ani brak wyższego wykształcenia 
- ani brak wolności politycznej Ojczyzny 

 Życie i czyny bł. Edmunda – waszego założyciela – winny stać 
się dla was [...] tematem szczególnej refleksji. Bóg przez niego chce 
wam powiedzieć, iż świętość, dążenie do świętości, jest najważniej-
szym zadaniem osób konsekrowanych. Jest szczególną racją bytu 
wszystkich wspólnot zakonnych. Jesteście wezwane do dawania oso-
bistego i wspólnotowego świadectwa świętości, która stanowi istotę 
powołania zakonnego [...] 

Chciałbym w tym miejscu podkreślić waszą ofiarną służbę po-
trzebującemu człowiekowi. W ten sposób wypełniacie wiernie pra-
gnienie waszego założyciela, które wyraził w słowach: «Służebniczki 
Bogarodzicy za cel mieć będą maluczkim i ubogim służyć z miłości 
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dla Chrystusa». Od stu pięćdziesięciu lat nieprzerwanie dajecie świa-
dectwo tej miłości nie tylko w Polsce, ale w kilkudziesięciu krajach 
na wszystkich kontynentach świata. Opiekujecie się dziećmi, cho-
rymi, ludźmi w podeszłym wieku, samotnymi i biednymi. Pracujecie  
w szpitalach, domach opieki, sierocińcach, internatach i ochronkach. 
Poświęcacie się działalności katechetycznej i pracy przy parafiach 
(Jan Paweł II, Docierajcie z Ewangelią do wszystkich ludzi. Audiencja 
papieska dla sióstr służebniczek – 10.06.2000). 

WZÓR DLA ŚWIECKICH 

 Podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej w Warszawie Jan Paweł 
II m.in. powiedział: Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie 
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemia-
nin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią 
życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropno-
ścią i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na 
rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem 
potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatyw-
nym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie 
rodzinę wiejską. [...] We wszelkich działaniach kierował się pragnie-
niem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się 
w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości 
do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska 
wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co 
na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał 
wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny  
i Kościoła. 

Od samego początku procesu beatyfikacyjnego widziano  
w Edmundzie Bojanowskim przykład autentycznego apostolstwa 
człowieka świeckiego. Co więcej, uznano go za «prekursora Sobo-
ru Watykańskiego II». Sobór ten stwierdza: Świeccy powinni podjąć 
trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie i spełniać 
je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii  
i duchem Kościoła, przynagleni miłością chrześcijańską (Apostolicam 
actuositatem, 7). To właśnie czynił ze szczególnym zaangażowaniem 
Edmund Bojanowski. 

ZAKOŃCZENIE 

 Z okazji 200-lecia urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, decy-
zją Konferencji Episkopatu Polski – od listopada 2013 do listopada 
2014 roku – Kościół w Polsce obchodzić będzie Rok bł. Edmunda 
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Bojanowskiego. Obchodzimy go tym samym również w Archidiecezji 
Poznańskiej. Myśląc o rozpoczynającym się w I niedzielę Adwentu 
ogólnopolskim programie duszpasterskim na przyszły rok liturgiczny 
2013/2014 (Wierzę w Syna Bożego), ukazujemy postać bł. Edmunda 
jako przykład życia w pełni osadzonego na fundamencie doświadcze-
nia żywego spotkania z Chrystusem. Jako jeden z owoców tego sa-
mego Chrztu świętego, który 1050 lat temu przyjęła nasza Ojczyzna. 

Dzisiaj celebrujemy rozpoczęcie Roku Bojanowskiego właśnie 
tutaj, na Świętej Górze, ponieważ tutaj, w tym regionie, dostrzega-
my szczególną gorliwość w propagowaniu osoby Błogosławionego. 
To właśnie radni gminy Piaski i tutejszego powiatu – jako pierwsi sa-
morządowcy w kraju – zaapelowali o uczczenie Roku bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Podjęli też liczne inicjatywy związane z pielęgnowa-
niem pamięci o ich wielkim rodaku. Są nimi: pomnik Bojanowskiego, 
coroczne nagrody „Edmundy” przyznawane społecznikom, spotkanie 
przedstawicieli szkół noszących imię Błogosławionego w Szelejewie, 
film o Grabonogu i postaci Błogosławionego, noc w Muzeum w Gra-
bonogu, trasa rowerowa śladami Bojanowskiego, ogólnopolski bieg 
jego imienia, strona na portalu społecznościowym, projekt: Bł. Ed-
mund Bojanowski jest jednym z nas. Kończy 200 lat i szykujemy jego 
urodziny. Serdecznie dziękuję radnym za zrozumienie dla własnej, 
pięknej historii. Niech praca nad realizacją tych godnych pochwały 
przedsięwzięć przyczyni się do uświęcenia każdego z Was. 

Drogie Siostry Służebniczki, w momencie otwierania Roku Wa-
szego Założyciela, Kościół w dalszym ciągu liczy na Waszą bezin-
teresowną i ofiarną miłość. Bądźcie przejrzystym znakiem Ewangelii 
dla wszystkich. Bądźcie żywymi świadkami cywilizacji miłości. Niech 
Duch Święty działa w Was nieustannie i niech rozbudza w sercach 
wielu młodych dziewcząt pragnienie całkowitej służby Chrystusowi  
w najmniejszych.

	 Błogosławiony	EdmundziE	Bojanowski,	
PatroniE	nas	wszystkich;	świEckich,	

duchownych	i	sióstr	zakonnych	zjEdnocz	nas	
wokół	doBra,	jakiE	wciąż	dokonujE	się	 
w	kościElE	i	PrzEz	kościół	oraz	umocnij	

naszą	wiarę	i	módl	się	za	nami!	
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Z  życia Sanktuarium

 W niedziele 1 grudnia br. 
podczas Świętogórskich Refleksji 
Jazzowych publiczność wysłu-
chała koncertu wokalistki jazzo-
wej Moniki Borzym.

Na jazzowe spotkania  
w bazylice zapraszam młodych 
i utalentowanych muzyków jaz-
zowych, których miałem okazje 
usłyszeć na koncercie. 

Monika Borzym to nowa 
historia. W ubiegłym roku, w listo-
padzie przeglądałem w Empiku 
książkę, jednak bardziej zainte-
resowała mnie muzyka, a zwłasz-
cza wokal, który wydobywał się  
z głośnika. Zapytałem sprzedaw-
cę Kto to? Odpowiedział Monika 
Borzym. Myślałem, że źle zrozu-
miałem, zapytałem jeszcze raz, 
odpowiedział Monika Borzym. 
Odłożyłem książkę, założyłem słu-
chawki i to co usłyszałem powali-
ło mnie. Kupiłem płytę, a w domu 
szukałem informacji o wokalistce 
w Internecie. Dlaczego o niej nie 
słyszałem? Okazało się, że od kil-
ku lat przebywa w Stanach, gdzie 
doskonali swój warsztat wokalny. 
Zaglądałem do Internetu i czeka-
łem na trasę koncertową. 

Wreszcie 10 marca br. 
wybrałem się do wrocławskiej 
Synagogi pod Białym Bocianem 
na koncert. Ta młoda 22-letnia 
wokalistka zaskoczyła mnie swo-
ją dojrzałością. Jest jedną z tych 
niewielu artystek, która koncen-
truje na sobie uwagę wszystkich 
od pierwszych dźwięków swego 
występu i trzyma w emocjach, 

dopóki nie zejdzie ze sceny. To 
objawienie nie tylko na skalę 
kraju, ale także świata. Jej de-
biutancki album Girl Talk spotkał 
się z bardzo dobrym przyjęciem  
w kręgach wielbicieli jazzu. Znalazł 
odbiorców także wśród słuchaczy 
muzyki popularnej. W październi-
ku br. ukazał się drugi krążek ar-
tystki – My Place. Nad produkcją 
płyt w Nowym Jorku czuwał Matt 
Pierson – jeden z najbardziej zna-
nych producentów z kręgu jazzu  
i muzyki filmowej. Na pierwszym 
albumie znalazły się interpretacje 
znanych utworów muzyki popu-
larnej. Druga płyta, bardziej oso-
bista, na której znajdują się kom-
pozycje wokalistki i Mariusza Obi-
jalskiego, została nagrana także 
w Stanach. Do studia Monika za-
prosiła najwybitniejszych muzy-
ków amerykańskich m.in. Randy 
Breckera, Johna Scofielda.

W bazylice Monika zaśpie-
wała utwory ze swoich dwóch płyt 
Girl Talk i My Place. Na koniec, 
zauroczona miejscem zaśpiewała 
Hallelujah Leonarda Cohena. Ku 
mojemu zaskoczeniu publiczność 
wypełniła całą bazylikę i ogrom-
nymi brawami nagrodziła występ 
artystki.

Monika Borzym ma zale-
dwie 23 lata, niektórzy fachowcy 
twierdzą, że przed nią wielka ka-
riera. Czy skorzysta z tej drogi, to 
się w następnych latach okaże. 
Jest niezwykle konsekwentna, 
nastawiona na indywidualny tor 
swojej kariery – podkreślił Jerzy 

Leszek Jankowski

Borzym		zachwyciła
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Monika Borzym 

Wojciechowski, który przed kon-
certem opowiedział zebranym  
o wokalistyce i kobietach jazzu.

Organizatorem koncertu 
było Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej im. Józefa 

Zeidlera i Kongregacja Oratorium 
Świętego Filipa Neri. Sponsorami 
byli SKOK Wielkopolska, Powia-
towy Bank Spółdzielczy w Gosty-
niu oraz Ardagh Group.

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

www.jozefzeidler.eu
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warsztaty	muzycznE	dla	dziEci	
ks. Dariusz Dąbrowski COr

Z życia Parafii

Sobota, dzień wolny od 
zajęć w szkole, a my już od 
rana spieszymy na Świętą Górę.  
I to na cały dzień. Już o godzinie 
10.00 rozpoczęliśmy spotkanie  
w kawiarence. Cały dzień spę-
dził z nami ks. Dariusz Dąbrowski  
i Pan Marek Kraśkiewicz, który 
przyjechał do nas z Poznania. 
 Początek naszego spotka-
nia miał miejsce w oratorium na 
wspólnej modlitwie i przybliżeniu 
piękna sakramentu chrztu świę-
tego. Wiele radości sprawiło nam 
wyjaśnianie znaczenia własne-
go imienia. Po tych duchowych 
„wzlotach” nadeszła pora na na-
ukę śpiewu, pod kierunkiem Pana 
Marka. Zaprezentowaliśmy nasze 
umiejętności oraz nauczyliśmy 
się kilku nowych piosenek, które 
zaśpiewaliśmy podczas wieczor-
nej Mszy świętej w bazylice. 

W południe trzeba było po-
silić się, zjedliśmy pyszną zupę. 
Po obiedzie nastąpiła chwila re-
laksu, podczas której opowia-
daliśmy o naszej codzienności  
w szkole, domu i pracy oraz druga 
część warsztatów muzycznych. 

O godzinie 16.00 przeszliśmy do 
kaplicy rekolekcyjnej na Adorację 
Najświętszego Sakramentu. Każ-
dy indywidualnie dziękował, za to, 
że został stworzony przez Boga  
i za rodziców. Nasze otwarte ser-
ca dyktowały nam podziękowa-
nia, uwielbienia, dziękczynienia 
do naszego Ojca w niebie. Wy-
ciągnęliśmy do Jezusa nasze pu-
ste ręce, aby je napełnił, byśmy 
mogli pójść do naszych rodzin, 
kolegów i dać Jezusa każdemu  
z nich. Z sercami i dłońmi pełnymi 
Boga wznosiliśmy nasze prośby. 
Wytrwaliśmy na modlitwie prawie 
trzy godziny! 

Po kolacji udaliśmy się do 
bazyliki na Mszę świętą, na którą 
przybyli również rodzice. Czynnie 
uczestniczyliśmy w Eucharystii: 
czytając lekcję, śpiewając psalm, 
przedstawiając prośby Kościoła w 
modlitwie powszechnej oraz przy-
nosząc do ołtarza dary ofiarne.

To był udany i radosny,  
a przede wszystkim Boży czas 
dla każdego z nas. Z utęsknie-
niem czekamy na następny taki 
dzień na Świętej Górze.

SPOTKANIA
DLA DZIECI

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

Katecheza

ks. Jacek Niesyto COr

M o M e n t  W c i e l e n i a  i  j e g o  k o n s e k W e n c j e 
W  n a s z y M  ż y c i u
 W encyklice Redempto-
ris Mater, bł. Jan Paweł II pisze: 
Pełnia Czasu – naznacza chwilę,  
w której Duch Święty, który już 
wylał na Maryję z Nazaretu peł-
nie łaski, ukształtował w Jej dzie-
wiczym łonie ludzka naturę Chry-
stusa.
 Naszą katechezę chciał-
bym poświęcić dziś tak naprawdę 
temu wszystkiemu, co działo się 
przed aż do momentu Wcielenia, 
próbując zobaczyć przygotowanie 
do Wcielenia i po co nam zostało 
dane, a może bardziej zadane 
to wyjątkowe, a wręcz cudowne, 
Wcielenie.
 Dlatego też, rozpoczniemy 
to rozważanie od Księgi Rodzaju, 
bo to tam należy szukać tak na-
prawdę wszystkiego, co dotyczy 
naszych relacji z Bogiem, czło-
wiekiem i przyrodą.
 Kiedy otwieramy karty Pi-
sma Świętego to zaczynamy czy-
tać o początkach ziemi, o stwo-
rzeniu, jednakże pozwolę sobie 
abyśmy naszą wędrówkę zaczęli 
od drugiego opisu stworzenia: 
Oto są dzieje początków po stwo-
rzeniu nieba i ziemi. Gdy Pan Bóg 
uczynił ziemię i niebo, nie było 
jeszcze żadnego krzewu polne-
go na ziemi ani żadna trawa po-
lna jeszcze nie wzeszła, bo Pan 
Bóg nie zsyłał deszczu na zie-
mię, bo nie było człowieka, który 
by uprawiał ziemię, a nurt [wody] 

wypływał z ziemi, aby w ten spo-
sób nawadniać całą powierzchnię 
gleby – wtedy to Pan Bóg ulepił 
człowieka z prochu ziemi i tchnął 
w jego nozdrza tchnienie życia, 
wskutek czego stał się człowiek 
istotą żywą. A zasadziwszy ogród 
w Edenie na wschodzie, Pan Bóg 
umieścził tam człowieka, którego 
ulepił. Na rozkaz Pana Boga wy-
rosły z gleby wszelkie drzewa miłe  
z wyglądu i smaczny owoc rodzą-
ce oraz drzewo życia w środku 
tego ogrodu i drzewo poznania 
dobra i zła (BT Rdz 2,4-9).
 Ten opis wskazuje na coś 
bardzo ważnego, a mianowicie 
na to, że Adam był świadkiem 
przemiany ziemi, z powiedzmy 
„niczyjej”, czyli totalnego pustko-
wia na piękny raj – Eden. Jest to  
o tyle ważne, że Adam widział 
wielkość Boga, Jego Wspania-
łość, Wszechmoc i Miłość, bo do-
piero kiedy wszystko było gotowe 
to w Edenie umieścił Adama. Dla-
tego też, możemy być przekona-
ni, że dla Adama nie spożywanie 
owoców z drzewa poznania dobra 
i zła nie było czymś trudnym, wy-
nikało to z wdzięczności Bogu, za 
wszystko co widział i doświadczył 
od strony Pana Boga, sytuacja się 
zmieniła, kiedy pojawiła się Ewa, 
która była, można tak powiedzieć 
uboższa o to doświadczenie Ada-
ma, a Adam jakoś tej wdzięczno-
ści nie przekazał i doszło do
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Katecheza

grzechu pierworodnego, jako sku-
tek nieposłuszeństwa Bogu. 
 Kiedy dalej patrzymy na 
dzieje człowieka i człowieczeństwa 
to również widzimy, że to nieposłu-
szeństwo spowodowało lawinę róż-
nego rodzaju odstępstw człowieka 
od Boga – morderstwa, zdrady, 
gwałty, bałwochwalstwo itp.
 Oczywiście Bóg nieustan-
nie upominał się o Człowieka – 
potop, Sodoma i Gomora, a nade 
wszystko nieustanne proroctwa  
o wyzwoleniu, o Mesjaszu.
 Kiedy zbliżała się Pełnia 
Czasu, Bóg wybiera kolejny Eden, 
w którym chce umieścić swojego 
Syna Jezusa Chrystusa. 
 Bóg wybiera piękny owoc 
miłości Joachima i Anny – Ma-
ryję, którą zachował od grzechu 
pierworodnego, to Ona stała się 
nowym Edenem. Bóg po raz ko-
lejny pokazał swą wszechmoc,  
i dla przewidzianych zasług swe-
go Syna Jezusa Chrystusa, doko-

nał Niepokalanego Poczęcia, ale 
to nie wszystko, Bóg kochając 
Człowieka dał mu wolność i dla-
tego w dniu zwiastowania niebo 
zamilkło, bo człowiek przecież 
mógł po raz wtóry, odwrócić się 
od pełnienia Woli Bożej, Maryja 
mogła przecież powiedzieć – nie, 
ale wypowiedziała swoje fiat, na 
nasze szczęście i nasze zbawie-
nie. 
 W tym momencie należy 
zauważyć, że tak jak w raju, Ede-
nie zostaliśmy pokonani przez 
szatana, tak też i w nowym Ede-
nie – szatan został pokonany, 
przez Człowieka – Maryję, dzięki 
posłuszeństwu Woli Bożej, a Je-
zus definitywnie go pokonał przez 
swą śmierć i zmartwychwstanie.
 Dla nas jest to bardzo 
ważne wydarzenie, bo widzimy, 
że podobnie jest i w naszym ży-
ciu, są momenty kiedy ducho-
wo jesteśmy bardzo blisko Pana 
Boga, ale ulegamy podszeptom 

Lucas Cranach – Adam i Ewa w Rajskim Ogrodzie
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złego ducha, który wmawia nam, 
iż świat może być lepszy, później 
staczamy się, lecz Bóg się o nas 
nieustannie upomina, Bóg Ojciec 
stwarza nam takie warunki, aby-
śmy mogli na wzór Maryi powie-
dzieć nasze – fiat, abyśmy po raz 
kolejny, weszli na drogę naszego 
zbawienia. 

 Patrząc, na to piękne wy-
darzenie w historii ludzkości, ja-
kim było Wcielenie, pamiętajmy, 
że jest ono dla nas wezwaniem 
do nawrócenia, a nie tylko do 
biernego przeżywania go każde-
go roku. 

O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie 
i błagam Cię przez wstawiennictwo
Twej Świętej Matki, wspieraj mnie

w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam.,
gdyż wierzę mocno,

że jako Bóg możesz wszystko uczynić.

Oczekuję z ufnością otrzymania 
Twej świętej łaski, kocham Cię z całego mego serca

i ze wszystkich sił mojej duszy.

Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami
i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał.
Postanawiam przeto nigdy już Ciebie nie obrażać

i raczej wszystko wycierpieć,
aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać!

Pragnę odtąd wiernie Ci służyć.
Dla miłości Twej, o Boże Dziecię,

będę kochał bliźniego swego jak siebie samego.
O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu,

Błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.

Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności
z Maryją i Józefem świętym,

abym mógł Ciebie chwalić wraz a Aniołami
całego niebieskiego dworu. Amen.
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BIURO PARAFIALNE

czynne w godzinach

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

tel. (65) 572 00 14

ks. proboszcz Dariusz Dąbrowski COr

Msza Święta parafialna 
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
PASTERKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ
KTÓRĄ ODPRAWIMY
W WASZEJ INTENCJI
24 GRUDNIA 2013 ROKU

GODZINA 24.00

ZAPRASZAMY TEŻ
NA

KOLĘDOWANIE
Z DZIEĆMI

29 GRUDNIA i 5 STYCZNIA
GODZINA 16.30
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Porady duchowe

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

O Świętej Rodzinie słów kilka...
 Kto wie, może to już po-
woli jedno z ostatnich możliwości 
pokazania normalnej, naturalnej 
Rodziny i to Świętej Rodziny?
 W minionym roku, kiedy 
przeżywaliśmy okres Bożego 
Narodzenia, staraliśmy się za-
trzymać na poszczególnych Oso-
bach, aby w ten sposób adoro-
wać Świętą Rodzinę i wyciągnąć 
jakieś wnioski na nadchodzący 
wtedy 2013 rok, a dziś?
 Może właśnie kiedy dzisiaj 
staniemy przy naszych tradycyj-
nych, ale prawdziwych Szop-
kach, postarajmy się ogarnąć 
całą Świętą Rodzinę i zobaczmy 
jak daleko odeszliśmy od tego 
rodzaju rodzinności, a nawet jak 
pod wpływem ideologii tego świa-
ta uważamy, że to już nie na na-
sze czasy, że tak było kiedyś no  
i może w jakiś mniej rozwiniętych 
krajach, na które patrzymy z góry 
i oczywiście chcemy je „nawra-
cać”. Szczególnie wtedy świat 
zachodni chce „nawracać”, jak w 
jakimś kraju dba się o moralność 
dotyczącą np. relacji w małżeń-
stwie.
 Co jest bardzo ciekawe, 
współczesny świat wykańcza nas 
narzucaniem głośnego hałasu, 
aby na wszystko patrzeć z tzw. 
historycznego punktu widzenia. 
Doprowadzając do tego, że za-
czynamy uważać, że wszystko co 
„stare” jest złe, a co nowe „musi” 
być dobre. A mało kto zadaje py-
tanie, czy coś jest prawdziwie do-

bre – po owocach poznacie, czy 
zdecydowanie złe.
 Zauważmy, jak często ule-
gamy raczej takiemu myśleniu, 
stare – złe, nowe – dobre; i już nie 
zadajemy sobie trudu, aby prze-
widzieć na ile się da, konsekwen-
cji takiego podejścia do życia. 
 I dlatego – dzięki Bogu – 
mamy ten czas, aby spojrzeć na 
Świętą Rodzinę i zobaczyć, że 
to jest dobro, kiedy każdy jest na 
swoim miejscu w rodzinie, gdzie 
mąż dba o żonę i dzieci, zgodnie 
z Wolą Bożą lub gdy ktoś jest nie-
wierzący zgodnie z sumieniem. 
Gdzie żona dba o męża i dzieci, 
a wzajemnie tworzą jedność – nie 
rywalizują ze sobą. 
 Warto zobaczyć, że Rodzi-
na Święta uczy nas, że w samej 
rodzinie, nade wszystko między 
małżonkami i to w każdym wymia-
rze, musi być jedność w chwilach 
radosnych jak narodzenie Jezusa, 
jak i w chwilach trudnych – prze-
śladowanie małego Pana Nasze-
go, ucieczka do Egiptu czy poszu-
kiwanie 12-letniego Jezusa. Wszę-
dzie razem Maryja z Józefem, aż 
śmierć nie rozłączyła ich.
 A dzisiaj jakże często mał-
żonkowie się skarżą, że zamiast 
współpracy w tych trudnych cza-
sach, to słychać tylko narzekania 
i widać niezdrową rywalizację, 
czasami po prostu należy wspól-
nie walczyć o czas dla siebie, 
aby porozmawiać, zarówno na 
trudne jak i na przyjemne tematy. 
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Właśnie takiej postawy uczy nas 
Święta Rodzina – pokazuje, że 
taki obraz i takie współżycie jest 
prawdziwe, prowadzi do prawdzi-
wego dobra i trwałego szczęścia, 
już tu na ziemi, bez względu na 
okoliczności zewnętrzne, a nade 
wszystko w świetlanej wieczno-
ści. 
 Ciemnogrodem jest lan-
sowanie ponurego, tęczowego 
blichtru, prawdziwą światłością 
jest zdrowa naturalna rodzina, 

gdzie mąż jest mężem, żona 
żoną, a dzieci dziećmi. Nie dajmy 
się zwariować, a nasze zatrzy-
manie nad Świętą Rodziną niech 
pobudzi nas do jeszcze większe-
go zaangażowania w utrwalanie 
rodzinnego ciepła i bezpieczeń-
stwa, że tylko śmierć na krótki 
czas nas rozdzieli.

Święta Rodzino, pokornie błagamy Cię, abyś udzieliła szczególnych 
łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, 

miłości, pracowitości i wiary. 
Proszę Cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, 

obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych.
O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa 
za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby strzegł kołysek 

noworodków, szkół młodych i ich powołania.
Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, 

wspieraj nas swoimi modli-twami we wszystkich potrzebach życia. Uproś  
u Jezusa tę szczególną łaskę, której 

On Tobie udzielił: opieki nad naszymi domami przy łożu chorych  
i umierających, 

abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę 
nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen.



- 41 -

Autorytety

Barbara Dopierała

PODPATRUJĄC ŚWIĘTYCH 

ŚWIĘTA BARBARA,MĘCZENNICA 

Autorytety

Barbara - grec. barbaros - 
ktoś bez wykształcenia, niemówią-
cy po grecku.

Za panowania cesarza 
rzymskiego Maksymiana, w fenic-
kim mieście Heliopolis żył pewien 
bogaty człowiek. Miał on na imię 
Dioskur i był poganinem. Dioskur 
miał córką Barbarę, którą bardzo 
kochał, gdyż była ona jego jedy-
nym dzieckiem.

W całej okolicy nie było 
piękniejszej panny niż Barbara. 
Ponieważ mama Barbary zmar-
ła, Dioskur sam zajął się wycho-
waniem córki. I oto pewnego dnia 
postanowił, że zbuduje dla swo-
jej pięknej jedynaczki wysoką  
i wspaniałą wieżę, i tak też zrobił.

Kiedy budowa wieży zosta-
ła ukończona, Dioskur zaprowadził 
tam Barbarę, dał jej służbę, na-
uczycieli, po czym zamknął drzwi 
wieży… Od tej pory Barbara miała 
tu mieszkać i uczyć się.

Życie Barbary stało się 
bardzo smutne. Musiała ona spę-
dzać dnie i noce w wysokiej wie-
ży, wśród pięknie urządzonych  
i bogato przystrojonych komnat. 
Jedyną rzeczą, która sprawiała jej 
radość i jednocześnie pozwala-
ła zapomnieć o samotności, było 
patrzenie na otaczający świat  
z okna wieży. Barbara podziwiała 
więc z niej całą okoliczną przyrodę, 
a także niebo – zarówno w dzień, 
jak i nocy. Patrząc na to wszystko 

Barbara zaczęła się zastanawiać 
– kto mógł stworzyć tak cudowny 
świat? Zapytała o to swoje nauczy-
cielki, ale one odpowiedziały, że 
świat został stworzony przez bo-
gów – były bowiem pogankami.

W głębi duszy Barbara 
czuła, że musi istnieć Ktoś – Bóg, 
który stworzył piękny świata, ale 
ten Bóg musi być żywy i dobry. 
Pewnego razu jak zwykle bardzo 
długo wpatrywała się w niebo.  
I nagle zapragnęła całym sercem 
poznać Jedynego i Prawdziwe-
go Boga – Stworzyciela nieba  
i ziemi. Wtedy poczuła w swoim 
sercu coś niezwykłego – Bożą ła-
skę, którą Bóg obdarza ludzi szcze-
rze modlących się do Niego. I choć 
Barbara nie słyszała nigdy o Bogu, 
to pomyślała wówczas – tylko jeden 
może być taki Bóg. Czuła w swym 
sercu i duszy, że Ten Bóg stworzył 
niebo i ziemię, że opiekuję się ca-
łym światem i wszystkimi ludźmi… 
Nikt nie wiedział o rozmyślaniach 
Barbary – nikt, oprócz Boga, który 
zna wszystkie nasze myśli, uczucia  
i pragnienia. 

Pod nieobecność ojca Bar-
bara mogła bez przeszkód prze-
chadzać się po okolicy i rozma-
wiać z kim tylko chciała. Pewnego 
dnia podczas spaceru, poznała 
dziewczyny, które były chrześci-
jankami – a więc wierzyły w Je-
dynego i Prawdziwego Boga. Od 
nich po raz pierwszy usłyszała  
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o Trójcy Świętej, o Jezusie Chrystu-
sie i Matce Bożej. Wtedy Barbara 
poczuła, że odnalazła odpowiedź 
na wszystkie pytania, które wciąż 
ją niepokoiły. Wiedziała, że odna-
lazła Prawdziwego Boga. Wkrótce 
też przyjęła chrzest i została chrze-
ścijanką.

Dioskur kiedy usłyszał, że 
Barbara przyjęła chrzest wpadł 
w okropny gniew. Wyjął miecz  
i chciał ją nim przeszyć, ale córka 
zaczęła uciekać. Stanęła przed 
kamienną górą. Tu droga się koń-
czyła i nie miała się gdzie scho-

wać. Wówczas Barbara zaczęła 
prosić o pomoc Boga i kamienna 
góra otworzyła się przed nią, roz-
stępując się na dwie części. Bar-
bara weszła do środka, a góra 
z powrotem połączyła się, ukry-
wając ją i chroniąc. We wnętrzu 
góry była droga, która prowadziła 
na sam wierzchołek. Doszedłszy 
tam Barbara znalazła jaskinię,  
w której mogła się ukryć.

Dioskur odnalazł Barbarę, 
która ukrywała się w jaskini. Ojciec 
zaczął ją wtedy bić i zaprowadził 
do domu. Zamknął córkę w ciem-

św. Barbara - Bazylika Świętogórska
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nej komórce przy, której postawił 
strażników. Rozkazał też, aby Bar-
barze nie dawano nic do jedzenia 
i picia.

Potem Dioskur postanowił 
opowiedzieć o wszystkim wielko-
rządcy Marcjanowi – człowiekowi, 
który sprawował władzę nad oko-
licą, gdzie mieszkali. Poprosił też 
Marcjana, aby ten rozkazał Barba-
rze wyrzec się wiary w Jedynego 
i Prawdziwego Boga pod groźbą 
strasznych tortur i męczarni. Jed-
nak Barbara odpowiedziała śmiało 
władcy, że nie zamierza wrócić do 
pogaństwa.

Strasznie było cierpienie 
Barbary. Bito ją tak mocno, że 
jej całe ciało pokryło się ranami. 
Później władca kazał zamknąć ją  
w więzieniu. O północy do Barba-
ry przyszedł sam Jezus Chrystus 
uleczył ją ze wszystkich ran, tak że 
następnego dnia stanęła ona przed 
Marcjanem zupełnie zdrowa, nawet 
bez najmniejszego skaleczenia.

Władca wpadł w zdumie-
nie. Barbara wyglądała jeszcze 
piękniej, niż kiedy ujrzał ją po raz 

pierwszy, a z jej oblicza bił jakiś 
dziwny blask. Powiedziała, że to 
Jezus ją uleczył. Słysząc te śmia-
łe słowa Marcjan wpadł w okropny 
gniew. Rozkazał męczyć Barbarę 
jeszcze okrutniej niż poprzednie-
go dnia. Jej ciało było kaleczone  
i opalane ogniem.

Dioskur przyglądał się 
tym wszystkim torturom. Na ko-
niec sam postanowił wymierzyć 
karę Barbarze. Schwycił miecz  
i własnymi rękami ściął jej głowę. 
Wkrótce jednak Dioskur i Marcjan 
zostali ukarani przez Boga. Zginęli 
od uderzenia pioruna i zostali spa-
leni na popiół przez błyskawicę.
 Święta Barbara na obra-
zach jest przedstawiona na tle 
wieży, z mieczem w ręku i palmą 
symbolizującą męczeństwo. Mo-
dlą się do niej jako do patronki 
dobrej śmierci szczególnie ci, któ-
rzy narażeni są na nagłą śmierć,  
a więc górnicy, marynarze, żołnie-
rze, więźniowie. W bazylice świę-
togórskiej trzecia kaplica boczna 
dedykowana została Św. Barbarze. 
Lucas Cranach – Adam i Ewa w

 P R E N U M E R ATA

Jeśli chcesz zaprenumerować 
“Świętogórską Różę Duchowną”

napisz na adres Redakcji (Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń) 
i złóż dobrowolną ofiarę przekazem pocztowym  

lub dokonaj wpłaty na konto bankowe:

BZ WBK/o Gostyń nr 66 1090 1258 0000 0001 1162 5185
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Marcin Kuczok

duchowość	maryjna	
Bł.	jana	hEnryka	kardynała	nEwmana

Święte łono, które Go zrodziło,
Święte piersi, które Go karmiły,

Lecz świętsze jeszcze to królewskie serce,
Które, kiedy cierpiał On, krwawiło.

(J.H. Newman Serce Maryi)

Myśli filipińskie

 Kiedy pomyślimy o Maryi  
i ogromnym znaczeniu, jakie przy-
pisujemy Jej Osobie w pobożno-
ści katolickiej, a potem zastana-
wiamy się nad duchową drogą bł. 
Jana Henryka Newmana, rodzi 
się ważne pytanie: Czy Newman, 
wychowany i wykształcony w teo-
logii protestanckiej Kościoła an-
glikańskiego, był czcicielem Mat-
ki Bożej, jak przystało na dobrego 
katolika? Aby dać odpowiedź na 
to pytanie, trzeba nam sięgnąć 
do tego, co Błogosławiony pisał 
na temat Maryi i jak się do niej 
odnosił. W ten sposób dowiemy 
się, kim była dla niego Maryja  
i czy jego podejście do Matki 
Chrystusa było zgodne z naucza-
niem i praktyką katolicką.
 Trzeba zacząć od tego, 
że jako anglikański duchowny  
i duszpasterz, Newman poświę-
ca niewiele uwagi Maryi, pomimo 
tego, że przez 17 lat był probosz-
czem parafii mariackiej w Oksfor-
dzie. Wśród 191 kazań wydanych 

przez niego w ośmiu tomach jako 
Parochial and Plain Sermons (Ka-
zania parafialne), stanowiących 
owoc jego pracy kaznodziejskiej, 
zaledwie 2 dotyczą Maryi z okazji 
jej świąt w kalendarzu liturgicz-
nym, zaś Jej Imię zostaje wymie-
nione w nie więcej niż 20 innych 
kazaniach. Nie dziwi to jednak, 
ponieważ anglikanizm mimo, iż 
nie odrzucał kultu maryjnego cał-
kowicie, to raczej nie przywiązy-
wał do niego większej wagi.
 Jak zaznacza Newman  
w Apologia pro vita sua, kiedy 
doszedł do wewnętrznej pewno-
ści, że Kościół rzymskokatolicki 
jest jedynym Kościołem, który ze 
stuprocentową pewnością moż-
na uznać za wywodzący się od 
czasów Apostołów i który głosi 
pełnię prawdy chrześcijańskiej, 
przyjęcie tych dogmatów wiary, 
które różniły się od tradycji angli-
kańskiej, nie stanowiło dla niego 
większego problemu. Dotyczyło 
to również kwestii kultu maryjne-



- 45 -

Myśli filipińskie

Najświętsze Serce Matki Bożej
go oraz katolickiego nauczania  
o Niepokalanym Poczęciu i Wnie-
bowzięciu Najświętszej Maryi 
Panny z duszą i ciałem.
 Już jako katolicki duchow-
ny i członek Kongregacji Ora-
torium św. Filipa Neri, Newman 
poświęca Maryi serię swoich roz-
ważań na maj, kilka modlitw oraz 
wierszy. Błogosławiony Jan Hen-
ryk Newman jest także autorem 

trzech pięknych litanii maryjnych: 
Do Niepokalanego Serca Maryi, 
Do Świętego Imienia Maryi oraz 
Do Siedmiu Boleści Najświętszej 
Maryi Panny. Tytułuje on Maryję 
w swoich tekstach „Córką Nie-
dostępnego Światła”, „naszą sio-
strą”, „całą piękną”, „jak słońce ja-
sną” i „jak księżyc piękną”, „świą-
tynią Trójcy” oraz „najlepszym 
dziełem Boga”. Uwagę zwracają 
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jednak również odniesienia czy-
nione przez Błogosławionego do 
cierpienia Maryi. Nazywa ją „Mat-
ką najboleśniejszą”, „Matką naj-
bardziej opuszczoną”, „Oceanem 
goryczy”, „Matką zasmuceń”, 
„przeszytą mieczem” i „pozbawio-
ną pociechy”, a Jej serce „przybi-
tym do krzyża”. Dzięki temu, że 
stała pod Krzyżem i „cierpiała 
wespół z Jezusem”, Matka Boga 
stała się dla nas, chrześcijan, „siłą 
lękliwych”, „obroną słabych”, „po-
ciechą strapionych” i „światłością 
zrozpaczonych”.
 A Róża Duchowna? Re-
fleksja na tym tytułem Matki Bo-
żej wydaje się szczególnie ważna 
właśnie tutaj, na Świętej Górze w 
Gostyniu, w Domu Maryi – Róży 
Duchownej. Temu określeniu Ma-
ryi Błogosławiony poświęca dwa 
krótkie rozważania na miesiąc 
maj. W jednym z nich pyta: 
W jaki sposób Maryja stała się 
Rosa mystica – wybranym, de-
likatnym, doskonałym kwiatem 
duchowego stworzenia Bożego? 
W odpowiedzi odwołuje się do 
biblijnej metafory ogrodu, która 
opisuje stan szczęścia niebiań-
skiego: w znaczeniu duchowym 
więc oznacza on (ogród) siedzibę 
błogosławionych duchów i szczę-
snych dusz przebywających ra-
zem, dusz rodzących, dzięki 
gospodarskiej trosce Boga, za-
równo kwiaty, jak i owoce, kwiaty  
i owoce łaski, kwiaty piękniejsze  
i bardziej wonne od kwiatów jakie-
gokolwiek innego ogrodu, owoce 

tak błogie, tak cudowne, jakich 
żaden ziemski ogrodnik wyhodo-
wać nie zdoła. 
 To właśnie w takim mi-
stycznym ogrodzie raju bożego 
urodziła się, wychowała i chroni-
ła Maryja. Dzięki Niepokalanemu 
Poczęciu, wzrastając pod opie-
ką św. Anny, Maryja żyła jakby  
w ogrodzie odosobnienia, nawie-
dzana „rosą łaski Bożej”, dojrze-
wając i stając się doskonałym  
w swej słodyczy i piękności kwia-
tem, przygotowanym na to, by 
Najświętszy w Niej zamieszkał. 
W ten sposób Maryja jawi się jako 
„Królowa kwiatów duchowych”. 
Dlatego też właśnie nazywa się 
ją Różą, bo przez wielu ludzi róża 
uważana jest za najpiękniejszy ze 
wszystkich kwiatów ziemskich.
 Maryja jest jednak nie 
tylko Różą, ale jest Rosa mysti-
ca – Różą mistyczną, duchową. 
Newman wyjaśnia, że „mistycz-
ny” można rozumieć także jako 
„ukryty”. „Ukrytość” Maryi przed 
nami oznacza, zdaniem Błogo-
sławionego, tyle, że Maryja zo-
stała wzięta do nieba z duszą  
i ciałem – jej święte ciało zostało 
ukryte przed nami w chwale nie-
ba, gdzie, jak pisze w Litanii do 
Świętego Imienia Maryi, zasiada 
Ona po prawicy Jezusa. 
 Tak więc, w duchowości 
maryjnej Kardynała Newmana 
przeplatają się wątki uwielbienia 
dla Maryi pięknej, Niepokalanej, 
wyróżnionej przez Boga jak róża 
w ogrodzie łaski, a potem Wnie-
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bowziętej do chwały nieba i Ma-
ryi cierpiącej pod krzyżem swe-
go Syna, ogołoconej z chwały 
i opuszczonej. To w tych dwóch 
obliczach Maryi widzi Błogosła-
wiony upodobnienie się Jej serca 
do serca Jezusa, odzwierciedle-
nie Jego świętości na tyle, na ile 
tylko taka świętość może gościć 
w istocie stworzonej. Tym samym 
wyraźnie pokazuje nam New-
man swoją wiarę w dwie wielkie 
katolickie prawdy wiary, których 

anglikanizm nie zaakceptował:  
w Niepokalane Poczęcie Naj-
świętszej Maryi Panny oraz Jej 
Wniebowzięcie z duszą i ciałem. 
Jak Kardynał zaznacza w swo-
ich pismach, nie sposób wymó-
wić Jej imienia, by nie znaleźć  
w nim od razu muzyki przenika-
jącej do samego serca i przywo-
dzącej myśli o Bogu i Jezusie 
Chrystusie i o niebie, budząc pra-
gnienie tych cnót, którymi niebo 
się zdobywa.

BIBLIOGRAFIA:

Newman J.H., Apologia pro vita sua, tłum. S. Gąsiorowski, Fronda, Warszawa 2009.
Newman J.H., Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 
1973.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
godz. 18.30 –  Różaniec wynagradzający  

                     Najświętszemu Sercu Maryi
            godz. 19.00 – Msza Święta

              i Procesja Maryjna

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:  

6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości: 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
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Bł. Jan XXIII - radosny papież
ks. Stanisław Gawlicki COr

Posyłam Was

 27 kwietnia 2014 roku Oj-
ciec św. Franciszek dokona ka-
nonizacji dwóch Papieży XX wie-
ku Jana XXIII i Jana Pawła II.  
W dwóch numerach „Róży” doko-
namy prezentacji nowych świę-
tych.

JAN XXIII

Angelo Giuseppe Roncalli 
od swojego wyboru na papieża 28 
X 1958 roku wszystkich zaskaki-
wał. Najpierw imię Jan, którego od 
XV wieku nie nosił żaden papież, 
kiedy po wyborze ukazał się na 
balkonie bazyliki św. Piotra jego 
niewielka sylwetka stanowiła nie-
samowity kontrast do Piusa XII. 
Potem okazało się, że po powścią-
gliwym i wyważonym papieżu, po-
jawił się spontaniczny papież, który 
lubił opowiadać dowcipy. Najwięk-
szym jednak zaskoczeniem była 
zapowiedź Soboru Watykańskiego 
II i zaproszenie w roli obserwato-
rów przedstawicieli innych wyznań 
chrześcijańskich. Jeżeli jednak 
przyjrzymy się z bliska całemu jego 
życiu, zrozumiemy, że to nie było 
wcale zaskakujące. Po otwarciu 
Soboru prosił biskupów, aby uka-
zywali Kościół jako łagodny, cier-
pliwy, pełen dobroci i miłosierdzia: 
on sam promieniował tymi cecha-
mi, co potwierdzają Jego listy do 
rodziny oraz „Dziennik duszy”.
 Z wyjątkiem Piusa X, wszy-
scy Papieże ubiegłych stuleci, 

pochodzili z wysoko postawio-
nych, dobrze usytuowanych ro-
dzin. Angelo Roncalli pochodził 
z wielodzietnej, chłopskiej rodzi-
ny, urodził się w małej wiosce na 
północy Włoch. Opatrzność wy-
brała jednak dla niego szczegól-
ną rolę, a on wykorzystuje swoje 
cechy naturalne umocnione łaską 
Bożą, dobrze wykonał wszystkie 
zadania. Był żołnierzem, sanita-
riuszem, a potem kapelanem woj-
skowym – ta funkcja – jak sam 
wspomina – nauczyła go słuchać 
innych, co potem okazało się 
ważne w całym życiu. Kilka lat 
po I wojnie światowej został mia-
nowany delegatem apostolskim  
w Bułgarii, gdzie katolików było 
bardzo mało. Serce mi się kraje – 
pisał – Brakuje nawet oliwy, żeby 
zapalić lampki w tych kurnikach, 
służących nam za kaplice. Jego 
życzliwość i umiejętność słucha-
nia otwierały serca i drzwi wielkich 
i małych tego świata. Następnie 
przez 10 lat zajmował podobne 
stanowisko w Grecji i Turcji. Miesz-
kał w Stambule, stolicy muzułmań-
skiego państwa, które odrzucało 
wszelką religię poza islamem. 
Jednak jego pokora i cierpliwość 
znacznie przełamały wszystkie 
lody: w marcu 1939 roku razem  
z patriarchą prawosławnym, spra-
wował nabożeństwo dziękczynne 
za wybór Piusa XII. Było to wyda-
rzenie historyczne między Kościo-
łem zachodnim i wschodnim.
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W czasie II wojny światowej 
organizował pomoc dla wszystkich 
poszkodowanych, w tym celu spo-
tkał się z patriarchą Aten. Spotka-
nie to sam tak streścił: „Przywita-
liśmy się podaniem ręki, ale poże-
gnaliśmy się uściskiem ze szczerą 
radością serca”.

W 1944 roku dwukrotnie 
spotkał się z wielkim rabinem Je-

rozolimy, aby omówić sprawę ra-
towania Żydów. Swoje kontakty  
z przywódcami innych religii chrze-
ścijańskich tak opisał w Dzienniku: 
Nie przypominam sobie, żebyśmy 
kiedykolwiek szli na kompromis  
z naszymi zasadami… Nie nego-
cjowaliśmy lecz rozmawialiśmy. 
Nie prowadziliśmy debat lecz oka-
zywaliśmy sobie wzajemną miłość.

Osobną kartą w życiu An-
gelo Roncallego była nuncjatura  
w Paryżu po II wojnie światowej, 
gdzie wielu biskupów „skaziło” się 
współpracą z rządem kolaboran-
tów. De Gaulle domagał się ich 
usunięcia z diecezji. Nuncjusz Mu-
siał przełknąć wiele gorzkich pigu-
łek i przeżyć lekcję wielkiego upo-
korzenia, zanim spór załagodził.  

I chociaż wielu spraw nie 
załatwił, chociaż wiele 
rzeczy mu się nie uda-
ło to wyjeżdżał z Fran-
cji serdecznie żegnany 
przez wielkich i małych. 

W 1953 roku zo-
stał mianowany patriar-
chą Wenecji, gdzie od 
razu zyskał sobie wiel-
ką sympatię diecezjan, 
a kiedy po pięciu latach 
wyjeżdżał na konklawe 
po śmierci Piusa XII na-
pisał w „Dzienniku”: Nie 
jesteśmy na ziemi po to, 
by być kustoszami mu-
zeum, ale by uprawiać 
kwitnący ogród życia. 
Kiedy został Papieżem, 
ku zaskoczeniu tego 
ogrodu w zupełnie nowy 
sposób.

Papież Jan XXIII 
zapisał się dziejach Kościoła jako 
ten, który w 1962 roku zwołał So-
bór Watykański II, angażował się 
w sprawy ludzi – tak jak powinien 
czynić Kościół. Słuchał ich i uczył 
się od nich, tak jak powinni to czy-
nić wszyscy wierzący. A gdy słu-
chał uczył się jego serce stawało 
się coraz bardziej współczujące  
i miłosierne – takie jak powinny być 
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serca wszystkich, którzy pragną 
innym głosić Chrystusa.

Radosnego dawcę miłu-
je Bóg – a także wszyscy inni.  
W człowieku, który żyje głęboką 
wiarą nie żałując i nie czując się 
przymuszonym jest coś niezwy-
kle atrakcyjnego i pociągającego. 
Angelo Roncalli, sprawował po-
sługę „sługi Sług Bożych” w at-
mosferze radości. 

Był ambitnym autorytetem 
duchowym i otrzymał od amery-
kańskiego tygodnika „Time” tytuł 
Człowieka Roku. Dawał siebie 
innym z humorem i dowcipem. 
Lubił się śmiać. Niektóre z jego 
dowcipów przeszły do historii:
- Ilu pracowników pracuje w Wa-
tykanie? – zapytał go kiedyś 
dziennikarz. Cóż, myślę, że mniej 
więcej połowa - odpowiedział  
z uśmiechem papież.
- Pewien kardynał pojawił się  
u papieża i narzekał na wysokie 
podwyżki, jakie obiecał pracowni-
kom na Watykanie. Ten odźwier-
ny ma dziesięcioro dzieci – odparł 
papież – myślę, że ks. kardynał 
nie znajduje się w podobnej sytu-
acji.
- Inne obiekcje wyrażał pewien 
kurialista, który powiedział papie-
żowi Janowi, że otwarcie soboru 
w 1963 roku będzie absolutnie 
niemożliwe – W porządku, w ta-
kim razie otworzymy go w 1962 
roku – odparł papież i tak uczy-
nił.
- Pewnego razu papież Jan odwie-
dził szpital pod wezwaniem Du-
cha Świętego. Siostra przełożona 
w wielkich emocjach przedstawia 
się: Ojcze św. jestem przełożoną 

Ducha Świętego. Moje gratulacje 
– odrzekł Papież z uśmiechem – 
ja jestem tylko wikariuszem Jezu-
sa Chrystusa.

Jan XXIII, będąc z natury 
bezpośrednim i spontanicznym, 
uwielbiał zapraszać robotników, 
gwardzista i innych zwyczajnych 
ludzi na kieliszek wina.

Obiektem żartów Roncal-
lego był często on sam – śmiał 
się ze swojego wyglądu – dużych 
uszu, nosa oraz korpulentnej syl-
wetki. Do kardynała Sheena po-
wiedział kiedyś: Bóg od wieków 
wiedział, że będę papieżem. Miał 
80 lat, aby nade mną pracować. 
Dlaczego uczynił mnie takim 
brzydkim?
- Innym razem powitał gościa  
o ascetycznym wyglądzie. Musi-
my obaj pomodlić się do Boga, 
prosząc Go, aby zabrał mi poło-
wę tłuszczu i dał go tobie.
- W 1959 roku na Boże Narodze-
nie odwiedził więzienie. Powie-
dział osadzonym, że przychodzi 
do nich jak brat – i wyznał, że 
jeden z jego krewnych odsiedział 
wyrok za kłamstwo. Przemawiał 
z taką dobrocią, że wszyscy mieli 
łzy w oczach.
- Przy innej okazji jeden z więź-
niów nie przyszedł na spotkanie  
z papieżem. Dowiedziawszy 
się, że człowiek ten zamordował 
żonę, Jan XXIII poprosił strażni-
ka, aby go wpuścił do celi więź-
nia. Następnie usiadł przy nim, 
chwycił go za rękę i powiedział: 
Widzisz, ja nigdy nie byłem żona-
ty, ale gdybym miał żonę, to też 
mógłbym ją zamordować.
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Obłóczyny w Bazylice Świętogórskiej
dk. Paweł Ogrodnik COr

Każdej środy w Bazyli-
ce Świętogórskiej gromadzą się 
wierni, by przez wstawiennictwo 
Maryi modlić się za ojczyznę, pro-
sić we własnych intencjach i dzię-
kować za wszelkie otrzymane 
dobra. Dnia 30 października br. 
Nowenna miała charakter wyjąt-
kowy, jeszcze bardziej podniosły 
niż zwykle.

Tego dnia kleryk naszej 
Kongregacji – pochodzący z pa-
rafii w Galewie koło Turku – Da-
wid Majda, przyjął szatę duchow-
ną. W czasie tej, jakże podniosłej 
chwili, towarzyszyła mu najbliż-
sza rodzina, kapłani z rodzinnej 
parafii, wspólnota świętogórska, 
a także licznie zgromadzeni na 
Nowennie wierni oraz koledzy  
z roku z Seminarium Duchowne-
go w Poznaniu.

Uroczystej Mszy świętej 
przewodniczył przełożony Wspól-
noty Świętogórskiej – ojciec supe-
rior Marek Dudek. On także wy-
głosił homilię. Zaznaczył w niej, 
że choć w życiu Dawida, przez 
przywdzianie sutanny, nic się nie 
zmieni, poza tym co widzialne, 
to jednak sam powinien chcieć 
zmieniać swoje wnętrze. Wszyst-
ko przez to, że od tego dnia także 
swym strojem będzie świadczył  
o przynależności do Chrystusa.

Po zakończonej homilii na-
stąpił właściwy obrzęd obłóczyn. 
Ojciec superior zapytał kl. Dawi-
da o to, czego pragnie oraz jakie 
są jego postanowienia względem 

Wspólnoty Świętogórskiej, na-
stępnie pobłogosławił i poświęcił 
sutannę. W modlitwie zaznaczone 
zostało, że strój duchowny ozna-
cza całkowite oddanie się Bogu 
i gotowość dawania świadectwa 
na wszystkich drogach życia. 

Po poświęceniu stroju kl. 
Dawid udał się do Zakrystii, gdzie 
został ubrany w sutannę. Towa-
rzyszyli mu w tym współbracia.  
W tym samym czasie zgromadze-
ni wierni modlili się Litanią do św. 
Filipa, by wspierał swego ducho-
wego syna.

Teraz słów kilka o tym cze-
go nie widać. W trakcie Litanii  
w Zakrystii dokonuje tradycyjne 
„obrzędy”. Najciekawszym z nich 
jest obcięcie alumnowi krawa-
ta – na znak końca „świeckiego” 
życia. Od tego momentu jego 
miejsce zajmie koloratka. Na-
stępnie zakłada się sutannę, któ-
rą zawsze pomaga przywdziać 
inny „obłóczony” – ksiądz, brat 
lub kleryk, a nie jest to wcale pro-
ste… Po zapięciu wszystkich gu-
zików… (u Dawida było ich aż 32) 
następuje kolejny tradycyjny etap 
– tzw. przyklepanie… by sutan-
na dobrze się trzymała i nie pę-
kła na plecach przy zakładaniu. 
Po powrocie do prezbiterium kl. 
Dawid wypowiedział akt oddania 
i zawierzenia siebie Sercu Pana 
Jezusa.

Po zakończonej Euchary-
stii radość świętowania przenio-
sła się na początek do Zakrystii, 
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gdzie zostało wykonane pamiąt-
kowe zdjęcie, księża „przyklepali 
sutannę” na dobry użytek, a kl. 
Dawid wraz z rodziną i gośćmi 
udał się do refektarza, by prze-
dłużyć te jakże radosne dla niego 
i jego bliskich chwile.

***
Strój duchowny jest zna-

kiem miłości Chrystusa do świata 
i przypomnieniem o czuwaniu nad 

nim Bożej Opatrzności. Jest tak-
że zachętą do uczynków miłosier-
dzia względem Boga i człowieka. 
Dlatego też osoba nosząca strój 
duchowny, powinna odznaczać 
się gorliwością w miłości wobec 
każdego człowieka i wykazywać 
nieustanną gotowość do służby 
na wzór Chrystusa Sługi. I tego 
właśnie pragniemy życzyć na 
każdy dzień klerykowi Dawidowi.

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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Via Francigena – do grobów 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
cz. 2: Od Piacenzy do Sieny

Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak

Bramy Toskani
Po opuszczeniu Piacenzy 

przez kilka dni trasa naszej piel-
grzymki wiodła przez region Emilia 
Romagna, aby przed Pontremo-
li wprowadzić nas do Toskanii. Po 
drodze mijaliśmy stolice biskupstw 
m.in. Fiorenzuola d’Arda i Fidenza.  
W Fornovo di Taro, znaleźliśmy noc-
leg przy romańskim kościele para-
fialnym Assunzione di Maria Vergi-
ne. Tu po raz pierwszy spotkaliśmy 
włoskiego pielgrzyma Roberto de 
Marco, który niczym osiołek, zaprzę-
gnięty w wózek podążał z Canterbury 
do Rzymu. Na przestrzeni ostatnich 
4 lat, ten 55 letni Italianin do Santia-
go de Compostela dotarł pieszo róż-
nymi trasami 11 razy! Dostępne są 
jego relacje na: www.roberto-cam-
minando.blogspot.com. Idąc z Ber-
ceto do Pontremoli, po około 10 kilo-
metrach, dotarliśmy do Passo della 
Cisa. Owo miejsce jest wyjątkowe 
przynajmniej z dwóch powodów. Po 
pierwsze na tej górskiej przełęczy 
znajduje się kościółek ustanowiony 
sanktuarium maryjnym w 1921 roku 
przez papieża Benedykta XV. Tam 
między innymi sportowcy w dowód 
wdzięczności za sukces, zostawiają 
swoje koszulki. Po drugie natomiast 
przełęcz stanowi granicę pomiędzy 
prowincją Emilia Romagna a Toska-
nią. Tak oto schodząc na zachodnie 
stoki Apenin, w kierunku Morza Ligu-
ryjskiego, znaleźliśmy się w prowin-
cji, gdzie szlak „Via Francigena” liczy 
najwięcej kilometrów.

Z Pontremoli czekała na nas 
trudna trasa do Sarzany. Będąc przy 
szczycie Monte Grosso dostrzegali-
śmy w oddali wierzchołki Apeninów 
Toskańskich. Po dojściu do Ponzano 
Superiole naszym oczom ukazało 
się w pełni południowej krasy Morze 
Liguryjskie. Wydawało się początko-
wo, że przed nami szybkie zejście 
do Sarzany – jednak byliśmy w błę-
dzie. Strudzeni, miasto poznaliśmy 
dopiero w godzinach wieczornych, 
po czym zasnęliśmy na podłodze  
w jednej z sal parafialnych. Rano 
pobudka i opatrywanie ran pod fran-
ciszkańskim motto: Pax et Bonum 
– „Pokój i Dobro”. W Sarzana wstą-
piliśmy jeszcze do kolejnej świątyni. 
Była to Basilica Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, budowla z okresu 
XII–XVIII wieku. Najcenniejszy jest  
w niej cudowny obraz Jezusa Ukrzy-
żowanego z XII w. namalowany 
przez mistrza Williama. 

Brzegiem Morza Liguryjskiego
Kolejnego dnia dotarliśmy do 

nadmorskiej Avenza. Zachód słońca 
nad kamienistą – wysypaną marmu-
rowymi odpadami z kamieniołomów 
plażą świadczył, że trafiliśmy do naj-
bardziej znanego rejonu wydobycia 
marmuru we Włoszech – Carrary. 
Pozyskiwane tutaj kamienie mają 
kolor biały i błękitny. Następnego 
dnia nasz marsz wiódł drogą wzdłuż 
wybrzeża morskiego do Massy. Przy 
drodze widzieliśmy kształtowane 
przez morską bryzę malownicze 
korony Sosen pinia, sprawiające       
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czasami wrażenie nienaturalnego 
kiczu oraz gaje oliwne. Warte pod-
kreślenia jest to, że troska o stare 
kilkusetletnie drzewa oliwek mimo, 
że rosną w pasie drogi – podobna 
jest do troski – o starszych ludzi we 
włoskich rodzinach!

W Pietrasancie na głównym 
placu miejskim, widzieliśmy mon-
strualnych rozmiarów rzeźby, upa-
miętniające słynny atak głową Zi-
nedine’a Zidane’a na włoskiego pił-
karza Marco Materazziego w finale 
berlińskiego mundialu w 2006 roku. 
Po drodze do Lukki oczom jawiły się 
gaje oliwne na zboczach, a jeszcze 
wyżej na szczytach średniowieczna 
zabudowa miasteczek. Na przed-
mieściach Lukki, przy drodze, spo-
tkaliśmy charakterystyczny dla tego 
rejonu krzyż z atrybutami Męki Pań-
skiej. Wchodziliśmy do śródmieścia 
przez bramy zlokalizowane w ba-
stionach twierdzy, którą kiedyś była 
Lukka. Regularna siatka ulic miasta 
jest pamiątką po rzymskiej kolonii.  
W centrum uliczki biegną półokrągło, 
tak jak wyznacza to plan rzymskiego 
amfiteatru. Podziwialiśmy białą bry-
łę katedry San Martino z VI wieku, 
przebudowywaną w okresie od XI 
do XIV wieku, która robi wrażenie 
swoją sylwetką, bogactwem rzeźb  
i płaskorzeźb nad wejściami. Fasa-
da romańska w stylu pizańskim po-
dzielona jest na dwie części, każda 
z trzema rzędami arkad. Na fasadzie 
znajduje się również rzeźba przed-
stawiająca św. Marcina, dzielącego 
się swoim płaszczem z żebrakiem. 
Opuszczaliśmy Lukkę idąc pustymi 
ulicami, kiedy to o poranku obsługa 
pojedynczych śmieciarek przystępo-
wała do porządkowania ulic. 

Na obrzeżach Lukki nawie-
dziliśmy Monastero-Santuario Santa 
Gemma Galgani. Świątynię zdobi 

napis Fecit mihi magna qui potens 
Est – Gdyż wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny (Łk 1,49). Uczest-
nictwo we Mszy św. w miejscu kul-
tu św. Emmy, pozwala na zbliżenie 
się do sarkofagu świętej w nastawie 
ołtarza. Natomiast za ołtarzem jest 
miejsce dla zakonnic klauzulowych, 
biorących udział we mszach. Które 
podobnie, jak ma to miejsce w pol-
skich zakonach klauzulowych (np. 
u klarysek w Starym Sączu), biorą 
udział w Eucharystii, izolowane od 
reszty wiernych. W świątyni Dostrze-
gliśmy również tablicę upamiętniają-
cą pobyt Jana Pawła II w tym miej-
scu w 1989 roku. 

W miejscowości Altopasco 
mijaliśmy kościół świętego Jakuba 
Większego z figurą Świętego Patro-
na Pielgrzymów w jednym z ołtarzy. 
Było to dla nas znakiem, że idzie-
my prawidłowo „Via Francigena” do 
Rzymu. W pamięci pozostaje nam, 
jak Ryszard podlewał w Altopasco 
drzewo oliwne, rozgrzaną Słońcem 
wodą, kupioną wcześniej za 1 Euro. 
Ciekawe czy większa ilość pielgrzy-
mów kroczących do Wiecznego Mia-
sta, czyni podobnie, czy też on „były 
rakietowiec” z Polski dokonał aktu 
pionierskiego. Za Altopasco weszli-
śmy na starą drogę rzymską z ory-
ginalną nawierzchnią. Tego dnia zje-
dliśmy wspólny posiłek w rodzinnej 
trattorii w Galeno i zrobiliśmy sobie 
zdjęcie z prowadzącym lokal „ojcem 
przedsięwzięcia rodzinnego”, któ-
ry obdarował nas na drogę butelką 
wina toskańskiego. Nieśliśmy ją ze 
sobą na miejsce odpoczynku, który 
zaplanowaliśmy w pomieszczeniach 
dawnej komory celnej na moście 
Ponte di Medici. Za nami po drugiej 
stronie rzeki była miejscowość Ponte 
di Capiano, z odbudowywaną drogą, 
którą niedawno zerwała rzeka.
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Po wyjściu z Ponte de Cap-
piano wąską ścieżką zdążaliśmy do 
magicznego San Miniato, miasta 
partnerskiego palestyńskiego Beth-
lehem, położone na wzgórzu domi-
nującym nad całą okolicą, skąd moż-
na podziwiać widoki dużej części 
Toskanii. Dalej szliśmy drogą z San 
Miniato do San Gimiggnano. Jest 
to dzisiaj miasto kultowe – „Mekka” 
turystów z całego świata, wpisane 
na listę zabytków UNESCO. Słynie 
z zachowanych 13 (na 56 pobudo-
wanych w XII–XIII wieku) czworo-
kątnych wież, wzniesionych przez 
rywalizujące ze sobą rody szlachty 
toskańskiej. Miasto przeżywało swój 
rozkwit, dzięki położeniu na szlaku 
pielgrzymek z północnej Europy do 
Rzymu. Jego upadek był spowodo-
wany przeniesieniem szlaku pątni-
czego w czasie epidemii w XIV wie-
ku. Dzięki temu że miasto później już 
się nie rozwijało, do dziś przetrwały 
w nim niezniszczone autentyczne 
budowle.

Rozprasza pyszniących się zamy-
słami serc swoich (Łk 1,51) 

Po opuszczeniu gościnne-
go klasztoru ojców augustianów  
w San Gimiggnano planowaliśmy 
maszerować do Castellina Scalo. 
Jednak tego dnia „palec boży” do-
tknął pysznych, by stali się pokor-
niejsi. Pielgrzymi Ryszard i Łukasz 
tak uwierzyli w siebie, że pomylili 
miejscowości i wylądowali co prawda  
w Castellina ale Castellina in Chianti. 
Będąc przekonanymi, iż idą dobrze, 
pokonywali trasę w terenie pagórko-
watym, pnąc się cały czas pod górę 
(różnica poziomów ok. +400 m). 
Droga ta z każdym przebytym kilo-
metrem stawała się prawdziwą „dro-
gą pokuty”. Temperatura otoczenia 
rosła i dochodziła do +45 ºC, woda 

niesiona w butelkach skończyła się. 
Brak wody i przegrzanie organizmu 
powodowało osłabienie: wymioty  
i dreszcze. Wydawało się, że to już 
koniec marszu, ale w takich chwilach 
świadomość własnej nicości i śpiew: 
Panie dobry jak chleb bądź uwielbio-
ny od swego Kościoła, boś Ty piel-
grzymów umiłował, do końca umiło-
wał, dawał pątnikom dodatkowe siły. 
I nagle za zakrętem drogi pojawiła 
się osada (2 zabudowania). Rome-
ro Ryszard wszedł do mieszkania 
i napotkanej w nim starszej kobie-
cie, patrząc głęboko w oczy, słabym 
tembrem mówi: aqua, Signora aqua! 
Miał szczęście, tego dnia spotkał na 
drodze swoją Samarytankę. Niewia-
sta mimo, iż sama schorowana, bez 
namysłu udzieliła pomocy i zapropo-
nowała odpoczynek w zacienionym 
ogrodzie. 

Do pielgrzyma Ryszarda, po 
jakimś czasie dołączył Łukasz, który 
na trasie został z tyłu, a któremu po-
mogli napotkani Belgowie spędza-
jący urlop w Italii, obdarowując go 
zimną wodą. Idąc dalej obaj, dzięko-
wali Panu, że na ich drodze postawił 
dobrych ludzi. Doszli szczęśliwi do 
mety – miejscowości Castellina in 
Chianti – myśląc – że są w Castelli-
na Scalo. Jakież uczucia pojawiły się  
w chwili, gdy odkryli, że zbłądzili?! 
Pielgrzymi zostali fizycznie dosta-
tecznie skruszeni, a ich pycha za-
mieniła się w pokorę. Myśleli że są 
nieomylni, a pobłądzili. Po zrobieniu 
rachunku sumienia i przeproszeniu 
Pana za grzech pychy, okrzepiw-
szy się miejscowym chianti, pątni-
cy ruszyli w dalszą drogę. Późną 
porą wieczorową znaleźli nocleg na 
obrzeżach Sieny. 

Pielgrzym Ryszard przypomi-
nał sobie czasy, kiedy to jako oficer 
wykonywał zadania polegające na 
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rozpoznaniu w nocy, w terenie zale-
sionym, zarówno w lecie jak i w zimie. 
W rachubę nie wchodziła możliwość 
pobłądzenia. Ci, którzy błądzili tracili 
miano „rakietowca” wśród braci ofi-
cerskiej. Ale teraz już wie, iż niewiele 
znaczy być „rakietowcem”, przy tym 
kiedy człowiek w jednym roku został 
peregrino, w drugim zaś romero?

Również Jerzy pewny siebie, 
idąc swoją drogą do Castellina Sca-
lo – też tam nie dotarł. Jednak do-
bry Bóg dał wycieńczonemu romero 
schronienie w miejscowości Abbadia 
a Isola. Jest tam ostello prowadzone 
przez Bractwo Jakubowe (Cofrater-
nita di San Jałopo di Compostella). 
Bractwo korzysta z pomieszczeń 
parafialnych. W tej oazie każdy 
„prawdziwy” pielgrzym może liczyć 
na przyjęcie zgodnie z starym ce-
remoniałem, pielęgnowanym przez 
wolontariuszy jakubowach. Przed 
wieczerzą członkowie bractwa przy-
odziani w peleryny z krzyżem św. 
Jakuba obmywają pielgrzymom 
nogi. Wypowiadają przy tym sło-
wa: W Imię Chrystusa, witamy Cię  
w Hospicjum Św. Piotra i Św. Jakuba. 

Aby odpoczynek dał ci pocieszenie  
i siłę do kontynuowania twojej podró-
ży do Rzymu. Pielgrzym odpowiada: 
Amen. Zaś rano po śniadaniu wolon-
tariusze błogosławią na drogę i że-
gnają pielgrzymów tymi słowami: Na 
początku tego dnia, wielbimy Ciebie 
Boże. Aby doniosłość Twego świa-
tła oświecała naszą długą drogę. 
Aby apostołowie Piotr i Jakub wspo-
magali swoich pielgrzymów, którzy 
wierzą w ich wsparcie i by w dalszej 
drodze spotykali miłosierdzie. Aby 
Gwiazda Zaranna, Święta Dziewica 
Maryja kierowała i doprowadziła ich 
do Rzymu. Amen. 

O Boże, Ty nigdy nie odma-
wiasz Swojej pomocy osobom, któ-
re kochają Ciebie, Ty robisz zawsze 
miejsce bliskim osobom, które służą 
Tobie, Błogosław ścieżkę Swoich 
sług, z Twoim wsparciem i Twoim 
schronieniem, oni nigdy nie będą 
zapoznawać się z grzechem lecz  
z prawością. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen. 

Przed nami była Siena... 
c.d.n.

Ceremonia obmycia nóg pielgrzyma 
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UZNAĆ SWOJĄ BEZSILNOŚĆ 
WOBEC ALKOHOLU

Trzeźwymi bądźcie
ks. Leszek Woźnica COr

Cyprian Kamil Norwid mó-
wił, że człowiek jest bytem nie-
kompletnym, skazanym na wiecz-
ny brak i na ból nieustannego 
dopełniania. Ta właśnie niekom-
pletność w życiu naszym przeja-
wia się w rozmaity sposób – i od 
strony fizycznej i od strony ducho-
wej, to jest w świecie człowiecze-
go ciała, myślenia i ludzkiej woli. 
Jakże to pasuje do tego, co mówił 
św. Paweł: A ja jestem cielesny, 
zaprzedany w niewolę grzechu. 
Nie rozumię bowiem tego, co czy-
nię, bo nie czynię tego, co chcę, 
ale to, czego nienawidzę – to wła-
śnie czynię. (…) Jestem bowiem 
świadom, że we mnie, to jest w 
moim ciele nie mieszka dobro; bo 
łatwo przychodzi mi chcieć tego, 
co dobre, ale wykonać – nie. Nie 
czynię bowiem dobra, którego 
chcę, ale czynię to zło, którego 
nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, 
czego nie chcę, już nie ja czynię, 
ale grzech, który we mnie miesz-
ka. A zatem stwierdzam w sobie 
to prawo, że gdy chcę czynić do-
bro, narzuca mi się zło”. Nieco 
dalej słyszymy bolesne wołanie 
Apostoła: „ Nieszczęsny ja czło-
wiek! Kto mnie wyzwoli z ciała, co 
wiedzie ku śmierci? Dzięki niech 
będą Bogu przez Jezusa Chry-
stusa, Pana naszego (por Rz 
7,14-25).

A zatem, nikt z nas nie jest 
doskonały, a Jezus mówi, że nikt 

z nas nie jest bez grzechu, zatem 
potwierdza się, że jesteśmy nie-
kompletni i w tej niekompletności, 
gdy nie ma w nas odpowiedniego 
czuwania niejednokrotnie ulega-
my temu, co rodzi w nas nie tyl-
ko pojedyncze grzechy, ale także 
rozmaite nałogi. Nałóg w życiu 
naszym powstaje przez częste 
powtarzanie czegoś, co ma zły 
wymiar, co powoduje w człowieku 
zamęt, zaciemnienie i zniszcze-
nie – i tego, co fizyczne i tego, 
co duchowe. Także, gdy człowiek 
zaczyna, często nawet w niewiel-
kiej ilości, używać alkoholu w roz-
maitej postaci, może doprowa-
dzić się do nałogu, a tym bardziej, 
gdy często się on upija, wówczas 
jest na prostej drodze, aby wpaść  
w sidła alkoholizmu, który zawsze 
odbiera nam wolność – każdy al-
koholik przestaje kierować wła-
snym życiem, a kieruje nim al-
kohol. Ileż tego alkoholu trzeba 
wypić, aby stać się alkoholikiem? 
Nie ma na to pytanie jednoznacz-
nej odpowiedzi, bowiem wszyst-
ko zależy od tego, czy alkohol 
używa kobieta czy mężczyzna, 
albo młody czy starszy człowiek. 
Wiemy, że kobiety uzależniają się 
trzy razy wcześniej od mężczyzn 
i trzy razy trudniej jest im z tej 
choroby wychodzić, a także wie-
my, że im ktoś wcześniej, w mło-
dości, zaczyna używać alkoholu, 
tym większe niebezpieczeństwo, 
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że wnet w stan bezsilności wobec 
tej trucizny się wtrąci. Ale są też 
przypadki, że ktoś późno w życiu 
swoim zaczął zaglądać do kie-
liszka i on też nie uchronił się od 
przymusu picia, albo i takie osoby 
spotykam, które nie wypiły dużo 
alkoholu, a znalazły się w pułap-
ce zależności od niego. Niewąt-
pliwie, alkohol, który nie jest po-
karmem koniecznym do życia, on 
w podstępny sposób może mnie 
zagarnąć w niewolę swoją. Trud-
ne są te słowa, ale konieczne, 
aby obudzić w nas mądrość i rze-
telną ocenę sytuacji, gdy stajemy 
wobec alkoholu tak często dzisiaj 
stawianego na naszych stołach, 
a zwłaszcza, by uchronić nas od 
tego, by jeszcze bardziej nie po-
mnażać niekompletności człowie-
czego losu.

A tyluż wśród nas – i kobiet 
i mężczyzn, młodych i starszych, 
po studiach i po szkole zawodo-
wej, a także w sutannach oraz  
w cywilnych ubraniach, którzy nie 
czuwając weszli w świat uzależ-
nienia. W którym momencie? Ten 
moment zawsze jest tajemniczy  
i u każdego człowieka inny. Jed-
no jest pewne, że gdy zaczyna-
my mieć do czynienia z rzeczywi-
stością alkoholizmu, czy choro-
by alkoholowej, jak to się dzisiaj 
określa, spotykamy się z życiem 
pełnym chaosu i destrukcji. Czło-
wiek uzależniony niszczy siebie, 
swoje życie – każdy pokład tego 
życia, a także niszczy on osoby 
bliskie – rodzinę swoją i przyja-
ciół, wciągając ich w tzw. proce-
dens współuzależnienia. I nieraz 
ten stan trwa całe lata, bowiem 

uzależniony nie chce uznać swo-
jej bezsilności wobec alkoholu, 
mówi on, że nie jest alkoholikiem, 
udowadnia nieustannie, że nie 
jest z nim tak źle, że potrafi nie pić 
ileś jeszcze czasu, że jeszcze nie 
stracił pracy, i że nikt go leżące-
go w rowie nie widział. A ja wtedy 
pytam: a gdy po pół roku sięgasz 
znowu po alkohol, to czy umiesz 
w czasie picia powiedzieć: dość?  
I tu często zapada milczenie. Uza-
leżniony i na drugi dzień sięgania 
po alkohol, i za pół roku, i za rok,  
i ile tam jeszcze czasu wymieni-
my, on nigdy nie potrafi pić alko-
holu w sposób kontrolowany, on 
sięgając znów po tę używkę upija 
się, i to jest świadectwem, że jest 
on w pułapce uzależnienia. 

Najważniejsza sprawa, 
aby w tej sytuacji rzeczywiście nie 
sięgać po alkohol, z którym jako 
uzależniony zawsze przegram  
i na pewno nie będę kierował 
własnym życiem. Iluż to trzeź-
wych Braci i Sióstr, którzy uznali 
swoją bezsilność wobec alkoholu 
i którzy żyją teraz w trzeźwości 
mówią do mnie, iż w trakcie czyn-
nego nadużywania alkoholu nie 
było dla nich ważne życie według 
wartości – nie był ważny Bóg, nie 
była ważna rodzina: żona, dzieci, 
nie była ważna praca, ale zawsze 
najważniejszy był alkohol – on 
był w centrum i dla niego byłem 
gotów zrobić wszystko! Straszna 
rzeczywistość! I ona zawsze jest 
w życiu każdego uzależnionego, 
który nie uznaje swojej choroby, 
który ciągle się usprawiedliwia, 
że nie jest z nim tak źle, że nie 
ma żadnego problemu, i że tak 
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naprawdę ze wszystkim sobie on 
czy ona poradzi. Nieprawda! To 
jest kłamstwo!

Co jest najważniejsze, aby 
zacząć nowe, trzeźwe życie? Wy-
ciągnąć przysłowiową „białą fla-
gę” i poddać się. Najważniejsze 
jest skończyć z zakłamaniem, że 
wszystko jest dobrze, najważniej-
sze jest powiedzieć sobie: prze-
stałem kierować własnym ży-
ciem, alkohol mną rządzi. I to jest 
ten istotny krok, który musi zrobić 
każdy uzależniony i uzależniona. 
A potem jest już budowanie ży-
cia, dobrego życia, zwłaszcza po-
przez udział w Ruchu Anonimo-
wych Alkoholików i w innych pro-
pozycjach, uczących trzeźwego 
kroczenia przez ten świat, potem 
jest budowanie naprawdę życia 
nowego człowieka, który chociaż 
ciągle z chorobą alkoholową bę-
dzie związany, ale on teraz już 
nie sięga po truciznę, teraz jest 

tylko przy tym, co pozwala mu  
w sposób odpowiedzialny realizo-
wać różne zadania, a zwłaszcza 
budować zdrową relację z Panem 
Bogiem, ze sobą oraz z bliźnimi. 
Również każdy trzeźwy alkoholik 
nosi w sobie świadomość bycia 
kimś niekompletnym, skazanym 
na wieczny brak, ale on teraz, 
tym bardziej kiedy przychodzi do 
Jezusa odnajduje w pięknym tru-
dzie pracy nad sobą, szczęście, 
nową wolność życia bardziej  
w prawdzie i w miłości.
 Tym, którzy są uzależnieni, 
a nie przyznają się do tej życiowej 
i niszczącej wszystko „dżumy” 
życzę całym sercem, aby odwa-
żyli się przyznać do swej bezsil-
ności, aby zjawili się wśród nas,  
w Duszpasterstwie Trzeźwości na 
Świętej Górze i by z odnaleziony-
mi tutaj siłami oraz z trzeźwymi 
Braćmi i Siostrami rozpoczęli na-
prawdę szczęśliwe życie!

chrystE!
Tobie 

powierzamy 
trzeźwe 
rodziny 
naszego 

Narodu!
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Łukasz Stefaniak   

Ach ubogi żłobie...
Tymi słowami jak wiemy, 

zaczyna się piękna XVII-wieczna 
polska kolęda, którą z uwagi na 
przeżywany okres liturgiczny, dane 
nam jest słyszeć i śpiewać powie-
lekroć. Wykonując jednak doniosłą 
orację, spróbujmy pomyśleć nad 
sensem słowa „ubogi”. Odczytanie 
jego znaczenia oraz właściwe ro-
zumienie, jest szczególnie ważne 
w kończącym się roku 2013. Otóż 
jak wiemy z Woli Bożej wybra-
ny następcą św. Piotra na ziemi, 
papież Franciszek słowo „ubogi” 
wraz ze wszystkimi jego konota-
cjami, uczynił logotypem swojego 
pontyfikatu. Co miał zatem na my-
śli Ojciec Święty, zwracając się do 
wiernych słowami: Chciałbym ko-
ścioła ubogiego dla ubogich. Czy 
papieżowi chodzi o to, by ludzie 
Kościoła – wszyscy wierni wyzbyli 
się wszystkiego co posiadają – po-
dobnie jak uczynił to św. Franci-
szek? Wydaje się, że nie. Papież 
nie jest bowiem utopistom i real-
nie dokonuje oglądu rzeczywisto-
ści. Zatem zastanówmy się o jaki 
głębszy sens „ubóstwa” nawołuje 
papież. Tym bardziej, iż światowe 
media dały już odpowiedź, w myśl 
której Kościół ubogi – to Kościół 
biedny, Kościół wyzbywający się 
dóbr materialnych, Kościół które-
go członkowie nie powinni nawet  
o nich myśleć.

Ci, którzy twierdzą, iż „ubo-
gi” tzn. biedny, nic nieposiadający, 
ci którzy zwracają uwagę na jeden 
aspekt, a mianowicie aspekt mate-
rialny – to typowi moniści. Historia 

myśli ludzkiej zna wiele przykła-
dów takich interpretatorów rzeczy-
wistości, poczynając od jońskich 
filozofów przyrody w starożytności, 
dwudziestowiecznych marksistów, 
czy też współczesnych neomark-
sistów, dla których konsumpcja 
materii stanowi jedyny sens i mia-
rę oceny rzeczywistości. Mimo, iż 
już dawno wykazano absurdalność 
myślenia monistycznego, nie prze-
szkadza to współczesnym egzege-
tom, niestety często poważanym 
– na propagowanie tego sposobu 
interpretacji świata. I nic dziwnego, 
skoro bowiem ktoś jest immanent-
ny w świecie, to trudno mu odna-
leźć sens w tym, co niewidzialne 
i niemierzalne. A przecież współ-
czesny paradygmat naukowości, 
bazuje na tym, co da się zmierzyć, 
zważyć, policzyć. Zatem czego 
nie można dostrzec i oszacować, 
to nie istnieje. Taki model rozu-
mowania jest lansowany również  
w naszych czasach. W takim poj-
mowaniu sens słowa „ubogi” od-
daje nieposiadanie i bieda. Gdzie 
policzalność wartości materii za 
pomocą ekonomicznych instru-
mentów określa stan faktyczny. 
Czy zatem nowy papież zajął ab-
surdalne i prymitywne stanowisko 
stając się monistom?

Chociaż wielu tak sądzi i wy-
dawać by się mogło, że mają rację, 
to jednak uważnie, a nie wybiór-
czo słuchając nauk Ojca Świętego, 
należy stwierdzić, iż są w błędzie. 
Papież w swych wypowiedziach, 
nie propaguje monizmu lecz trans-
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cendencję. Polega to na tym, iż 
nie skupiamy się tylko na tym, co 
widoczne i policzalne, lecz prze-
kraczamy ramy empirii kierując się 
ku sferze duchowej. Co więcej ta 
niedotykalna i niemierzalna sfera 
ludzkiej egzystencji jest nadrzędna 
względem tej doczesnej, która dziś 
jest, jutro może jej nie być. Zatem 
jak rozumieć słowo „ubogi”, jednak 
nie w sensie materialnym, a du-
chowym?

 Pismo Święte pomaga nam 
zrozumieć sens, czym jest bycie 
„ubogim duchem”. Człowiek ubo-
gi duchem to ten, który nie przy-
wiązuje nadmiernego znaczenia 
do dóbr materialnych. Posiadanie 
dóbr ziemskich nie stanowi sensu 
jego życia. Nie znaczy jednak, że 
się ich wyrzeka, jednak korzysta  
z nich roztropnie, a miarą ich 
znaczenia jest właściwe miejsce  
w hierarchii bytowej. Mają one być 
jedynie środkiem do życia godnego,  
a nie celem życia. Taka osoba 
nie jest zadufana sama w sobie. 
Wie, że od niej samej tylko, nic 
nie zależy. Ona wie, iż ostatecznie  
„u Boga” znajdzie sens swojego ży-
cia. Wie, że tego co najważniejsze, 
nie może sobie kupić, posiąść. Ta-
kie ubóstwo gloryfikuje Jezus Chry-
stus: Błogosławieni ubodzy w du-
chu, albowiem do nich należy kró-
lestwo niebieskie (Mt 5,3). O takim 
ubóstwie pisze również św. Paweł  
w Liście do Filipian: dopełnijcie 
mojej radości przez to, że będzie-
cie mieli te same dążenia: tę samą 
miłość i wspólnego ducha, pragnąc 
tylko jednego, a niczego nie pra-
gnąc dla niewłaściwego współza-
wodnictwa ani dla próżnej chwały, 
lecz w pokorze oceniając jedni dru-
gich za wyżej stojących od siebie. 
Niech każdy ma na oku nie tylko 

swoje własne sprawy, ale też i dru-
gich! To dążenie niech was ożywia; 
ono też było w Chrystusie Jezusie. 
On, istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do 
ludzi (Flp 2,2-7). Literacki obraz 
takiej postawy przedstawia nam 
polski poeta, który w Wielkiej Im-
prowizacji wyraża to słowami: Pa-
nie! czymże ja jestem przed Two-
im obliczem? Prochem i niczem. 
Takie ubóstwo duchowe jest drogą 
do niebiańskich bogactw. Pamię-
tajmy jednak, iż samo ubóstwo ma-
terialne na ziemi, ich nie gwaran-
tuje. Dlatego też by nie popadać  
w skrajność należy zwrócić uwa-
gę, iż ubóstwo nie jest celem sa-
mym w sobie, lecz środkiem, warto 
przytoczyć tu słowa św. Grzegorza  
z Nyssy: Ubogi był Pan, abyś i Ty 
nie bał się ubóstwa. Przeto jeśli 
z Nim, ubogim, będziesz ubogi, 
z Nim, królującym, będziesz królo-
wał.

Dziś wielu nawołując do 
Kościoła ubogiego, ma na myśli 
tylko Kościół instytucjonalny, nie 
dostrzegając (bądź nie chcąc do-
strzec) faktu, iż Kościół to wszyscy 
wierzący w Boga. Zatem uważają, 
iż słowa papieża nie są skierowane 
do nich, ale do kardynałów, bisku-
pów, księży. Ale czy następca św. 
Piotra jest tylko zarządcą instytu-
cji, czy też z Woli Bożej przywódcą 
nas wszystkich, tworzących Ko-
ściół Chrystusowy na ziemi?

 Pamiętajmy o tym śpiewa-
jąc kolędy, w których słowo „ubogi” 
(„pokorny”) bardzo często wystę-
puje. A na cały A.D. 2014 życzmy 
sobie nawzajem, ze wszech miar 
wielkiego ubóstwa duchowego.
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ODWROTNE OBCIĄŻENIE I TOWARY WRAŻLIWE 
-  ZMIANY OD PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

Elżbieta Fekecz

 Od 1 października 2013 
roku weszły w życie bardzo waż-
ne  zmiany w ustawie o podatku 
VAT, wprowadzone ustawą z dnia 
26 lipca 2013 roku o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 1027). Podstawowym ce-
lem wprowadzonych do ustawy 
zmian było zwiększenie skutecz-
ności walki z nadużyciami przy 
obrocie tzw. towarami wrażli-
wymi. Towary te wymienione są 
w załączniku nr 13 do ustawy  
o VAT.
 Nowelizacja ta wprowa-
dziła między innymi następujące 
zmiany:
1) rozszerzenie katalogu towa-
rów, do których ma zastosowanie 
mechanizm odwróconego obcią-
żenia (załącznik do ustawy o VAT 
nr 11)
2) wyłączenie w niektórych przy-
padkach możliwości kwartalnych 
rozliczeń podatku VAT
3) w ustawie o VAT dopisano 
odrębny dział  Xa o solidarnej 
odpowiedzialności nabywcy za 
zaległości podatkowe sprzedaw-
cy, ale tylko i wyłącznie w części 
proporcjonalnie przypadającej na 
dostawę tych towarów dokonaną 
na jego rzecz.
 Podatek VAT od sprzeda-
ży towarów lub usług  do tej pory 
rozliczał zawsze tylko sprzedaw-
ca (tzw. VAT należny), wykazując 
na fakturze VAT:  kwotę netto, VAT 

i kwotę brutto. Jednak dla niektó-
rych towarów wprowadzono nową 
zasadę rozliczania tego podatku, 
która polega na tym, że podatek 
ten rozlicza nabywca towarów  
i usług. Tę nową formę rozliczania 
podatku VAT  nazwano  reverse 
charge  czyli „odwrotne obcią-
żenie”. Stosuje się ją wtedy, gdy 
przedmiotem dostawy są towary 
wymienione w załączniku nr 11 
do ustawy o VAT (potocznie mówi 
się tu o złomie), ale tylko wtedy 
jeśli łącznie są spełnione nastę-
pujące warunki:
1) nabywcą tych towarów jest po-
datnik
2) sprzedawcą jest czynny podat-
nik VAT
3) dostawa towaru nie jest objęta 
zwolnieniem tak, jak dla towarów 
używanych.
Dlatego właśnie zmieniono ten 
załącznik, dopisując do tego ka-
talogu złom i inne odpady, oraz 
wyroby stalowe. Od 1 paździer-
nika br. obowiązek rozliczania 
podatku VAT przechodzi na na-
bywcę tych towarów. Załącznik 
nr 11 zawiera 41 grup  towarów 
sklasyfikowanych za pomocą 
odpowiednich pozycji PKWiU. 
Dzięki tej zmianie nastąpi ograni-
czenie wyłudzeń i nadużyć podat-
kowych. W wykazie tym znalazły 
się między innymi: telewizory, lo-
dówki, komputery i maszyny do 
przetwarzania danych, monitory 
komputerowe, zużyte kable elek-
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tryczne odsprzedawane firmom 
recyklingowym, surowce wtórne 
ze szkła, papieru, tektury, two-
rzyw sztucznych i gumy. 
 Sprzedawca jest zobo-
wiązany do wystawienia faktury  
w której nie będzie stawki po-
datku, ale musi na niej pojawić 
się oznaczenie „odwrotne obcią-
żenie”. Programy komputerowe 
wykorzystywane do wystawiania 
faktur mają możliwość dopisa-
nia tego na fakturze i również na 
końcu faktury. Dzięki temu jest to 
bardzo dobrze widoczne i ułatwia 
odszukanie tych towarów. Jednak 
uważam, że najlepszym rozwią-
zaniem jest takie, aby na jednej 
fakturze były wykazane tylko  to-
wary z odwrotnym obciążeniem, 
bo ułatwia to prawidłowe jej za-
księgowanie. Niestety nie zawsze 
jest to możliwe i trzeba bardzo 
uważnie sprawdzać każdą fak-
turę, aby się nie pomylić. Sprze-
daż taka powinna być wykazana  
w ewidencji sprzedaży VAT  
i w deklaracji VAT w pozycji 31.
 Z kolei nabywca może 
wystawić fakturę wewnętrzną  
i w niej wykazać podatek VAT od  
tej transakcji, ale może również 
wyliczyć ten podatek na otrzy-
manej od sprzedawcy fakturze. 
Podstawą opodatkowania jest 
kwota netto wykazana na otrzy-
manej fakturze. I tak wyliczony 
podatek VAT, będzie stanowił jed-
nocześnie podatek należny jak 
również podatek naliczony dla 
nabywcy (będzie to lustrzane od-
bicie po obu stronach deklaracji 
VAT). Jeśli kupujący posiada kil-
ka faktur z towarami oznaczony-
mi jako odwrotne obciążenie, to 

dla ułatwienia sobie księgowania 
i ograniczenia popełnienia błędu, 
można dla tych kilku faktur wysta-
wić tylko jedną zbiorczą fakturę 
wewnętrzną na koniec miesiąca. 
Dzięki temu jest mniejsze praw-
dopodobieństwo wystąpienia po-
myłki przy tym księgowaniu.

Przykład 1
Firma XXX jest czynnym podat-
nikiem VAT i 12 października 
br. nabyła złom za kwotę  netto 
1 500,00 zł i zakup ten był rozli-
czony w ramach „odwrotnego ob-
ciążenia”. Firma YYY wystawiła  
w tym dniu fakturę  VAT. W związ-
ku z otrzymaną fakturą  firma 
XXX w deklaracji VAT – 7 za paź-
dziernik br. musi wykazać  kwotę 
netto z tej faktury w poz. 31, czyli 
1 500,00 zł, a w poz. 32 podatek 
23% tj.  345,00 zł . Również kwo-
ty te muszą być wykazane jako 
lustrzane odbicie w tej deklaracji 
w poz. 41 kwota netto 1 500,00 
zł i w poz. 42 kwota  VAT 23% 
345,00 zł. 
Z kolei firma YYY wykaże tylko 
kwotę netto z tej faktury w dekla-
racji VAT – 7  czyli  1 500,00 zł  
w poz. 31 jako swój przychód.

Przykład 2
Firma XXX sprzedaje złom pod-
miotowi, który nie jest podatni-
kiem VAT i wtedy transakcja taka 
podlega opodatkowaniu na zasa-
dach ogólnych. Tak więc sprze-
dawca wystawia fakturę VAT wg 
normalnych zasad wykazując 
kwotę netto transakcji, VAT wg 
stawki 23% i kwotę brutto. Przy-
chód ten będzie wykazany w de-
klaracji VAT – 7 za październik  
w pozycjach 19 i 20.
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Przykład 3
Jan Kowalski w dniu 12 paździer-
nika br. (jest on podatnikiem ko-
rzystającym ze zwolnienia pod-
miotowego z VAT) kupił od firmy 
YYY surowce wtórne metalowe 
wykazane w załączniku numer 
11 w pozycji 37. W związku z tą 
transakcją Jan Kowalski otrzymał 
fakturę VAT w której wykazana 
jest tylko wartość netto 2 000,00 
zł i nie ma wykazanego podatku 
VAT, natomiast jest zastosowana 
procedura „odwrotnego obcią-
żenia”. W tej sytuacji nabywca 
towarów opodatkowanych na za-
sadzie odwrotnego obciążenia, 
który jest zwolniony z VAT, w od-
niesieniu do tej transakcji staje 
się podatnikiem VAT zobowiąza-
nym do rozliczenia podatku VAT 
(należnego). Aby poprawnie roz-
liczyć ten zakup musi bezwzględ-
nie w obowiązującym go terminie 
złożyć w Urzędzie Skarbowym 
uproszczoną deklarację VAT – 
9M  za październik br, i wpisać  
w poz. 14 kwotę netto 2 000,00  
i w poz. 15 wyliczony VAT 23% 
czyli 460,00 zł. W poz. 16 tej de-
klaracji należy powtórzyć kwotę 
podatku VAT i wpłacić ją do wła-
ściwego sobie Urzędu Skarbowe-
go do 25 dnia następnego miesią-
ca. Ponieważ jednak Jan Kowal-
ski nie będzie mógł odliczyć sobie 
tego zapłaconego podatku VAT  
w  s w o i c h  d o k u m e n -
t ach  ks ięgowych ,  bo  j es t 
p o d m i o t o w o  z w o l n i o n y  
z VAT, to  ustawodawca, przewi-
dując taką sytuację, zezwolił na 
wliczenie w koszty w podatkowej 
księdze przychodów i rozchodów 
zapłaconej kwoty podatku VAT.

 Jeśli zaś dostawcą odpa-
dów jest osoba fizyczna, a na-
bywcą czynny podatnik VAT, to 
należy tę dostawę udokumen-
tować tylko i wyłącznie umową 
kupna – sprzedaży, która nie ma 
wpływu na podatek VAT i nie jest 
wykazywana w deklaracji VAT.
 Proszę zwrócić uwagę na 
to, że zakres towarów objętych 
odwrotnym obciążeniem uległ 
rozszerzeniu od 1 października 
2013 roku. Obejmuje on dodatko-
wo:
1) pręty kształtowniki i profile 
oznaczone PKWiU 24.31.10.0   
i 24.31.20.0
2) druty z miedzi i jej stopów ozna-
czone PKWiU 24.44.23.0
3) wraki przeznaczone do zło-
mowania  oznaczone PKWiU 
38.11.49.0
4) odpady z papieru i tektury 
oznaczone PKWiU 38.11.52.0
Mechanizm odwrotnego ob-
ciążenia stosuje się tylko do 
sprzedaży wyrobów wymie-
nionych w załączniku nr 11 do 
ustawy o VAT. 
 Natomiast sprzedaż innych 
towarów (w tym wymienionych 
w załączniku nr 13 do ustawy  
o VAT, czyli także niektórych wy-
robów stalowych) opodatkowana 
jest na zasadach ogólnych, czyli 
VAT rozlicza sprzedawca.
 Teraz chciałabym opisać  
w jaki sposób należy zaksięgo-
wać faktury jeśli są w niej wykaza-
ne wyroby z procedurą „odwrotne 
obciążenie”.
 W październiku były wysta-
wione 4 faktury VAT dla nabywcy 
towarów z procedurą „odwrotne 
obciążenie”. W takiej sytuacji na-
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leży do książki przychodów i roz-
chodów zaksięgować jako koszt 
kwotę netto z tych faktur, w ewi-
dencji VAT zakupy wykazać tylko 
pozycje z VAT- em 23%. Na fak-
turze wewnętrznej  należy podać 
podsumowane kwoty netto z od-
wrotnego obciążenia, wyliczyć od 
tej kwoty VAT 23% i zaksięgować 
tę fakturę tylko w ewidencji VAT 
jako przychód i podatek należny 
poz. 31 i 32, oraz jako zakup poz. 
41 i 42.
 Jeśli zdarzy się taka sytu-
acja, że w październiku nie była 
zaksięgowana faktura z odwrot-
nym obciążeniem, bo np. zaginęła 
i w listopadzie otrzymano duplikat 
tej faktury to w takiej sytuacji, na-
leży zrobić korektę deklaracji VAT 
za październik i wykazać  kwoty  
z faktury wewnętrznej w pozy-
cjach 31 i 32, oraz zaksięgować 
kwotę netto w kosztach paździer-
nika. Natomiast w deklaracji za 
listopad należy w pozycjach 41 
i 42 wykazać lustrzane odbicie 
tego co było skorygowane w paź-
dzierniku.
 Jeśli z kolei pojawią się 
faktury korygujące, to należy tu 
zastosować ogólne zasady księ-
gowania korekt. Jeżeli przyczyna 
powstania faktury korygującej po-
jawiła się po wystawieniu faktury 
pierwotnej i była nową okoliczno-
ścią, niemożliwą do przewidzenia 
w chwili wystawienia faktury pier-
wotnej, to korektę należy rozliczyć 
na bieżąco w deklaracji za okres 
rozliczeniowy, w którym została 
wystawiona. Dotyczy to zarówno 
korekty na plus i na minus. 

 Jeśli zaś korekta faktury 
powstała dlatego, że źle była wy-
stawiona faktura pierwotna (np. 
zła podstawa i stawka VAT), to 
należy się cofnąć do miesiąca 
w którym wystawiono pierwotną 
fakturę i ją poprawnie zaksięgo-
wać korygując deklarację VAT.   
Jednak najważniejsza zmiana tej 
nowelizacji  ustawy dotyczy wpro-
wadzenia wykazu tzw. towarów 
wrażliwych, bowiem właśnie  
w  obrocie  tymi towarami można 
było zauważyć najwięcej niepra-
widłowości. Są nimi trzy grupy to-
warów, których objęcie procedurą 
odwrotnego obciążenia nie zosta-
ło dopuszczone w oparciu o dy-
rektywę 2006/112/WE. Pierwszą 
z nich stanowią wyroby stalowe 
do których zaliczono:
•	 Rury przewodowe w ro-
dzaju stosowanych do rurocią-
gów ropy naftowej lub gazu, bez 
szwu, ze stali.
•	 Rury okładzinowe, prze-
wody rurowe i rury płuczkowe,  
w rodzaju stosowanych do wier-
ceń ropy naftowej lub gazu, bez 
szwu, ze stali.
•	 Pozostałe rury i przewody 
rurowe, o okrągłym przekroju po-
przecznym, bez szwu, ze stali.
•	 Rury przewodowe w ro-
dzaju stosowanych do rurociągów 
ropy naftowej lub gazu, spawane, 
o średnicy zewnętrznej mniejszej 
lub równej 406,4 mm, ze stali.
•	 Pozostałe rury i przewody 
rurowe o okrągłym przekroju po-
przecznym, spawane o średnicy 
zewnętrznej mniejszej lub równej 
406,4 mm, ze stali.
•	 Rury i przewody rurowe 
o przekroju poprzecznym innym 
niż okrągły, spawane o średnicy 
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zewnętrznej mniejszej lub równej 
406,4 mm, ze stali.
•	 Łączniki rur lub przewo-
dów rurowych inne niż odlewane, 
ze stali.
•	 Pozostałe konstrukcje  
i ich części; płyty, pręty, kątowniki, 
kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub 
aluminium – wyłącznie ze stali.
•	 Tkaniny, kraty, siatki i ogro-
dzenia z drutu z żeliwa, stali lub 
miedzi; siatka rozciągana z żeli-
wa, stali lub miedzi – wyłącznie 
ze stali.
Drugą grupę towarów wrażliwych 
stanowią paliwa:
•	 Benzyny silnikowe, oleje 
napędowe oraz gazy przezna-
czone do napędu silników spali-
nowych (w rozumieniu przepisów 
o podatku akcyzowym).
•	 Oleje opałowe i smarowe 
(w rozumieniu przepisów o podat-
ku akcyzowym).
Natomiast do trzeciej grupy towa-
rów wrażliwych ustawodawca za-
liczył złoto nieobrobione plastycz-
nie lub w postaci półproduktu  
i proszku (PKWiU 24.41.20.0).
Przedsiębiorcy handlujący tymi 
towarami mają ograniczone moż-
liwości kwartalnego rozliczania 
podatku VAT. Zmiana ta wymusi 
składanie przez nich miesięcz-
nych deklaracji VAT. Należy pa-
miętać, że nie dotyczy to bez-
względnie wszystkich podatni-
ków. Z kwartalnego rozliczania 
podatku nadal będą mogli korzy-
stać ci przedsiębiorcy:
•	 u których łączna wartość 
netto dostaw towarów wrażliwych 
w żadnym miesiącu danego kwar-
tału oraz ostatnich czterech kwar-

tałów nie przekroczyła 50.000 zł 
lub kwoty odpowiadającej 1% war-
tości ich sprzedaży netto.
•	 tankujących paliwa wyłącz-
nie na stacjach paliw lub stacjach 
gazu płynnego do standardowych 
zbiorników pojazdów.
•	 dostarczających gaz prze-
wodowy za pośrednictwem wła-
snych sieci przesyłowych lub dys-
trybucyjnych.
Skutki przekroczenia przez 
przedsiębiorców dostarczających  
towary wrażliwe limitu obrotów 
zależą od miesiąca kwartału,  
w którym został  przekroczony 
ten limit.
1) Jeśli przekroczenie nastąpi  
w pierwszym lub drugim miesiącu 
kwartału, podatnik straci możli-
wość rozliczania kwartalnego od 
pierwszego miesiąca tego kwar-
tału. Jeśli jednak przekroczenie 
limitu nastąpi w drugim miesiącu, 
to podatnik będzie musiał złożyć 
deklarację VAT-7 za pierwszy 
miesiąc kwartału do 25. dnia mie-
siąca następującego po drugim 
miesiącu kwartału (a więc w tym 
samym terminie, co deklaracja 
VAT-7 za drugi miesiąc kwartału). 
W tym samym terminie trzeba bę-
dzie wpłacić VAT należny wynika-
jący z tej właśnie deklaracji. Jeśli 
nastąpi taka sytuacja, to propo-
nuję razem z deklaracją VAT za 
pierwszy miesiąc złożyć wyja-
śnienie, z jakiego powodu dopiero 
teraz jest składana ta deklaracja.  
2) Jeśli przekroczenie nastąpi  
w trzecim miesiącu kwartału, 
wówczas podatnik straci możli-
wość rozliczania kwartalnego od 
pierwszego miesiąca kolejnego 
kwartału.
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 Przedstawione wyże j  
przepisy mają zastosowanie do 
rozliczenia za pierwszy okres 
czwartego kwartału 2013 roku. 
Warunek odnoszący się do czte-
rech poprzedzających kwartałów 
dotyczy okresów liczonych od IV 
kwartału 2013 roku. Oznacza to, 
że dla możliwości rozliczania się 
za okresy kwartalne w okresie od 
1 października 2013 roku do 30 
września 2014 roku, nie będzie 
miała znaczenia wysokość do-
staw towarów wrażliwych w tym 
czasie.
  Sprzedawca, aby być wia-
rygodnym partnerem dla swo-
ich kontrahentów, może złożyć  
w swoim Urzędzie Skarbowym 
kaucję gwarancyjną i postarać się 
o wpis na listę podmiotów doko-
nujących dostawy towarów wraż-
liwych, którą będzie prowadził  
w formie elektronicznej Minister 
Finansów. Kaucja gwarancyjna 
jak sugeruje jej nazwa będzie 
stanowiła zabezpieczenie zapła-
ty podatku w związku z dokony-
waniem dostaw tych towarów. 
Wysokość kaucji zależy od prze-
widywanej wartości sprzedaży to-
warów wykazanych w tym załącz-
niku, ale  minimalna jej wysokość 
wynosi 200 000,00 zł. Kaucja 
gwarancyjna może być złożona  
w formie:
- depozytu pieniężnego złożone-
go na odrębnym rachunku Urzę-
du Skarbowego
- gwarancji bankowej lub ubez-
pieczeniowej
- pisemnego nieodwołalnego upo-
ważnienia organu podatkowego, 
potwierdzonego przez  bank lub 
SKOK, do wyłącznego dyspono-
wania, do wysokości składanej 

kaucji gwarancyjnej, środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na 
rachunku prowadzonym w tym 
banku lub w tej kasie.
 Kaucja może być złożona 
bezterminowo lub z określonym 
terminem ważności. Firmy, które 
dokonują obrotu takimi wrażliwy-
mi towarami są dobrze przygoto-
wane na już obowiązujące zmia-
ny i doskonale orientują się jakie 
są ich obowiązki z tym związane. 
Kupujący towary wrażliwe odpo-
wie  solidarnie wraz ze sprzedaw-
cą za jego zaległości podatkowe 
w części podatku przypadającej 
proporcjonalnie na swoją dosta-
wę, jeśli:
1) wartość dostarczonych towa-
rów nabytych od jednego podmio-
tu przekroczyła netto 50 000,00 
zł,
2) kupujący wiedział, że sprze-
dający towar wrażliwy nie zapłaci 
VAT-u od tej dostawy. 
 Tak więc nabywca odpo-
wiada za zobowiązania podatko-
we sprzedawcy tylko w stosunku 
do towarów wrażliwych (wymienio-
nych w załączniku nr 13 do ustawy  
o VAT) i tylko wtedy, gdy powsta-
nie zaległości podatkowej wiązało 
się z oszustwem (z dodatkowymi 
warunkami). Dodatkowym wa-
runkiem może być to iż nabywca 
mógł przypuszczać, że cała kwo-
ta podatku przypadająca na jego 
dostawę  nie zostanie wpłacona 
do Urzędu Skarbowego. Jeśli tak 
by się stało, to w takich sytuacjach 
będą kontrolowane warunki, na 
jakich została dokonana ta trans-
akcja. Niezwykle ważne będzie 
ustalenie czy odbiegały one od 
okoliczności lub warunków zwy-
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kle występujących w obrocie tymi 
towarami, a przede wszystkim czy 
cena za te towary nie była spe-
cjalnie  zaniżona w stosunku do 
ceny rynkowej. Takie właśnie uza-
sadnienia mają zmobilizować po-
datnika do kontrolowania swoich 
kontrahentów. Poprzez zmianę 
tych właśnie przepisów ustawo-
dawca chce, aby odbiorcy u źró-
dła już eliminowali swoją dociekli-
wością oszustów podatkowych. 
 Odpowiedzialność soli-
darna kupującego ze sprzedaw-
cą jest uregulowana w Kodeksie 
cywilnym. Skarb Państwa bę-
dzie miał prawo żądać uregulo-
wania zaległości podatkowych 
przez kupującego, jeśli takie 
pojawią się  po stronie sprze-
dawcy towarów wrażliwych. 
 Kupujący nie będzie od-
powiadał za zobowiązania tylko 
wtedy, gdy 
- prywatnie nabył te towary dla 
własnych celów, a nie jako podat-
nik VAT,
- kupił  paliwo na stacjach paliw 
do standardowych zbiorników po-
jazdów,
- jeśli na dzień dokonania dosta-
wy, dostawca wpłacił wymaganą 
kaucję gwarancyjną i był wykaza-
ny na liście Ministra Finansów.
Zdaję sobie sprawę z tego, że 
omówione przeze mnie zmiany 
nie są ani proste, ani łatwe, ale 
ze smutkiem muszę Państwa 
poinformować, że w nadchodzą-
cym roku wcale nie będzie lepiej. 
Wprost przeciwnie, bowiem po-
przedni Minister Finansów po-
zostawił po sobie niestety duże 
zmiany podatkowe, które zaczną  
obowiązywać już od 1 stycznia 

2014 roku. Opiszę je w kolejnej 
Róży.
 Na koniec przypominam 
Państwu o pilnowaniu terminów 
płatności, ponieważ spotykam się 
z Osobami, które nie przywiązują 
uwagi do zmian wprowadzonych 
od początku tego roku i mogą 
mieć spore problemy z tego po-
wodu. Pamiętajcie Państwo o ko-
niecznych korektach w kosztach 
i ewidencji VAT. W kilku ostatnich 
artykułach opisałam te proble-
my bardzo szczegółowo podając 
przykłady jak to poprawnie za-
księgować.
 Oczekując na narodziny 
Bożej Dzieciny życzę Państwu 
błogosławionych, zdrowych, po-
godnych i pełnych miłości Świąt 
spędzonych w gronie rodziny  
i wśród przyjaciół.

Przy opracowaniu tego artykułu 
korzystałam z:

- Biuletynu Informacyjnego (wy-
dawnictwo GOFIN)
- Poradnika VAT (wydawnictwo 
GOFIN)
- Biuletyn VAT (INFOR)
- Ustawa o VAT z dnia 11 marca 
2004 roku
- Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku 
o zmianie ustawy o VAT, oraz nie-
których innych ustaw.

Róża dla 
małżeństw
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Róża dla 
małżeństw

ŚWIĘTA GÓRA, 
14-16 luty 2014 r.
modlitwa
 - warsztaty 
    komunikacji małżeńskiej
 - wieczór walentynkowy
 - atrakcje dla dzieci

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach 
na fuRcIe klAsZToRnej. 
uczestnictwo można zgłosić również 
telefonicznie: tel. 65 572-00-14
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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 

30.12 - 02.01  
REKOLEKCJE DLA CZCICIELI MATKI BOŻEJ ŚWIĘTOGÓRSKIEJ 

I ŚWIĘTEGO FILIPA NERI
ks. Jacek Niesyto COr

23 - 26.01
REKOLEKCJE TRZEźWOŚCIOWE

ks. Leszek Woźnica COr 

10 - 12.02
SZKOłA NOWEJ EWANGELIZACJI DLA MłODZIEŻy 

14 - 16.02 
REKOLEKCJE DLA MAłŻEńST „RÓŻA DLA MAłŻEńSTW”

ks. Dariusz Dąbrowski COr

21 - 23.03 
REKOLEKCJE DLA ŻyWEGO RÓŻAńCA

ks. Dariusz Dąbrowski COr

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM  REKOLEKCYJNY

SERDECzNIE  zapRaSza



- 71 -

RuRki z kRemem

Rozmaitości

s. Elżbieta Sajdak - Służebniczka Dębicka

Ciasto
Mąkę i margarynę posiekać, dodać żółtka oraz śmietanę i wszystko zarobić, po 
czym ciasto włożyć na 1 godz. do lodówki. Po godzinie, ciasto wałkować i owijać 
na foremki w kształcie rurek, włożyć do pieca o temp. 150 o  na ok. 30 min. Po 
lekkim zarumienieniu wyciągnąć z pieca, ściągnąć z foremek jeszcze letnie. Rurki 
można nadziewać kremem budyniowym lub bitą śmietaną.

Składniki: 
2 szklanki mąki, 2 żółtka jajek, 4 łyżki kwaśnej śmietany
20 dkg margaryny

Krem budyniowy
Wszystkie składniki zagotować mieszając, a następnie po wystudzeniu nadziewać 
rurki.

Składniki: 
½  litra mleka, ½ szklanki cukru,  2 łyżki mąki ziemniaczanej, 
2 łyżki mąki zwykłej
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NAŚLADUJMY 
JEGO: 

SERDECZNĄ 
DOBROĆ

MIŁOŚĆ DO
MATKI BOŻEJ

ZAUFANIE 
BOGU

.


