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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Święta Góra
Wielkanoc A.D. 2014

Wierzę
w Syna Bożego!

Christus resurrexit! Resurrexit Vere!
Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy się za zwyciężonych,
niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala
nam iść naprzód.
						
Ojciec Święty Franciszek

Drodzy Czciciele Matki Bożej Świętogórskiej Róży
Duchownej! Kochani Pielgrzymi!
Wiele razy doświadczamy krzyża. Dotykają nas problemy, braki, cierpienia,

choroby i świadomość kruchości życia. Święta Wielkanocne przypominają nam,
że to do Boga należy ostatnie słowo, bo w Jezusie Synu Bożym miłość nigdy nie
umiera. Dlatego poranek wielkanocny rozpromienia wszelkie ciemności, jeśli
tylko z prostotą i ufnością otworzymy serca dla Jezusa Zmartwychwstałego,
który każdego dnia chce być obecny w życiu człowieka.
Życzę, aby bliskość Zmartwychwstałego Pana przyniosła rzeczywiście boskie
światło i pokój, który jest pragnieniem każdego ludzkiego serca, każdej rodziny
i całego świata. Spotkanie z Chrystusem, Synem Bożym niech nas także
przemienia i czyni świadkami Jego orędzia. Niech w tym roku zachęca nas
do tego zarówno kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II, którego duchowe
dziedzictwo wciąż nas zobowiązuje, jak i osoba błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego, którego przed dwustu laty Boża Opatrzność dała, jako znak
duchowej odnowy w trudnych czasach XIX wieku. Wiara w Syna Bożego,
niech w nas obudzi i umocni patriotyzm, umiłowanie życia rodzinnego i troskę
o młode pokolenie. Bądźmy odważnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana!

W tym świątecznym czasie wraz z moimi Współbraćmi obejmuję modlitwą

i proszę Matkę Bożą Świętogórską, aby wszystkim wyjednała duchowe siły
i radość u Jezusa Zmartwychwstałego, którego miłość jest największa i który
pozwala nam iść naprzód, pomimo trudności i codziennych trosk. Składając
serdeczne życzenia, łączę się duchowo i zapraszam do naszego Sanktuarium,
abyśmy tu razem umacniali naszą wiarę w Syna Bożego.
Radujmy się ze zmartwychwstania Pana! Szczęść Boże!
ks. Marek Dudek COr
SUPERIOR

Spis treści
-3Od redakcji........................................................................................................4
Aktualności
ks. Robert Klemens COr: Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty................................................................5

Z życia Sanktuarium
Krzysztof Fekecz: Oratorium kolędowe na Świętej Górze..................................................................6
Oratorium Wielkopostne na Świętej Górze...........................................................7
Bogumiła Gano: Oratorium Świeckie na Świętej Górze.....................................................................8
Katarzyna i Waldemar Kozłowscy: Walentynkowe rekolekcje dla małżeństw...................................11
Krzysztof Król: Ferie w Klasztorze – Rekolekcje...............................................................................12

Z życia parafii
Adam Kawczyński i Jan Nowak: Nowi lektorzy w parafii Świętogórskiej...........................................15
Marta Nowak: Oratorium dzieci – wycieczka do Poznania..............................................................16

Katecheza
ks. Jacek Niesyto COr: Śmierć jest bardzo ważna w naszym życiu...................................................18

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr: Pusty grób, świnie i wolność.........................................................................21

Autorytety
Bożena Napiórkowska: Tajemnica Siostry Faustyny.........................................................................24

Myśli filipińskie
Marcin Kuczok: Bł. Jan Henryk Newman – chrześcijański humanista...............................................28

Posyłam was
ks. Stanisław Gawlicki COr: Błogosławiony Jan Paweł II – kanonizacja.............................................32
now. Szymon Pawlaczyk COr: Posługa lektoratu.............................................................................35

Z pielgrzymiego szlaku
dk. Paweł Ogrodnik COr: Pielgrzymka do Ziemi Świętej filipińskich kleryków..................................39
Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak: Via Francigena...............................................43

Trzeźwymi bądzcie
ks. Leszek Woźnica COr: Kościół zawsze pomaga człowiekowi.........................................................49

Do refleksji
Łukasz Stefaniak: Miłość? To tylko słowo.........................................................................................53

Księgowa radzi
Elżbieta Fekecz: 2014 rok to nowe rewolucyjne przepisy w podatkach.............................................57

Rozmaitości
Ewa Rymarczyk: Karkówka w sosie śliwkowym..............................................................................67

Róża

ŚWIĘTOGÓRSKA

Redakcja:

DUCHOWNA

Redagują: ks. Michał Kulig COr, ks. Dariusz Dąbrowski COr
ks. Jakub Przybylski COr, dk. Paweł Ogrodnik COr
foto - ks. Henryk Brzozowski COr,
br. Franciszek Kiklica COr,
br. Robert Pietrowski COr,
korekta i redakcja - Kinga Urbańska, Małgorzata Giermaziak

Wydawca:
Kongregacja Oratorium
Świętego Filipa Neri
w Gostyniu

Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń, tel. (65) 572 00 14
e-mail: sanktuarium@filipini.gostyn.pl

Druk: Drukarnia REAL, ul. Zacisze 1, 63-800 Gostyń

-4-

Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem wielkiej radości,
będącej wynikiem łaski, którą ofiarowuje nam zmartwychwstały
Jezus. Powodem radości jest dla nas także kanonizacja dwóch wielkich
papieży: Jana XXIII i tak bardzo nam bliskiego Jana Pawła II.
Oczekując na te radosne wydarzenia, przekazujemy w Wasze
ręce wiosenny numer naszego sanktuaryjnego pisma. Ks. Robert
Klemens COr w swoim artykule zachęca nas, abyśmy obserwując
budzącą się do życia przyrodę, sprawdzili, czy czasem my nie
powinniśmy się obudzić do nowego życia, którego wskrzesicielem
jest zmartwychwstały Pan. W kolejnych częściach pisma, możemy
przeczytać o wielu wydarzeniach, które odbyły się w naszym
Sanktuarium, m.in. o Oratorium bożonarodzeniowym, Oratorium
wielkopostnym, rekolekcjach dla małżeństw i rekolekcjach
kerygmatycznych dla młodzieży – wszystkie one okazały się
niezwykle ważne dla ich uczestników, bo przecież klimat naszego
domu rekolekcyjnego sprzyja przemianie człowieka i jego duchowej
odnowie.
Na kolejnych stronach będziemy mogli spotkać postacie, które
wpatrywały się w zwycięstwo Chrystusa i przez to napełniły swoje
życie radosnym sensem. Tą, która tak postępowała była św. siostra
Faustyna, o jej życiu przeczytamy w artykule Bożeny Napiórkowskiej.
Podobnie żył bł. Jan Henryk Newman, wielki humanista, o którym
pisze Marcin Kuczok. Takim był również wielki papież bł. Jan Paweł
II, którego życie przybliży ks. Stanisław Gawlicki COr. Bł. Edmund
Bojanowski również postępował tak, aby ukazać moc Kościoła,
przywracającego życie ubogim – o czym piszą: ks. Leszek Woźnica
COr i Łukasz Stefaniak.
Zachęcamy również do rozmyślań nad katechezą, w której
ks. Jacek Niesyto COr przypomina nam sens śmierci, przezwyciężonej
łaską odkupienia. Dalej swoimi wrażeniami z pielgrzymek dzielą się
klerycy filipińscy – po pobycie w Ziemi Świętej, oraz piesi pielgrzymi
z Rzymu.
Na zakończenie lektury Elżbieta Fekecz przedstawia nowe,
radykalne zmiany w prawie podatkowym. Każdego, kto będzie
czuł się wyczerpany świątecznymi porządkami lub wiosennym
ciepłem, zachęcamy do „zregenerowania sił” przy karkówce
w sosie śliwkowym, którą poleca cała redakcja „Świętogórskiej Róży
Duchownej”.

Od Redakcji

ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym

Aktualności
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ks. Robert Klemens COr

Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty…
Kiedy za oknem widać promienie wschodzącego słońca łatwiej jest podnieś się z łóżka do
codziennych obowiązków. Słońce
ma niesamowitą zdolność dostarczania człowiekowi szczęśliwych
„witamin”. Nie tylko ludzie są ich
odbiorcami. Promienie słoneczne dotykają także otaczającą nas
przyrodę, która gdy tylko poczuje
ciepło, wprost wybucha wulkanem
życia i rozwoju.
Wiele radości daje przyglądanie się kiełkującym roślinom
i otwierającym się pączkom liściowym. Budząca się do życia przyroda nastraja tak wielką
nadzieją na nowy początek, na
nowe życie i trwanie od nowa.
Te procesy, które zima zatrzymała, uśpiła albo zakończyła
w niezwykły sposób – dyktowane najmocniejszym pragnieniem
życia – zaczynają się na nowo.
Świat znów zaczyna się „szybciej
kręcić”, życie staje się jaśniejsze,
a problemy łatwiejsze do pokonania.
Przyglądając się przyrodzie
nie można uciec przed analogią
do ludzkiego życia, spowolnionego długimi, zimowymi wieczorami
i do przebudzenia z tego letargu.
Bóg – Stwórca nieustannie zachęca nas byśmy zauważyli zaproszenie, którym jest wiosenny zapał
świata i pozwolili się mu również
ponieść.
To zaangażowanie dotyczy
nie tylko ciała, ale nade wszystko
ducha. Wiosna znajduje swoje miejsce nie tylko w przyrodzie. Dzieje

się i chce się dziać w sercu człowieka. Oziębłość i spowolnienie ducha
powodowane lodem grzechu
i sypiąc śnieg pokus mogą, dzięki
Słońcu, którym jest Jezus zostać
roztopione, a dzięki promieniom
Bożego Miłosierdzia mogą rozwijać się jak kwiatowe pąki.
Okazuje się, że zima w duszy człowieka jest znacznie częściej obecną porą niż ma to miejsce
w przyrodzie. Czasem „chwyta” kilka razy w miesiącu, czasem raz do
roku, ale potrafi też trzymać latami
i zmrozić nie tylko jednego człowieka, lecz małżeństwa, całe rodziny,
a nawet wspólnoty czy społeczeństwa. Na szczęście ciepło dobroci
Boga potrafi temu zaradzić. Otwierając się na Słońce – Zbawiciela,
zaczynają się w człowieku dokonywać procesy, które nazywa się
nawróceniem.
Wiosna więc, to nie tylko przemiany zachodzące dookoła nas, ale także to, co
dzieje się w nas. Zmieniamy
się, „rośniemy”, rozwijamy się
i dojrzewamy. Bóg przez kalendarzową i astronomiczną wiosnę przypomina nam o wiośnie
duchowej. Radość z pierwszych
promieni wiosennego słońca niech będzie radością z nieustannej miłości i zatroskania
o człowieka, które Bóg pokazuje
swoją Wiosną. Tak odczytane słowa piosenki, którą śpiewał Marek
Grechuta są nieustanną afirmacją
Boga, który jest Wiosną.

Aktualności

Boże, Boże, Boże ach to TY...
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Krzysztof Fekecz

Oratorium kolędowe na Świętej Górze
W grudniową, chłodną,
poświąteczną sobotę odbyło się
w Świętogórskiej Bazylice kolejne
już Oratorium Bożonarodzeniowe. Tym razem Oratorium nosiło
tytuł Świętogórska Kolęda.  Licznie zgromadzoną publiczność
„rozgrzali” artyści wykonujący
kolędy i pastorałki: bard Paweł

która urodziła się między nami,
ludźmi. Druga tradycja nawiązuje
do pasterzy. Człowiek jest tylko
człowiekiem. Ma w sobie mnóstwo wad, grzechów, nieczystości, różnego rodzaju zaszłości,
uwikłany jest w tysiące różnych
spraw, tak jak ci pasterze, ani
bogaci, ani biedni, ciężko zaha-

Tłumy w Bazylice Świętogórskiej
Orkisz, zespół „U studni”, Aleksandra Kiełb, chór Viribus Unitis,
Leśna Akademia Śpiewu oraz zespoły wokalne: Tulibabki i Tulinutki z Tuliszek. Niespodzianką był
występ skrzypaczki z Londyńskiej
Orkiestry Symfonicznej.
Prowadzący koncert krakowianin Paweł Orkisz powiedział, że spotkanie w Bazylice
nawiązuje do dwóch tradycji. Po
pierwsze śpiewania kolęd: Od
całych wieków w tym oto miejscu zbierali się ludzie i w okresie
świątecznym kolędowali z całego
serca maleńkiemu Bogu i miłości,

rowani. Ale to do nich przychodzi
anioł, tak jak do nas dzisiaj w tej
Świątyni – stwierdził.
Zgromadzona publiczność
chętnie włączała się do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek
z wykonawcami. Na zakończenie
spotkania w bazylice zabrzmiała Kołysanka ze Świętej Góry,
którą wykonał Superior Świętogórski ks. Marek Dudek. Później
wszyscy wspólne pomodlili się,
a ks. Marek udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

Z życia Sanktuarium
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Oratorium Wielkopostne na Świętej Górze
W pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu odbyło się „Oratorium Wielkopostne”. Zgromadzeni w Bazylice uczestnicy mieli
okazję wysłuchać pieśni autorstwa Bacha, Mozarta, Brahmsa i
innych znanych klasyków. Utwory

o krzyżu i „Męka Pańska” według Ewangelii św. Marka. Koncert ten wprowadził nas w głębię
przeżywania męki pańskiej i był
pięknym rozpoczęciem wielkiego postu. Oratorium zakończyło się, na prośbę artystów bez

Marzena Michałowska - śpiew
wykonywała obdarzona niezmiernie pięknym i ciepłym głosem Marzena Michałowska – sopranistka,
której akompaniowała na fortepianie Laura Sobolewska. Dopełnieniem atmosfery wielkiego postu
były teksty czytane przez Marka
Klupsia. Były to fragmenty homilii błogosławionego Jana Pawła II

oklasków, słuchacze rozeszli się
do domów w głębokim skupieniu
i zadumie.
Organizatorami Oratorium byli: Kongregacja Oratorium
Świętego Filipa Neri i Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
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Bogumiła Gano

Oratorium Świeckie na Świętej Górze
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
					
tam jestem pośród nich.
Mt 18, 20

Minął rok 2013 – Rok Wiary. Przyniósł on z pewnością wiele ważnych wydarzeń, publikacji,
rekolekcji oraz chęć pogłębienia
wiary, myślę, że u wielu katolików.
Także dla mnie osobiście stał się
impulsem do poszukiwania nowych form przeżywania Ewangelii, poszerzania własnej wiedzy
religijnej i modlitwy.
Dzięki szerokiej ofercie
rynku wydawnictw religijnych oraz
oglądanie filmów z serii „Ludzie
Boga”. Podjęłąm także na nowo
lekturę Nowego Testamentu. To
była moja odpowiedź na Rok Wiary. Brakowało jednak przynależności do wspólnoty, w której można
się razem modlić i dzielić religijną
wiedzą, aby Rok Wiary odczuć
w całej pełni.
Na mojej drodze stanęły
osoby, dzięki którym, w wyniku
rozmów, pojawiłam się na Świętej Górze, gdzie działa Oratorium
Świeckie. Nieśmiało wybrałam
się na pierwsze spotkanie, ponieważ nie wiedziałam, jak ono przebiega i czego się po nim spodziewać. Ku mojemu nieopisanemu
zadowoleniu znalazłam miejsce,
formę i ludzi, którzy pozwalają na
kontynuację   osobistych poszukiwań, na pełne przeżywanie wiary.
Spotkania odywają
się co tydzień w każdy piątek
o godzinie 20.00 w Sali Adama

Konarzewskiego, pod kierunkiem
księdza proboszcza Dariusza Dąbrowskiego. Rozwija się i pogłębia
w ich trakcie dialog z Bogiem
i innymi ludźmi w przeżywaniu
wspólnotowym, co nadaje zupełnie inny wymiar modlitwie i duchowym poszukiwaniom.
Zwykle każde ze spotkań
prowadzi inna osoba, nadając ton
wspólnej modlitwie. Rozważamy
także poszczególne fragmenty
Pisma Świętego. Odmawiamy
koronkę św. Filipa Neri, wyznaczamy intencję do codziennego
osobistego odmawiania koronki
do Miłosierdzia Bożego na cały
nadchodzący tydzień. Wszystko to odbywa się przy akompaniamencie zespołu muzycznego
młodych ludzi, którzy wspaniale
wzbogacają nasze wspólne śpiewanie modlitw – pieśni.
Od czasu do czasu zbieramy się w kaplicy na adorację.
Jest to miejsce szczególne, ze
względu na swoją atmosferę, służącą skupieniu i głębszemu modlitewnemu przeżyciu oraz dające wyciszony kontakt z Panem
Jezusem i Matką Boską.
Wspólnota Oratorium
przeżywa ponadto wyjątkowe wydarzenia, o które dba od strony
organizacyjnej i logistycznej. Do
takich należy zaliczyć całodniowe rekolekcje 12.10.2013 r. na
Świętej Górze ze św. Charbelem

Z życia Sanktuarium
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Oto my, poślij nas...
– Pustelnikiem z Libanu. Prowadził je przybyły z samego Rzymu ks. Jarosław Cielecki, autor
filmu o tym niezwykłym świętym.
Z tej okazji przyjechali do naszego sanktuarium liczni pielgrzymi
z różnych zakątków Polski. Wysłuchaliśmy ciekawych prelekcji
o świętym Cherbelu, świadectw
uzdrowień za jego wstawiennictwem. Wielu z nas zakupiło
publikacje na temat świętego
z Libanu. Wieczorem miała miejsce uroczysta Msza święta,
w trakcie której ksiądz Cielecki namaszczał wiernych olejami
świętego Charbela. Dodam, że
świętogórska bazylika wypełniła się po brzegi. Było ok 1,5 tys.
ludzi.
Oratorium to także możliwość pogłębienia swojej wiedzy
o historii miejsca, w którym żyje-

my i działamy. Na jedno ze spotkań przyjął zaproszenie ks. Zbigniew Starczewski, autor pracy
doktorskiej na temat początków
i historii Świętej Góry, który w niezwykle ciekawy sposób opowiadał
o księżach filipinach przybyłych
na ziemię gostyńską, o tym, jak
to się stało, że życiorys świętego Filipa Neri został przetłumaczony na język polski i tym samym ten włoski święty tak bardzo
jest związany z naszą bazyliką.
Wreszcie między innymi i o tym,
jak doszło do budowy samej
bazyliki, jakie osoby w to dzieło były zaangażowane i na jakie
trudności wspólnota natrafiała.
Z tej prelekcji jestem bardzo zadowolona, ponieważ, jako mieszkanka Gostynia, dysponuję teraz
o wiele większą wiedzą na temat tak wyjątkowego, piękne-

Z życia Sanktuarium
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go miejsca jak Świętogórskie
Sanktuarium. Ta wiedza sprawia, że miejsce to jest mi jeszcze
bliższe.
Na odczucie bliskości tego
miejsca wpływają też opowieści
„w odcinkach” ks. proboszcza Dariusza Dąbrowskiego i ks. Pawła
Bogdanowicza o świętym Filipie
Neri. Wyłania się z nich nie tylko
obraz świętego, jego życia i działalności, ale przede wszystkim
zyskujemy świadomość wyjątkowości tej postaci na tle innych
świętych, co wpływa na głębsze
odmawianie koronki św. Filipa
Neri. To także inspiracja, aby
sięgnąć po film ze wspomnianej
przeze mnie powyżej serii „Ludzie Boga” o naszym świętym
i skonfrontować jego wersję fabularną z rzetelną wiedzą  na temat
patrona filipinów.
Chciałabym zachęcić
wszystkich, którzy odczuwają

potrzebę modlitwy wspólnotowej,
rozważań Pisma Świętego i poszerzania swojej wiedzy religijnej,
do uczestnictwa w spotkaniach
Oratorium. Wystarczy przyjść
i sprawdzić, czy taka forma mi odpowiada, czy daje mi siłę duchową na cały tydzień, czy inspiruje
mnie do modlitwy. Ja przekonałam się, że warto było przyjść ten
pierwszy raz i mam nadzieję, że
w przyszłości dołączą do nas inne
osoby. Zachęcam do tego osobiście, a jako wspólnota serdecznie
zapraszamy.
Chciałabym jeszcze ze
swojej strony, i nie tylko, podziękować księdzu Superiorowi Markowi Dudkowi za to, że Święta
Góra stwarza możliwość działania właśnie takiej wspólnocie,
jaką stanowi Oratorium Świeckie.
Bóg zapłać.

Modlitwa Czcicieli św. Filipa Neri
Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, ze
szczególną pomocą Ducha Świętego oraz pod opieką Matki
Najświętszej i za przykładem św. Filipa błagamy, dla większej
chwały Twojej, uświęcenia nas i niesienia pomocy bliźnim,
jedynie z miłości pragniemy zdobywać ducha modlitwy
i rad ewangelicznych – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
Pragniemy apostołować dobrocią myśli, słowa i czynu oraz
prawdziwą wiedzą religijną i chrześcijańską radością.
Świętogórska Różo Duchowna kształuj w nas ducha żywiej
wiary, byśmy umieli widzieć w każdym bliźnim, szczególnie
w gronie najbliższych, obraz Boga Wszechmogącego. Amen.
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Katarzyna i Waldemar Kozłowscy

Walentynkowe rekolekcje
dla małżeństw
W tegorocznych rekolekcjach dla małżeństw wzięło udział
35 par małżeńskich z całej naszej
archidiecezji. Wszyscy przyjechali na Świętą Górę w Gostyniu spędzić Walentynki pod skrzydłami
Świętogórskiej Róży Duchownej.
Każdego roku rekolekcje mają
specyficzny temat i jedyny niepowtarzalny klimat. Tegorocznym
tematem przewodnim był cytat
z Listu św. Pawła: Nie unikajcie
jedno drugiego (1 Kor 7, 5).
Konferencje, codzienna Eucharystia, małżeńska
adoracja przed Najświętszym

omówienia i omodlenia spraw,
które w codziennym zabieganiu
odkładaliśmy na później. Jednym z elementów „Róży dla małżeństw” są tzw. warsztaty. W tym
roku zastanawialiśmy się na nich,
jakie cechy powinna posiadać dobra żona, dobry mąż, jakimi wartościami i zasadami kierujemy się
w życiu, bo z nich przecież wypływają nasze postawy i decyzje.
Bardzo ważnym aspektem tych rekolekcji jest dla nas
odnalezienie się we wspólnocie
ludzi, w której możemy razem
próbować znaleźć i zrozumieć

Wspólne zdjęcie w wirydarzu klasztornym
Sakramentem, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, modlitwa
do Matki Boskiej rozwiązującej
węzły, powodowały, że podczas
tych rekolekcji mogliśmy doświadczyć działania żywego Chrystusa
w naszym życiu. Był to czas większego zbliżenia się do siebie,

Boży Plan zawarty na kartach
Pisma Świętego. Co roku spotykamy różne małżeństwa, których
świadectwa modlitwy, życia i zawierzenia Panu Bogu zdumiewają nas. Dzięki nim przekonujemy
się, że nigdy nie jest za późno na
odnalezienie Boga, który chce

Z życia Sanktuarium
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dbać o nas na każdej płaszczyźnie. Dzięki temu możemy iść dalej
naszymi drogami umocnieni Jego
miłością.
Na rekolekcjach walentynkowych zawsze jest czas na
wszystko: modlitwę, rozmowę,
wspólną pracę (zwłaszcza podczas wspólnego zmywania), czas
dla dzieci, ale też dla siebie. Czasami są to: śpiewy, czasami tańce, a w tym roku przyszedł czas
na kolację przy świecach, muzykę i dobrą filmową komedię. Było
wesoło i radośnie! Warto spędzić
dużo czasu razem, bo tego brakuje na co dzień małżeństwom.

Wieloletnim przewodnikiem małżeństw w drodze do
zrozumienia, że Jezus jest fundamentem rodziny jest ks. Dariusz
Dąbrowski COr. Konferencje,
kazania i tematy przedstawiane
praktycznie i mocno osadzone
w rzeczywistości, pomagają co
roku w refleksji nad sobą i relacjami ze współmałżonkiem.
Pragniemy pielęgnować
owoce tych rekolekcji i mamy nadzieje, że będą one trwać i wzrastać. Zapraszamy serdecznie
tych, którzy jeszcze nie byli…

Krzysztof Król

Ferie w Klasztorze - Rekolekcje
Tegoroczne rekolekcje na
Świętej Górze rozpoczęły się 10
lutego. Na miejsce przyjechało
około pięćdziesięcioro młodych
ludzi. Pewnie niejedna osoba zastanawiała się, po co tak naprawdę tam pojechała. Co ją tam spotka? Nie każdy sprawdzał wcześniej plan w Internecie. Ja sam
nie czułem potrzeby odrodzenia
duchowego, modlitwy w grupie
lub dodatkowych nauk o działaniu
Boga i Jego znaczeniu w naszym
życiu. Każde rekolekcje jednak
niosły w sobie coś głębszego
i miałem nadzieję, że nie pożałuję udziału w kolejnych. Zresztą
nie miałem wyboru – namówiły
mnie do przyjazdu dwie drogie mi
przyjaciółki i obiecałem im, że się
tam pojawię. Dzisiaj ufam, że Bóg
miał w tym swoje zamierzenie.
Wielu z przybyłych było
już wcześniej w klasztorze, inni

natomiast niepewnie przeszli
przez próg po raz pierwszy i właśnie dla nich tamtego wieczoru
została zorganizowana dyskoteka, która miała na celu integrację uczestników. Jeśli atmosfera
przy kolacji była drętwa, to śniadanie kolejnego dnia upłynęło
raczej w dobrym nastroju, ponieważ otaczały nas znajome twarze. Trzeba przyznać, że udało
się to organizatorowi. Spodziewałem się bardziej ubrania nas
w habity i wysłania w deszczu na
cmentarz późną nocą z gromnicami w dłoniach, nakazując modlić się nad wszystkimi grobami,
aniżeli dyskoteki z dymem i światłami w obszernej sali.
Nazajutrz po śniadaniu
rozpoczęły się nauki. W ciągu
całego tego dnia przypomniałem
sobie wiele oczywistych rzeczy,
które stanowią podstawę naszej

Z życia Sanktuarium
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Uczestnicy rekolekcji kerygmatycznych w kaplicy
wiary, a jednak gdzieś potrafią się
schować, przez co schodzą na
dalszy plan. Ogólnie można wymienić, że mowa była o: Bożym
miłosierdziu, grzechu, zbawieniu, wierze, o nawróceniu i panowaniu Jezusa. Same nauki
wygłaszali członkowie Szkoły
Nowej Ewangelizacji z Leszna,
lecz głównym prowadzącym rekolekcje był ksiądz Paweł Bogdanowicz, który głosił bardzo interesujące kazania. Z ich ust płynęły
naprawdę cenne słowa. Myślę,
że to był ważny dzień dla każdego uczestnika tego spotkania,
lecz najważniejszym wydarzeniem i elementem nie były nauki,
ale to, że każdy ze zgromadzonych uznał publicznie Jezusa
za swojego Pana, Przewodnika
i Mistrza. Ten piękny moment został dodatkowo wzbogacony adoracją, podczas której można było

poczuć obecność Boga. Wszyscy głeboko przeżywali intymną
modlitwę, przeplataną pieśniami
uwielbienia.
Nadszedł ostatni dzień,
który dla mnie okazał się być najważniejszym. Tego dnia bowiem
słuchaliśmy o Duchu Świętym,
o jego działaniu i o wartości
wspólnoty. Podczas Mszy świętej
poproszono nas o przebaczenie
w imię Jezusa Chrystusa każdemu bliźniemu. Cóż, nie rozpamiętuję krzywd, które mi wyrządzono, ale zrobiłem to. Zaraz jednak
usłyszałem coś jeszcze: wezwanie, aby wybaczyć samemu sobie.
To było to, co zwaliło mnie z nóg.
Nigdy wcześniej o tym nie pomyślałem! Słowa te uderzyły mnie
jak solidny cios pięścią w twarz.
Choć jestem młody, to jestem
wielkim grzesznikiem i wyrządziłem mnóstwo zła w ciągu życia,

Z życia Sanktuarium
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za które do dziś prześladują mnie
wyrzuty sumienia, oraz z których
spowiadałem się kilkakrotnie, bo
nie potrafiłem sobie przebaczyć.
Ba, nawet nie myślałem, że mógłbym to zrobić. Czy można uznać
to za element Bożej działalności w
życiu człowieka? Osobiście uważam, że zaczął kierować moim
życiem już wcześniej i dlatego
tu się znalazłem. W takim stanie
mogłem otworzyć się na Ducha
Świętego.
Bóg w swojej Trzeciej
Osobie był blisko. Przed błogosławieństwem kończącym Mszę
Świętą modliliśmy się do Niego.
Ktoś powiedział, że Pan jest niezwykle uzdolniony, skoro potrafi
być niewidzialnym dla oka mimo
swojej wszechobecności. Atoli

przy wylaniu Ducha Świętego nie
musiałem go widzieć, wszak czułem jak spaceruje między nami
i dotyka każdego z osobna.
Niestety to był koniec rekolekcji. Z błogosławieństwem poszliśmy płaczący i roześmiani na
obiad (tu muszę pochwalić kuchnię, bo ku mojemu zaskoczeniu
była świetna), a stamtąd do pobliskiej salki, w której mogliśmy
wypić kawę, oczekując transportu
do domów. Uważam, że głupotą
będzie, jeśli choćby raz jeszcze
zastanowię się, czy warto tu wrócić. Każdemu szczerze polecam
rekolekcje na Świętej Górze. To
był naprawdę wspaniały czas,
który będę pamiętał bardzo długo, i który już teraz owocuje.

Modlitwya do św. Jana Pawła II w intencji młodzieży
Święty Janie Pawle, Twoją radością były spotkania z młodymi. Mówiłeś, że
młodzież jest przyszłością Kościoła i świata. „Jesteście moją nadzieją” –
powtarzałeś. Na Światowych Dniach Młodzieży gromadziłeś setki tysięcy,
a nawet miliony młodych. Byłeś i pozostałeś dla młodych ojcem,
przyjacielem i przewodnikiem. Młodzież wiedziała, że ich kochasz i dlatego
słuchała Cię uważnie, gdy głosiłeś trudne zasady Ewangelii. Ukazywałeś
słowem, życiem i miłością, że Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Wzywałeś młodych: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie
wymagali”. Ostrzegałeś, aby nie przegrali życia i miłości. Przeciwstawiając
się cywilizacji użycia głosiłeś, że grzechy nieczyste nie są ani wolnością,
ani miłością. Oddajemy Twojej opiece ludzi młodych. Prosimy, swoim
wstawiennictwem obroń ich przed zagrożeniami, ułudą, przed zmarnowaniem
życia. Niech budują przyszłość na fundamencie Chrystusa i jego Ewangelii,
traktując życie jako Boże powołanie. Niech młodzi, wpatrzeni
w Twój przykład, zaufają prawdzie i miłości Chrystusowej.codziennie drogą
świętości do życia wiecznego. Amen.

Z życia Parafii
Adam Kawczyński i Jan Nowak
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Nowi lektorzy w parafii Świętogórskiej
22 grudnia 2013 roku do
grona świętogórskich lektorów dołączyli Adam Kawczyński oraz Jan
Nowak. Wszyscy kandydaci do
służby „ministranta księgi” musieli
zdać test oraz przejść kurs lektorski, który rozpoczął się na początku listopada 2013 roku. Trwał on
cztery, kilkugodzinne spotkania
i obejmował 4 formacje: liturgiczną (poszerzanie wiedzy dotyczącej liturgii) – prowadzoną przez

oraz przeczytania fragmentu Pisma Świętego. Zdaliśmy go obaj
bardzo dobrze, pomimo dużego
stresu.
Następnego dnia o godzinie 11.30, w miejscu naszych
przygotowań, czyli w parafii
Świętego Ducha, w czasie uroczystej Mszy prowadzonej przez
Dziekana Dekanatu Gostyńskiego, ks. Jacka Stawika, w obecności ks. Proboszcza Dariusza

Nowi Lektorzy dla Bazyliki Świętogórskiej
ks. Damiana Prussa z parafii Ducha Świętego, biblijną (rozważanie Słowa Bożego) – prowadzoną
przez ks. Mateusza Frąckowiaka
z parafii Farnej, duchową (pogłębianie więzi z Chrystusem przez
modlitwę i ożywienie życia sakramentalnego) – prowadzoną przez
ks. Pawła Bogdanowicza COr
oraz fonetyczną (nauka poprawnej wymowy oraz zasady czytania
Pisma Świętego) – prowadzoną
przez panią Justynę Jurdzińską.
Test składał się z czterech pytań, z każdej formacji,

Dąbrowskiego COr i opiekuna
ministrantów świętogórskich ks.
Pawła Bogdanowicza COr. Udzielono nam posługi lektoratu. Każdy z kandydatów, już od początku
Mszy ubrany w białą albę wraz
z cingulum, otrzymał krzyż lektorski. Po zakończeniu Mszy zostały
złożone podziękowania za trud
włożony w przygotowania.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali nas do tej zaszczytnej
służby. Serdeczne  Bóg Zapłać!

Z życia Parafii
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Marta Nowak

ORATORIUM DZIECI
Wycieczka

do

Poznania

To był wspaniały dzień.
Wcześnie rano młodzież i dzieci
z oratorium wraz z opiekunami
zebrali się na Świętej Górze.  Pogoda dopisywała i humory także.
Sprawdziliśmy ostatni raz obecność, a potem ruszyliśmy na podbój Poznania. Po drodze nikomu
się nie nudziło – śmiechom i zabawom nie było końca. Nawet nie
zauważyliśmy jak i kiedy dotarliśmy do Poznania. Zatrzymaliśmy
się na Śródce przed odnowionym
budynkiem, na którym znajdowała się tablica informacyjna, ale
nikomu nie chciało się tego czytać. Dopiero, gdy ks. Dariusz Dąbrowski opowiedział nam o tym
miejscu dowiedzieliśmy się, że to
dawny klerykat księży filipinów,
a obecnie Katedralna Szkoła
Muzyczna.
Następnie udaliśmy się
w dalszą drogę, a prowadziła ona
przez most, gdzie naszą uwagę zwróciły pozawieszane kłódki
z imionami. Dowiedzieliśmy się,
że w ten sposób upamiętniają
swą miłość zakochani. Ciekawe,
czy je przepiłowują, gdy niektórzy
z nich się rozstaną ;)? Po przejściu przez most zobaczyliśmy
piękny Pałac Arcybiskupi, a po
drugiej stronie katedrę na Ostrowie Tumskim. Weszliśmy do
środka i ksiądz Proboszcz zaczął
opowiadać nam o historii i zabytkach tego miejsca. Zobaczyliśmy
tam między innymi miecz św.

Piotra oraz Złotą Kaplicę. Następnie wróciliśmy do Kaplicy Adoracji, gdzie znajdował się Najświętszy Sakrament i odmówiliśmy
różaniec.
Po zwiedzeniu katedry wybraliśmy się do obecnego klerykatu, gdzie przywitał nas ksiądz
prefekt – Adam Adamski. Po krótkim zwiedzaniu przygotowaliśmy
się do Mszy Świętej, która odbyła
się w tamtejszej kaplicy. Zaraz po
niej czekała na nas ciepła herbata i drobny posiłek. Podczas
spotkania trochę śpiewaliśmy,
a na koniec kleryk Dawid zagrał
nam, znaną wszystkim piosenkę
świętego Filipa. Podziękowaliśmy
za miłe przyjęcie i przeszliśmy
do Muzeum Archeologicznego.
Zobaczyliśmy tam najpierw film
o dawnym grodzie w Poznaniu.
Następnie przewodnik opowiedział nam o historii miasta i wykopaliskach.
Następnie przeszliśmy do
sali, gdzie mogliśmy własnoręcznie zrobić naszyjniki, kolczyki oraz
inne ozdoby. Chętnie każdy z nas
zostałby tam dłużej, ale niestety musieliśmy udać się w dalszą
drogę. Przeszliśmy do autobusu,
który zawiózł nas do Centrum
Handlowego Malta. Zjedliśmy tam
obiad, a zaraz po tym mieliśmy
chwilę czasu na małe zakupy. Po
godzinie zebraliśmy się przed kinem, gdzie otrzymaliśmy okulary
3D, a następnie obejrzeliśmy film

Z życia Parafii
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Oratorium Dzieci
„Piłkarzyki rozrabiają”. Był bardzo
ciekawy i śmieszny.
Po wyjściu z kina przeszliśmy do autobusu i udaliśmy się
w powrotną drogę. Po drodze
śpiewaliśmy i rozmawialiśmy. Nawet się nie obejrzeliśmy, a wróciliśmy do Gostynia. Na parkingu
przed bazyliką czekali na nas
stęsknieni rodzice. Wróciliśmy
zadowoleni, zmęczeni i szczęśliwi. Ten dzień zapamiętamy na

zawsze. Był on wyjątkowy. Dużo
się nauczyliśmy, ale także lepiej
poznaliśmy się.
Wszystkim organizatorom,
naszym opiekunkom – pani Basi
Dopierale i pani Annie Ogrodnik,
księdzu proboszczowi – Dariuszowi Dąbrowskiemu oraz klerykom należą się szczególne podziękowania. To był wspaniały
początek ferii.

SPOTKANIA
DLA DZIECI
w każdą sobotę o godz. 11.00
(Kawiarenka SAN FILIPPO)
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Katecheza
ks. Jacek Niesyto COr

Śmierć

jest bardzo ważna w naszym życiu

Pomimo, że obecny numer „Róży Duchownej” jest wydany w czasie Wielkanocnym,
to jednak chciałbym, abyśmy
dziś popatrzyli na nasze życie
z perspektywy śmierci. Taka myśl
naszła mnie, kiedy w moje ręce
wpadła książka, wydana w 2014
roku: Karol Wojtyła Jan Paweł II
Jestem bardzo w rękach Bożych
Notatki osobiste 1962–2003.
Kiedy zaczynamy czytać
tę pozycję, to właśnie pierwsza
notatka z roku 1962 zaczyna
się w czasie rekolekcji i zauważamy, że schemat owych rekolekcji zaczynał się od śmierci
i poprzez władzę i twórczość dochodziło się do osoby.
Taki schemat na pierwszy
rzut oka wydaje się bardzo przewrotny, ale kiedy się dobrze zastanowimy, to zobaczymy, że to
wcale nie takie przewrotne, a raczej bardzo mądre i zdecydowanie na dzisiejsze czasy.
Kiedy człowiek prawdziwie zdaje sobie sprawę z tego, że
śmierć jest swego rodzaju kresem
naszych poczynań ziemskich, to
wtedy wychodząc z tej perspektywy, na życie zaczyna patrzeć jak
swego rodzaju czas dany nam
w dzierżawę przez samego Pana
Boga, mało tego, zdajemy sobie
również sprawę, że jest to stosunkowo krótki czas, a co za tym
idzie już sam Bóg w momencie
naszych urodzin, nadaje naszemu życiu w czasie pewne ramy.

Katecheza

Ramy, które sprawiają, że wchodzimy na pewną drogę życia, na
której mamy się twórczo rozwijać.
Najpierw podporządkowani władzy rodzicielskiej, a potem coraz
bardziej samodzielnie. Taki rozwój powoduje, że stajemy się coraz bardziej konkretnymi osobami
i coraz bardziej odpowiedzialnymi, za siebie i innych, jednak cały
czas ze świadomością naszej
śmierci.
Tak w największym skrócie przedstawia się nasze życie,
w kluczu owych rekolekcji. Co
jest bardzo piękne, to to, że kiedy popatrzymy na życie Autora
tych zapisków, to ono potwierdza
powyższy schemat. Natomiast
co się dzieje, kiedy zapomnimy
o śmierci?
Dzieje się dokładnie to,
czego
jesteśmy
świadkami,
a mianowicie, możemy tak twierdzić schyłek człowieczeństwa
i cywilizacji europejskiej. Dzisiejszy człowiek robi wszystko, aby
nie myśleć i nie mówić o śmierci,
a cały czas, tak trzeba powiedzieć
jest w agonii i tę agonię chce ukoloryzować.
Koloryzowanie agonii człowieczeństwa, możemy dostrzec
w chorobliwym i despotycznym
skierowaniu się w stronę nienaturalnej miłości do zwierząt,
niejednokrotnie kosztem ludzkiego życia. Owszem, szacunek
do fauny i flory, jest ważny i nie
można bezmyślnie niszczyć dla

samego niszczenia, ale to jednak
Człowiek jest zdecydowanie ważniejszy. Również zgadza się, że
ten sam Człowiek musi pamiętać
i zakładać, że nie jest ostatnim
pokoleniem na tej Ziemi i należy
o Ziemię dbać i ją szanować.
Kolejne
koloryzowanie
agonii, jest zdecydowana walka
z Bożym determinizmem, który
przejawia się w naszej płciowości, pochodzeniu, zdolnościach
itp. Kiedy spojrzymy na obecne
czasy, to już widać owoce tejże
walki. Jednym z nich jest coraz
niższy przyrost naturalny. Oczywiście będzie nam się wmawiać,
że to wyraz większej odpowiedzialności, a tak naprawdę to wyraz buntu przeciw Bogu (czasami
nieuświadomionego, ale czasem
celowego), jak i troska o wygodę
swojego życia, bo w niejednym
domu zamiast dziecka biega rasowy zwierzak, którego utrzymanie też kosztuje, ale przynajmniej nie trzeba go wychowywać,
a wystarczy dobrze wytresować.
Kiedy jest coraz mniej młodych
ludzi, to automatycznie przybywa starszych, na których zaczyna się patrzeć z coraz większą
agresją, bo przecież trzeba ich
wykarmić, ubrać, gdzieś „przechować”, aby nie „straszyli” kalectwem, zmarszczkami itp., więc
może humanitarnie ich usunąć
– kolejny przejaw koloryzowania
agonii humanitarna śmierć. Ów
brak dzieci będzie się coraz bardziej pogłębiał, bo zaczyna się
bardzo mocno wpajać wolność
w wyborze płci, a co za tym idzie
mogą nadejść takie czasy, że nie

będzie naturalnych, normalnych
kobiet, ani naturalnych i normalnych mężczyzn. Przy tej okazji
należy też zwrócić uwagę, że
określenie swojej płci pominąwszy Boży determinizm, może zająć wiele lat, jak również wiele
cierpień i upokorzeń.
Kolejnym koloryzowaniem
agonii jest niesamowity wachlarz
różnego rodzaju możliwości rozwoju zainteresowań. Skutek
tego jest taki, że młody człowiek
z jednej strony musi określać swoją płeć, a z drugiej strony stojąc
z maturą w ręku nie wie co chce
dalej w życiu robić, bo za dużo
rzeczy mu się podoba.
Patrząc, jak koloryzowana
jest agonia, można się pokusić,
że kiedy takiego Człowieka, żyjącego blichtrem tego świata, chcącego skosztować wszystkiego co
świat oferuje, spotka prawdziwa,
rzeczywista śmierć, o której kazano mu zapomnieć, niesamowicie
się wystraszy, bo w życiu wszystkiego skosztował, ale niczego
nie osiągnął i nikt po nim nie został. Blichtr opadnie, a rozpacz
zostanie. Oby w tym momencie
taki Człowiek przypomniał sobie
o Bogu, z którym walczył, ale który i w tym momencie ma moc podźwignąć Człowieka.
Natomiast kiedy poddamy
się owemu Bożemu determinizmowi, możemy prawdziwie się
rozwijać, a przy współpracy z Bogiem czuć się prawdziwie budowniczymi swojego człowieczeństwa, a co za tym idzie i Człowieczeństwa w ogólności. Człowiek,
który współpracuje z Bogiem
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Jan Matejko – Jan Kochanowski u zwłok Urszulki
a nie rywalizuje z Nim, jest szczęśliwy, choć czasem wyleje wiele
łez. Możemy do dostrzec w życiu
każdego świętego.
Owszem, każdy z nas błądzi, ale też za każdym razem,
kiedy zgadzamy się z Wolą Bożą,
czy też dopustem Bożym, to możemy jeszcze wiele prawdziwej
radości zaznać. Pamiętam, takiego pacjenta w szpitalu, który
na pytanie: Czy ma żal do Pana
Boga, że leży cały sparaliżowany,

odpowiedział: Księże, ja Bogu
dziękuję, że tak się stało, bo gdyby nie to, to już bym nie żył, bo zapiłbym się na śmierć. On powstał
ze swojej agonii człowieczeństwa. Obyśmy się i my przebudzili. Jeden z teologów powiedział –
„Człowiek XXI wieku albo stanie
się mistykiem, albo nie będzie go
wcale”. Póki co, chyba zmierzamy ku zagładzie, ale wszystko
jest możliwe, o ile świadomość
śmierci wróci na swoje miejsce.

www.filipini.gostyn.pl

Porady duchowe - 21 ks. Jacek Niesyto COr

Pusty grób, świnie i wolność
W tym czasie Wielkanocnym, dość często nasze rozważania będą się obracać wokół pustego grobu, gdzie Apostołowie
Piotr i Jan zastali całun i chustę
zwiniętą nie razem, ale osobno.  
(por. J 20, 6–7). Będziemy też słyszeć, że pusty grób to dowód na
zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Będziemy
też słyszeć pierwsze świadectwa
Apostołów, którzy jasno i wyraźnie głoszą, jak i po dziś dzień –
Kościół, że gdyby nie było zmartwychwstania, to daremna nasza
wiara (1 Kor. 15, 14).
Proponuję także i w tym
naszym rozważaniu zastanowić
się również nad tym, co to dla
nas oznacza, że grób jest pusty.
Z takim pustym grobem mamy już
do czynienia wcześniej, w Ewangelii wg. św. Marka. W rozdziale
5,1–20 czytamy:
Przybyli na drugą stronę jeziora
do kraju Gerazeńczyków. Gdy
wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł Mu
naprzeciw z grobowców człowiek
opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem
nie mógł go związać. Często
bowiem nakładano mu pęta
i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył,
a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał
go poskromić. Wciąż dniem i nocą
w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i zawołał

wniebogłosy: «Czego chcesz
ode mnie, Jezusie, Synu Boga
Najwyższego? Zaklinam Cię na
Boga, nie dręcz mnie!» Powiedział mu bowiem: «Wyjdź, duchu
nieczysty, z tego człowieka». I zapytał go: «Jak ci na imię?» Odpowiedział Mu: «Na imię mi Legion,
bo nas jest wielu». I zaczął prosić
Go usilnie, żeby ich nie wyganiał
z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły Go
więc [złe duchy]: «Poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść».
I pozwolił im. Tak, wyszedłszy,
duchy nieczyste weszły w świnie.
A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu
do jeziora. I potonęły w jeziorze.
Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach. A ludzie wyszli zobaczyć,
co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał
w sobie Legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach.
Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało
z opętanym, a także o świniach.
Wtedy zaczęli Go prosić, żeby
odszedł z ich granic. Gdy wsiadał do łodzi, prosił Go opętany,
żeby mógł przy Nim zostać. Ale
nie zgodził się na to, tylko rzekł
do niego: «Wracaj do domu, do
swoich, i opowiedz im wszystko,
co Pan ci uczynił i jak ulitował się
nad tobą». Poszedł więc i zaczął
rozgłaszać w Dekapolu wszystko,
co Jezus mu uczynił, a wszyscy
się dziwili.
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Fra Angelico – Spotkanie Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym
Ten fragment Ewangelii
bardzo pięknie pokazuje, że każdy z nas musi wyjść z grobowca
naszych pęt związanych z naszymi grzechami, słabościami.
Bardzo ciekawa i zastanawiająca
jest sprawa, że mamy w postawie Opętanego ukazaną pewną

charakterystyczną, nazwijmy to,
przypadłość człowieka grzesznego, a mianowicie jest ukazana
silna wewnętrzna walka. Z jednej strony człowiek widzi swoje odizolowanie, swój dramat
i wie gdzie może znaleźć uwolnienie, a z drugiej strony, kiedy
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przychodzi taki czas, moment,
aby tego uwolnienia dokonać, to
na kolanach jednocześnie oddaje cześć Bogu i zarazem prosi,
aby odszedł – Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu
pokłon i zawołał wniebogłosy:
«Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego?
Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz
mnie!»
Takiego stanu rzeczy, bardzo często możemy też doświadczyć w swoim życiu wewnętrznym. Nie zawsze chodzi o jakieś
„spektakularne zło”, ale często
o nasze codzienne zniewolenia,
„drobne” kłamstwa, „niewinne”
plotki itp., jak to często nazywamy powszechne grzeszki.
Kiedy podchodzimy z nimi
do konfesjonału, to z jednej strony
bardzo chcemy się ich pozbyć, ale
z drugiej strony rodzi się pytanie,
czy czasem wtedy nie „wkradnie”
się w nasze życie towarzyskie w
pracy, w sąsiedztwie nuda, kiedy
zabraknie „drobnych” kłamstw,
aby podkolorować nasze „szare”

życie, kiedy zabraknie „niewinnych” plotek, aby podtrzymać
rozmowę. To właśnie takie nasze
myślenie sprawia, że cały czas
błąkamy się po naszym grobowcu i zrywamy łańcuchy prawdy.
Może właśnie lepiej, aby
„wkradła” się „nuda” w nasze życie, po to, aby te wszystkie „świnie” wychodzące z naszego wnętrza się potopiły, a my abyśmy
potrafili spełnić wolę Pana Jezusa – Wracaj do domu, do swoich,
i opowiedz im wszystko, co Pan ci
uczynił i jak ulitował się nad tobą.
Przy tej okazji zauważmy,
że te słowa są analogiczne do
tych, które Jezus wypowiedział
do Apostołów po Zmartwychwstaniu np. u Marka 16, 15: I rzekł do
nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»
Obyśmy i my zostawili pusty swój grobowiec, potopili świnie mocą Boga samego i stali się
wolni, aby głosić Ewangelię.

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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Autorytety
Bożena Napiórkowska

TAJEMNICA SIOSTRY FAUSTYNY
„Autorytet to misterium”,
jakie dokonuje się w osobowości s. Faustyny, która swoim życiem wskazała drogę, prowadzącą do zbawienia. Ta młoda,
uboga dziewczyna, pochodząca
z podkrakowskiej wsi zaistniała
we współczesnym świecie jako
krzewicielka Bożego Miłosierdzia. Również do Niego odwołuje
się nowy papież trafnie do potrzeb nowoczesnego człowieka
ogłaszając „Miserikordinę”, jako
remedium na wszystkie choroby.
Czym jest to panaceum, którego
reklamą zajął się następca Św.
Piotra? Okazało się, że jest to zestaw wymyślony przez gdańskich
kleryków. To pomysł diakona Błażeja Kwiatkowskiego.
„Miserikordyna” to lek duchowy, który sprawia, że dusza
otrzymuje miłosierdzie. Objawia
się to poprzez pokój serca, wewnętrzną radość i pragnienie
czynienia dobra. Jego skuteczność jest gwarantowana słowami
Jezusa.
Zestaw zawiera:
- różaniec drewniany na sznurku
- obrazek z Jezusem Miłosiernym
- ulotkę informacyjną.
Co wspólnego ma ów
nowocześnie
zareklamowany
środek z postacią skromnej zakonnicy, która swą posługę wykonywała w różnych miejscach
naszego kraju? Otóż, jak się okazuje bardzo wiele. Siostrę Faustynę Kowalską można nazwać
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inspiratorką w krzewieniu Bożego
Miłosierdzia, wiernym wyznawcą
i doskonałym przykładem. Bez
wahania można o niej powiedzieć,
że jest autorytetem. Autorytetem,
może trochę oddalonym, osamotnionym, indywidualnym, nieprzystającym do wrzawy dzisiejszego
świata. Jednak jak się okazuje
autorytetem skoro, odnosi się
do niej sam Papież, popularyzując modlitwę i wizerunek Jezusa
Miłosiernego, kreowanego przez
s. Faustynę.
Autorytet, to misterium,
a misterium to tajemnica. Dlatego wśród współcześnie żyjących
tak trudno o autorytety. Nowoczesność powoduje, że łatwiej
jest nam się pogubić niż kroczyć
wytrwale do wypełnienia misji
swojego życia. W świecie pokus
i hałasu coraz więcej wysiłku
kosztuje postępowanie zgodnie
z systemem wartości. Już samo
określenie „system wartości” wywołuje wiele dyskusji. Co w praktyce oznacza, że gdyby, ktoś nie
wiedział jak należy się zachować,
to się po prostu należy zachować przyzwoicie. Przyjmuję przyzwoite zachowanie, jako bazę
do tworzenia własnego systemu
wartości. W tych okolicznościach
proponuję rozważyć misterium
siostry Faustyny. Kim była? Z jakiej rodziny pochodziła? Jak żyła?
Co po sobie zostawiła? Na te
wszystkie pytania można udzielić
jednowyrazowej odpowiedzi, ale
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św. Siostra Faustyna Kowalska
można też stworzyć wiele teorii.
Jednak tak naprawdę potrzeba
niewielkiej refleksji, kontemplacji
i medytacji, aby wtajemniczyć się
w potrzeby duszy i usłyszeć wołanie Boga.
Siostra Faustyna jest przykładem prostoty – prostego życia

prostej modlitwy, prostej pracy.
W prostocie odnajduje radość,
szczerość i miłość do bliźniego
i Boga. Nie jest to bynajmniej
prostactwo. Jej uwielbienie
zwyczajnych, codziennych,
nieskomplikowanych czynności
wywołuje poczucie wstydu, które
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dzisiaj jest towarem limitowanym
i oznaką słabości. W czasach,
kiedy żyła s. Faustyna, wstyd postrzegany był raczej jako przejaw
skromności, delikatności, niewinności i wspomnianej wcześniej
przyzwoitości.
Pochodziła z ubogiej rodziny, z której mimo ciężkiej
pracy, wyniosła zamiłowanie do
lektury i modlitwy. Wspomnienia
z dzieciństwa, mimo iż była trzecim z kolei dzieckiem z dziesięciorga rodzeństwa, nie spowodowały, że pamiętała ten czas jako
nieszczęśliwy.
Przeżycia z ostatniej wizyty w domu rodzinnym w, lutym
1935 r., mogą zilustrować panującą tam atmosferę:
Kiedy widziałam, jak ojciec się
modlił, zawstydziłam, się bardzo,
że ja po tylu latach w Zakonie
nie umiałabym się tak szczerze
i gorąco modlić, toteż nieustannie
składam Bogu dzięki za takich rodziców (Dz 398).
W kontaktach z ludźmi
odznaczała się naturalnością
i prostodusznością. Nie miała
w sobie żadnej sztuczności i teatralności, żadnego udawania,
ani chęci zwracania uwagi na
siebie. Przeciwnie, starała się
niczym nie wyróżniać od innych,
a o swych przeżyciach nikomu
nie mówiła oprócz spowiednika
i przełożonych. Uważano ją za
dobrą zakonnicę, zawsze oddaną swoim obowiązkom, zarówno
w życiu duchowym, jak i świeckim.
Była słabego zdrowia i często nie miała dość siły fizycznej,
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aby sprostać swoim obowiązkom.
Kiedy nie była w stanie podnieść
ciężkiego garnka z ziemniakami,
gdy trzeba było je odcedzić, zawierzała się Bogu i otrzymywała
zapewnienie pomocy. Ufna w słowa Pana, unosiła ciężkie naczynie
i odlewała wodę. Ale kiedy zdjęłam pokrywę – pisze – ujrzałam w
garnku zamiast kartofli całe pęki
czerwonych róż, tak pięknych, że
trudno o nich napisać (Dz 65).
Siostra Faustyna nie poczytywała sobie tego epizodu,
jako niezwykłego dowodu wyróżnienia jej, lecz jako fizyczny przejaw Bożej pomocy i akceptacji
ciężkiej pracy, wykonywanej niejako razem z Nim. Doświadczyła go jako istotną naukę o możliwości połączenia kontemplacji
i działania.
Świetnie zrozumiała tę
lekcję i doskonale ją w życiu realizowała. Nikt nie dostrzegał rozdarcia i trudu, jaki się z tym wiązał. Pierwszą część orędzia Miłosierdzia Bożego otrzymała już
w czasie pobytu w domu w Płocku, kiedy miała jeszcze śluby
czasowe. Wbrew wszelkim swym
usiłowaniom zainteresowania innych orędziem, nie mogła niczego
uczynić, dopóki nie dopomógł jej
w tym spowiednik sióstr w domu
wileńskim, ksiądz Michał Sopoćko. Do Wilna została przeniesiona po przyjęciu ślubów wieczystych. Ksiądz Sopoćko słuchał jej
spowiedzi, które były niezwykle
długie i wzbudzały zdziwienie innych sióstr. Chcąc temu zaradzić
spowiednik zaproponował pisanie
dzienniczka duchowego, który

mógłby czytać w wolnym czasie.
W ten sposób powstało dzieło jej
życia, przesłanie o wielkim Miłosierdziu Bożym, którego była najwierniejszą apostołką.
Starała się, przy współpracy malarza Eugeniusza Kazimirowskiego przekazać wizerunek
Jezusa Miłosiernego, ale tych
wizji nie mógł urzeczywistnić artysta. Siostra Faustyna nie była
z niego zadowolona i płacząc
w kaplicy żaliła się Panu Jezusowi: Kto Cię wymaluje tak pięknym,
jakim jesteś? (Dz. 313). W odpowiedzi usłyszała: Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość
tego obrazu, ale w łasce Mojej
(Dz. 313).”
Od tego czasu powstało
wiele różnych wersji wizerunku
Chrystusa Miłosiernego malowanych według wizji Siostry Faustyny, które są w kościołach i kaplicach całego świata.
Niezwykłe miejsce w tej ikonografii i kulcie Miłosierdzia Bożego zajmuje łaskami słynący obraz
z kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Za jego przyczyną wypełniły się
słowa Jezusa: Pragnę, aby ten
obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz.
47), choć nie był to ani pierwszy
obraz malowany pod okiem Siostry Faustyny, ani pierwszy obraz
w kaplicach jej Zgromadzenia.
Ten wizerunek Chrystusa cieszy
się niezwykłą czcią wiernych, słynie wieloma łaskami, a jego kopie
i reprodukcje można spotkać wszędzie, na wszystkich kontynentach
świata.
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Siostra Faustyna odeszła
do wieczności w wieku 33 lat po
niebezpiecznej gruźlicy, 5 października 1938 r. 30 kwietnia 2000  
r. miała miejsce kanonizacja, której
dokonał Jan Paweł II. Tego dnia
ustanowiono święto Miłosierdzia
Bożego.
W starannym poznawaniu
jej biografii można odnaleźć tajemnicę jej autorytetu.
To krótkie 33 letnie życie, tak
bogate w doświadczenia duchowe,
jest świadectwem potęgi i skuteczności działania Bożego Miłosierdzia w duszy wiernej natchnieniom
Ducha Świętego. Wystarczy tylko
chcieć zagłębić się w myśli zawarte w „Dzienniczku”, rozważyć modlitwy, które po sobie pozostawiła
i skupić na wizerunku Jezusa
przedstawionym w obrazie Jezusa
Miłosiernego „Jezu Ufam Tobie”.
Ten, kto w jakikolwiek sposób zetknął się chociaż raz z postacią siostry Faustyny, zawsze chce poznawać i doświadczać więcej. Piękno
i bogactwo jej życia przyciąga jak
magnes, ogrzewa i rozjaśnia jak
ciepły płomień domowego ogniska,
w którym chce się pozostawać nieustannie. Lektura jej słów odświeża pokłady dobra, które są w każdym człowieku, a które zagłusza
i zaciemnia współczesny świat. Polecam zgłębianie jej autorytetu, bo
jest odpowiedzią na to, czego nam
brak. Może być również w formie
Miserikordiny, w której zawiera się
lekarstwo na zbolałą duszę – Nie
zapomnijcie jej wziąć, bo robi dobrze na serce, duszę i jest dobra
na całe życie – podkreśla papież
Franciszek.
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Myśli filipińskie
Marcin Kuczok

bł. Jan

Henryk Newman – 			

chrześcijański humanista
Nie takiego bowiem mamy arcykapłana,
który by nie mógł współczuć naszym słabościom,
lecz doświadczonego we wszystkim
na nasze podobieństwo,
z wyjątkiem grzechu.
Hbr 4, 15
Czytając Rozważania i modlitwy bł. Jana Henryka Newmana, trudno nie dostrzec, że duży
nacisk kładzie w nich na sens
człowieczeństwa naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. W jednej
z modlitw do odmawiania przed
Najświętszym Sakramentem
Newman pisze, że klęka przed
tym Świętym Człowieczeństwem,
które się w łonie Maryi poczęło
i na piersiach Maryi spoczywało;
które wzrosło do wieku męskiego
i nas Morzem Galilejskim powołało Dwunastu, działało cuda, przemawiało słowami mądrości i pokoju; które w wyznaczonej porze
zawisło na krzyżu, legło w grobie,
powstało z martwych, a teraz
w niebie króluje.
Wydawać by się mogło,
że nie ma nic nadzwyczajnego
w takiej modlitwie Newmana, bo
nauka o tym, że Jezus Chrystus
był prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem stanowi
jedną z fundamentalnych prawd

wiary chrześcijańskiej. Katechizm
Kościoła Katolickiego (480-481)
poucza nas słowami: Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem
i prawdziwym człowiekiem w jedności swojej Osoby Boskiej; z tej
racji jest On jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
Jezus Chrystus ma dwie natury,
Boską i ludzką, nie pomieszane,
ale zjednoczone w jednej Osobie
Syna Bożego. Także Pismo św.
mówi, że Jezus był doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu
(Hbr 4, 15). Dla Kardynała Newmana dogmat o Człowieczeństwie Chrystusa i płynące z niego
konsekwencje miały jednak znaczenie szczególne.
Błogosławiony naucza, że
Człowieczeństwo Jezusa ujawniło się w szczególny sposób
w Jego cierpieniu. Newman
stwierdza, że Chrystus czuł ból
fizyczny ostrzej niż jakikolwiek
inny człowiek, podobnie jak
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człowiek czuje ból fizyczny ostrzej
niż jakiekolwiek inne żywe stworzenie. Było tak, ponieważ Chrystus chciał, by Jego cierpienia
były większe niż jakiegokolwiek
innego męczennika. Ofiarował
cierpieniu cały swój umysł i zaangażowanie. To cierpienie Chrystusa zostało ofiarowane za nas
– ludzi. Kardynał Newman modli
się tymi słowami: Pokochałeś nas
nie tylko jako Twoje stworzenia,
dzieło rąk Twoich, ale jako ludzi.
Kochasz wszystko, bo stworzyłeś
wszystko; ale kochasz człowieka
bardziej niż wszystko poza nim.
Jak pisze Błogosławiony,
Chrystus mógł przyjść na świat
jako anioł, ale nie przyjął natury
anielskiej, bo umiłował człowieka
bardziej niż anioły. A nawet jako
człowiek, Chrystus nie przyjął
postaci lub urzędu, który przekraczałby zwyczajne życie ludzkie – nie jako kapłan z pokolenia
Lewitów, nie jako nazarejczyk
albo mnich czy pustelnik, ale jako
prosty mieszkaniec Nazaretu. Pisze Kardynał Newman w swojej
modlitwie: Przyszedłeś nie tylko
jako doskonały człowiek, ale jako
rzeczywisty człowiek. Newman
zaznacza wyraźnie, że Chrystus nie przyszedł do nas w ciele duchowym, które ma teraz, po
zmartwychwstaniu, ale w takim
samym ciele, które upadło z Adamem i które ma wszystkie nasze
słabości, uczucia i przywiązania,
z wyjątkiem grzechu.
Zachwyt nad Chrystusem
– Doskonałym Człowiekiem, prowadzi ku dowartościowaniu człowieka i człowieczeństwa, które

jest wpisane w chrześcijaństwo.
Ten szacunek dla człowieka był
wyraźnie widoczny w przykładzie
życia Błogosławionego. Jako nauczyciel akademicki w Oksfordzie, Newman kładł nacisk na
indywidualną pracę ze studentami, zgodnie z ich potrzebami,
zainteresowaniami i umiejętnościami. Jako anglikański kaznodzieja, przyciągający rzesze ludzi
na swoje nabożenstwa, Błogosławiony potrafił trafić do dusz
słuchaczy ze szczególną psychologiczną wnikliwością głoszonej prawdy. Bardzo cenił sobie
Newman spotkania z ludźmi, by
prowadzić z nimi dyskusje i wysłuchiwać ich poglądów, co czynił
nawet wtedy, gdy na kilka lat zrezygnował z publicznej działalności i zamieszkał w odosobnieniu
w podoksfordzkim Littlemore. Potem zaś, jako katolicki duchowny
i członek Kongregacji św. Filipa
Neri w Birmingham, z wielką uwagą oddawał się pracy duszpasterskiej wśród rzesz robotników tego
przemysłowego miasta.
Również, a może przede
wszystkim, to wiara w Boga jest
sprawą osobistego uznania człowieka, czy jak nauczał Newman
– „przyświadczenia” rozumu,
że dogmaty chrześcijańskie są
prawdziwe. Oto kwintesesncja
„logiki wiary” w filozofii Błogosławionego: tam gdzie rozum nie
ma wystarczająco argumentów
i dowodów naturalnych, wkracza
konkretny człowiek – ja i Ty – ze
swoim dobrowolnym „tak” dla
Boga i Jego Orędzia. W czasach
Newmana takie humanistyczne

- 29 -

Myśli filipińskie

- 30 -

bł. Jan Henryk Newman
myślenie o osobistym zaangażo- że Syn Boży poprzez wcielenie
waniu człowieka w wiarę wcale zjednoczył się w pewien sposób
nie było powszechne wsród filo- z każdym człowiekiem. W tym
zofów i teologów. Z tego powo- samym duchu nauczał przecież
du nazywa się często Newmana także i inny Wielki Błogosławiony
„pionierem personalizmu” w myśli Kościoła – Papież Jan Paweł II,
chrześcijańskiej.
który w swojej pierwszej encyklice
Trzeba jednak zaznczyć, „Redemptor hominis” (Odkupiciel
że myśl o wadze osobistego człowieka) napisał znamienne
przeżywania wiary przez każdego dla wielu chrześcijan słowa, że to
człowieka, zapoczątkowana przez człowiek jest pierwszą drogą, po
Jana Henryka Newmana, niczym której winien kroczyć Kościół.
dziedzictwo przekazane kolejnym
pokoleniom chrześcijan, znalazła
swój wydźwięk w teologii XX wieku, zwłaszcza w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, który głosił,
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Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00

Pierwsza Sobota Miesiąca
godz. 18.30 – Różaniec wynagradzający
Najświętszemu Sercu Maryi
godz. 19.00 – Msza Święta
i Procesja Maryjna

Bądź na bieżąco z propozycjami kulturalnymi

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

www.jozefzeidler.eu
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ks. Stanisław Gawlicki COr

Błogosławiony Jan Paweł II
		 – kanonizacja
Kanonizacja Jana Pawła II jest okazją, by jeszcze raz
pochylić się nad bogactwem
Jego osoby i życia. Chciałoby
się w tym miejscu przytoczyć
i parafrazować słowa Ewangelii
szczęśliwe oczy wasze, że widzą i szczęśliwe uszy wasze, że
słyszą, bo wielu sprawiedliwych
i proroków, chciałoby widzieć na
co wy patrzycie, a nie widzieli i usłyszeć co wy słyszycie,
a nie usłyszeli. Opatrzność Boża
dała nam wielką łaskę i szansę żyć w jego czasach, i zobaczyć i usłyszeć wielki styl jego
pontyfikatu, mało tego, byliśmy
świadkami
jego
beatyfikacji
i będziemy uczestnikami jego kanonizacji, to niesamowita łaska
i szansa. Żebyśmy jednak tego
nie zapomnieli, żeby nam to nie
„przeminęło z wiatrem” – Jan
Paweł II mawiał, że święci są po
to, żeby zawstydzali – mógł on,
mogę i ja – mógł on – możesz
i ty.
I dlatego w tym krótkim
rozważaniu postawmy pytanie:
czego on nas uczy lub inaczej
– czego ja od niego mogę się
uczyć? Bo kiedy żył, był dla nas
wielką łaską i darem, kiedy odszedł do domu Ojca, stał się dla
każdego z nas wielkim zadaniem.
J. Navarro Valls – rzecznik prasowy Watykanu za pontyfikatu Jana
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Pawła II, zapytany, czy nie brakuje mu papieża, odparł bez namysłu, że – nie, bo kiedy żył mógł
z nim się spotykać co jakiś czas,
po jego śmierci może z nim obcować dzień i noc.
Czego więc uczy nas
nowy święty? Zasugerujmy sobie trzy rzeczy. Najpierw patrząc
na papieża otrzymujemy wielką
lekcję rozpoznawania i wiernego wypełniania woli Bożej w życiu. My tak często powtarzamy
– Boże choć Cię nie pojmuję,
a więc Panie Boże chociaż nie rozumiem wielu rzeczy, chociaż ja
to wszystko inaczej sobie wyobrażałem, to jednak niech się dzieje
wola Twoja, bo Ty wiesz najlepiej,
co w tej sytuacji będzie dla mnie
najlepsze. Patrzeć na życie przez
„okulary wiary” (ks. Jan Twardowski). Tymczasem patrząc na papieża, szczególnie na jego pierwsze lata życia, można powiedzieć,
że po ludzku było to życie szare,
zwykłe, nieudane, nikt z nas by nie
chciał, aby mnie spotkało, to co
jemu się przydarzyło: kiedy miał
dziewięć lat stracił matkę, kiedy
miał dwanaście lat stracił brata
w czasie wojny Pan Bóg zabrał mu
ojca. Można się załamać, można
stracić wiarę, można wołać: Boże
mój Boże, czemuś mnie opuścił?
I w sytuacji, kiedy każdy z nas
mógł wpaść w rozpacz, młody
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Beatyfikacja Jana Pawła II - Rzym, 1 maja 2011 r.
Wojtyła wstępuje do seminarium.
On wtedy nie myślał o tym, że będzie księdzem, owszem miał silną wiarę, ale żeby się mogło stać,
to co się miało stać, najpierw
musiało się stać to co się stało.
I święci są po to, żeby zawstydzać – jakże trudno wierzyć w to,
że wszystko, co mnie spotyka ma
jakiś sens. Pan Jezus zapewnia,
że „włosy na głowie wszystkie
mamy policzone”. Jakże trudno
w to wierzyć.
Po drugie otrzymaliśmy
wielką lekcję cierpienia. Patrząc
na jego życie chciałoby się wołać

– spodobało się Bogu zmiażdżyć
go cierpieniem. Najpierw mu ręka
się trzęsła, potem nosił laskę,
następnie niewyraźnie mówił
i z ust ciekła mu ślina i wreszcie
stanął w oknie i nie mógł mówić.
Ten, który całe życie uczył – stanął w oknie i milczał. Kiedy Ojciec św. upadł w łazience i złamał nogę, powiedział: widocznie
muszę cierpieć, widocznie ludzie
muszą wiedzieć, że cierpię. Bogu
niech będą dzięki i niech się dzieje Jego wola. Ofiaruję to cierpienie za wszystkie rodziny świata
(Było to w Roku Rodziny).
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Święci są po to, by zawstydzać: chcemy czy nie
chcemy, wierzymy w Boga czy
nie, cierpienie będzie wpisane
w nasze życie. Ile trzeba cierpienia w małżeństwie, rodzinie, ile
trzeba z siebie dać, żeby to życie
było normalne? I żeby nie cierpieć na darmo. Żeby żona miała
taką wiarę iżby swoje cierpienie
składała za męża, mąż za żonę,
rodzice za dzieci.   Żebyśmy nie
cierpieli na darmo…
I po trzecie otrzymaliśmy
lekcję umierania – dla mnie to
było najbardziej szokujące, albowiem żyjemy w czasach, kiedy
ludzie zachowują się jakbym tutaj miał być na zawsze – młody,
zdrowy i piękny. Tymczasem –
NIE – wszystko jedno czy wierzę
w Boga, czy nie, myślę o tym czy
nie – jeżeli się urodziłem to będę
musiał kiedyś umrzeć. Nie ważne
kiedy, ale ważne jak będę umierał. Przypomnijmy sobie, jak to
cały świat patrzył w małe okienko na Watykanie, a tam z drugiej
strony leżał stary, schorowany,
umierający, święty Papież. Ludzie na całym świecie modlili się
o cud, lekarze robili, co tylko mogli, żeby jeszcze żył, a on wyszeptał: nie przeszkadzajcie mi
odejść do Ojca. Nie powiedział
– ja chcę umrzeć, nie powiedział
– niech to wszystko się skończy.
Nie! Wyszeptał nie przeszkadzajcie mi odejść do Ojca. On wiedział, że nie umiera – wiedział, że
idzie żyć, albowiem ziarno pszeniczne musi obumrzeć, żeby zaowocować. Święci są po to, żeby
zawstydzali. Nie ważne kiedy
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umrę, ważne jak będę umierał –
jakie życie taka śmierć – nie dziwi
nic (z piosenki Edyty Geppert).
Jeżeli żył z Bogiem, Pan Jezus
był dla niego najważniejszy, nie
dziwmy się temu, ale żyjmy z Bogiem i dla Boga, Pan Jezus niech
będzie dla nas najważniejszy,
a będziemy mogli wyszeptać: nie
przeszkadzajcie mi odejść do
Ojca.
Anegdoty i poczucie humoru
Jana Pawła II
Kiedy Jan Paweł II otrzymał tytuł „Człowieka roku” nadawany przez amerykański tygodnik „Time”, przekomarzał się
z dziennikarzami, że jednak ten
tytuł w przeszłości od tego dziennika otrzymali Stalin i Hitler.
Po wyborze na Stolicę Piotrową Jan Paweł II, chciał mieć
mały basen w letniej rezydencji,
aby zachować kondycję fizyczną. Kiedy niektórzy kwestionowali sensowność takiego wydatku,
odpowiedział: Nowe konklawe
kosztowałoby znacznie więcej.
Pewien amerykański biskup między jedną a drugą wizytą
na Watykanie sporo utył. Papież
zapytał: Czy twoja diecezja wzrasta? Zdziwiony biskup zapewniał,
że chrześcijaństwo rozszerza się
dynamicznie. Jak również Biskup
– odparł uśmiechnięty papież.
Wiara i pokora
Amerykański pisarz Scott
Hahn, opowiadał o pewnym księdzu, który poleciał do Rzymu na

spotkanie z papieżem. Na krótko
przed audiencją zauważył człowieka – żebraka na stopniach
kościoła. Wyglądał znajomo.
Okazało się, że obaj razem studiowali i zostali wyświęceni na
księży w Rzymie. Opowiedział o
tym papieżowi. Jan Paweł II obiecał pomodlić się za niego, a następnie poprosił, aby obaj przyszli
do niego na wspólny posiłek. Pod

koniec kolacji, papież poprosił
o krótką rozmowę w cztery oczy.
Po wszystkim żebrak opowiedział
koledze co się stało: jak tylko wyszedłeś, papież wziął mnie za
ręce i powiedział: «Proszę, niech
ksiądz wysłucha mojej spowiedzi». Jestem żebrakiem – powiedziałem. Ja także odpowiedział
ze spokojem papież. Wszyscy
jesteśmy żebrakami.
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now. Szymon Pawlaczyk COr

Posługa lektoratu
26 stycznia 2014 roku
w Poznańskiej Katedrze miała
miejsce uroczysta Eucharystia
sprawowana pod przewodnictwem bp. Damiana Bryla. W jej
trakcie 16 kleryków III roku przyjęło posługę lektoratu. W liczbie
tej było 2 kleryków filipińskich –
Dawid Majda z Kongregacji świętogórskiej oraz Sebastian Werra
ze wspólnoty w Tomaszowie Mazowieckim.
Ks. biskup skierował do
zebranych
licznie
wiernych,
zgromadzonych rodzin alumnów
oraz przede wszystkim do nich
samych okolicznościową homilię. Ukazał w niej sens i miejsce
Słowa Bożego w życiu każdego
człowieka. Podkreślał, że posługa, którą przyjmują alumni, jest
przypomnieniem o randze Bożego Słowa, które czytamy i którego
słuchamy w czasie liturgii. Słowo
to jest ważne dla całego Kościoła, ale też dla każdego z nas. Dlaczego to słowo jest takie ważne?

– pytał bp Damian – Bo w tym
Słowie, prawdziwie przychodzi do
nas Pan Bóg, w tym słowie On do
nas mówi.
Biskup Damian zwrócił się
także do samych alumnów i powiedział: Drodzy klerycy, niedługo lektorzy. To jest szczególnie
dla was ważne zadanie, abyście
czytając Słowo Boże, ufając, że
przychodzi przez to słowo Pan
Bóg, chcieli żyć tym słowem. Byście byli posłuszni tym słowom,
które mówi do nas Bóg.
Po zakończonej homilii diakon odczytał nazwiska oraz parafie pochodzenia każdego z kleryków, przystępujących do posługi.
W odpowiedzi każdy z alumnów
wypowiadał słowo „JESTEM”,
które oznacza nie tyle fizyczną
obecność, co jest znakiem gotowości podjęcia obowiązków wynikających z przyjęcia lektoratu.
Następnie wszyscy kolejno przeszli przed ks. biskupem, kłaniając
się przed nim na znak czci i udali
się na środek Katedry.
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ks. bp Damian Bryl, przełożeni oraz nowi lektorzy w Katedrze poznańskiej
Dalej biskup udał się na
przygotowane dla siebie miejsce
przed ołtarzem, skąd wypowiedział nad kandydatami specjalną
formułę błogosławieństwa. Prosił w niej o to, by ci młodzi ludzie
sami rozważając Słowo Boże,
byli przez nie co dzień kształtowani i przekazywali je spotkanym
ludziom.
Kandydaci
podchodzili
kolejno do księdza Biskupa trzymającego w dłoniach Ewangeliarz i kładli na nim ręce. Biskup
natomiast do każdego zwracał
się słowami: Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj
Słowo Boże, aby coraz mocniej
działało w sercach ludzkich. Na
co ustanowieni właśnie lektorzy
odpowiadali „AMEN”.
Po zakończonej Mszy
Świętej kl. Dawid i kl. Sebastian
wraz z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi, udali się do naszego Domu Formacyjnego, by tam
dalej świętować.
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Módlmy się za nowo ustanowionych lektorów, by ich codzienny kontakt ze Słowem Bożym przemieniał ich wewnętrznie
oraz by przez to, dobrze przygotowali się do posługi słowa i święceń kapłańskich.
Posługa lektoratu jest
w Kościele zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn. W przypadku kleryków jest (po obłóczynach)
pierwszym etapem na drodze do
święceń kapłańskich, której przyjęcie jest wymaganym przez prawo stopniem do tychże święceń.
Różni się przy tym od lektoratu
udzielanego ministrantom.
Ustanowiony przez biskupa lektor, poza czytaniem Słowa
Bożego w czasie liturgii i przygotowywaniem do tego innych, ma
prawo błogosławić pokarmy (np.
te przeznaczone na wielkanocny stół, czyli tzw. „święconkę”),
a także przewodniczyć nabożeństwom poza Mszą Świętą.

Jeśli chcesz
żyć we WSPÓLNOCIE księży i braci,
opartej na MIŁOŚCI i WOLNOŚCI,
bez żadnych ślubów,
DO KOŃCA ŻYCIA
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KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI

JEST DLA CIEBIE

wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podanie o przyjęcie do Kongregacji i dwie fotografie
życiorys
odpis aktu urodzenia
aktualne badania lekarskie
świadectwo chrztu i bierzmowania
świadectwo ukończenia szkoły i katechizacji
świadectwo dojrzałości (kandydaci do kapłaństwa)
opinia ostatniego katechety
opinia Księdza Proboszcza rodzinnej parafii

modlitwa o rozeznanie powołania:
Boże, który mnie przenikasz i znasz doskonale. Stworzyłeś mnie do szczęścia, pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi
drogę mojego życia. Spraw, abym wybrał to, coś Ty dla
mnie zamierzył do czego przygotowywałeś mnie jeszcze
w łonie matki. Chcę Ci być posłuszny we wszystkim,
chcę iść, gdzie mnie poślesz. Dlatego proszę o odwagę, bym Ci zaufał bez granic, bo wiem, że mnie kochasz
i chcesz mojego dobra. Poprowadź mnie po Twoich ścieżkach.
Amen

ŚWIĘTY FILIPIE NERI
MÓDL SIĘ ZA NAMI!
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WAŻNE INFORMACJE
PARAFIALNE
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

PORADNIA RODZINNA
biuro parafialne
czynna w piątki w godzinach
18.00–20.00
mgr Barbara Dopierała
tel. 783 487 045

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
NA
OBCHODY
TYGODNIA
ZESŁANIA
DUCHA
ŚWIĘTEGO
pod przewodnictwem
Księdza Biskupa
DAMIANA BRYLA
z Poznania

8-15 czerwca
BIURO PARAFIALNE
czynne w godzinach
16.30–18.00 (czwartek)
9.00–11.00 (sobota)
tel. (65) 572 00 14
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej
filipińskich kleryków
Każdego roku w okresie
ferii, po zaliczonej sesji egzaminacyjnej, wyjeżdżamy na kilka dni
by odpocząć od trudów studiowania. W tym roku, dzięki ogromnej życzliwości i ofiarności osób
gromadzących się co miesiąc
w naszym Domu Studiów w Poznaniu, na Mszach Św. w intencji
powołań, mogliśmy wyjechać do
Ziemi Świętej, podążając śladami
miejsc, w których żył i przebywał
nasz Zbawiciel.
Pierwszy dzień był dość
„trudny”. Zimno i ponuro. Pobudka o 4 rano… zaspani wsiedliśmy
do busa, który zawiózł nas na
lotnisko Schönefeld w Berlinie.
Po przejściu wyjątkowo żmudnej
i bardzo szczegółowej kontroli,
wsiedliśmy do samolotu izraelskich linii lotniczych EL-AL. Dla
większości z nas lot samolotem
był zupełnie nowym doświadczeniem. Około godziny 16 byliśmy
już w Tel-Avivie. Izrael powitał nas
27 stopniami i pełnym słońcem.
Z samochodu, który prowadził Żyd z Argentyny, rozmawiający z nami mieszanką angielskiego, hiszpańskiego i języka jidysz,
z zapartym tchem podziwialiśmy
widoki i egzotyczną roślinność
w promieniach zachodzącego
słońca. O 18.00 byliśmy już w Jerozolimie, w domu sióstr elżbietanek – tzw. Nowym Domu Polskim. Po Mszy Świętej zjedliśmy

kolację i razem z naszym przewodnikiem, prawie 70-letnim ojcem Tadeuszem, udaliśmy się
na nocny spacer po Świętym
Mieście.
Następny poranek był równie trudny, jak poprzedni. Jednak
tym razem nikt nie narzekał –
czekała nas bowiem najbardziej
niesamowita Eucharystia spośród
wszystkich, w których uczestniczyliśmy w Ziemi Świętej. O 6.00
mieliśmy bowiem zarezerwowaną Mszę Świętą – tylko dla nas
– w Bazylice Grobu Pańskiego,
w miejscu, gdzie zgodnie z Tradycją, znajdował się Grób Chrystusa. Możliwość celebrowania
i uczestniczenia we Mszy Św.
w tym miejscu zrobiła na nas
ogromne wrażenie. Z domu wychodziliśmy w zupełnej ciemności, a z Kościoła wyszliśmy
w pełen dzień (od razu nasuwały
nam się słowa z ew. św. Jana, które słyszeliśmy w tym dniu – wczesnym rankiem (…) gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena
udała się do grobu (…). Do teraz
przechodzą nas ciarki na myśl
o tym, że dotknęliśmy i ucałowaliśmy miejsce, gdzie spoczywało
ciało Pana Jezusa (warto zaznaczyć, że jest to jedyne miejsce obok Golgoty, co do którego
mamy 99,9% pewności, że to tu
działy się opisane w Ewangeliach wydarzenia). Od tego dnia
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Bazylika Grobu nie miała już tajemnic – jej zwiedzanie
zajęło
nam
dobre
3 godziny.
W tym dniu nawiedziliśmy
także Wieczernik – który ku naszemu zdziwieniu okazał się bardzo zaniedbaną własnością muzułmanów i Żydów. Obok miejsca
Ostatniej Wieczerzy zwiedziliśmy
również Kościół Zaśnięcia Matki Bożej oraz miejsce, w którym
Piotr miał trzykrotnie zaprzeć się
Chrystusa. Byliśmy również pod
tzw. Ścianą Płaczu – jedynym
miejscem wokół Placu Świątynnego, do jakiego mają bezpośredni dostęp Żydzi.
Następny dzień ponownie
powitał nas pięknym słońcem.
Dzięki Bogu plany mogły zostać
zrealizowane – czekała nas bowiem Góra Oliwna z doskonale znaną wszystkim panoramą
starej Jerozolimy. Zobaczyliśmy
„kościół” Wniebowstąpienia – będący własnością muzułmanów,
a także miejsce, w którym Chrystus nauczył uczniów modlić się
i podał słowa znane nam jako Ojcze nasz. Tego dnia Eucharystię
zaplanowaną mieliśmy w Kościele w Getsemani, nad skałą przy
której Chrystus miał się modlić
w noc przed Męką.
Ponieważ był to piątek,
przeszliśmy następnie do Kościoła Dominus Flevit – Pan zapłakał – miejsca, z którego Chrystus ujrzał Jerozolimę i nad nią
zapłakał. Udaliśmy się następnie
do miejsca ubiczowania i ukoronowania cierniem, a następnie uczestniczyliśmy w Drodze

Krzyżowej ulicami Starego Miasta –
wczuwając się w atmosferę, jaka
była w tym miejscu 2000 lat temu
(gwar i zakupy na straganach
przeplatały się z modlitwą i rozważaniem stacji Drogi Krzyżowej).
Dzień zakończyliśmy wieczornym
spacerem po Nowej Jerozolimie.
Kolejny dzień był wyprawą
do zupełnie innego świata. Znów
pobudka wcześnie rano – czekał
nas wyjazd do Galilei – 140 km
drogi o poranku, zupełnie puste
miasto i drogi – w końcu był to
Szabat. Pogoda niezbyt zachęcająca do podróży – pochmurno z perspektywą deszczu. Do
Nazaretu dotarliśmy ok. 9.00
i udaliśmy się do ogromnej, nowoczesnej i bardzo surowej Bazyliki Zwiastowania, gdzie w kaplicy (znajdującej się obok groty
Zwiastowania)
sprawowaliśmy
Eucharystię. Po nawiedzeniu
Kościoła św. Józefa z pozostałościami domu świętej Rodziny,
udaliśmy się do pobliskiej Kany
Galilejskiej – miejsca pierwszego
cudu dokonanego przez Pana Jezusa. Dalej pojechaliśmy na górę
Tabor – jest to rzeczywiście „góra
osobna” – pojedyncze ogromne
wzgórze, na szczycie którego
znajduje się Bazylika Przemienienia. Stąd rozciąga się niesamowity widok na zielone pola uprawne
i plantacje bananów i mango, tak
różne od spalonej, suchej pustyni
na południe od Jerozolimy.
Tego dnia odwiedziliśmy
także Kafarnaum i związane z Jeziorem Galilejskim ewangeliczne
miejsca – Kościół Rozmnożenia
Chleba, Górę Błogosławieństw,
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Pustynia judzka - klasztor św. Jerzego
dom św. Piotra oraz Kościół
Prymatu – miejsce gdzie Piotr
otrzymał władzę nad Kościołem.
Do domu wróciliśmy drogą wiodącą wzdłuż Jordanu przez tereny Autonomii Palestyńskiej.
Niedziela była najspokojniejszym dniem wyjazdu. Przed
południem zwiedziliśmy Plac
Świątynny. Po przejściu szczegółowej kontroli weszliśmy na
miejsce, w którym do 70 r. po
Chrystusie stała Świątynia Jerozolimska, a dziś są tu dwa wielkie meczety… słynny meczet AlAksa oraz najbardziej chyba znana pozłacana kopuła na świecie
– czyli Kopuła na Skale (miejsce
gdzie Abraham miał złożyć Izaaka
w ofierze, a potem miejsce ołtarza
ofiar w świątyni jerozolimskiej).
Obok niej znajduje się punkt rytualnych obmyć – w miejscu, gdzie
znajdowało się Święte Świętych. Dziś Plac jest własnością

muzułmanów,
stąd
wszyscy
„niewierni” mają tu ograniczony
wstęp, tylko przez jedno wejście.
Następnie udaliśmy się do twierdzy Dawida – warowni zbudowanej przez Heroda, w której znajduje się obecnie muzeum.
Kolejny dzień powitał
nas piękną pogodą. Udaliśmy
się do Betlejem, które wywołało
w nas, mówiąc delikatnie, mieszane uczucia. Bazylika Narodzenia
jest bodaj najbrzydszym kościołem w jakim mieliśmy okazję być.
Zarządzana przez Prawosławnych prawie dosłownie wali się
na głowę wchodzącym. Brudna,
zadymiona, okopcona kadzidłem
i dymem z lampek oliwnych, wywołuje przygnębiające wrażenie,
zwłaszcza w porównaniu ze stojącym obok, zadbanym, czystym
i
wyremontowanym
kościołem św. Katarzyny Aleksandryjskiej – zarządzanym przez
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Eucharystia w Ogrójcu
franciszkanów. Po Mszy Św. ustawiliśmy się w długą kolejkę do
miejsca narodzenia Chrystusa,
znajdującego się pod ikonostasem Bazyliki, by ucałować słynną
Srebrną Gwiazdę, symbolizującą
to miejsce.
Kolejnymi punktami tego
dnia były groty pasterzy i tzw.
Grota Mleczna – miejsce, gdzie
miała mieszkać Święta Rodzina
w Betlejem. Następnie udaliśmy
się do Ein Karem, nawiedzając kościoły związane z rodziną

św. Elżbiety i Zachariasza oraz
miejsce narodzin Jana
Chrzciciela.
Potem udaliśmy się do
Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu,
czyli słynnego Yad Vashem. To
ogromny park poświęcony pamięci pomordowanych w czasie
II wojny światowej Żydów oraz
miejsce pamięci „Sprawiedliwych wśród narodów świata”,
czyli osób, które chroniły Żydów
z narażeniem własnego życia. Co
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ciekawe spośród 15000 tabliczek
„Sprawiedliwych” prawie 6000 to
tabliczki z polskimi nazwiskami.
Ostatni dzień naszego pielgrzymowania był dniem „wypoczynkowym” na łonie natury. Mszę
Świętą sprawowaliśmy w Betanii,
w grocie niedaleko miejsca, gdzie
znajdować się miał grób Łazarza.
Następnie przejechaliśmy, przy
temperaturze sięgającej 27 stopni w cieniu, na pustynię Judzką.
Odwiedziliśmy klasztor św. Jerzego oraz pospacerowaliśmy po
kamienistych i bardzo stromych
zboczach gór pokrywających pustynię. Dalej pojechaliśmy nad
Jordan, do miejsca Chrztu Pańskiego, gdzie odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i przeżegnaliśmy się wodą zaczerpniętą
z Jordanu.
Ostatnim punktem tego
dnia miała być kąpiel w Morzu
Martwym. Wcześniej wstąpiliśmy

jeszcze do Parku Narodowego
Ein Geddi – miejsca, gdzie Dawid
miał ukrywać się przed Saulem.
Pod ogromnym wrażeniem piękna tego miejsca, przybyliśmy nad
brzeg Morza Martwego. Tu wdychając słone powietrze, zanurzyliśmy się w okropnie słonej wodzie (zasolenie ok. 30%). Potem
wróciliśmy do Jerozolimy, zatrzymując się w Jerychu u stóp Góry
Kuszenia.
Po bardzo krótkiej nocy,
ok. 1.00 udaliśmy się na lotnisko
i wróciliśmy do Polski, pełni wrażeń i zupełnie inaczej spoglądający na teksty Ewangelii, których
odtąd nie musimy sobie wyobrażać, bo widzieliśmy je naprawdę.
Dziękujemy
wszystkim,
dzięki którym dane nam było podążać śladami Chrystusa i poznać historię miejsc z Nim bezpośrednio związanych.
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Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak

Via Francigena – do grobów
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
cz. 3: Od Sieny do bram Rzymu
Siena to miasto z niezwykle urokliwą starówką, nad którą
góruje, charakterystyczna czarno-biała wieża katedry. Trzeba
stwierdzić, iż ilość atrakcji, jest
tak duża, iż by je wszystkie zobaczyć, potrzeba kilku dni, których
oczywiście pielgrzymi nie mają.
Dlatego też ograniczyliśmy się
do powolnego marszu głównymi
ulicami, wstępując do wybranych

kościołów, w tym oczywiście do
Katedry na niedzielną Mszę Św.
oraz sanktuarium św. Katarzyny
Sieneńskiej. W mieście na wielu
kolumnach poustawiano rzeźby
wilczycy karmiącej chłopców:
Romulusa i Remusa, mitologicznych załóżycieli Rzymu. Znak to
wymowny, iż stolica Imperium,
coraz bliżej.
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Trasa naszego marszu
ze Sieny prowadziła na południe, doliną Torrente Arbia, przez  
Monteroni do Ponte di Arbia. Idąc
na południe, za Sieną pielgrzym
wkracza w obszar zwany Crete
Senesi. Jest to teren pagórkowaty, z charakterystycznymi szarymi
gruntami. Zabarwienie glebie nadaje występujaca na tym terenie
glina mattaione. „Księżycowy krajobraz” rozciąga się aż do Monte
Amiata. Region jest również znany z produkcji białych trufli.
Ponte d’Arbia. Swoją nazwę zawdzięcza mostowi estakadowemu na rzece Arbia. Miejscowość jest opisana przez Sigerica,
jako jedno z miejsc odpoczynku
na średniowiecznej „Via Francigena”. W okolicach Ponte d’Arbia
w 1313 roku zmarł cesarz niemiecki Henryk VII Luksemburski
w  rok  po otrzymaniu korony cesarza rzymskiego. Dziś rankiem
opuszczając parafialną noclegownię dla pielgrzymów w Ponte d’Arbia, możemy nabrać sił spoglądając
w oczy naszego świętego, bowiem na klatce schodowej zerkając z portretu żegna nas zamyślony Jan Paweł II.
Wędrując rano z Ponte
d’Arbia mijaliśmy uśpione pola.
Klimat
mgieł
wychodzących
znad wody w dolinie rzeki Ombrone zaniknął przed miejscowością
Buonconvento. Nazywane szczęśliwym miejscem, było połączone
w XIV–XVI w. więzami politycznymi z pobliską Sieną, później
weszło w skład Wielkiego Księstwa Toskanii. W miejscowości
Torrenieri skierowaliśmy kroki do

kościoła św. Marii Magdaleny.
Biała figura świętej, stojąca przy
schodach zaprasza do jednonawowej świątyni. Ciekawie prezentuje się wejście, które zdobią
odlane w brązie przedstawienia
figuralne zamocowane w płycinach drzwi. O potrzebie zrobienia
sobie przerwy w tym miejscu przypomina pielgrzymom postawiony
obok kościoła pomnik, przedstawiający „Stopy odpoczywającego
pielgrzyma”. Po opuszczeniu Torrenieri widać założone na pagórkach hektary winnic. Krzewy winorośli uspokajają oczy głęboką
zielenią liści. Trochę więcej cienia
spotkaliśmy dopiero na podejściu
przed San Quirico d’Orcia, gdzie
przed bramą wejściową do miasta ustawiono katapultę z czasów
legionów rzymskich.
Uroku wędrówce z San
Quirico D’Orcia dodaje fakt, że
trasa wiedzie między winnicami
i sadami oliwnymi, ponad którymi
widać obronne założenia Castiglione d’Orcia. Mimo, że wszystko
wydaje się być w zasięgu ręki, to
wejście na teren zamku zajmuje
około 30 minut. Skaliste wzgórze,
posiadające tradycje osadnicze
sięgające czasów Etrusków, było
intensywnie zabudowywane od
początku średniowiecza. Bliżej
Radicofani droga prowadzi, przez
park przyrody Valdorcia. Jest to
obszar pełen wzgórz porośniętych kępami ostrych krzewów,
wyschniętych dzikich traw, ziół
i przekwitłych ostów. Wszędzie w promieniu kilkunastu
kilometrów przeważają gorące barwy wyschniętych roślin,
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Droga do Radicofani
przyczepionych do jasnych skał.
Wędrując przez kilka godzin przez
ten park, pielgrzym widzi wzgórze
z wieżami zamku na horyzoncie.
Po drugiej stronie tego wzgórza,
na południowym zboczu jest położona miejscowość Radicofani
– cel etapu. Pątnicy w Radicofani, jak w czasach średniowiecza,
mogą skorzystać z Mszy świętej
w kościele San Petri, stojącym
obok budynku hospitalis. Kościół
był wzmiankowany w źródłach już
na początku XIII wieku. W romańskich murach świątyni przechowało się wiele prac terakotowych,
będących wspaniałymi ołtarzami,
takich mistrzów jak Andrea Della
Robbia, Benedetto i Santi di Michele. W pobliżu kościoła kawiarenki i bary wypełnione turystami
zachęcały do wstąpienia chociaż
na chwilę.
Idąc z Radicofani po oryginalnej antycznej „Via Cassia” mijaliśmy pojedyńcze

gospodarstwa położone z dala od
głównej drogi, aż do miejscowości
Ponte del Rigo, przez którą wiedzie współczesna „Via Cassia”.
Od tego miejsca, tereny stają się
bardziej zagospodarowane. Biegnąca tędy „Via Cassia”, wzdłuż
Fiume Paglia prowadzi na południe w kierunku Rzymu. Pierwszy
napotkany most na rzece Paglia
ma kilkanaście przęseł, ale w porze letniej zazwyczaj nie ma pod
nim wody. Kilka kilometrów za
Ponte del Rigo pątnik podążający
do Rzymu żegna Toskanię, przez
którą wędrował wiele dni i rozpoczyna w regionie Lacjum ostatnią
fazę pielgrzymki. W pobliżu Acquapendente pojawia się więcej
winnic i gai oliwnych. Przy drodze
w porze letniej przez plantatorów
są wystawione stragany samoobsługowe z owocami i warzywami.
Podejście do miasta prowadzi
serpentynami obok dużej fontanny. Idąc z północy wchodzi się
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Wejście do Vetralli
do Acquapendente przy murach
zamku. Acquapendente swoją
nazwę zawdzięcza kilku wodospadom, występującym w okolicach miasteczka. Są one lokalną
atrakcją, a ich woda zasila rzekę
Paglio. Jako organizm miejski
z kilku kościołami rozwinęło się
we wczesnym średniowieczu
dzięki położeniu na trasie „Via
Francigena”.
Następnego dnia, gdy wychodziliśmy z miejscowości San
Lorenzo po raz pierwszy mieliśmy przed sobą widoki na jezioro Bolsena, posiadające jeszcze
inną nazwę Vulsino, które jest
otoczone dookoła niewysokimi
górami. Jest to jezioro kraterowe
powstałe w zagłębieniu po zapadnięciu się kaldery wielkiego
wulkanu. Dzisiaj tereny położone
nad samym jeziorem są intensywnie wykorzystywane rolniczo.
Przeważają uprawy warzyw i gaje

oliwne. Dużo jest miejsc służących rekreacji lub zabudowanych
rezydencjami. Obszar wzgórz Volsini powstałych również w wyniku
erupcji wulkanu jest w większości
pokryty lasami. Zwiększa to jeszcze bardziej atrakcyjność tych rejonów. Na północno-wschodniej
stronie jeziora zostało założone
miasto Bolsena. Rezydencje tutaj
zlokalizowane są poobsadzane
drzewami araukarii i mają pięknie
utrzymane żywopłoty. Przybyszy
na wejściu wita anioł, stojący na
kilkumetrowej kolumnie, upamiętniający poległych żołnierzy. Bolsena to również miejsce znane
z XIII-wiecznego cudu eucharystycznego.
        Idąc znad Vulsino przez Viterbo do Vetralli, spotykać można domy, kościoły, mury obronne
i zamki zbudowane tylko ze skał
wulkanicznych. Typowym widokiem w krajobrazie Lacjum są

Z pielgrzymiego szlaku

naturalnie spatynowane najstarsze części miast, położone w najwyższych miejscach wzgórz wulkanicznych i pełne kolorów domy
wokół nich wybudowane w ostatnim czasie. Viterbo to miasto posiadające etruskie korzenie. W historii kościoła jest znane z tego, iż
w XIII w. trwało w nim najdłuższe
w dziejach konklawe. Na pielgrzymie idącym do Rzymu, duże wrażenie może zrobić widok starówki
otoczonej potężnymi warownymi
murami, które przecinają bramy miejskie. Brama prowadząca
w kierunku Wiecznego Miasta,
to Porta Romana. Również etruskie korzenie ma miasto Vetralla, kończące ten etap wędrówki.
Pielgrzym może podziwiać tutaj
stare budowle malowniczo położone na wzniesieniu. Po trudach
pątniczego dnia, polecany jest
odpoczynek w benedyktyńskim
żeńskim klasztorze Regina Pacis,
gdzie pątnik znajdzie przytulną
celę (izbę) i strawę.
Południowe zbocza Monte
Fogliano przy drodze do Querce
d’Orlando i Capranicy są terenem
intensywnych upraw orzechów
i jadalnych kasztanów. Informują o tym dodatkowo „groźne”
tablice, mówiące o stosowaniu
w ogrodach pestycydów. Po lewej stronie nad Lago di Vico są
tereny rezerwatu z siedliskami
czapli. Capranica posiada starożytny rodowód. Widać tu również
nowoczesne domy z wypielęgnowanymi ogrodami i basenami
oraz mieszkańców, którzy podlewają trawniki lub relaksują się na
leżakach. Na wzgórzu, będącym

częścią wygasłego wulkanu, czeka na wyciągnięcie ręki tysiącletnia historia miejsca. Dalsza droga
do Sutri poprowadzona jest doliną,
w której płynie niewielka rzeka.
Widać pozostałości po starych kanałach nawadniających i stawach,
których system dzisiaj został już
znacznie zaburzony. Ponad doliną na skalistych zboczach można
zobaczyć kapliczki umieszczone
w wykutych jaskiniach. Widziana z daleka Torre degli Arraggiati
jest przykładem siedliska, gdzie
domy są przyczepione do skał,
a mury obronne są kontynuacją ich
stromizny.
Przemieszczając się z Sutri do Monterosi w porze letniej,
mogliśmy podziwiać widoki spalonego słońcem Lacjum. Zaburzenie w krajobrazie wprowadza
dopiero błękit wody w jeziorku
Lago di Monterosi. Ogrodzone jeziorko to wypełniony wodą
dawny krater wulkanu, z którego powstały wzniesienia Monti
Sabatini. Brzegi jeziora są dostępne dla korzystających z miejscowych ośrodków wypoczynkowych. Za Monterosi szlak wiedzie
polnymi drogami, gdzie uprawia
się głównie zboża. Często mija
się opuszczone gospodarstwa,
a w oddali widać wierzchołki
wzniesień przypominające stożki
wulkanów. Przed Campagnano di
Roma pielgrzym przemierza teren obszaru chronionej przyrody
Parco Valle del Treja. Jeszcze do
dzisiaj widać, że są to dawne tereny rolnicze, wyłączone z upraw
na skutek małej ich opłacalności.
Pątnikom cel dziennej wędrówki
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wskazuje, górująca nad zadrzewioną okolicą, wieża kolegiaty
San Giovanni Battista. Mimo, iż
wydaje się blisko położona, to
jednak wspinaczka do miasta od
strony Parco Valle del Treja, zajmuje trochę czasu oraz kosztuje
niemało sił.
Będąc w pobliżu Rzymu,
pielgrzym ma możliwość obserwować różnorodność w zagospodarowaniu terenów. Dziwi, że obok
zadbanych rezydencji, obsadzonych mnóstwem roślin, spotyka
się często dzikie wysypiska śmieci. Krzewy pięknie kwitnących
budlei zwisają nad poboczami
zaśmieconych dróg. W La Storta
(na wzniesieniu) pielgrzymów wita
katedra jednej z siedmiu diecezji
subdiakonalnych,
Porto-Santa
Rufina. Kościół katedralny Sacri
Cuori di Gesù e Maria, jest świątynią tytularną francuskiego kardynała Rogera Etchegaraya. Na
dużym malowidle, wypełniającym
całą ścianę kaplicy, za jednym
z ołtarzy, umieszczono postacie
kilku świętych, wśród nich Stanisława Kostkę. W kościele jest
również obraz Jana Pawła II,

otwierający serię rzymskich pamiątek po naszym rodaku.
Dom Polski Jana Pawła II,
położony za wielką obwodnicą, to
dar Polonii Świata, który uroczyście poświęcił 8 listopada 1981
roku sam Ojciec Święty. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejki dojazdowej La Giustiniana, umożliwia każdemu szybkie dotarcie na
Plac Świętego Piotra. Centrum
Polskie na przedmieściach Rzymu to duża bryła połączonych
ze sobą budynków, będących
głównie kompleksem hotelowym.
Na terenie otoczonym rzymskimi
willami podmiejskimi, wzniesiono
dodatkowo niewielkie domy służące również do obsługi ruchu
pielgrzymkowego. Gromadzi się
tu pamiątki po naszym Wielkim
Rodaku i ułatwia Polakom pobyt
w Wiecznym Mieście. Popiersie
Jana Pawła II jest umieszczone
w holu głównym Domu Polskiego, a całopostaciowa figura została ustawiona przed głównym
budynkiem. Dom Polski, otworzył
dla nas bramy Rzymu. Do Bazyliki Św. Piotra pozostało około 15
km … c.d.n.

SPOTKANIA GRUPY
ORATORIUM DOROSŁYCH
w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego
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ks. Leszek Woźnica COr

Kościół zawsze pomaga
człowiekowi
Ojciec Święty Franciszek
w Adhortacji Evangelii Gaudium
wzywa Kościół do ewangelicznej troski o człowieka, a zwłaszcza, by Kościół stawał po stronie
współczesnych ubogich. Mówi
Papież: Koniecznie trzeba zwracać uwagę, żeby być blisko nowych form ubóstwa i słabości,
w których powinniśmy rozpoznać
cierpiącego Chrystusa, nawet jeśli pozornie nie przynosi to nam
żadnych namacalnych i natychmiastowych korzyści: bezdomni,
narkomani, uchodźcy, ludy tubylcze, coraz bardziej samotne
i opuszczone osoby w podeszłym
wieku itd. Migranci są dla mnie
szczególnym wyzwaniem, ponieważ jestem pasterzem Kościoła
bez granic, który czuje się matką
wszystkich (210). To wezwanie
zawsze było w Kościele gorliwie realizowane. Współczesny,
szczególnie ten medialny, obraz
Kościoła pokazuje nam, jakby
nigdy nie było dobra czynionego
przez wyznawców Chrystusa –
i tych w sutannach, czy w habitach, i tych, którzy są świeckimi.
Jest to niewątpliwie w sposób
zamierzony szerzone kłamstwo,
które wpisuje się we współczesną
strategię walki z Kościołem, który
nieustannie szerzycielom kłamstwa i luzów moralnych jest niewygodny! Kościół przez wszystkie wieki był po stronie człowieka

i czynił oraz czyni tyle dobra wobec ubogich i rozmaicie potrzebujących.
Na potwierdzenie powyższego trzeba powiedzieć, że to
w łonie Kościoła katolickiego powstawały nie tylko zgromadzenia zakonne, które zamykały się
w klasztorach, aby tam się modlić, co zawsze jest najbardziej
istotnym na każdym odcinku naszego życia, ale powstawały również zakony, które krzyżem, księgą i pługiem oraz serdecznym
miłosierdziem pochylały się nad
człowiekiem. Szkoda, że dzisiaj
trochę inaczej są ubrane Siostry
Szarytki – Siostry Miłosierdzia,
które założył św. Wincenty a Paulo, które z polecenia założyciela
w pierwotnym stroju, jakby anioły dobroci i pokoju stawały przy
ubogich, przy chorych i przy rozmaicie potrzebujących, które budziły tyle chrześcijańskiego optymizmu. A w XIX wieku założone
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej? To one,
na czele ze swoim założycielem,
bł. Edmundem Bojanowskim,
szły i idą do osieroconych i biednych dzieci, i to one podejmowały
i podejmują najtrudniejsze odcinki służby wśród ludzi chorych
i potrzebujących, których świeccy
często nie chcą podejmować.
Nieludzki system komunizmu po II wojnie światowej
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Kościół bez granic...
pozabierał siostrom i zakonom
męskim wspaniałe warsztaty pracy – warsztaty służby najbiedniejszym: szpitale, domy opieki,
ochronki i szkoły. I to dopiero po
zmianach w 1989 r. zaczęto, nie
bez trudności, przywracać Kościołowi, najczęściej zniszczone
dobra, które dzisiaj pomimo trudności znowu podejmują szlachetną służbę człowiekowi, jak choćby Bracia Bonifratrzy w swoim
szpitalu na Marysinie w Piaskach
Wlkp. Kościół czynił i czyni dobro
na wszystkich odcinkach i nie ma
w tym niczego nadzwyczajnego.
Między innymi, świadectwem tej drogi była i jest troska
o człowieka uzależnionego od
alkoholu, czy od innych środków
chemicznych. Zawsze tak było,

a zwłaszcza w XIX wieku, że to
najbardziej Kościół w Ojczyźnie
naszej troszczył się o trzeźwość
narodu i tak czyni do dzisiaj. Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości na Świętej Górze, działające przy naszym Sanktuarium
od prawie 23 lat, jest też tego
dowodem. To tutaj nieustannie,
w bardzo licznej rzeszy, przybywają ludzie zagubieni, przy których w bezinteresowny sposób
stajemy i pomagamy siostrom
i braciom wrócić do godnego życia – do prawdziwego szczęścia
ich osobistego oraz ich rodzin.
A także przy tylu innych
polskich parafiach odnajdują
schronienie rozmaite organizacje trzeźwościowe, wśród których
najczęściej wyliczyć trzeba Grupy
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AA, czy Al.-Anon, które zawsze
odnajdują ze strony Kościoła zrozumienie i bezinteresowną, konkretną pomoc. Trzeba podkreślić,
że i AA i Al.-Anon nie są grupami
Kościoła, ale Kościół je rozumie
i wie, że zawsze trzeba otwierać
się na człowieka, który jest zagubiony, a który pragnie zbudować
w życiu swoim dobro. Dopiero
potem, jeśli uzależniony ma taką
wolę, Kościół zawsze otwiera
swój skarbiec, którym hojnie obdarowuje człowieka pragnącego
się odnowić, czy na nowo odleźć
swoją wiarę.
Na początku Wielkiego
Postu, w Tygodniu Trzeźwości,
zostałem poproszony przez ks.
Proboszcza Marcina Węcławskiego, by na Poznańskiej Wildzie
przeprowadzić trzeźwościowe rekolekcje. Byłem zdumiony postawą dojrzałego i pełnego miłości
kapłana, który wie, jakie są problemy jego parafian, i który wie
o wielkim problemie alkoholowego dramatu tylu mieszkających
tam rodzin. On wszystko czyni,
aby ci ludzie nie zatracili się do
końca, aby mieli możliwość odnalezienia miejsca, gdzie można trzeźwieć, i gdzie też rodziny
oraz osoby bliskie mogą znaleźć
wsparcie w ich ciężkiej sytuacji.
Celem tych rekolekcji było między
innymi założenie Grupy Al.-Anon,
która gromadzi krewnych, bliskich i przyjaciół osób uzależnionych. Czyni to Ksiądz Proboszcz
w sposób zupełnie bezinteresowny, udostępniając potrzebującym
pomieszczenia parafialne. I tylu
jest w Polsce kapłanów, którzy

tak samo czynią – otwierają się
na uzależnionych i współuzależnionych, a także na różnego rodzaju cierpiących, czy ubogich.
Kościół rozumiał i rozumie słowa
Chrystusa, że ubogich zawsze
będziemy mieć u siebie i Kościół
zgodnie z wezwaniem Jezusa,
a także zgodnie z wołaniem dzisiejszego Jego zastępcy, Papieża Franciszka, także we współczesnych czasach od człowieka
nigdy nie odstępuje.
W tym artykule o tym piszę,
aby też dać w jakiś sposób odpowiedź jednemu z przedstawicieli
IPN, Panu Waldemarowi Handke,
który powiedział: Proszę księdza,
tyle macie pięknych z przeszłości
i teraźniejszości kart najpiękniejszej troski o człowieka! Dzisiaj
wrogowie Kościoła niszczą to
wszystko rzucając na Was to, co
jest kłamstwem i co rodzi niechęć
do Was. Proszę Was, abyście
mówili o pięknym swym życiu,
o pięknej swej działalności, o swej
służbie człowiekowi. Proszę Was
o to!
Wiem, że ewangelicznie
jest tak, iż nie należy się chwalić dobrem, które Kościół czyni,
bo słudzy nieużyteczni jesteśmy
i czynimy to, co do nas należy.
Ale też dla ukazania prawdziwego obrazu Kościoła z pokorą,
zwłaszcza przeżywając swoje doświadczenie służby człowiekowi
uzależnionemu nie tylko od alkoholu, o tym tu piszę, aby Czcigodnym Czytelnikom dać chociaż trochę wiadomości, że to do czego
wzywa dzisiaj Papież Franciszek
zawsze było i jest. Bo Kościół
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rozumie, jak to mówił bł. Jan Paweł II, że drogą jego jest człowiek
– każdy człowiek, a zwłaszcza
ten biedny, czy to materialnie, czy
to duchowo.
Jako ludzie Kościoła –
i jako duchowni i jako świeccy,
wszyscy stawajmy przy potrzebujących. Niech w tym szlachetnym
dziele wspiera nas bł. Edmund
Bojanowski, zwłaszcza teraz,

kiedy jest Rok Jubileuszu 200lecia jego urodzin, który jako
świecki katolik potrzebującego
człowieka nigdy nie ominął i założył Zgromadzenie zakonne
Sióstr, którym pokazuje, że Kościół ma jeszcze jedno niezwykłe
narzędzie, by miłość mogła być
realizowana.

Modlitwa osoby uzależnionej,
pragnącej wyrwać się z nałogu
Ojcze dobry i miłosierny, który mnie wezwałeś do głębokiej bliskości z Tobą,
abym stał się uczestnikiem Twojej własnej natury, proszę Cię, abyś wylał na
mnie ducha modlitwy i uwielbienia, abym dzięki Duchowi Świętemu mógł
wejść w pełny kontakt z Tobą.
Modlitwa jest darmowym darem Twojej hojności. Błagam Cię, udziel mi tego
daru, abym mógł się modlić nieustannie.
Niech Twój Duch Święty, Duch przybrania za synów, świadczy we mnie
o Twojej miłości, abym poczuł się kochanym i żył, jak
Twoje dziecko – wolne od lęku.
Umocnij moją wiarę w Twoją miłość, abym całkowicie zaufał Twojemu Słowu
i przyjął, jako skierowane do siebie wszystkie obietnice, których udzieliłeś.
Umocnij moją nadzieję, abym wtedy, gdy wszystkie drzwi zamkną się przed
moimi problemami, był pewny, że została mi jeszcze jedna możliwośc, której
nie rozważałem: ta Twoja.
Jeśli chcesz możesz mnie uzdrowić, oczyścić i przemienić. Zależy to tylko od
Twojej woli i od Twego miłosierdzia, jakie masz względem mnie.
Z cała wiarą wołam do Ciebie: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną,
ponieważ ten, którego kochasz jest chory i potrzebuje Ciebie. Amen.

Łukasz Stefaniak
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Miłość?
To tylko słowo...
Miłość to pojęcie, które na
przestrzeni wieków było i jest odmieniane w różnych konotacjach.
Piewcami miłości byli: pisarze natchnieni (św. Paweł), poeci (Petrarka, Boccaccio), malarze (Tycjan, Rembrandt), autorzy sztuk
teatralnych i filmowych. Również
dzisiejsi autorzy motyw miłości
wykorzystują w swej twórczości.
Zdaje się jednak, iż miłość współcześnie rozumiana, realizowana
jest głównie w dwóch obszarach,
a mianowicie na niwie sztuki oraz
w naturalizmie, wyrażającym się
erotyzacją pojęcia miłości.
Miłość, jako najważniejsza
forma moralności, została obecnie zagubiona. Przez wielu niestety – zapomniana. Wiele osób,
wykazując się ignorancją, nie
zdaje sobie sprawy z tego, że miłość istnieje na tej płaszczyźnie.
Bowiem jak odnieść się do tego,
o czym nie mówią mass media,
kreujące odczucia milionów. Dla
mediów, żaden to news mówić
o miłości, skoro masy z chęcią
słuchają o dewiantach, konfliktach zbrojnych, czy też koryfeuszach uprawiających pseudopolitykę. Nawet ludzie wykształceni,
często marginalizują właściwe
rozumienie miłości, rozumienie –
które powinno być mottem także
ich działania. Dla nich miłość, to
tylko słowo. Dlaczego tak jest?

Spontanicznie można
stwierdzić, bo tak jest prościej.
Życie według schematów i nie
zgłębianie istoty, nie rodzi rozterek. Płynąć z prądem jest zawsze
łatwiej niż pod prąd. Jednak by
odkryć prawdę, również o miłości,
trzeba sięgnąć do źródeł. Trzeba
chcieć wypłynąć na głębię (duc
in altum) i szukać, tak jak młody
człowiek – nie znający jeszcze
świata, a pragnący poznawać.
Którego jednak łatwo wprowadzić
na błędną drogę, z której niestety
trudno powrócić. Stąd też potrzeba prawdziwych mistrzów i autorytetów, którzy wskażą właściwy
kierunek. Zarówno dla dzieci, wyruszających w swoją drogę, jak
też dla dorosłych. Dla wszystkich
latarnią na szlaku życia, jest błogosławiony Edmund Bojanowski
– wychowawca do miłości.
Każdy człowiek w swoim
życiu przechodzi przez okres,
w którym jest wychowywany (bez
względu na wiek, chociaż zgodnie
z naturą, jest to okres dziecięcy).
Jest to czas, kiedy przy pomocy
innych wyrabia w sobie zdolności
poznawcze, dzięki którym powinien odkrywać to, co jest dobre
i zgodne z prawdą. O ważności
tego okresu wiedzieli już starożytni, o czym świadczą m.in. dzieła
Platona i Arystotelesa. Również
w czasach nowożytnych, zagadnienie to było zgłębiane przez
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BŁ. EDMUNDZIE, PATRONIE WIERNYCH ŚWIECKICH
MÓDL SIĘ ZA NAMI!
myślicieli, tj. Rousseau, Oberlina,
Pestolazziego, Froebela, Chimaniego, Wilderspina. Poglądy wymienionych były znane urodzonemu przed dwustu laty w Grabonogu błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu. O randze
metody wychowawczej, którą on
zaproponował, świadczy fakt, że
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jest ona skutecznym panaceum
na pseudoteorie, dotyczące wychowania człowieka, lansowane
w XX wieku i obecnie. Owe błędne postrzeganie człowieka wyraża się m.in. w fałszywie rozumianym pojęciu autonomii, w myśl
którego młody człowiek powinien
rozwijać się sam bez wpływu

innych – osoby trzecie mogą tylko
obserwować, ale nie oddziaływać
oraz w gloryfikowaniu relatywizmu w procesie wychowawczym,
według którego niczego nie uznaje się za ostateczne, a kryterium
rozstrzygającym jest własne „ja”.
Człowiek wychowany w oparciu
o takie aksjomaty – niezdolny jest
do spełniania ról społecznych.
Bowiem indywidualizm nie jest
metodą do tworzenia podstaw
wspólnotowości.
Pedagog bł. Edmund Bojanowski w XIX w. proponował wychowanie w duchu, który Sobór
Watykański II, zdefiniował jako
„odnalezienie integralnej wartości
osoby ludzkiej i dobroci życia”.
Tak pojęte integralne wychowanie ma poczwórny wymiar: ludzki,
duchowy, intelektualny i zawodowy. Zatem jakie są płaszczyzny
integralnego rozwoju człowieka?
Po pierwsze w młodym
człowieku należy ukształtować
sprawności moralne, należy uformować aparat poznawczy i intelektualny oraz sferę wolitywną
w taki sposób, by podążając za
głosem własnego sumienia (ostateczna norma moralności), mógł
wydawać sądy normatywne, czyli stwierdzać, co jest dobre, a co
złe. Po drugie trzeba otworzyć
przed adeptem perspektywę ponadmaterialną, oderwać go od
tego, co tu i teraz (immanencja)
i skierować go ponad to, co doświadczalne (co da się skonsumować, zmierzyć), czyli ukazać
mu perspektywę transcendentalną (duchową).

Po trzecie należy właściwie wykształcić zdolności intelektualne. Czyli mówiąc inaczej,
przygotować do krytycznego
myślenia, by człowiek nie odbierał tylko tego, co jest mu mówione i pokazywane – jako rzekomo prawdziwe, tylko by sam
posiadał zdolności postrzegania
i oddzielania, tego co prawdziwe
od tego co fałszywe. W osiągnięciu zdolności oceniania (atrybucja), nieodzowna jest wiedza
o przeszłości, o doświadczeniach
i błędach popełnionych w minionych latach, po to, by ich nie powielać. Dlatego też, tak istotne jest
obiektywne kształcenie historyczne. Ostatnim etapem i najniższym
w hierarchii integralnej formacji, jest przyuczenie zawodowe.
Spośród wszystkich faz formowania, jest ono najłatwiejsze do
wyuczenia, chociaż często niesie
ze sobą trudności z uwagi na wysoką specjalizację danej dziedziny. Jednak wcześniejsze, bądź
późniejsze opanowanie praw (instrukcji, wytycznych) czyni człowieka w danej sferze zawodowej
specjalistą.
Cóż powiedzieć dziś, kiedy
wykształceni głównie w obszarze
zawodowym, stają się autorytetami. Wiadomo zawód, zwłaszcza
dobry zawód gwarantuje dobra
materialne. Ale u myślących rodzi się pytanie, czy taki wyłącznie
absolwent kształcenia zawodowego, może być wzorem? Czy
posiada on mądrość, która nie
ulega wpływom manipulacji oraz
czy posiada wiedzę ogólną, która
predysponuje go, do pełnienia roli
lidera?
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Szukajmy
odpowiedzi
u osoby świeckiej, którą Kościół
wyniósł na ołtarze. Błogosławiony Edmund Bojanowski wcielał
w życie takie ideały jak wychowanie do prawdziwej miłości, poprzez autentyczne uczestnictwo
w życiu Kościoła, poprzez dzielenie się dobrami i pomoc bliźnim.
Te priorytety powinny stanowić
według niego clou wychowania
młodego człowieka. W tym wychowaniu najważniejszą formacją – była formacja ducha! Dziecięce zabawy według niego miały
kształtować osobowość. Uczono więc dzieci, iż od człowieka
nie wszystko zależy, iż jest Bóg
i Święci. Ponadto kształcenie według bł. Bojanowskiego powinno
być w harmonii z naturą – którą
wyrażają – pory roku. Chciał on
uformować umysły dzieci, by były
otwarte na prawdę, dążyły ku dobru i pożądały piękna, którego
epicentrum stanowi miłość.
Pamiętajmy iż miłość, jak
uczył błogosławiony Edmund, to
najwyższe dobro. O tym wiedzieli nasi rodacy żyjący wieki przed
Bojanowskim, którzy mówili: Nie
dozna łaski zbawienia, kogo nie
wesprze miłość. Ona jedna nie

działa marnie: promienna sama
w sobie, gasi zawiści, uśmierza
swary, użycza wszystkim pokoju, skupia, co się rozpierzchło,
podźwiga, co upadło, wygładza
nierówności, prostuje krzywe,
wszystkim pomaga, nie obraża
nikogo, a ktokolwiek się schroni
pod jej skrzydła, ten znajdzie bezpieczeństwo i nie ulegnie niczyjej
groźbie. Miłość tworzy prawa,
włada państwami, urządza miasta, wiedzie stany Rzeczypospolitej ku najlepszemu końcowi, a kto
nią pogardzi, ten wszystko utraci.
Dlatego też my wszyscy zebrani, prałaci, rycerstwo i szlachta,
chcąc spocząć pod puklerzem
miłości i przejęci pobożnym ku
niej uczuciem, niniejszym dokumentem stwierdzamy, że łączymy
i wiążemy nasze domy i pokolenia, nasze rody i herby… (Paweł
Włodkowic, Unia w Horodle).
Tak pojęta miłość według
wielu współczesnych – i to nie
dzieci – to tylko słowo. O czym to
świadczy? O tym, iż nie dane im
było doświadczyć wykształcenia
integralnego. Dla nich więc drogowskazem niech będzie – błogosławiony Edmund Bojanowski.             

Boże, Ojcze Niebieski, dawco i źródło wszelkiego dobra, proszę Cię
za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię
miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu
Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski...
Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by
Błogosławiony Twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się
dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach.
Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
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Elżbieta Fekecz

2014 ROK TO NOWE
REWOLUCYJNE PRZEPISY W PODATKACH
No cóż, muszę przyznać, że
Ministerstwo Finansów nas nie rozpieszcza, bowiem po wprowadzeniu
bardzo ważnych zmian w przepisach, jakie miały miejsce w ubiegłym
roku (myślę tu o korekcie kosztów,
korekcie płatności w deklaracjach
VAT i odwrotnym obciążeniu) wprowadziło w tym roku:
1/ od 1 stycznia bardzo istotne zmiany w podatku VAT w zakresie ustalenia terminów powstawania obowiązku podatkowego (zasady ogólne
i szczególne)
2/ od 1 kwietnia zmiany dotyczące
rozliczania samochodu w firmie (dotyczą one zarówno podatku VAT jak
i podatku dochodowego).
ZMIANY W ZAKRESIE USTALENIA
OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
a) Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego
Od nowego roku weszły w życie przepisy nowego art.19a ustawy
o VAT, na podstawie którego należy
poprawnie ustalać moment powstania obowiązku podatkowego, który
od 1 stycznia 2014 roku powstaje
z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Dokonanie dostawy towarów następuje
z chwilą przeniesienia prawa do
rozporządzania nimi tak, jak właściciel. Możemy mieć do czynienia
z następującymi sytuacjami:
1. Towar jest wydany bezpośrednio kontrahentowi – (nabywcy lub
osobie przez niego wskazanej) to
w takiej sytuacji dostawa następuje
z chwilą wydania towaru.

2. Dostawca dostarcza towar kontrahentowi na wskazane miejsce, to
w takiej sytuacji dostawa następuje
w momencie dostarczenia towaru
na wyznaczone miejsce.
3. Strony umowy mogą uzgodnić, że
towar będzie pozostawiony w ustalonym przez nabywcę miejscu, to
w takiej sytuacji dostawa następuje w momencie pozostawienia
do dyspozycji nabywcy towaru
w uzgodniony wcześniej sposób.
4. Towar może być wysłany przez
dostawcę nabywcy poprzez pośrednika, to w takiej sytuacji dostawa ma
miejsce w momencie przekazania
towaru pośrednikowi, który zobowiązał się dostarczyć towar nabywcy.
W tym momencie dostawca przenosi
prawo do rozporządzania towarem
jak właściciel a ryzyko utraty towaru
„w drodze” ponosi nabywca.
Jeśli sprzedający i kupujący nie ustalili miejsca dokonania
dostawy a więc również momentu
jej dokonania, to moment powstania obowiązku podatkowego reguluje Kodeks Cywilny (art. 454 par.
1 i 2 czyli miejsce zamieszkania lub
siedziby).
Może zaistnieć taka sytuacja, że usługę wykonano częściowo
i otrzymano za tę część zapłatę, to
ustawa o VAT określa w tej sytuacji
„umowne” zasady uznania tej usługi
jako wykonaną. Natomiast usługę,
dla której ustalonych jest kilka terminów płatności, przyjmuje się za wykonaną z upływem każdego okresu,
w którym następują te płatności,
aż do momentu całkowitego jej
zakończenia.
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W obecnym stanie prawnym
do niektórych czynności obowiązują
dziś zasady ogólne (dawniej podlegały one zasadom szczególnym).
Tak jest w przypadku:
• dostawy lokali i budynków
tzn. obowiązek podatkowy
powstanie z chwilą dokonania dostawy budynków i lokali, czyli z chwilą przeniesienia
rozporządzania nimi jak właściciel,
•

usługi transportu tzn. obowiązek podatkowy będzie
powstawał z chwilą wykonania usługi,

•

usługi spedycyjne i przeładunkowe tzn. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą
wykonania usługi,

•

dostawa wysyłkowa za zaliczeniem pocztowym, zapłata jest przy odbiorze towaru
tzn. obowiązek podatkowy
powstanie z chwilą dokonania dostawy i przeniesienia
rozporządzania nim, jak właściciel.

b) Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego będzie
związany z:
- otrzymaniem zapłaty lub jej części
(np. komis, świadczenia usług zwolnionych z VAT)
- wystawieniem faktury, nie później
niż w terminie jej wystawienia (np.
usługi budowlane, dostawa książek,
druk książek)
- wystawieniem faktury, nie później
niż z upływem terminu płatności (np.
media, najem, stała obsługa prawna
i biurowa)
Nie zmieniły się zasady powstania
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obowiązku podatkowego dla zaliczek i importu towarów.
Proszę pamiętać o tym, że w tym
roku moment powstania obowiązku
podatkowego w VAT będzie zależał
od zaistniałych okoliczności, oraz od
treści zawieranych między kontrahentami umów. W związku z tym należy bardzo dokładnie zapoznać się
z tymi umowami i sprawdzić podane
w nich szczegóły dostawy:
- kiedy następuje wydanie towaru
i co za tym idzie przeniesienie własności towaru na nabywcę,
- kiedy strony umowy uznają tę usługę za wykonaną,
- warto również w umowie ustalić
zasadę liczenia terminu płatności
od daty dokonania dostawy towarów
lub wykonania usługi.
Podatnicy analizując dokumenty księgowe w swojej firmie powinni ustalić kiedy powstanie u nich obowiązek podatkowy, ale również kiedy
powstanie taki obowiązek w przypadku nabywanych przez nich towarów
i usług. Zmiany zasad odliczania VAT
naliczonego wymuszają też zmiany
w zasadach prowadzenia ewidencji
zakupów w bieżącym roku. Należy
ją prowadzić tak, aby można było
ustalić kiedy u sprzedawcy powstał
obowiązek podatkowy, oraz kiedy
nabywca otrzymał fakturę. Te dwie
informacje zadecydują o tym, kiedy
podatnik będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.
Pamiętajmy, że faktura pozostaje jedynym dokumentem na
podstawie, którego nabywca ma
możliwość odliczenia tego podatku. W związku ze zmianą przepisów, w tym roku faktury będą
wystawiane i dostarczane nabywcy w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy u sprzedawcy.
Dzięki temu w tym samym okresie

rozliczeniowym sprzedawca wykaże
podatek należny, a nabywca podatek naliczony. Jeśli faktura będzie
wystawiona później to nabywca
później będzie mógł ten podatek
odliczyć, a sprzedawca będzie musiał wykazać ten podatek w miesiącu dokonania dostawy i wykonania
usługi. Jeśli podatnik nie skorzysta
z odliczenia podatku w rozliczeniu
za dany okres rozliczeniowy, to będzie mógł dokonać tego odliczenia
w deklaracji za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcy lub kwartałów) tak jak to było
w poprzednim stanie prawnym.
Od 1 stycznia 2014 roku
zmieniły się terminy na wystawienie faktur, bowiem wydłużono je do
15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano dostawy, wykonano usługę lub otrzymano
zaliczkę. Można również wystawić
fakturę przed wykonaniem podanych wyżej czynności nie wcześniej
jednak niż 30 dni przed ich wykonaniem. Dlatego w tej chwili nie trzeba
już zwracać uwagi na datę wystawienia faktury, tylko na datę sprzedaży.
Właśnie ona będzie decydowała
o momencie powstania obowiązku
podatkowego dla dostawcy i nabywcy. Rejestry VAT należy sporządzać wg daty sprzedaży, a nie
według daty wystawienia faktury.
W przypadku otrzymania zaliczki dla
powstania obowiązku podatkowego
nie jest ważne czy z tego tytułu była
wystawiona faktura. Liczy się data
wpływu zaliczki na konto bankowe.
ZMIANY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA SAMOCHODU W FIRMIE
Od 1 kwietnia br. wchodzi
w życie druga już w tym roku nowelizacja ustawy o VAT, która jest efektem uzyskania przez Polskę zgody

Rady Unii Europejskiej na wprowadzenie kolejnych ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów i paliwa
(będzie tę kwestię regulował znowelizowany art. 86a ustawy o VAT).
Ustawodawca chce w ten sposób
kompleksowo uregulować zasady
odliczania i rozliczania wydatków ponoszonych na samochody osobowe
i inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dla dokonywania tych odliczeń nie będzie miało
znaczenia czy jest to samochód osobowy czy ciężarowy. Istotny będzie
jedynie zakres wykorzystania tych
pojazdów samochodowych w działalności gospodarczej. Od 1 kwietnia br. pojawia się nowa definicja
pojazdu samochodowego, która na
potrzeby VAT uznaje każdy pojazd
silnikowy (z wyjątkiem motoroweru
i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa
całkowita nie przekracza 3,5 t. Tak
więc ograniczenia w odliczeniu VAT
dotyczą pojazdów samochodowych
w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (art.
2 pkt. 34 dodany od 1 kwietnia br. do
ustawy o VAT). Ograniczenie podatku naliczonego będzie dotyczyło już
nie tylko nabycia tych pojazdów, ale
również wszelkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Należy zwrócić uwagę na to, że
ograniczeniem podatku naliczonego
będą objęte wydatki związane z pojazdami, również dotyczące naprawy
(nabywane na ten cel towary oraz
usługi), eksploatacji (np. płyny do
spryskiwaczy, oleje silnikowe itd.),
bieżącego używania (np. zakup kół
zimowych, wyposażenia, korzystanie z parkingów, autostrad itd.).
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Według nowych przepisów pojazdy samochodowe będą się dzielić
na dwie grupy:
• pojazdy
samochodowe
uprawniające do pełnego odliczenia VAT, czyli takie, które
będą wykorzystywane w 100
% w działalności gospodarczej podatnika, również samochody osobowe,
•

pojazdy
samochodowe
uprawniające do częściowego odliczenia VAT.

Dokonanie pełnego odliczenia VAT od pojazdów samochodowych od 1 kwietnia br. będzie możliwe tylko i wyłącznie po spełnieniu
przez podatnika następujących warunków:
- Pojazd samochodowy będzie wykorzystywany tylko w prowadzonej
przez podatnika działalności gospodarczej.
- Podatnik będzie zobowiązany do
złożenia w Urzędzie Skarbowym informacji na druku VAT – 26 o pojazdach samochodowych, które będą
wykorzystywane tylko w działalności
gospodarczej. W informacji tej należy
podać oprócz danych konkretnego
samochodu również datę poniesienia pierwszego wydatku związanego
z tym samochodem. Ostatnia rubryka to informacja o zmianie wykorzystania pojazdu samochodowego.
- Podatnik będzie zobligowany do
prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Należy w niej
podać numer rejestracyjny pojazdu, dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, należy
również wpisywać stan licznika na
dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu
rozliczeniowego i na dzień ewentualnego zakończenia prowadzenia tej

ewidencji. Ja jednak myślę, że dla
celów dowodowych bezpieczniej
jest wpisywać rano przed wyjazdem
w trasę stan licznika i po powrocie
każdego dnia również podawać
stan licznika. Łatwiej będzie wtedy udowodnić, że samochód był
wykorzystany tylko do działalności
gospodarczej podatnika. Jeśli ktoś
będzie chciał wpisywać na przykład
stan licznika tylko na początku i końcu miesiąca, to może mieć problem
w szczegółowym rozliczeniu przejechanych kilometrów, bo może się
okazać, że się one nie uzgodnią
i może podatnik mieć z tego powodu
problemy. Proszę jednak pamiętać
o tym, że ewidencja musi zawierać
szczegółowy opis wszystkich jazd
wykonanych tym samochodem,
bez żadnego wyjątku. Oznacza to,
że podawane stany licznika rano
i wieczorem będą uwzględniały absolutnie wszystkie przejazdy.
- Wprawdzie przepisy o tym nie mówią wprost, ale warto zastanowić się
nad przygotowaniem przez podatnika w formie papierowej, wewnętrznego regulaminu informującego
o sposobie wykorzystania samochodu tylko dla celów prowadzonej
działalności. Jeśli Urząd Skarbowy
chciałby zakwestionować ponoszone z tego tytułu koszty, to wtedy taki
dokument podpisany przez pracodawcę, jak i pracowników, mógłby
stanowić poważny dowód świadczący o prawidłowym rozliczaniu podatku VAT.
- Pełne odliczenie VAT będzie również możliwe od pojazdów, które
będą konstrukcyjnie przeznaczone
do przewozu co najmniej 10 osób
łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie
przeznaczenie.
- Pełne odliczenie VAT będzie przy-
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sługiwało podatnikowi również wtedy
jeśli w swojej działalności będzie posiadał pojazdy, których konstrukcja
wyklucza możliwość wykorzystania
ich do innych celów. Są to:
a) pojazdy samochodowe inne niż
osobowe, które mają jeden rząd siedzeń, trwale oddzielony od części
przeznaczonej do przewozu ładunku
(klasyfikowane jako wielozadaniowy,
van, z otwartą częścią do przewozu
ładunku),
b) pojazdy samochodowe inne niż
osobowe, które posiadają kabinę
kierowcy z jednym rzędem siedzeń
i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków,
c) pojazdy specjalne.
UWAGA! W przypadku pojazdów
opisanych pod literą a i b będzie
konieczne przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego nie
później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT, czyli przed 1 lipca
2014 roku. Jeśli zaś przed tym terminem pojazd ten ma być sprzedany, to badanie to bezwzględnie musi
być wykonane nie później niż przed
dniem sprzedaży.
- pełne odliczenie VAT będzie możliwe dla pojazdów, których nie możemy zaliczyć do pojazdów samochodowych jak również takich , których
dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t.
Jeśli pojazdy samochodowe będą wykorzystywane tylko
do prowadzonej przez podatnika
działalności i będą spełnione wyżej podane warunki, to wtedy podatnik będzie mógł odliczyć VAT
w 100% od nabytych po 1 kwietnia
2014 roku pojazdów samochodowych, jak również od wydatków
związanych z ich eksploatacją i co
najważniejsze również od paliwa.

Osoby, które będą odliczały 100% podatku VAT od faktur na
paliwo i eksploatację, a nie złożyły
w swoim Urzędzie Skarbowym informacji VAT – 26 w terminie 7 dni od
poniesienia pierwszego wydatku na
ten pojazd po 1 kwietnia 2014 roku,
mogą być w takiej sytuacji pociągnięte do odpowiedzialności karnej
skarbowej (art. 56a par. 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego).
Drugą grupę pojazdów samochodowych stanowią pojazdy
uprawniające do częściowego odliczenia VAT w wysokości 50%, jeśli
pojazdy są wykorzystywane zarówno do działalności gospodarczej jak
również do celów prywatnych podatnika. W takiej sytuacji mówi się o
mieszanym sposobie wykorzystania pojazdów samochodowych.
W takich przypadkach podatnicy kupując nowe samochody nie
będą ograniczeni żadnym limitem
kwotowym, tak jak to było do 31 marca br.. Do tego dnia podatnicy mogli
odliczyć 60% VAT naliczonego, ale
nie więcej niż 6000 zł. Rezygnacja
z kwotowego limitu odliczenia jest
z pewnością korzystna dla podatników nabywających drogie samochody. Może się bowiem okazać,
że mimo iż odliczą tylko 50% VAT
naliczonego, odliczenie to ze względu na brak limitu kwotowego będzie
wyższe, niż gdyby dokonali go przed
1 kwietnia br.
Niestety wbrew wcześniejszym zapowiedziom, przedsiębiorcy nie będą mogli odliczyć podatku VAT naliczonego w kwocie
50% od faktur na paliwo, ponieważ
ograniczenie to będzie obowiązywało do 30 czerwca 2015 roku!!!
Może się okazać, że zostanie ono
przedłużone na kolejne miesiące.
WAŻNE!!! Ograniczenie kwot
podatku VAT naliczonego do 50% nie
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będzie dotyczyło towarów montowanych w pojazdach samochodowych
i związanych z tymi towarami usług
montażu, naprawy i konserwacji,
jeżeli przeznaczenie tych towarów
wskazuje ewidentnie na możliwość
ich wykorzystywania tylko i wyłącznie do prowadzonej przez podatnika
działalności gospodarczej. W takich
sytuacjach podatnicy wykorzystujący w swoich firmach pojazdy z 50%
VAT będą mogli od tych zakupów
odliczyć 100% VAT (art. 86a ust.
3 pkt. 2 ustawy o VAT). Przykładem
może być zakup przez podatnika –
taksówkarza lampy z napisem TAXI,
kasy fiskalnej czy taksometru. Ograniczenia dotyczące pojazdów samochodowych nieuprawniających do
pełnych odliczeń są zupełnie inne
od przepisów, które obowiązywały
do 31 marca 2014 roku.
Zmianie ulega również sprzedaż samochodu firmowego, bowiem
po 1 kwietnia 2014 roku nie będzie
już zwolnienia z podatku, a zastąpi je możliwość dokonania korekty
podatku naliczonego na podstawie
nowego artykułu 90b ustawy o VAT.
Problem ten postaram się opisać
w kolejnej Róży.
Na koniec postanowiłam
krótko opisać możliwość przełożenia, również od 1 kwietnia 2014
roku, zmienionych przepisów w podatku VAT na podatek dochodowy.
Uzależnienie prawa do odliczania
VAT od sposobu używania samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, oraz powstanie
obowiązku złożenia informacji VAT
– 26 w Urzędzie Skarbowym o samochodach, które będą wykorzystywane tylko do celów prowadzonej
działalności gospodarczej, może
spowodować pojawienie się problemów związanych z prawidłowym

rozliczeniem wydatków związanych
z tymi samochodami w podatku dochodowym. Może się zdarzyć, że organy podatkowe będą kwestionowały zasadność zaliczania w kosztach
uzyskania przychodu 100 % amortyzacji, jak również eksploatacji takiego pojazdu samochodowego, skoro
w podatku VAT zdecydowaliśmy się
dobrowolnie odliczać tylko 50 % VAT
naliczonego, bowiem w działalności
wykorzystujemy samochód w sposób „mieszany”. Myślę, że możemy
spodziewać się licznych kontroli lub
czynności sprawdzających w tym
zakresie. Jednak osobiście uważam,
że sposób rozliczenia samochodu
w podatku VAT nie powinien mieć
bezpośredniego wpływu na podatek
dochodowy, bo może zdarzyć się również taka sytuacja, że podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy tylko i wyłącznie do prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej.
W związku z tym, że prowadzenie
ewidencji przebiegu pojazdu jest dosyć kłopotliwe i czasochłonne, to podatnik mógł całkiem świadomie zrezygnować z możliwości pełnego odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na ten pojazd samochodowy.
W takim przypadku podatnicy
powinni mieć możliwość do pełnego zaliczenia odpisów amortyzacyjnych, oraz innych wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania
przychodów w pełnej wysokości na
podstawie otrzymanych faktur. Jeśli zaś podatnik faktycznie wykorzystuje pojazd samochodowy do
działalności „mieszanej”, to w takiej
sytuacji powinien ograniczyć koszty
uzyskania przychodu od wydatków
ponoszonych na ten pojazd. Myślę tu o fakturach na paliwo, eksploatację samochodu, przejazdy
autostradą, bilety parkingowe. Jeśli tak będziemy księgować swoje
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koszty to naturalnie musimy liczyć się
z większymi podatkami, które będziemy płacić od kwietnia 2014 roku.
Dotyczy to zarówno podatku VAT jak
i podatku dochodowego. Ale
wydaje mi się, że nie możemy postąpić inaczej. Ponieważ ta kwestia
budzi duże wątpliwości, to tak, jak
w roku ubiegłym, tak i teraz musimy
poczekać na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów czy zmiana ustawy
o VAT ma wpływ na podatek dochodowy (PIT i CIT).

- 63 Przy opracowaniu tego artykułu korzystałam z:
- Biuletyn VAT ( INFOR)
- Monitor Księgowego (INFOR)
- DU poz. 312 z 2014 roku
- Gazeta Prawna
- Broszura MF dotycząca zmian
w określaniu momentu powstania
obowiązku podatkowego w VAT od
1 stycznia 2014 roku

Spokanie z Mistykami Kościoła
28 lipca 2014 r.
godz.

18.00

Bazylika Świętogórska
św.

Benedykt
św. Filip Neri
św. Charbel
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WIECZÓR
MIŁOSIERDZIA

ZE
ŚWIĘTYM
JANEM
PAWŁEM II

17.00 Msza św.
Adoracja
Najśw. Sakramentu
Śpiewana Koronka
do Bożego
Miłosierdzia
Medytacja
z Dzienniczka
s. Faustyny
Ofiarowanie się
Bożemu
Miłosierdziu
Uczczenie relikwii
św. Jana Pawła II

ŚWIĘTa GÓRa
27 IV 2014
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ZAPRASZAMY
NA PROCESJE
FATIMSKIE
Z FARY
GOSTYŃSKIEJ
NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ
Każdego
13. dnia
miesiąca
od maja do
października
Msza Święta
we Farze
o godzinie 18.30,
a następnie
procesja
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ŚWIĘTOGÓRSKI

DOM REKOLEKCYJNY
serdecznie zaprasza
01.05
Eko-festyn
09-11.05
Rekolekcje dla rodzin i przyjaciół uzależnionych
ks. Leszek Woźnica COr
09-11.05
kurs chorału gregoriańskiego
12-16.05
Rekolekcje dla emerytów i rencistów ze św. Janem Pawłem II

ks. Stanisław Gawlicki COr
23-25.05
Rekolekcje dla narzeczonych
Róża dla narzeczonych
ks. Dariusz Dąbrowski COr
14-15.06
oratorium dorosłych

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

ROZMAITOŚCI
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Ewa Rymarczyk

Karkówka

w sosie śliwkowym
Składniki
• 1 karkówka bez kości (ok.1,5 kg)
• maślanka
• kilka suszonych śliwek
• pół szklanki alkoholu wytrawnego
(najlepiej śliwowica, ale może być koniak albo sherry)
• oliwa, sól, pieprz, majeranek, cebula
• łyżeczka miodu

Wykonanie
Karkówkę zalać maślanką tak, aby cała była przykryta i wstawić do lodówki na minimum 24 godziny (może być dłużej, nawet trzy dni). Wyjąć z maślanki, lekko opłukać wysuszyć, posolić, popieprzyć, posypać majerankiem, obrumienić na oliwie
z wszystkich stron, dodać poszatkowaną cebulę i pokrojone na
pół suszone śliwki, łyżeczkę miodu, podlać alkoholem. Na malutkim ogniu dusić pod przykryciem, aż zmięknie (w razie potrzeby podlewać delikatnie wodą). Miękkie mięso wyjąć, ostudzić
(a nawet schłodzić w lodówce – łatwiej się wtedy kroi), ostrym
nożem pokroić na cieniutkie plastry, ułożyć na półmisku, przybrać żurawiną lub konfiturą np. z jarzębiny, lekko polać sosem
(to, co zostało z duszenia mięsa trzeba zmiksować, jeżeli jest
jeszcze za rzadkie – odparować, doprawić solą i już).
Podawać jako przystawkę na zimno lub odgrzać już pokrojone
plastry (ale wtedy trochę grubsze) w sosie i podawać normalnie,
jako danie główne np. z ziemniakami lub kluskami (drożdżowymi,
parowanymi albo z kopytkami). Do takiego dania pasują wszystkie surówki, a także buraczki na ostro i czerwona kapusta.

Smacznego!
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