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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
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Od Redakcji

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”.

	 	 	ks.	Michał	Kulig	COr	wraz	z	Zespołem	Redakcyjnym
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Aktualności

Aktualności 
ks. Robert Klemens COr

	 Kiedy	za	oknem	widać	pro-
mienie	 wschodzącego	 słońca	 ła-
twiej	 jest	 podnieś	 się	 z	 łóżka	 do	
codziennych	obowiązków.	Słońce	
ma	niesamowitą	zdolność	dostar-
czania	 człowiekowi	 szczęśliwych	
„witamin”.	 Nie	 tylko	 ludzie	 są	 ich	
odbiorcami.	 Promienie	 słonecz-
ne	dotykają	także	otaczającą	nas	
przyrodę,	która	gdy	 tylko	poczuje	
ciepło,	wprost	wybucha	wulkanem	
życia	i	rozwoju.	
	 Wiele	 radości	 daje	 przy-
glądanie	się	kiełkującym	roślinom	 
i	 otwierającym	 się	 pączkom	 li-
ściowym.	 Budząca	 się	 do	 ży-
cia	 przyroda	 nastraja	 tak	 wielką	
nadzieją	 na	 nowy	 początek,	 na	
nowe	 życie	 i	 trwanie	 od	 nowa.	
Te	 procesy,	 które	 zima	 zatrzy-
mała,	 uśpiła	 albo	 zakończyła	 
w	 niezwykły	 sposób	 –	 dyktowa-
ne	 najmocniejszym	 pragnieniem	
życia	 –	 zaczynają	 się	 na	 nowo.	
Świat	znów	zaczyna	się	„szybciej	
kręcić”,	życie	staje	się	 jaśniejsze,	
a	problemy	łatwiejsze	do	pokona-
nia.	
	 Przyglądając	się	przyrodzie	
nie	 można	 uciec	 przed	 analogią	
do	 ludzkiego	 życia,	 spowolnione-
go	długimi,	zimowymi	wieczorami	
i	do	przebudzenia	z	 tego	 letargu.	
Bóg	–	Stwórca	nieustannie	zachę-
ca	nas	byśmy	zauważyli	zaprosze-
nie,	 którym	 jest	 wiosenny	 zapał	
świata	 i	 pozwolili	 się	mu	 również	
ponieść.	
	 To	zaangażowanie	dotyczy	
nie	tylko	ciała,	ale	nade	wszystko	
ducha.	Wiosna	znajduje	swoje	miej-
sce	nie	tylko	w	przyrodzie.	Dzieje	

się	i	chce	się	dziać	w	sercu	człowie-
ka.	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	 rozwi-
jać	się	jak	kwiatowe	pąki.	
	 Okazuje	się,	że	zima	w	du-
szy	 człowieka	 jest	 znacznie	 czę-
ściej	obecną	porą	niż	ma	to	miejsce	 
w	przyrodzie.	Czasem	„chwyta”	kil-
ka	razy	w	miesiącu,	czasem	raz	do	
roku,	ale	potrafi	też	trzymać	latami	
i	zmrozić	nie	tylko	jednego	człowie-
ka,	lecz	małżeństwa,	całe	rodziny,	 
a	nawet	wspólnoty	czy	społeczeń-
stwa.	Na	szczęście	ciepło	dobroci	
Boga	potrafi	temu	zaradzić.	Otwie-
rając	się	na	Słońce	–	Zbawiciela,	
zaczynają	 się	 w	 człowieku	 doko-
nywać	procesy,	 które	 nazywa	 się	
nawróceniem.	
	 Wiosna	 więc,	 to	 nie	 tyl-
ko	 przemiany	 zachodzące	 do-
okoła	 nas,	 ale	 także	 to,	 co	
dzieje	 się	 w	 nas.	 Zmieniamy	
się,	 „rośniemy”,	 rozwijamy	 się	 
i	 dojrzewamy.	 Bóg	 przez	 kalen-
darzową	 i	 astronomiczną	 wio-
snę	 przypomina	 nam	 o	 wiośnie	
duchowej.	 Radość	 z	 pierwszych	
promieni 	 wiosennego	 s łoń -
ca	 niech	 będzie	 radością	 z	 nie-
ustannej	 miłości	 i	 zatroskania	 
o	 człowieka,	 które	 Bóg	 pokazuje	
swoją	Wiosną.	Tak	odczytane	sło-
wa	piosenki,	którą	śpiewał	Marek	
Grechuta	są	nieustanną	afirmacją	
Boga,	który	jest	Wiosną.	

Boże, Boże, Boże ach to TY...

Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty…
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Z życia Sanktuarium

OratOrium kOlędOwe na Świętej Górze

Z życia Sanktuarium

Krzysztof Fekecz

Tłumy w Bazylice Świętogórskiej

	 W	 grudniową,	 chłodną,	
poświąteczną	 sobotę	 odbyło	 się	 
w	Świętogórskiej	Bazylice	kolejne	
już	 Oratorium Bożonarodzenio-
we.	Tym	razem	Oratorium	nosiło	
tytuł	Świętogórska Kolęda.		Licz-
nie	 zgromadzoną	 publiczność	
„rozgrzali”	 artyści	 wykonujący	
kolędy	 i	 pastorałki:	 bard	 Paweł	

Orkisz,	 zespół	 „U	 studni”,	 Alek-
sandra	Kiełb,	chór	Viribus	Unitis,	
Leśna	Akademia	Śpiewu	oraz	ze-
społy	wokalne:	Tulibabki	i	Tulinut-
ki	 z	 Tuliszek.	 Niespodzianką	 był	
występ	skrzypaczki	z	Londyńskiej	
Orkiestry	Symfonicznej.	
	 Prowadzący	 koncert	 kra-
kowianin	 Paweł	 Orkisz	 powie-
dział,	 że	 spotkanie	 w	 Bazylice	
nawiązuje	do	dwóch	 tradycji.	Po	
pierwsze	 śpiewania	 kolęd:	 Od 
całych wieków w tym oto miej-
scu zbierali się ludzie i w okresie 
świątecznym kolędowali z całego 
serca maleńkiemu Bogu i miłości, 

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

rowani. Ale to do nich przychodzi 
anioł, tak jak do nas dzisiaj w tej 
Świątyni –	stwierdził.	
	 Zgromadzona	publiczność	
chętnie	włączała	się	do	wspólne-
go	 śpiewania	 kolęd	 i	 pastorałek	 
z	wykonawcami.	Na	zakończenie	
spotkania	 w	 bazylice	 zabrzmia-
ła	 Kołysanka ze Świętej Góry,	
którą	 wykonał	 Superior	 Święto-
górski	ks.	Marek	Dudek.	Później	
wszyscy	 wspólne	 pomodlili	 się,	 
a	 ks.	Marek	 udzielił	 zgromadzo-
nym	błogosławieństwa.
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OratOrium wielkOpOstne na Świętej Górze

Marzena Michałowska - śpiew

	 W	 pierwszą	 niedzielę	
Wielkiego	Postu	odbyło	się	„Ora-
torium	 Wielkopostne”.	 Zgroma-
dzeni	w	Bazylice	uczestnicy	mieli	
okazję	 wysłuchać	 pieśni	 autor-
stwa	Bacha,	Mozarta,	Brahmsa	i	
innych	znanych	klasyków.	Utwory	

wykonywała	obdarzona	niezmier-
nie	pięknym	i	ciepłym	głosem	Ma-
rzena	Michałowska	–	sopranistka,	
której	akompaniowała	na	fortepia-
nie	Laura	Sobolewska.	Dopełnie-
niem	 atmosfery	 wielkiego	 postu	
były	 teksty	 czytane	przez	Marka	
Klupsia.	Były	 to	 fragmenty	homi-
lii	błogosławionego	Jana	Pawła	II	 

o	 krzyżu	 i	 „Męka	 Pańska”	 we-
dług	 Ewangelii	 św.	 Marka.	 Kon-
cert	ten	wprowadził	nas	w	głębię	
przeżywania	 męki	 pańskiej	 i	 był	
pięknym	 rozpoczęciem	 wielkie-
go	 postu.	 Oratorium	 zakończy-
ło	 się,	 na	 prośbę	 artystów	 bez	

oklasków,	 słuchacze	 rozeszli	 się	
do	domów	w	głębokim	skupieniu	 
i	zadumie.	
	 Organizatorami	 Orato-
rium	byli:	Kongregacja	Oratorium	
Świętego	 Filipa	Neri	 i	 Stowarzy-
szenie	Miłośników	Muzyki	 Świę-
togórskiej	im.	Józefa	Zeidlera
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 Minął	rok	2013	–	Rok	Wia-
ry.	Przyniósł	on	z	pewnością	wie-
le	ważnych	wydarzeń,	publikacji,	
rekolekcji	 oraz	 chęć	 pogłębienia	
wiary,	myślę,	że	u	wielu	katolików.	
Także	dla	mnie	osobiście	stał	się	
impulsem	 do	 poszukiwania	 no-
wych	 form	 przeżywania	 Ewan-
gelii,	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	Wia-
ry.	Brakowało	jednak	przynależno-
ści	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	Świę-
tej	Górze,	gdzie	działa	Oratorium	
Świeckie.	 Nieśmiało	 wybrałam	
się	na	pierwsze	spotkanie,	ponie-
waż	nie	wiedziałam,	jak	ono	prze-
biega	i	czego	się	po	nim	spodzie-
wać.	 Ku	 mojemu	 nieopisanemu	
zadowoleniu	 znalazłam	 miejsce,	
formę	i	ludzi,	którzy	pozwalają	na	
kontynuację	 	 osobistych	 poszuki-
wań,	na	pełne	przeżywanie	wiary.
	 S p o t k a n i a 	 o d y w a j ą	
się	 co	 tydzień	 w	 każdy	 piątek	 
o	 godzinie	 20.00	 w	 Sali	 Adama	 

Konarzewskiego,	pod	kierunkiem	
księdza	proboszcza	Dariusza	Dą-
browskiego.	Rozwija	się	i	pogłębia	 
w	 ich	 trakcie	 dialog	 z	 Bogiem	
i	 innymi	 ludźmi	 w	 przeżywaniu	
wspólnotowym,	co	nadaje	zupeł-
nie	 inny	 wymiar	 modlitwie	 i	 du-
chowym	poszukiwaniom.
	 Zwykle	 każde	 ze	 spotkań	
prowadzi	inna	osoba,	nadając	ton	
wspólnej	 modlitwie.	 Rozważamy	
także	 poszczególne	 fragmenty	
Pisma	 Świętego.	 Odmawiamy	
koronkę	 św.	 Filipa	 Neri,	 wyzna-
czamy	 intencję	 do	 codziennego	
osobistego	 odmawiania	 koronki	
do	 Miłosierdzia	 Bożego	 na	 cały	
nadchodzący	 tydzień.	 Wszyst-
ko	 to	 odbywa	 się	 przy	 akompa-
niamencie	 zespołu	 muzycznego	
młodych	 ludzi,	 którzy	 wspaniale	
wzbogacają	nasze	wspólne	śpie-
wanie	modlitw	–	pieśni.	
	 Od	 czasu	 do	 czasu	 zbie-
ramy	 się	 w	 kaplicy	 na	 adorację.	
Jest	 to	 miejsce	 szczególne,	 ze	
względu	na	swoją	atmosferę,	słu-
żącą	skupieniu	 i	 głębszemu	mo-
dlitewnemu	 przeżyciu	 oraz	 dają-
ce	 wyciszony	 kontakt	 z	 Panem	
Jezusem	i	Matką	Boską.
	 Wspólnota	 Orator ium	
przeżywa	ponadto	wyjątkowe	wy-
darzenia,	 o	 które	 dba	 od	 strony	
organizacyjnej	 i	 logistycznej.	 Do	
takich	 należy	 zaliczyć	 całodnio-
we	 rekolekcje	 12.10.2013	 r.	 na	
Świętej	Górze	ze	św.	Charbelem	

Oratorium Świeckie na Świętej Górze
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,

     tam jestem pośród nich.
Mt 18, 20

Bogumiła Gano  
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–	Pustelnikiem	z	Libanu.	Prowa-
dził	 je	 przybyły	 z	 samego	 Rzy-
mu	 ks.	 Jarosław	 Cielecki,	 autor	
filmu	o	tym	niezwykłym	świętym.	
Z	tej	okazji	przyjechali	do	nasze-
go	 sanktuarium	 liczni	 pielgrzymi	
z	 różnych	 zakątków	 Polski.	 Wy-
słuchaliśmy	 ciekawych	 prelekcji	
o	 świętym	 Cherbelu,	 świadectw	
uzdrowień	 za	 jego	 wstawien-
nictwem.	 Wielu	 z	 nas	 zakupiło	
publikacje	 na	 temat	 świętego	 
z	Libanu.	Wieczorem	miała	miej-
sce	 uroczysta	 Msza	 święta,	 
w	 trakcie	 której	 ksiądz	 Cielec-
ki	 namaszczał	 wiernych	 olejami	
świętego	 Charbela.	 Dodam,	 że	
świętogórska	 bazylika	 wypełni-
ła	się	po	brzegi.	Było	ok	1,5	tys.	 
ludzi.	
	 Oratorium	 to	 także	 możli-
wość	 pogłębienia	 swojej	 wiedzy	 
o	historii	miejsca,	w	którym	żyje-

my	 i	działamy.	Na	 jedno	ze	spo-
tkań	przyjął	zaproszenie	ks.	Zbi-
gniew	 Starczewski,	 autor	 pracy	
doktorskiej	 na	 temat	 początków	 
i	historii	Świętej	Góry,	który	w	nie-
zwykle	ciekawy	sposób	opowiadał	 
o	 księżach	 filipinach	 przybyłych	
na	 ziemię	 gostyńską,	 o	 tym,	 jak	
to	 się	 stało,	 że	 życiorys	 święte-
go	 Filipa	 Neri	 został	 przetłuma-
czony	 na	 język	 polski	 i	 tym	 sa-
mym	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	 dzie-
ło	 były	 zaangażowane	 i	 na	 jakie	
trudności	 wspólnota	 natrafiała.	 
	 Z 	 t e j 	 p r e l e k c j i 	 j e -
s t e m 	 b a r d z o 	 z a d o w o l o -
na,	 ponieważ,	jako	mieszkan-
ka	 Gostynia,	 dysponuję	 teraz	 
o wiele	 większą	 wiedzą	 na	 te-
mat	 tak	 wyjątkowego,	 piękne-

Oto my, poślij nas...
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go	 miejsca	 jak	 Świętogórskie	
Sanktuarium.	 Ta	 wiedza	 spra-
wia,	że	miejsce	to	jest	mi	jeszcze	 
bliższe.
	 Na	odczucie	bliskości	tego	
miejsca	 wpływają	 też	 opowieści	
„w	odcinkach”	ks.	proboszcza	Da-
riusza	Dąbrowskiego	 i	ks.	Pawła	
Bogdanowicza	 o	 świętym	 Filipie	
Neri.	Wyłania	się	z	nich	nie	tylko	
obraz	świętego,	jego	życia	i	dzia-
łalności,	 ale	 przede	 wszystkim	
zyskujemy	 świadomość	 wyjąt-
kowości	 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	 „Lu-
dzie	 Boga”	 o	 naszym	 świętym	 
i	skonfrontować	jego	wersję	fabu-
larną	z	rzetelną	wiedzą		na	temat	
patrona	filipinów.
	 Chc ia łabym	 zachęc ić	
wszystkich,	 którzy	 odczuwają	 

potrzebę	modlitwy	wspólnotowej,	
rozważań	 Pisma	 Świętego	 i	 po-
szerzania	swojej	wiedzy	religijnej,	
do	 uczestnictwa	 w	 spotkaniach	
Oratorium.	 Wystarczy	 przyjść	 
i	sprawdzić,	czy	taka	forma	mi	od-
powiada,	czy	daje	mi	siłę	ducho-
wą	na	cały	 tydzień,	czy	 inspiruje	
mnie	 do	 modlitwy.	 Ja	 przekona-
łam	się,	że	warto	było	przyjść	ten	
pierwszy	 raz	 i	mam	nadzieję,	że	
w	przyszłości	dołączą	do	nas	inne	
osoby.	Zachęcam	do	tego	osobi-
ście,	a	jako	wspólnota	serdecznie	
zapraszamy.
	 Chciałabym	 jeszcze	 ze	
swojej	strony,	 i	nie	tylko,	podzię-
kować	księdzu	Superiorowi	Mar-
kowi	 Dudkowi	 za	 to,	 że	 Święta	
Góra	 stwarza	 możliwość	 dzia-
łania	 właśnie	 takiej	 wspólnocie,	
jaką	stanowi	Oratorium	Świeckie.	
Bóg	zapłać.

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.

MoDliTWA CzCiCieli ŚW. FiliPA NeRi
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Walentynkowe rekolekcje  
    dla małżeństw 

Katarzyna i Waldemar Kozłowscy

	 W	 tegorocznych	 rekolek-
cjach	dla	małżeństw	wzięło	udział	
35	par	małżeńskich	z	całej	naszej	
archidiecezji.	Wszyscy	przyjecha-
li	na	Świętą	Górę	w	Gostyniu	spę-
dzić	 Walentynki	 pod	 skrzydłami	
Świętogórskiej	Róży	Duchownej.	
Każdego	 roku	 rekolekcje	 mają	
specyficzny	 temat	 i	 jedyny	 nie-
powtarzalny	klimat.	Tegorocznym	
tematem	 przewodnim	 był	 cytat	 
z	 Listu	 św.	 Pawła:	Nie unikajcie 
jedno drugiego	(1	Kor	7,	5).	
	 Konferencje,	 codzien-
na	 Eucharyst ia, 	 małżeńska	
adoracja	 przed	 Najświętszym	 

Sakramentem,	 odnowienie	 przy-
rzeczeń	 małżeńskich,	 modlitwa	
do	 Matki	 Boskiej	 rozwiązującej	
węzły,	 powodowały,	 że	 podczas	
tych	rekolekcji	mogliśmy	doświad-
czyć	działania	żywego	Chrystusa	 
w	naszym	życiu.	Był	to	czas	więk-
szego	 zbliżenia	 się	 do	 siebie,	

omówienia	 i	 omodlenia	 spraw,	
które	 w	 codziennym	 zabieganiu	
odkładaliśmy	 na	 później.	 Jed-
nym	z	elementów	„Róży	dla	mał-
żeństw”	są	tzw.	warsztaty.	W	tym	
roku	zastanawialiśmy	się	na	nich,	
jakie	cechy	powinna	posiadać	do-
bra	żona,	dobry	mąż,	jakimi	war-
tościami	i	zasadami	kierujemy	się	
w	życiu,	bo	z	nich	przecież	wypły-
wają	nasze	postawy	i	decyzje.
	 Bardzo	 ważnym	 aspek-
tem	 tych	 rekolekcji	 jest	 dla	 nas	
odnalezienie	 się	 we	 wspólnocie	
ludzi,	 w	 której	 możemy	 razem	
próbować	 znaleźć	 i	 zrozumieć	

Boży	 Plan	 zawarty	 na	 kartach	
Pisma	Świętego.	Co	 roku	spoty-
kamy	różne	małżeństwa,	których	
świadectwa	modlitwy,	życia	 i	 za-
wierzenia	Panu	Bogu	zdumiewa-
ją	nas.	Dzięki	nim	przekonujemy	
się,	że	nigdy	nie	jest	za	późno	na	
odnalezienie	 Boga,	 który	 chce	

Wspólne zdjęcie w wirydarzu klasztornym
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Krzysztof Król

dbać	o	nas	na	każdej	płaszczyź-
nie.	Dzięki	temu	możemy	iść	dalej	
naszymi	drogami	umocnieni	Jego	
miłością.
 Na	 rekolekcjach	 walen-
tynkowych zawsze jest czas na 
wszystko:	 modlitwę,	 rozmowę,	
wspólną	 pracę	 (zwłaszcza	 pod-
czas	wspólnego	zmywania),	czas	
dla	dzieci,	ale	też	dla	siebie.	Cza-
sami	są	to:	śpiewy,	czasami	tań-
ce,	a	w	tym	roku	przyszedł	czas	
na	kolację	przy	świecach,	muzy-
kę	i	dobrą	filmową	komedię.	Było	
wesoło	i	radośnie!	Warto	spędzić	
dużo	czasu	 razem,	bo	 tego	bra-
kuje	na	co	dzień	małżeństwom.

	 Wieloletnim	 przewodni-
kiem	 małżeństw	 w	 drodze	 do	
zrozumienia,	że	Jezus	jest	funda-
mentem	 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	 rela-
cjami	ze	współmałżonkiem.
	 Pragniemy	 pielęgnować	
owoce	tych	rekolekcji	i	mamy	na-
dzieje,	że	będą	one	trwać	i	wzra-
stać.	 Zapraszamy	 serdecznie	
tych,	którzy	jeszcze	nie	byli…

	 Tegoroczne	 rekolekcje	 na	
Świętej	Górze	 rozpoczęły	się	10	
lutego.	 Na	 miejsce	 przyjechało	
około	 pięćdziesięcioro	 młodych	
ludzi.	Pewnie	niejedna	osoba	za-
stanawiała	się,	po	co	tak	napraw-
dę	tam	pojechała.	Co	ją	tam	spo-
tka?	Nie	każdy	sprawdzał	wcze-
śniej	 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	 poża-
łuję	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	wła-
śnie	 dla	 nich	 tamtego	 wieczoru	
została	 zorganizowana	 dyskote-
ka,	 która	 miała	 na	 celu	 integra-
cję	 uczestników.	 Jeśli	 atmosfera	
przy	kolacji	była	drętwa,	 to	śnia-
danie	 kolejnego	 dnia	 upłynęło	
raczej	w	dobrym	nastroju,	ponie-
waż	 otaczały	 nas	 znajome	 twa-
rze.	 Trzeba	 przyznać,	 że	 udało	
się	 to	 organizatorowi.	 Spodzie-
wałem	 się	 bardziej	 ubrania	 nas	 
w	habity	i	wysłania	w	deszczu	na	
cmentarz	 późną	 nocą	 z	 gromni-
cami	w	dłoniach,	 nakazując	mo-
dlić	 się	nad	wszystkimi	grobami,	
aniżeli	dyskoteki	z	dymem	i	świa-
tłami	w	obszernej	sali.
	 Nazajutrz	 po	 śniadaniu	
rozpoczęły	 się	 nauki.	 W	 ciągu	
całego	 tego	dnia	przypomniałem	
sobie	 wiele	 oczywistych	 rzeczy,	
które	 stanowią	 podstawę	 naszej	

 Ferie w Klasztorze - Rekolekcje
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Uczestnicy rekolekcji kerygmatycznych w kaplicy 

wiary,	a	jednak	gdzieś	potrafią	się	
schować,	 przez	 co	 schodzą	 na	
dalszy	 plan.	Ogólnie	można	wy-
mienić,	że	mowa	była	o:	Bożym 
miłosierdziu,	grzechu,	 zbawie-
niu,	wierze,	o	nawróceniu i pa-
nowaniu Jezusa.	 Same	 nauki	
wygłaszali	 członkowie	 Szkoły 
Nowej Ewangelizacji z Leszna,	
lecz	 głównym	 prowadzącym	 re-
kolekcje	był	ksiądz	Paweł	Bogda-
nowicz,	który	głosił	bardzo	intere-
sujące	kazania.	Z	ich	ust	płynęły	
naprawdę	 cenne	 słowa.	 Myślę,	
że	 to	 był	 ważny	 dzień	 dla	 każ-
dego	 uczestnika	 tego	 spotkania,	
lecz	 najważniejszym	 wydarze-
niem	i	elementem	nie	były	nauki,	
ale	 to,	 że	 każdy	 ze	 zgromadzo-
nych	 uznał	 publicznie	 Jezusa 
za swojego Pana,	 Przewodnika	 
i	Mistrza.	Ten	piękny	moment	zo-
stał	dodatkowo	wzbogacony	ado-
racją,	podczas	której	można	było	

poczuć	 obecność	 Boga.	 Wszy-
scy	 głeboko	 przeżywali	 intymną	
modlitwę,	 przeplataną	 pieśniami	
uwielbienia.	
	 Nadszedł	 ostatni	 dzień,	
który	dla	mnie	okazał	się	być	naj-
ważniejszym.	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	każde-
mu	bliźniemu.	Cóż,	nie	rozpamię-
tuję	 krzywd,	 które	 mi	 wyrządzo-
no,	ale	zrobiłem	to.	Zaraz	jednak	
usłyszałem	coś	 jeszcze:	wezwa-
nie,	aby	wybaczyć	samemu	sobie.	
To	było	to,	co	zwaliło	mnie	z	nóg.	
Nigdy	wcześniej	o	tym	nie	pomy-
ślałem!	 Słowa	 te	 uderzyły	 mnie	
jak	 solidny	 cios	pięścią	w	 twarz.	
Choć	 jestem	 młody,	 to	 jestem	
wielkim	grzesznikiem	 i	wyrządzi-
łem	mnóstwo	 zła	w	 ciągu	 życia,	
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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	mógł-
bym	to	zrobić.	Czy	można	uznać	
to	za	element	Bożej	działalności	w	
życiu	człowieka?	Osobiście	uwa-
żam,	 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	 błogo-
sławieństwem	 kończącym	 Mszę	
Świętą	modliliśmy	 się	 do	 Niego.	
Ktoś	powiedział,	że	Pan	jest	nie-
zwykle	 uzdolniony,	 skoro	 potrafi	
być	niewidzialnym	dla	oka	mimo	
swojej	 wszechobecności.	 Atoli	

przy	wylaniu	Ducha	Świętego	nie	
musiałem	go	widzieć,	wszak	czu-
łem	 jak	 spaceruje	 między	 nami	 
i	dotyka	każdego	z	osobna.	
	 Niestety	to	był	koniec	reko-
lekcji.	 Z	 błogosławieństwem	 po-
szliśmy	płaczący	i	roześmiani	na	
obiad	(tu	muszę	pochwalić	kuch-
nię,	 bo	 ku	 mojemu	 zaskoczeniu	
była	 świetna),	 a	 stamtąd	 do	 po-
bliskiej	 salki,	 w	 której	 mogliśmy	
wypić	kawę,	oczekując	transportu	
do	domów.	Uważam,	 że	głupotą	
będzie,	 jeśli	 choćby	 raz	 jeszcze	
zastanowię	się,	czy	warto	tu	wró-
cić.	 Każdemu	 szczerze	 polecam	
rekolekcje	 na	 Świętej	 Górze.	 To	
był	 naprawdę	 wspaniały	 czas,	
który	 będę	 pamiętał	 bardzo	 dłu-
go,	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. 
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Nowi lektorzy w parafii Świętogórskiej

Adam Kawczyński i Jan Nowak
Z życia Parafii

	 22	 grudnia	 2013	 roku	 do	
grona	świętogórskich	lektorów	do-
łączyli	Adam	Kawczyński	oraz	Jan	
Nowak.	 Wszyscy	 kandydaci	 do	
służby	„ministranta	księgi”	musieli	
zdać	test	oraz	przejść	kurs	lektor-
ski,	który	rozpoczął	się	na	począt-
ku	listopada	2013	roku.	Trwał	on	
cztery,	 kilkugodzinne	 spotkania	 
i	obejmował	4	formacje:	liturgicz-
ną	(poszerzanie	wiedzy	dotyczą-
cej	 liturgii)	 –	 prowadzoną	 przez	

ks.	Damiana	Prussa	z	parafii	Du-
cha	Świętego,	biblijną	 (rozważa-
nie	Słowa	Bożego)	–	prowadzoną	
przez	ks.	Mateusza	Frąckowiaka	
z	parafii	Farnej,	duchową	(pogłę-
bianie	więzi	z	Chrystusem	przez	
modlitwę	i	ożywienie	życia	sakra-
mentalnego)	–	prowadzoną	przez	
ks.	 Pawła	 Bogdanowicza	 COr	
oraz	 fonetyczną	 (nauka	 popraw-
nej	wymowy	oraz	zasady	czytania	
Pisma	 Świętego)	 –	 prowadzoną	
przez	panią	Justynę	Jurdzińską.	
	 Test	 składał	 się	 z	 czte-
rech	 pytań,	 z	 każdej	 formacji,	

oraz	 przeczytania	 fragmentu	 Pi-
sma	Świętego.	Zdaliśmy	go	obaj	
bardzo	 dobrze,	 pomimo	 dużego	 
stresu.	
	 Następnego	 dnia	 o	 go-
dzinie	11.30,	w	miejscu	naszych	
przygotowań,	 czyli	 w	 parafii	
Świętego	 Ducha,	 w	 czasie	 uro-
czystej	Mszy	prowadzonej	przez	
Dziekana	 Dekanatu	 Gostyńskie-
go,	 ks.	 Jacka	 Stawika,	 w	 obec-
ności	 ks.	 Proboszcza	 Dariusza	 

Dąbrowskiego	 COr	 i	 opiekuna	
ministrantów	 świętogórskich	 ks.	
Pawła	Bogdanowicza	COr.	Udzie-
lono	nam	posługi	 lektoratu.	Każ-
dy	z	kandydatów,	już	od	początku	
Mszy	 ubrany	 w	 białą	 albę	 wraz	 
z	cingulum,	otrzymał	krzyż	lektor-
ski.	Po	zakończeniu	Mszy	zostały	
złożone	 podziękowania	 za	 trud	
włożony	w	przygotowania.	
	 Jeszcze	 raz	 bardzo	 dzię-
kujemy	 wszystkim,	 którzy	 przy-
gotowali	 nas	 do	 tej	 zaszczytnej	
służby.	Serdeczne		Bóg	Zapłać!

Nowi Lektorzy dla Bazyliki Świętogórskiej
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Z życia Parafii

ORATORIUM  DZIECI 
WyCIECZkA  DO  POZnAnIA

Marta Nowak

	 To	 był	 wspaniały	 dzień.	
Wcześnie	 rano	młodzież	 i	 dzieci	 
z	 oratorium	 wraz	 z	 opiekunami	
zebrali	się	na	Świętej	Górze.		Po-
goda	dopisywała	i	humory	także.	
Sprawdziliśmy	 ostatni	 raz	 obec-
ność,	a	potem	ruszyliśmy	na	pod-
bój	Poznania.	Po	drodze	nikomu	
się	nie	nudziło	–	śmiechom	i	za-
bawom	nie	było	końca.	Nawet	nie	
zauważyliśmy	 jak	 i	 kiedy	 dotarli-
śmy	do	Poznania.	Zatrzymaliśmy	
się	na	Śródce	przed	odnowionym	
budynkiem,	na	którym	znajdowa-
ła	 się	 tablica	 informacyjna,	 ale	
nikomu	nie	chciało	się	 tego	czy-
tać.	Dopiero,	gdy	ks.	Dariusz	Dą-
browski	 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	 uwa-
gę	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	przej-
ściu	 przez	 most	 zobaczyliśmy	
piękny	 Pałac	 Arcybiskupi,	 a	 po	
drugiej	stronie	katedrę	na	Ostro-
wie	 Tumskim.	 Weszliśmy	 do	
środka	i	ksiądz	Proboszcz	zaczął	
opowiadać	nam	o	historii	i	zabyt-
kach	tego	miejsca.	Zobaczyliśmy	
tam	 między	 innymi	 miecz	 św.	 

Piotra	oraz	Złotą	Kaplicę.	Następ-
nie	wróciliśmy	do	Kaplicy	Adora-
cji,	gdzie	znajdował	się	Najświęt-
szy	 Sakrament	 i	 odmówiliśmy	
różaniec.	
	 Po	zwiedzeniu	katedry	wy-
braliśmy	 się	 do	 obecnego	 klery-
katu,	 gdzie	 przywitał	 nas	 ksiądz	
prefekt	–	Adam	Adamski.	Po	krót-
kim	 zwiedzaniu	 przygotowaliśmy	
się	do	Mszy	Świętej,	która	odbyła	
się	w	tamtejszej	kaplicy.	Zaraz	po	
niej	 czekała	 na	 nas	 ciepła	 her-
bata	 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	 opowie-
dział	nam	o	historii	miasta	i	wyko-
paliskach.
	 Następnie	 przeszliśmy	 do	
sali,	gdzie	mogliśmy	własnoręcz-
nie	zrobić	naszyjniki,	kolczyki	oraz	
inne	ozdoby.	Chętnie	każdy	z	nas	
zostałby	 tam	 dłużej,	 ale	 nieste-
ty	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	ki-
nem,	gdzie	otrzymaliśmy	okulary	
3D,	a	następnie	obejrzeliśmy	film	
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„Piłkarzyki	rozrabiają”.	Był	bardzo	
ciekawy	i	śmieszny.	
	 Po	wyjściu	z	kina	przeszli-
śmy	 do	 autobusu	 i	 udaliśmy	 się	 
w	 powrotną	 drogę.	 Po	 drodze	
śpiewaliśmy	i	rozmawialiśmy.	Na-
wet	się	nie	obejrzeliśmy,	a	wróci-
liśmy	 do	 Gostynia.	 Na	 parkingu	
przed	 bazyliką	 czekali	 na	 nas	
stęsknieni	 rodzice.	 Wróciliśmy	
zadowoleni,	 zmęczeni	 i	 szczę-
śliwi.	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	 –	 Dariu-
szowi	Dąbrowskiemu	oraz	 klery-
kom	 należą	 się	 szczególne	 po-
dziękowania.	 To	 był	 wspaniały	
początek	ferii.

Oratorium Dzieci

SPOTKANIA
DLA DZIECI

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

Katecheza

ks. Jacek Niesyto COr

Ś m i e r ć  j e s t  b a r d z o  w a ż n a  w  n a s z y m  ż y c i u

 Pomimo,	 że	 obecny	 nu-
mer	 „Róży	 Duchownej”	 jest	 wy-
dany	 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	 zauwa-
żamy,	 że	 schemat	 owych	 reko-
lekcji	 zaczynał	 się	 od	 śmierci	 
i	poprzez	władzę	i	twórczość	do-
chodziło	się	do	osoby.	
	 Taki	schemat	na	pierwszy	
rzut	oka	wydaje	się	bardzo	prze-
wrotny,	 ale	 kiedy	 się	 dobrze	 za-
stanowimy,	 to	 zobaczymy,	 że	 to	
wcale	nie	takie	przewrotne,	a	ra-
czej	bardzo	mądre	 i	zdecydowa-
nie	na	dzisiejsze	czasy.
	 Kiedy	 człowiek	 prawdzi-
wie	zdaje	sobie	sprawę	z	tego,	że	
śmierć	jest	swego	rodzaju	kresem	
naszych	 poczynań	 ziemskich,	 to	
wtedy	wychodząc	z	tej	perspekty-
wy,	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	 sto-
sunkowo	krótki	czas,	a	co	za	tym	
idzie	 już	 sam	 Bóg	 w	 momencie	
naszych	 urodzin,	 nadaje	 nasze-
mu	 życiu	w	 czasie	 pewne	 ramy.	

Ramy,	które	sprawiają,	że	wcho-
dzimy	na	pewną	drogę	życia,	na	
której	mamy	się	twórczo	rozwijać.	
Najpierw	 podporządkowani	 wła-
dzy	rodzicielskiej,	a	potem	coraz	
bardziej	 samodzielnie.	 Taki	 roz-
wój	powoduje,	że	stajemy	się	co-
raz	bardziej	konkretnymi	osobami	
i	 coraz	 bardziej	 odpowiedzialny-
mi,	za	siebie	i	innych,	jednak	cały	
czas	 ze	 świadomością	 naszej	
śmierci.
	 Tak	 w	 największym	 skró-
cie	przedstawia	się	nasze	życie,	
w	 kluczu	 owych	 rekolekcji.	 Co	
jest	bardzo	piękne,	 to	 to,	że	kie-
dy	 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	twier-
dzić	 schyłek	 człowieczeństwa	 
i	 cywilizacji	 europejskiej.	Dzisiej-
szy	 człowiek	 robi	 wszystko,	 aby	
nie	myśleć	i	nie	mówić	o	śmierci,	
a	cały	czas,	tak	trzeba	powiedzieć	
jest	w	agonii	i	tę	agonię	chce	uko-
loryzować.
	 Koloryzowanie	agonii	czło-
wieczeństwa,	 możemy	 dostrzec	
w	 chorobliwym	 i	 despotycznym	
skierowaniu	 się	 w	 stronę	 nie-
naturalnej	 miłości	 do	 zwierząt,	
niejednokrotnie	 kosztem	 ludz-
kiego	 życia.	 Owszem,	 szacunek	
do	 fauny	 i	 flory,	 jest	ważny	 i	 nie	
można	 bezmyślnie	 niszczyć	 dla	
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samego	niszczenia,	ale	to	jednak	
Człowiek	jest	zdecydowanie	waż-
niejszy.	 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	 płciowo-
ści,	 pochodzeniu,	 zdolnościach	
itp.	 Kiedy	 spojrzymy	 na	 obecne	
czasy,	 to	 już	 widać	 owoce	 tejże	
walki.	 Jednym	 z	 nich	 jest	 coraz	
niższy	 przyrost	 naturalny.	 Oczy-
wiście	będzie	nam	się	wmawiać,	
że	 to	 wyraz	 większej	 odpowie-
dzialności,	a	tak	naprawdę	to	wy-
raz	buntu	przeciw	Bogu	(czasami	
nieuświadomionego,	 ale	 czasem	
celowego),	jak	i	troska	o	wygodę	
swojego	 życia,	 bo	 w	 niejednym	
domu	 zamiast	 dziecka	 biega	 ra-
sowy	 zwierzak,	 którego	 utrzy-
manie	 też	 kosztuje,	 ale	 przynaj-
mniej	nie	trzeba	go	wychowywać,	 
a	wystarczy	dobrze	wytresować.	
Kiedy	 jest	 coraz	 mniej	 młodych	
ludzi,	 to	 automatycznie	 przyby-
wa	 starszych,	 na	 których	 zaczy-
na	 się	 patrzeć	 z	 coraz	 większą	
agresją,	 bo	 przecież	 trzeba	 ich	
wykarmić,	 ubrać,	 gdzieś	 „prze-
chować”,	 aby	 nie	 „straszyli”	 ka-
lectwem,	zmarszczkami	itp.,	więc	
może	 humanitarnie	 ich	 usunąć	
–	 kolejny	 przejaw	 koloryzowania	
agonii	 humanitarna śmierć.	 Ów	
brak	dzieci	będzie	się	coraz	bar-
dziej	 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	 normal-
nych	 mężczyzn.	 Przy	 tej	 okazji	
należy	 też	 zwrócić	 uwagę,	 że	
określenie	 swojej	 płci	 pominąw-
szy	Boży	determinizm,	może	za-
jąć	 wiele	 lat,	 jak	 również	 wiele	
cierpień	i	upokorzeń.

Kolejnym	 koloryzowaniem	
agonii	 jest	niesamowity	wachlarz	
różnego	 rodzaju	możliwości	 roz-
woju	 zainteresowań.	 Skutek	
tego	 jest	 taki,	że	młody	człowiek	 
z	jednej	strony	musi	określać	swo-
ją	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,	żyją-
cego	blichtrem	tego	świata,	chcą-
cego	skosztować	wszystkiego	co	
świat	oferuje,	spotka	prawdziwa,	
rzeczywista	śmierć,	o	której	kaza-
no	mu	zapomnieć,	niesamowicie	
się	wystraszy,	bo	w	życiu	wszyst-
kiego	 skosztował,	 ale	 niczego	
nie	osiągnął	i	nikt	po	nim	nie	zo-
stał.	 Blichtr	 opadnie,	 a	 rozpacz	
zostanie.	 Oby	 w	 tym	 momencie	
taki	 Człowiek	 przypomniał	 sobie	 
o	Bogu,	z	którym	walczył,	ale	któ-
ry	i	w	tym	momencie	ma	moc	po-
dźwignąć	Człowieka.
	 Natomiast	kiedy	poddamy	
się	 owemu	 Bożemu	 determini-
zmowi,	 możemy	 prawdziwie	 się	
rozwijać,	a	przy	współpracy	z	Bo-
giem	czuć	się	prawdziwie	budow-
niczymi	 swojego	 człowieczeń-
stwa,	a	co	za	tym	idzie	i	Człowie-
czeństwa	w	ogólności.	Człowiek,	
który	 współpracuje	 z	 Bogiem	 
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a	nie	rywalizuje	z	Nim,	jest	szczę-
śliwy,	 choć	 czasem	wyleje	wiele	
łez.	Możemy	do	dostrzec	w	życiu	
każdego	świętego.	
	 Owszem,	każdy	z	nas	błą-
dzi,	 ale	 też	 za	 każdym	 razem,	
kiedy	zgadzamy	się	z	Wolą	Bożą,	
czy	też	dopustem	Bożym,	to	mo-
żemy	 jeszcze	 wiele	 prawdziwej	
radości	 zaznać.	 Pamiętam,	 ta-
kiego	 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 gdy-
by nie to, to już bym nie żył, bo za-
piłbym się na śmierć.	On	powstał	
ze	 swojej	 agonii	 człowieczeń-
stwa.	Obyśmy	się	i	my	przebudzi-
li.	Jeden	z	teologów	powiedział	–	
„Człowiek	XXI	wieku	albo	 stanie	
się	mistykiem,	albo	nie	będzie	go	
wcale”.	 Póki	 co,	 chyba	 zmierza-
my	 ku	 zagładzie,	 ale	 wszystko	
jest	 możliwe,	 o	 ile	 świadomość	
śmierci	wróci	na	swoje	miejsce.

Jan Matejko – Jan Kochanowski u zwłok Urszulki

  www.filipini.gostyn.pl
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Porady duchowe

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

Pusty grób, świnie i wolność
 W	 tym	 czasie	Wielkanoc-
nym,	 dość	 często	 nasze	 rozwa-
żania	będą	się	obracać	wokół	pu-
stego	 grobu,	 gdzie	 Apostołowie	
Piotr	 i	 Jan	zastali	 całun	 i	 chustę	
zwiniętą	 nie	 razem,	 ale	 osobno.		
(por.	J	20,	6–7).	Będziemy	też	sły-
szeć,	że	pusty	grób	to	dowód	na	
zmartwychwstanie	 Pana	 Nasze-
go	 Jezusa	Chrystusa.	 Będziemy	
też	słyszeć	pierwsze	świadectwa	
Apostołów,	 którzy	 jasno	 i	wyraź-
nie	głoszą,	 jak	 i	 po	dziś	dzień	–	
Kościół, że gdyby nie było zmar-
twychwstania, 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	Ewan-
gelii	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 nieczyste-
go. Mieszkał on stale w grobow-
cach 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 krzy-
czał i tłukł się kamieniami. Sko-
ro z daleka ujrzał Jezusa, przy-
biegł, oddał Mu pokłon i zawołał  

wniebogłosy: «Czego chcesz 
ode mnie, Jezusie, Synu Boga 
Najwyższego? Zaklinam Cię na 
Boga, nie dręcz mnie!» Powie-
dział mu bowiem: «Wyjdź, duchu 
nieczysty, z tego człowieka». I za-
pytał go: «Jak ci na imię?» Odpo-
wiedział 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 gó-
rze wielka trzoda świń. Prosiły Go 
więc [złe duchy]: «Poślij nas w świ-
nie, żebyśmy mogli w nie wejść».  
I pozwolił im. Tak, wyszedłszy, 
duchy nieczyste weszły w świnie.  
A trzoda około dwutysięczna ru-
szyła pędem po urwistym zboczu 
do jeziora. I potonęły w jeziorze. 
Pasterze zaś uciekli i rozpowie-
dzieli o tym w mieście i po osie-
dlach. A ludzie wyszli zobaczyć, 
co się stało. Gdy przyszli do Jezu-
sa, ujrzeli opętanego, który miał  
w sobie Legion, jak siedział ubra-
ny i przy zdrowych zmysłach. 
Strach ich ogarnął. A ci, którzy wi-
dzieli, opowiedzieli im, co się stało  
z opętanym, a także o świniach. 
Wtedy zaczęli Go prosić, żeby 
odszedł z ich granic. Gdy wsia-
dał 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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	 Ten	 fragment	 Ewangelii	
bardzo	pięknie	pokazuje,	że	każ-
dy	z	nas	musi	wyjść	z	grobowca	
naszych	 pęt	 związanych	 z	 na-
szymi	 grzechami,	 słabościami.	
Bardzo	ciekawa	i	zastanawiająca	
jest	 sprawa,	 że	 mamy	 w	 posta-
wie	 Opętanego	 ukazaną	 pewną	 

charakterystyczną,	 nazwijmy	 to,	
przypadłość	 człowieka	 grzesz-
nego,	a	mianowicie	jest	ukazana	
silna	 wewnętrzna	 walka.	 Z	 jed-
nej	 strony	 człowiek	 widzi	 swo-
je	 odizolowanie,	 swój	 dramat	 
i	 wie	 gdzie	 może	 znaleźć	 uwol-
nienie,	 a	 z	 drugiej	 strony,	 kiedy	 

Fra Angelico – Spotkanie Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym
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przychodzi	 taki	 czas,	 moment,	
aby	 tego	uwolnienia	dokonać,	 to	
na	kolanach	 jednocześnie	odda-
je	 cześć	 Bogu	 i	 zarazem	 prosi,	
aby	odszedł	–	Skoro z daleka uj-
rzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu 
pokłon i zawołał wniebogłosy: 
«Czego chcesz ode mnie, Jezu-
sie, Synu Boga Najwyższego? 
Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz 
mnie!» 
	 Takiego	stanu	rzeczy,	bar-
dzo	często	możemy	też	doświad-
czyć	 w	 swoim	 życiu	 wewnętrz-
nym.	Nie	zawsze	chodzi	o	jakieś	
„spektakularne	 zło”,	 ale	 często	
o	 nasze	 codzienne	 zniewolenia,	
„drobne”	 kłamstwa,	 „niewinne”	
plotki	 itp.,	 jak	 to	 często	nazywa-
my	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	 „niewin-
nych”	 plotek,	 aby	 podtrzymać	
rozmowę.	To	właśnie	takie	nasze	
myślenie	 sprawia,	 że	 cały	 czas	
błąkamy	się	po	naszym	grobow-
cu	i	zrywamy	łańcuchy	prawdy.	
	 Może	 właśnie	 lepiej,	 aby	
„wkradła”	się	„nuda”	w	nasze	ży-
cie,	po	to,	aby	te	wszystkie	„świ-
nie”	wychodzące	z	naszego	wnę-
trza	 się	 potopiły,	 a	 my	 abyśmy	
potrafili	spełnić	wolę	Pana	Jezu-
sa	–	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	Zmartwychwsta-
niu	np.	u	Marka	16,	15:	I rzekł do 
nich: «Idźcie na cały świat i gło-
ście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu!»
	 Obyśmy	i	my	zostawili	pu-
sty	 swój	 grobowiec,	 potopili	 świ-
nie	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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Bożena Napiórkowska 

TAJEMNICA  SIOSTRY  FAUSTYNY

Autorytety

	 „Autorytet	 to	 misterium”,	
jakie	 dokonuje	 się	 w	 osobowo-
ści	 s.	 Faustyny,	 która	 swoim	ży-
ciem	 wskazała	 drogę,	 prowa-
dzącą	 do	 zbawienia.	 Ta	 młoda,	
uboga	 dziewczyna,	 pochodząca	
z	 podkrakowskiej	 wsi	 zaistniała	
we	 współczesnym	 świecie	 jako	
krzewicielka	 Bożego	 Miłosier-
dzia.	Również	do	Niego	odwołuje	
się	 nowy	 papież	 trafnie	 do	 po-
trzeb	 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	ze-
staw	wymyślony	przez	gdańskich	
kleryków.	To	pomysł	diakona	Bła-
żeja	Kwiatkowskiego.
	 „Miserikordyna”	 to	 lek	 du-
chowy,	 który	 sprawia,	 że	 dusza	
otrzymuje	 miłosierdzie.	 Objawia	
się	 to	 poprzez	 pokój	 serca,	 we-
wnętrzną	 radość	 i	 pragnienie	
czynienia	 dobra.	 Jego	 skutecz-
ność	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	 za-
konnicy,	 która	 swą	 posługę	 wy-
konywała	 w	 różnych	 miejscach	
naszego	kraju?	Otóż,	jak	się	oka-
zuje	 bardzo	 wiele.	 Siostrę	 Fau-
stynę	 Kowalską	 można	 nazwać	 

inspiratorką	w	krzewieniu	Bożego	
Miłosierdzia,	wiernym	wyznawcą	 
i	 doskonałym	 przykładem.	 Bez	
wahania	można	o	niej	powiedzieć,	
że	jest	autorytetem.	Autorytetem,	
może	trochę	oddalonym,	osamot-
nionym,	 indywidualnym,	 nieprzy-
stającym	do	wrzawy	dzisiejszego	
świata.	 Jednak	 jak	 się	 okazuje	
autorytetem	 skoro,	 odnosi	 się	
do	niej	 sam	Papież,	popularyzu-
jąc	modlitwę	 i	wizerunek	Jezusa	
Miłosiernego,	 kreowanego	 przez	 
s.	Faustynę.
	 Autorytet,	 to	 misterium,	
a	misterium	 to	 tajemnica.	 Dlate-
go	wśród	współcześnie	żyjących	
tak	 trudno	 o	 autorytety.	 Nowo-
czesność	 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”	wy-
wołuje	wiele	dyskusji.	Co	w	prak-
tyce	oznacza,	że	gdyby,	ktoś	nie	
wiedział	jak	należy	się	zachować,	
to	 się	 po	 prostu	 należy	 zacho-
wać	przyzwoicie.	Przyjmuję	przy-
zwoite	 zachowanie,	 jako	 bazę	
do	 tworzenia	 własnego	 systemu	
wartości.	W	tych	okolicznościach	
proponuję	 rozważyć	 misterium	
siostry	Faustyny.	Kim	była?	Z	ja-
kiej	rodziny	pochodziła?	Jak	żyła?	
Co	 po	 sobie	 zostawiła?	 Na	 te	
wszystkie	pytania	można	udzielić	
jednowyrazowej	 odpowiedzi,	 ale	
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można	 też	 stworzyć	 wiele	 teorii.	
Jednak	 tak	 naprawdę	 potrzeba	
niewielkiej	 refleksji,	 kontemplacji	
i	medytacji,	aby	wtajemniczyć	się	
w	potrzeby	duszy	i	usłyszeć	woła-
nie	Boga.
	 Siostra	Faustyna	jest	przy-
kładem	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	

św. Siostra Faustyna Kowalska
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dzisiaj	jest	towarem	limitowanym	
i	 oznaką	 słabości.	 W	 czasach,	
kiedy	żyła	s.	Faustyna,	wstyd	po-
strzegany	był	raczej	jako	przejaw	
skromności,	delikatności,	niewin-
ności	 i	 wspomnianej	 wcześniej	
przyzwoitości.
	 Pochodziła	 z	 ubogiej	 ro-
dziny,	 z	 której	 mimo	 ciężkiej	
pracy,	 wyniosła	 zamiłowanie	 do	
lektury	 i	 modlitwy.	 Wspomnienia	 
z	dzieciństwa,	mimo	iż	była	trze-
cim	 z	 kolei	 dzieckiem	 z	 dziesię-
ciorga	rodzeństwa,	nie	spowodo-
wały,	że	pamiętała	ten	czas	 jako	
nieszczęśliwy.
	 Przeżycia	 z	 ostatniej	 wi-
zyty	w	domu	rodzinnym	w,	lutym	
1935	r.,	mogą	zilustrować	panują-
cą	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 ro-
dziców	(Dz	398).	
	 W	 kontaktach	 z	 ludźmi	
odznaczała	 się	 naturalnością	 
i	 prostodusznością.	 Nie	 miała	
w	 sobie	 żadnej	 sztuczności	 i	 te-
atralności,	 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	 odda-
ną	swoim	obowiązkom,	zarówno	 
w	 życiu	 duchowym,	 jak	 i	 świec-
kim.	
	 Była	słabego	zdrowia	i	czę-
sto	nie	miała	dość	siły	fizycznej,	

aby	sprostać	swoim	obowiązkom.	
Kiedy	nie	była	w	stanie	podnieść	
ciężkiego	garnka	z	ziemniakami,	
gdy	 trzeba	 było	 je	 odcedzić,	 za-
wierzała	 się	Bogu	 i	 otrzymywała	
zapewnienie	pomocy.	Ufna	w	sło-
wa	Pana,	unosiła	ciężkie	naczynie	
i	odlewała	wodę.	Ale kiedy zdję-
łam pokrywę – pisze –	ujrzałam w 
garnku zamiast kartofli całe pęki 
czerwonych róż, tak pięknych, że 
trudno o nich napisać (Dz	65).
	 Siostra	 Faustyna	 nie	 po-
czytywała	 sobie	 tego	 epizodu,	
jako	niezwykłego	dowodu	wyróż-
nienia	jej,	lecz	jako	fizyczny	prze-
jaw	 Bożej	 pomocy	 i	 akceptacji	
ciężkiej	pracy,	wykonywanej	nie-
jako	 razem	 z	 Nim.	 Doświadczy-
ła	 go	 jako	 istotną	 naukę	 o	moż-
liwości	 połączenia	 kontemplacji	 
i	działania.
	 Świetnie	 zrozumiała	 tę	
lekcję	 i	doskonale	 ją	w	życiu	 re-
alizowała.	Nikt	nie	dostrzegał	roz-
darcia	i	trudu,	jaki	się	z	tym	wią-
zał.	 Pierwszą	 część	 orędzia	 Mi-
łosierdzia	 Bożego	 otrzymała	 już	 
w	czasie	pobytu	w	domu	w	Płoc-
ku,	 kiedy	 miała	 jeszcze	 śluby	
czasowe.	Wbrew	wszelkim	swym	
usiłowaniom	 zainteresowania	 in-
nych	orędziem,	nie	mogła	niczego	
uczynić,	dopóki	nie	dopomógł	 jej	
w	tym	spowiednik	sióstr	w	domu	
wileńskim,	 ksiądz	Michał	Sopoć-
ko.	Do	Wilna	została	przeniesio-
na	 po	 przyjęciu	 ślubów	 wieczy-
stych.	Ksiądz	Sopoćko	słuchał	jej	
spowiedzi,	 które	 były	 niezwykle	
długie	i	wzbudzały	zdziwienie	in-
nych	sióstr.	Chcąc	temu	zaradzić	
spowiednik	zaproponował	pisanie	
dzienniczka	 duchowego,	 który	
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mógłby	czytać	w	wolnym	czasie.	
W	ten	sposób	powstało	dzieło	jej	
życia,	przesłanie	o	wielkim	Miło-
sierdziu	Bożym,	którego	była	naj-
wierniejszą	apostołką.
	 Starała	się,	przy	współpra-
cy	 malarza	 Eugeniusza	 Kazimi-
rowskiego	 przekazać	 wizerunek	
Jezusa	 Miłosiernego,	 ale	 tych	
wizji	 nie	mógł	 urzeczywistnić	 ar-
tysta.	 Siostra	 Faustyna	 nie	 była	
z	 niego	 zadowolona	 i	 płacząc	 
w	kaplicy	żaliła	się	Panu	Jezuso-
wi:	Kto Cię wymaluje tak pięknym, 
jakim jesteś?	(Dz.	313).	W	odpo-
wiedzi	 usłyszała:	 Nie w piękno-
ści farby ani pędzla jest wielkość 
tego obrazu, ale w łasce Mojej 
(Dz.	313).”
	 Od	 tego	 czasu	 powstało	
wiele	 różnych	 wersji	 wizerunku	
Chrystusa	Miłosiernego	malowa-
nych	według	wizji	Siostry	Fausty-
ny,	które	są	w	kościołach	i	kapli-
cach	całego	świata.
 Niezwykłe	miejsce	w	tej	iko-
nografii	i	kulcie	Miłosierdzia	Boże-
go	zajmuje	 łaskami	słynący	obraz	
z	 kaplicy	 klasztornej	 Zgromadze-
nia	Sióstr	Matki	Bożej	Miłosierdzia	
w	 Sanktuarium	 Miłosierdzia	 Bo-
żego	 w	 Krakowie-Łagiewnikach.	
Za	 jego	 przyczyną	 wypełniły	 się	
słowa	 Jezusa:	 Pragnę, aby ten 
obraz czczono najpierw w kapli-
cy waszej i na całym świecie	 (Dz.	
47),	 choć	 nie	 był	 to	 ani	 pierwszy	
obraz	 malowany	 pod	 okiem	 Sio-
stry	 Faustyny,	 ani	 pierwszy	 obraz	
w	 kaplicach	 jej	 Zgromadzenia.	
Ten	 wizerunek	 Chrystusa	 cieszy	
się	 niezwykłą	 czcią	wiernych,	 sły-
nie	wieloma	łaskami,	a	 jego	kopie	 
i	reprodukcje	można	spotkać	wszę-
dzie,	 na	 wszystkich	 kontynentach	
świata.

	 Siostra	 Faustyna	 odeszła	
do	 wieczności	 w	 wieku	 33	 lat	 po	
niebezpiecznej	 gruźlicy,	 5	 paź-
dziernika	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	tajem-
nicę	jej	autorytetu.
	 To	krótkie	33	letnie	życie,	tak	
bogate	w	doświadczenia	duchowe,	
jest	świadectwem	potęgi	i	skutecz-
ności	 działania	 Bożego	 Miłosier-
dzia	w	duszy	wiernej	natchnieniom	
Ducha	 Świętego.	 Wystarczy	 tylko	
chcieć	zagłębić	się	w	myśli	zawar-
te	w	 „Dzienniczku”,	 rozważyć	mo-
dlitwy,	 które	 po	 sobie	 pozostawiła	 
i	 skupić	 na	 wizerunku	 Jezusa	
przedstawionym	w	obrazie	Jezusa	
Miłosiernego	 „Jezu	 Ufam	 Tobie”.	
Ten,	 kto	w	 jakikolwiek	sposób	ze-
tknął	się	chociaż	raz	z	postacią	sio-
stry	Faustyny,	zawsze	chce	pozna-
wać	 i	doświadczać	więcej.	Piękno	 
i	 bogactwo	 jej	 życia	przyciąga	 jak	
magnes,	 ogrzewa	 i	 rozjaśnia	 jak	
ciepły	płomień	domowego	ogniska,	
w	którym	chce	się	pozostawać	nie-
ustannie.	Lektura	 jej	słów	odświe-
ża	pokłady	dobra,	które	są	w	każ-
dym	 człowieku,	 a	 które	 zagłusza	 
i	zaciemnia	współczesny	świat.	Po-
lecam	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 do-
brze na serce, duszę i jest dobra 
na całe życie	 –	 podkreśla	 papież	
Franciszek.
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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

Myśli filipińskie

Czytając	Rozważania i mo-
dlitwy	bł.	Jana	Henryka	Newma-
na,	 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 powoła-
ło Dwunastu, działało cuda, prze-
mawiało słowami mądrości i po-
koju; 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	 praw-
dziwym	 Człowiekiem	 stanowi	
jedną	 z	 fundamentalnych	 prawd	

wiary	chrześcijańskiej.	Katechizm 
Kościoła Katolickiego (480-481)	
poucza	nas	słowami:	Jezus Chry-
stus jest prawdziwym Bogiem  
i prawdziwym człowiekiem w jed-
ności swojej Osoby Boskiej; z tej 
racji jest On jedynym Pośredni-
kiem 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	doświadczo-
ny we wszystkim na nasze podo-
bieństwo, z wyjątkiem grzechu 
(Hbr	4,	15).	Dla	Kardynała	New-
mana	 dogmat	 o	 Człowieczeń-
stwie	Chrystusa	i	płynące	z	niego	
konsekwencje	miały	 jednak	zna-
czenie	szczególne.

Błogosławiony	 naucza,	 że	
Człowieczeństwo	 Jezusa	 ujaw-
niło	 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 stwo-
rzenie.	Było	 tak,	ponieważ	Chry-
stus	 chciał,	 by	 Jego	 cierpienia	
były	 większe	 niż	 jakiegokolwiek	
innego	 męczennika.	 Ofiarował	
cierpieniu	 cały	 swój	 umysł	 i	 za-
angażowanie.	To	cierpienie	Chry-
stusa	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	 prze-
kraczałby	 zwyczajne	 życie	 ludz-
kie	–	nie	jako	kapłan	z	pokolenia	
Lewitów,	 nie	 jako	 nazarejczyk	
albo	mnich	czy	pustelnik,	ale	jako	
prosty	mieszkaniec	Nazaretu.	Pi-
sze	 Kardynał	 Newman	w	 swojej	
modlitwie:	 Przyszedłeś nie tylko 
jako doskonały człowiek, ale jako 
rzeczywisty człowiek.	 Newman	
zaznacza	 wyraźnie,	 że	 Chry-
stus	nie	przyszedł	do	nas	w	cie-
le	duchowym,	które	ma	teraz,	po	
zmartwychwstaniu,	 ale	 w	 takim	
samym	ciele,	które	upadło	z	Ada-
mem	i	które	ma	wszystkie	nasze	
słabości,	uczucia	 i	przywiązania,	
z	wyjątkiem	grzechu.

Zachwyt	 nad	 Chrystusem	
–	Doskonałym	Człowiekiem,	pro-
wadzi	ku	dowartościowaniu	czło-
wieka	 i	 człowieczeństwa,	 które	

jest	 wpisane	 w	 chrześcijaństwo.	
Ten	 szacunek	 dla	 człowieka	 był	
wyraźnie	widoczny	w	przykładzie	
życia	Błogosławionego.	Jako	na-
uczyciel	 akademicki	 w	 Oksfor-
dzie,	 Newman	 kładł	 nacisk	 na	
indywidualną	 pracę	 ze	 studen-
tami,	 zgodnie	 z	 ich	 potrzebami,	
zainteresowaniami	 i	 umiejętno-
ściami.	 Jako	 anglikański	 kazno-
dzieja,	przyciągający	rzesze	ludzi	
na	 swoje	 nabożenstwa,	 Błogo-
sławiony	 potrafił	 trafić	 do	 dusz	
słuchaczy	 ze	 szczególną	 psy-
chologiczną	wnikliwością	głoszo-
nej	 prawdy.	 Bardzo	 cenił	 sobie	
Newman	 spotkania	 z	 ludźmi,	 by	
prowadzić	 z	 nimi	 dyskusje	 i	 wy-
słuchiwać	ich	poglądów,	co	czynił	
nawet	wtedy,	gdy	na	kilka	lat	zre-
zygnował	 z	 publicznej	 działalno-
ści	 i	 zamieszkał	w	odosobnieniu	
w	podoksfordzkim	Littlemore.	Po-
tem	zaś,	jako	katolicki	duchowny	
i	 członek	 Kongregacji	 św.	 Filipa	
Neri	w	Birmingham,	z	wielką	uwa-
gą	oddawał	się	pracy	duszpaster-
skiej	wśród	rzesz	robotników	tego	
przemysłowego	miasta.

Również,	 a	 może	 przede	
wszystkim,	 to	wiara	w	Boga	 jest	
sprawą	osobistego	uznania	czło-
wieka,	 czy	 jak	 nauczał	Newman	
–	 „przyświadczenia”	 rozumu,	
że	 dogmaty	 chrześcijańskie	 są	
prawdziwe.	 Oto	 kwintesesncja	
„logiki	wiary”	w	filozofii	Błogosła-
wionego:	 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	
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myślenie	o	osobistym	zaangażo-
waniu	 człowieka	 w	 wiarę	 wcale	
nie	 było	 powszechne	wsród	 filo-
zofów	 i	 teologów.	 Z	 tego	 powo-
du	nazywa	się	często	Newmana	
„pionierem	personalizmu”	w	myśli	
chrześcijańskiej.	

Trzeba	 jednak	 zaznczyć,	
że	 myśl	 o	 wadze	 osobistego	
przeżywania	wiary	przez	każdego	
człowieka,	zapoczątkowana	przez	
Jana	Henryka	Newmana,	niczym	
dziedzictwo	przekazane	kolejnym	
pokoleniom	chrześcijan,	znalazła	
swój	wydźwięk	w	teologii	XX	wie-
ku,	zwłaszcza	w	nauczaniu	Sobo-
ru	Watykańskiego	 II,	który	głosił,	

że	 Syn Boży poprzez wcielenie 
zjednoczył się w pewien sposób 
z każdym człowiekiem.	 W	 tym	
samym	 duchu	 nauczał	 przecież	
także	i	inny	Wielki	Błogosławiony	
Kościoła	 –	 Papież	 Jan	Paweł	 II,	
który	w	swojej	pierwszej	encyklice	
„Redemptor	hominis”	(Odkupiciel	
człowieka)	 napisał	 znamienne	
dla	wielu	chrześcijan	słowa,	że	to	
człowiek jest pierwszą drogą, po 
której winien kroczyć Kościół.	

bł. Jan Henryk Newman
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PierWsZa soBota Miesiąca
godz. 18.30 –  Różaniec wynagradzający  

                     Najświętszemu Sercu Maryi
            godz. 19.00 – Msza Święta

              i Procesja Maryjna

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:  

6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości: 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00

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

www.jozefzeidler.eu
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Błogosławiony Jan Paweł II 
  – kanonizacja

ks. Stanisław Gawlicki COr

Posyłam Was

Kanonizacja	 Jana	 Paw-
ła	 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 wi-
dzą i szczęśliwe uszy wasze, że 
słyszą, bo wielu sprawiedliwych 
i proroków, chciałoby widzieć na 
co wy patrzycie, a nie widzie-
li i usłyszeć co wy słyszycie,  
a nie usłyszeli.	Opatrzność	Boża	
dała	 nam	 wielką	 łaskę	 i	 szan-
sę	 żyć	 w	 jego	 czasach,	 i	 zoba-
czyć	 i	 usłyszeć	 wielki	 styl	 jego	
pontyfikatu,	 mało	 tego,	 byliśmy	
świadkami	 jego	 beatyfikacji	 
i	będziemy	uczestnikami	jego	ka-
nonizacji,	 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	 od-
szedł	do	domu	Ojca,	stał	się	dla	
każdego	z	nas	wielkim	zadaniem.	
J.	Navarro	Valls	–	rzecznik	praso-
wy	Watykanu	za	pontyfikatu	Jana	

Pawła	 II,	 zapytany,	 czy	 nie	 bra-
kuje	mu	papieża,	odparł	bez	na-
mysłu,	że	–	nie, bo kiedy żył mógł  
z nim się spotykać co jakiś czas, 
po jego śmierci może z nim obco-
wać dzień i noc.

Czego	 więc	 uczy	 nas	
nowy	 święty?	 Zasugerujmy	 so-
bie	 trzy	rzeczy.	Najpierw	patrząc	
na	 papieża	 otrzymujemy	 wielką	
lekcję	 rozpoznawania	 i	 wierne-
go	wypełniania	woli	 Bożej	w	 ży-
ciu.	 My	 tak	 często	 powtarzamy	
–	 Boże choć Cię nie pojmuję,	 
a więc Panie Boże chociaż nie ro-
zumiem wielu rzeczy, chociaż ja 
to wszystko inaczej sobie wyobra-
żałem, 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	Twardow-
ski).	 Tymczasem	 patrząc	 na	 pa-
pieża,	szczególnie	na	jego	pierw-
sze	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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Wojtyła	wstępuje	do	seminarium.	
On	wtedy	nie	myślał	o	tym,	że	bę-
dzie	księdzem,	owszem	miał	 sil-
ną	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	 zawsty-
dzać	–	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	–	sta-
nął	 w	 oknie	 i	 milczał.	 Kiedy	 Oj-
ciec	 św.	 upadł	 w	 łazience	 i	 zła-
mał	 nogę,	 powiedział:	widocznie 
muszę cierpieć, widocznie ludzie 
muszą wiedzieć, że cierpię. Bogu 
niech będą dzięki i niech się dzie-
je Jego wola. Ofiaruję to cierpie-
nie za wszystkie rodziny świata 
(Było	to	w	Roku	Rodziny).

Beatyfikacja Jana Pawła II - Rzym, 1 maja 2011 r.
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	 Święci	 są	 po	 to,	 by	 za-
wstydzać:	 chcemy	 czy	 nie	
chcemy,	 wierzymy	 w	 Boga	 czy	
nie,	 cierpienie	 będzie	 wpisane	 
w	nasze	życie.	Ile	trzeba	cierpie-
nia	 w	 małżeństwie,	 rodzinie,	 ile	
trzeba	z	siebie	dać,	żeby	to	życie	
było	 normalne?	 I	 żeby	 nie	 cier-
pieć	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,	albo-
wiem	 żyjemy	 w	 czasach,	 kiedy	
ludzie	 zachowują	 się	 jakbym	 tu-
taj	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	umie-
rał.	 Przypomnijmy	 sobie,	 jak	 to	
cały	 świat	 patrzył	w	małe	 okien-
ko	na	Watykanie,	a	tam	z	drugiej	
strony	 leżał	 stary,	 schorowany,	
umierający,	 święty	 Papież.	 Lu-
dzie	na	całym	świecie	modlili	się	 
o	cud,	lekarze	robili,	co	tylko	mo-
gli,	 żeby	 jeszcze	 żył,	 a	 on	 wy-
szeptał:	 nie przeszkadzajcie mi 
odejść do Ojca.	 Nie	 powiedział	
–	ja	chcę	umrzeć,	nie	powiedział	
–	niech	to	wszystko	się	skończy.	
Nie!	Wyszeptał	nie przeszkadzaj-
cie mi odejść do Ojca.	 On	 wie-
dział,	że	nie	umiera	–	wiedział,	że	
idzie	żyć,	albowiem	ziarno	psze-
niczne	musi	obumrzeć,	żeby	za-
owocować.	Święci	są	po	to,	żeby	
zawstydzali.	 Nie	 ważne	 kiedy	

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	Bo-
giem	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	 otrzy-
mał	 tytuł	 „Człowieka	 roku”	nada-
wany	 przez	 amerykański	 tygo-
dnik	 „Time”,	 przekomarzał	 się	 
z	 dziennikarzami,	 że	 jednak	 ten	
tytuł	w	przeszłości	od	tego	dzien-
nika	otrzymali	Stalin	i	Hitler.
	 Po	wyborze	na	Stolicę	Pio-
trową	 Jan	 Paweł	 II,	 chciał	 mieć	
mały	 basen	w	 letniej	 rezydencji,	
aby	 zachować	 kondycję	 fizycz-
ną.	Kiedy	niektórzy	kwestionowa-
li	 sensowność	 takiego	 wydatku,	
odpowiedział:	 Nowe konklawe 
kosztowałoby znacznie więcej.
	 Pewien	 amerykański	 bi-
skup	między	jedną	a	drugą	wizytą	
na	Watykanie	sporo	utył.	Papież	
zapytał:	Czy twoja diecezja wzra-
sta?	Zdziwiony	biskup	zapewniał,	
że	chrześcijaństwo	rozszerza	się	
dynamicznie.	Jak również Biskup 
–	odparł	uśmiechnięty	papież.

Wiara i pokora

	 Amerykański	 pisarz	 Scott	
Hahn,	opowiadał	o	pewnym	księ-
dzu,	który	poleciał	do	Rzymu	na	
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spotkanie	z	papieżem.	Na	krótko	
przed	 audiencją	 zauważył	 czło-
wieka	 –	 żebraka	 na	 stopniach	
kościoła.	 Wyglądał	 znajomo.	
Okazało	 się,	 że	 obaj	 razem	stu-
diowali	 i	 zostali	 wyświęceni	 na	
księży	w	Rzymie.	Opowiedział	o	
tym	papieżowi.	Jan	Paweł	II	obie-
cał	pomodlić	się	za	niego,	a	na-
stępnie	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 wy-
szedłeś, papież wziął mnie za 
ręce i powiedział: «Proszę, niech 
ksiądz wysłucha mojej spowie-
dzi».	Jestem żebrakiem	–	powie-
działem.	 Ja także	 odpowiedział	
ze	 spokojem	 papież.	 Wszyscy 
jesteśmy żebrakami.

Posługa lektoratu
now. Szymon Pawlaczyk COr

	 26	 stycznia	 2014	 roku	 
w	 Poznańskiej	 Katedrze	 miała	
miejsce	 uroczysta	 Eucharystia	
sprawowana	 pod	 przewodnic-
twem	 bp.	 Damiana	 Bryla.	 W	 jej	
trakcie	16	kleryków	III	roku	przy-
jęło	 posługę	 lektoratu.	W	 liczbie	
tej	 było	 2	 kleryków	 filipińskich	 –	
Dawid	Majda	z	Kongregacji	świę-
togórskiej	 oraz	 Sebastian	Werra	
ze	wspólnoty	w	Tomaszowie	Ma-
zowieckim.
	 Ks.	 biskup	 skierował	 do	
zebranych	 licznie	 wiernych,	
zgromadzonych	 rodzin	 alumnów	
oraz	 przede	 wszystkim	 do	 nich	
samych	 okolicznościową	 homi-
lię.	Ukazał	w	niej	 sens	 i	miejsce	
Słowa	 Bożego	 w	 życiu	 każdego	
człowieka.	 Podkreślał,	 że	 posłu-
ga,	 którą	 przyjmują	 alumni,	 jest	
przypomnieniem	o	 randze	Boże-
go	Słowa,	które	czytamy	i	którego	
słuchamy	w	czasie	liturgii.	Słowo	
to	 jest	ważne	dla	całego	Kościo-
ła,	ale	też	dla	każdego	z	nas.	Dla-
czego 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	 po-
wiedział:	Drodzy klerycy, niedłu-
go lektorzy. To jest szczególnie 
dla was ważne zadanie, abyście 
czytając Słowo Boże, ufając, że 
przychodzi przez to słowo Pan 
Bóg, chcieli żyć tym słowem. By-
ście byli posłuszni tym słowom, 
które mówi do nas Bóg.	
	 Po	zakończonej	homilii	dia-
kon	odczytał	nazwiska	oraz	para-
fie	pochodzenia	każdego	z	klery-
ków,	przystępujących	do	posługi.	
W	odpowiedzi	 każdy	 z	 alumnów	
wypowiadał	 słowo	 „JESTEM”,	
które	 oznacza	 nie	 tyle	 fizyczną	
obecność,	co	 jest	znakiem	goto-
wości	 podjęcia	 obowiązków	 wy-
nikających	 z	 przyjęcia	 lektoratu.	
Następnie	wszyscy	kolejno	prze-
szli	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	 wypowie-
dział	nad	kandydatami	specjalną	
formułę	 błogosławieństwa.	 Pro-
sił	w	niej	o	to,	by	ci	młodzi	ludzie	
sami	 rozważając	 Słowo	 Boże,	
byli	 przez	 nie	 co	 dzień	 kształto-
wani	i	przekazywali	je	spotkanym	
ludziom.
	 Kandydaci	 podchodzili	
kolejno	do	księdza	Biskupa	 trzy-
mającego	 w	 dłoniach	 Ewange-
liarz	 i	 kładli	 na	nim	 ręce.	Biskup	
natomiast	 do	 każdego	 zwracał	
się	 słowami:	 Przyjmij księgę Pi-
sma 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	zaproszo-
nymi	gośćmi,	udali	się	do	nasze-
go	Domu	Formacyjnego,	by	 tam	
dalej	świętować.

	 Módlmy	się	za	nowo	usta-
nowionych	 lektorów,	 by	 ich	 co-
dzienny	 kontakt	 ze	 Słowem	 Bo-
żym	przemieniał	ich	wewnętrznie	
oraz	by	przez	to,	dobrze	przygo-
towali	się	do	posługi	słowa	i	świę-
ceń	kapłańskich.

 Posługa lektoratu jest  
w Kościele zarezerwowana wy-
łącznie dla mężczyzn. W przypad-
ku kleryków jest (po obłóczynach) 
pierwszym etapem na drodze do 
święceń kapłańskich, której przy-
jęcie jest wymaganym przez pra-
wo stopniem do tychże święceń. 
Różni się przy tym od lektoratu 
udzielanego ministrantom.
 Ustanowiony przez bisku-
pa lektor, poza czytaniem Słowa 
Bożego w czasie liturgii i przygo-
towywaniem do tego innych, ma 
prawo błogosławić pokarmy (np. 
te przeznaczone na wielkanoc-
ny stół, czyli tzw. „święconkę”), 
a także przewodniczyć nabożeń-
stwom poza Mszą Świętą.

Jeśli chcesz
żyć we WSPÓLNOCIE księży i braci,

opartej na MIŁOŚCI i WOLNOŚCI,
bez żadnych ślubów,
DO KOŃCA ŻYCIA

 KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI
JEST DLA CIEBIE



- 37 -

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• 

Boże, który mnie przenikasz i znasz doskonale. Stworzy-
łeś 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 odwa-
gę, bym Ci zaufał bez granic, bo wiem, że mnie kochasz  
i chcesz mojego dobra. Poprowadź mnie po Twoich ścieżkach. 
Amen

wymagane dokumenty:

Jeśli chcesz
żyć we WSPÓLNOCIE księży i braci,

opartej na MIŁOŚCI i WOLNOŚCI,
bez żadnych ślubów,
DO KOŃCA ŻYCIA

 KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI
JEST DLA CIEBIE

modlitwa o rozeznanie powołania:

ŚWIĘTY FILIPIE NERI 
MÓDL SIĘ ZA NAMI!
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BIURO PARAFIALNE

czynne w godzinach

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

tel. (65) 572 00 14

ks. proboszcz Dariusz Dąbrowski COr

Msza Święta parafialna 
w każdy pierwszy piątek miesiąca

od  godz. 18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu

o godz. 19.00
Msza Święta

z kazaniem na temat wiary Kościoła

Pierwsze soboty miesiąca 
od godz. 18.30 

Różaniec wynagradzający 
Niepokalanemu Sercu Maryi

godz. 19.00 
Msza Święta 

z procesją ku czci NMP 
(przynosimy świece)

Zbiórki ministrantów 
w każdą sobotę o godz. 10.00

Próby 
Świętogórskiej Orkiestry Dętej 

w czwartki o godz. 19.00

Próby
 Chóru PALESTRINA

w piątki o godz. 19.00

WAŻNE INFORMACJE 
PARAFIALNE

PORADNIA RODZINNA
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
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Z pielgrzymiego szlaku

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 
filipińskich kleryków

dk. Paweł Ogrodnik COr

	 Każdego	 roku	 w	 okresie	
ferii,	 po	 zaliczonej	 sesji	 egzami-
nacyjnej,	wyjeżdżamy	na	kilka	dni	
by	odpocząć	od	trudów	studiowa-
nia.	 W	 tym	 roku,	 dzięki	 ogrom-
nej	 życzliwości	 i	 ofiarności	 osób	
gromadzących	 się	 co	 miesiąc	
w	naszym	Domu	Studiów	w	Po-
znaniu,	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.	Pobud-
ka	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	 izrael-
skich	 linii	 lotniczych	 EL-AL.	 Dla	
większości	 z	 nas	 lot	 samolotem	
był	zupełnie	nowym	doświadcze-
niem.	Około	 godziny	 16	 byliśmy	
już	w	Tel-Avivie.	Izrael	powitał	nas	
27	stopniami	i	pełnym	słońcem.	
	 Z	samochodu,	który	prowa-
dził	Żyd	z	Argentyny,	rozmawiają-
cy	z	nami	mieszanką	angielskie-
go,	hiszpańskiego	i	języka	jidysz,	
z	 zapartym	 tchem	podziwialiśmy	
widoki	 i	 egzotyczną	 roślinność	 
w	 promieniach	 zachodzącego	
słońca.	O	18.00	byliśmy	już	w	Je-
rozolimie,	 w	 domu	 sióstr	 elżbie-
tanek	 –	 tzw.	 Nowym	Domu	 Pol-
skim.	Po	Mszy	Świętej	zjedliśmy	 

kolację	 i	 razem	 z	 naszym	 prze-
wodnikiem,	 prawie	 70-letnim	 oj-
cem	 Tadeuszem,	 udaliśmy	 się	
na	 nocny	 spacer	 po	 Świętym	 
Mieście.	
	 Następny	poranek	był	rów-
nie	trudny,	jak	poprzedni.	Jednak	
tym	 razem	 nikt	 nie	 narzekał	 –	
czekała	 nas	 bowiem	 najbardziej	
niesamowita	Eucharystia	spośród	
wszystkich,	 w	 których	 uczestni-
czyliśmy	w	Ziemi	Świętej.	O	6.00	
mieliśmy	 bowiem	 zarezerwowa-
ną	Mszę	 Świętą	 –	 tylko	 dla	 nas	
–	 w	 Bazylice	 Grobu	 Pańskiego,	
w	miejscu,	 gdzie	 zgodnie	 z	Tra-
dycją,	 znajdował	 się	Grób	Chry-
stusa.	 Możliwość	 celebrowania	
i	 uczestniczenia	 we	 Mszy	 Św.	 
w	 tym	 miejscu	 zrobiła	 na	 nas	
ogromne	 wrażenie.	 Z	 domu	 wy-
chodziliśmy	 w	 zupełnej	 ciem-
ności,	 a	 z	 Kościoła	 wyszliśmy	 
w	pełen	dzień	(od	razu	nasuwały	
nam	się	słowa	z	ew.	św.	Jana,	któ-
re	słyszeliśmy	w	tym	dniu	–	wcze-
snym	 rankiem	 (…) gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu (…).	Do	teraz	
przechodzą	 nas	 ciarki	 na	 myśl	 
o	tym,	że	dotknęliśmy	i	ucałowa-
liśmy	miejsce,	gdzie	 spoczywało	
ciało	 Pana	 Jezusa	 (warto	 za-
znaczyć,	 że	 jest	 to	 jedyne	miej-
sce	obok	Golgoty,	co	do	którego	
mamy	99,9%	pewności,	 że	 to	 tu	
działy	 się	 opisane	 w	 Ewange-
liach	 wydarzenia).	 Od	 tego	 dnia	 
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Bazy l i k a 	 G r obu 	 n i e 	 m i a -
ła	 już	 tajemnic	 –	 jej	 zwie-
dzanie	 zajęło	 nam	 dobre	 
3	godziny.
	 W	tym	dniu	nawiedziliśmy	
także	Wieczernik	 –	 który	 ku	 na-
szemu	zdziwieniu	okazał	się	bar-
dzo	 zaniedbaną	własnością	mu-
zułmanów	i	Żydów.	Obok	miejsca	
Ostatniej	Wieczerzy	zwiedziliśmy	
również	 Kościół	 Zaśnięcia	 Mat-
ki	 Bożej	 oraz	miejsce,	w	 którym	
Piotr	miał	trzykrotnie	zaprzeć	się	
Chrystusa.	 Byliśmy	 również	 pod	
tzw.	 Ścianą	 Płaczu	 –	 jedynym	
miejscem	 wokół	 Placu	 Świątyn-
nego,	 do	 jakiego	 mają	 bezpo-
średni	dostęp	Żydzi.
	 Następny	dzień	ponownie	
powitał	 nas	 pięknym	 słońcem.	
Dzięki	 Bogu	 plany	mogły	 zostać	
zrealizowane	 –	 czekała	 nas	 bo-
wiem	 Góra	 Oliwna	 z	 doskona-
le	 znaną	 wszystkim	 panoramą	
starej	 Jerozolimy.	 Zobaczyliśmy	
„kościół”	Wniebowstąpienia	–	bę-
dący	 własnością	 muzułmanów,	 
a	 także	miejsce,	w	którym	Chry-
stus	 nauczył	 uczniów	modlić	 się	
i	podał	słowa	znane	nam	jako	Oj-
cze nasz.	Tego	dnia	Eucharystię	
zaplanowaną	mieliśmy	w	Koście-
le	 w	Getsemani,	 nad	 skałą	 przy	
której	 Chrystus	 miał	 się	 modlić	 
w	noc	przed	Męką.	
	 Ponieważ	 był	 to	 piątek,	
przeszliśmy	 następnie	 do	 Ko-
ścioła	Dominus	Flevit	 –	Pan za-
płakał	–	miejsca,	z	którego	Chry-
stus	 ujrzał	 Jerozolimę	 i	 nad	 nią	
zapłakał.	Udaliśmy	się	następnie	
do	 miejsca	 ubiczowania	 i	 uko-
ronowania	 cierniem,	 a	 następ-
nie	 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	rozwa-
żaniem	 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	 zachę-
cająca	 do	 podróży	 –	 pochmur-
no	 z	 perspektywą	 deszczu.	 Do	
Nazaretu	 dotarliśmy	 ok.	 9.00	 
i	 udaliśmy	 się	 do	 ogromnej,	 no-
woczesnej	 i	 bardzo	 surowej	 Ba-
zyliki	 Zwiastowania,	 gdzie	w	 ka-
plicy	 (znajdującej	 się	 obok	 groty	
Zwiastowania)	 sprawowaliśmy	
Eucharystię.	 Po	 nawiedzeniu	
Kościoła	 św.	 Józefa	 z	 pozosta-
łościami	 domu	 świętej	 Rodziny,	
udaliśmy	 się	 do	 pobliskiej	 Kany	
Galilejskiej	–	miejsca	pierwszego	
cudu	dokonanego	przez	Pana	Je-
zusa.	Dalej	pojechaliśmy	na	górę	
Tabor	–	jest	to	rzeczywiście	„góra	
osobna”	 –	 pojedyncze	 ogromne	
wzgórze,	 na	 szczycie	 którego	
znajduje	się	Bazylika	Przemienie-
nia.	Stąd	rozciąga	się	niesamowi-
ty	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	Je-
ziorem	Galilejskim	ewangeliczne	
miejsca	 –	 Kościół	 Rozmnożenia	
Chleba,	 Górę	 Błogosławieństw,	
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dom	 św.	 Piotra	 oraz	 Kościół	 
Prymatu	 –	 miejsce	 gdzie	 Piotr	
otrzymał	władzę	 nad	Kościołem.	
Do	 domu	 wróciliśmy	 drogą	 wio-
dącą	wzdłuż	Jordanu	przez	tere-
ny	Autonomii	Palestyńskiej.	
	 Niedziela	 była	 najspokoj-
niejszym	 dniem	 wyjazdu.	 Przed	
południem	 zwiedziliśmy	 Plac	
Świątynny.	 Po	 przejściu	 szcze-
gółowej	 kontroli	 weszliśmy	 na	
miejsce,	 w	 którym	 do	 70	 r.	 po	
Chrystusie	 stała	 Świątynia	 Jero-
zolimska,	a	dziś	 są	 tu	dwa	wiel-
kie	meczety…	słynny	meczet	Al-
Aksa	oraz	najbardziej	chyba	zna-
na	 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	rytu-
alnych	obmyć	–	w	miejscu,	gdzie	
znajdowało	 się	 Święte	 Świę-
tych.	 Dziś	 Plac	 jest	 własnością	 

muzułmanów,	 stąd	 wszyscy	
„niewierni”	 mają	 tu	 ograniczony	
wstęp,	tylko	przez	jedno	wejście.	
Następnie	udaliśmy	się	do	twier-
dzy	Dawida	–	warowni	zbudowa-
nej	 przez	Heroda,	w	której	 znaj-
duje	się	obecnie	muzeum.
	 Kolejny	 dzień	 powitał	
nas	 piękną	 pogodą.	 Udaliśmy	
się	 do	 Betlejem,	 które	 wywołało	 
w	nas,	mówiąc	delikatnie,	miesza-
ne	uczucia.	Bazylika	Narodzenia	
jest	 bodaj	 najbrzydszym	 kościo-
łem	w	jakim	mieliśmy	okazję	być.	
Zarządzana	 przez	 Prawosław-
nych	 prawie	 dosłownie	 wali	 się	
na	 głowę	 wchodzącym.	 Brudna,	
zadymiona,	okopcona	kadzidłem	
i	dymem	z	lampek	oliwnych,	wy-
wołuje	 przygnębiające	 wrażenie,	
zwłaszcza	w	porównaniu	ze	sto-
jącym	obok,	zadbanym,	czystym	 
i	 wyremontowanym	 kościo-
łem	 św.	 Katarzyny	 Aleksan-
dryjskiej	 –	 zarządzanym	 przez	 

Pustynia judzka - klasztor św. Jerzego
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franciszkanów.	Po	Mszy	Św.	usta-
wiliśmy	 się	 w	 długą	 kolejkę	 do	
miejsca	 narodzenia	 Chrystusa,	
znajdującego	 się	 pod	 ikonosta-
sem	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,	 nawiedza-
jąc	 kościoły	 związane	 z	 rodziną	

św.	 Elżbiety	 i	 Zachariasza	 oraz	 
m i e j s c e 	 n a r o d z i n 	 J a n a	 
Chrzciciela.

Potem	 udaliśmy	 się	 do	
Instytutu	 Pamięci	 Męczenni-
ków	 i	 Bohaterów	 Holocaustu,	
czyli	 słynnego	 Yad	 Vashem.	 To	
ogromny	 park	 poświęcony	 pa-
mięci	 pomordowanych	 w	 czasie	
II	 wojny	 światowej	 Żydów	 oraz	
miejsce	 pamięci	 „Sprawiedli-
wych	 wśród	 narodów	 świata”,	
czyli	 osób,	 które	 chroniły	 Żydów	 
z	narażeniem	własnego	życia.	Co	 

Eucharystia w Ogrójcu
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ciekawe	spośród	15000	tabliczek	 
„Sprawiedliwych”	prawie	6000	 to	
tabliczki	z	polskimi	nazwiskami.	
	 Ostatni	dzień	naszego	piel-
grzymowania	 był	 dniem	 „wypo-
czynkowym”	na	łonie	natury.	Mszę	
Świętą	sprawowaliśmy	w	Betanii,	
w	grocie	niedaleko	miejsca,	gdzie	
znajdować	się	miał	grób	Łazarza.	
Następnie	 przejechaliśmy,	 przy	
temperaturze	sięgającej	27	stop-
ni	w	cieniu,	 na	pustynię	 Judzką.	
Odwiedziliśmy	 klasztor	 św.	 Je-
rzego	oraz	pospacerowaliśmy	po	
kamienistych	 i	 bardzo	 stromych	
zboczach	gór	pokrywających	pu-
stynię.	 Dalej	 pojechaliśmy	 nad	
Jordan,	 do	miejsca	 Chrztu	 Pań-
skiego,	 gdzie	 odnowiliśmy	 przy-
rzeczenia	 chrzcielne	 i	 przeże-
gnaliśmy	 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	pięk-
na	tego	miejsca,	przybyliśmy	nad	
brzeg	Morza	Martwego.	Tu	wdy-
chając	słone	powietrze,	zanurzy-
liśmy	 się	 w	 okropnie	 słonej	 wo-
dzie	(zasolenie	ok.	30%).	Potem	
wróciliśmy	do	Jerozolimy,	zatrzy-
mując	się	w	Jerychu	u	stóp	Góry	
Kuszenia.
	 Po	 bardzo	 krótkiej	 nocy,	
ok.	1.00	udaliśmy	się	na	lotnisko	
i	wróciliśmy	do	Polski,	pełni	wra-
żeń	 i	 zupełnie	 inaczej	 spogląda-
jący	na	teksty	Ewangelii,	których	
odtąd	nie	musimy	sobie	wyobra-
żać,	bo	widzieliśmy	je	naprawdę.
	 Dziękujemy	 wszystkim,	
dzięki	którym	dane	nam	było	po-
dążać	 śladami	 Chrystusa	 i	 po-
znać	historię	miejsc	z	Nim	bezpo-
średnio	związanych.

Z pielgrzymiego szlaku

Via Francigena – do grobów 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
cz. 3: Od Sieny do bram Rzymu

Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak

	 Siena	to	miasto	z	niezwy-
kle	urokliwą	starówką,	nad	którą	
góruje,	 charakterystyczna	 czar-
no-biała	 wieża	 katedry.	 Trzeba	
stwierdzić,	 iż	 ilość	 atrakcji,	 jest	
tak	duża,	iż	by	je	wszystkie	zoba-
czyć,	 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,	mitologicz-
nych	załóżycieli	Rzymu.	Znak	to	
wymowny,	 iż	 stolica	 Imperium,	
coraz	bliżej.
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	 Trasa	 naszego	 marszu	
ze	 Sieny	 prowadziła	 na	 połu-
dnie,	doliną	Torrente	Arbia,	przez		
Monteroni	do	Ponte	di	Arbia.	Idąc	
na	południe,	 za	Sieną	pielgrzym	
wkracza	 w	 obszar	 zwany	 Crete 
Senesi.	Jest	to	teren	pagórkowa-
ty,	z	charakterystycznymi	szarymi	
gruntami.	Zabarwienie	glebie	na-
daje	występujaca	na	 tym	 terenie	
glina	mattaione.	„Księżycowy	kra-
jobraz”	rozciąga	się	aż	do	Monte	
Amiata.	Region	jest	również	zna-
ny	z	produkcji	białych	trufli.
	 Ponte	 d’Arbia.	 Swoją	 na-
zwę	zawdzięcza	mostowi	estaka-
dowemu	na	rzece	Arbia.	Miejsco-
wość	jest	opisana	przez	Sigerica,	
jako	 jedno	 z	miejsc	 odpoczynku	
na	 średniowiecznej	 „Via	 Franci-
gena”.	W	okolicach	Ponte	d’Arbia	 
w	 1313	 roku	 zmarł	 cesarz	 nie-
miecki	 Henryk	 VII	 Luksemburski	 
w		rok		po	otrzymaniu	korony	ce-
sarza	 rzymskiego.	 Dziś	 rankiem	
opuszczając	parafialną	noclegow-
nię	dla	pielgrzymów	w	Ponte	d’Ar-
bia,	możemy	nabrać	sił	spoglądając	 
w	 oczy	 naszego	 świętego,	 bo-
wiem	na	klatce	schodowej	zerka-
jąc	z	portretu	żegna	nas	zamyślo-
ny	Jan	Paweł	II.
	 Wędrując	 rano	 z	 Ponte	
d’Arbia	 mijaliśmy	 uśpione	 pola.	
Klimat	 mgieł	 wychodzących	 
znad	wody	w	dolinie	rzeki	Ombro-
ne	zaniknął	przed	miejscowością	
Buonconvento.	Nazywane	szczę-
śliwym	miejscem,	było	połączone	 
w	 XIV–XVI	 w.	 więzami	 politycz-
nymi	 z	 pobliską	 Sieną,	 później	
weszło	 w	 skład	 Wielkiego	 Księ-
stwa	 Toskanii.	 W	 miejscowości	
Torrenieri	skierowaliśmy	kroki	do	 

kościoła	 św.	 Marii	 Magdaleny.	
Biała	figura	świętej,	 stojąca	przy	
schodach	 zaprasza	 do	 jednona-
wowej	 świątyni.	 Ciekawie	 pre-
zentuje	się	wejście,	które	zdobią	
odlane	 w	 brązie	 przedstawienia	
figuralne	 zamocowane	 w	 płyci-
nach	drzwi.	O	potrzebie	zrobienia	
sobie	przerwy	w	tym	miejscu	przy-
pomina	pielgrzymom	postawiony	
obok	 kościoła	 pomnik,	 przedsta-
wiający	„Stopy	odpoczywającego	
pielgrzyma”.	Po	opuszczeniu	Tor-
renieri	widać	założone	na	pagór-
kach	 hektary	winnic.	 Krzewy	wi-
norośli	 uspokajają	 oczy	 głęboką	
zielenią	liści.	Trochę	więcej	cienia	
spotkaliśmy	dopiero	na	podejściu	
przed	San	Quirico	d’Orcia,	gdzie	
przed	 bramą	wejściową	 do	mia-
sta	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	 Casti-
glione	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	 porośnię-
tych	 kępami	 ostrych	 krzewów,	
wyschniętych	 dzikich	 traw,	 ziół	 
i	 przekwitłych	 ostów.	 Wszę-
dzie	 w	 promieniu	 kilkunastu	
kilometrów	 przeważają	 gorą-
ce	 barwy	 wyschniętych	 roślin,	 
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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	po-
łożona	 miejscowość	 Radicofani	
–	cel	etapu.	Pątnicy	w	Radicofa-
ni,	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	romań-
skich	 murach	 świątyni	 przecho-
wało	się	wiele	prac	terakotowych,	
będących	wspaniałymi	ołtarzami,	
takich	mistrzów	jak	Andrea	Della	
Robbia,	Benedetto	 i	Santi	 di	Mi-
chele.	W	pobliżu	kościoła	kawia-
renki	i	bary	wypełnione	turystami	
zachęcały	do	wstąpienia	chociaż	
na	chwilę.
	 Idąc	 z	 Radicofani	 po	 ory-
ginalnej	 antycznej	 „Via	 Cas-
s ia ” 	 m i ja l i śmy 	 po jedyńcze	 

gospodarstwa	położone	z	dala	od	
głównej	drogi,	aż	do	miejscowości	
Ponte	del	Rigo,	przez	którą	wie-
dzie	 współczesna	 „Via	 Cassia”.	
Od	tego	miejsca,	tereny	stają	się	
bardziej	 zagospodarowane.	 Bie-
gnąca	 tędy	 „Via	Cassia”,	wzdłuż	
Fiume	 Paglia	 prowadzi	 na	 połu-
dnie	w	kierunku	Rzymu.	Pierwszy	
napotkany	most	na	 rzece	Paglia	
ma	kilkanaście	przęseł,	ale	w	po-
rze	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	rozpo-
czyna	w	regionie	Lacjum	ostatnią	
fazę	pielgrzymki.	W	pobliżu	Acqu-
apendente	 pojawia	 się	 więcej	
winnic	i	gai	oliwnych.	Przy	drodze	
w	porze	letniej	przez	plantatorów	
są	wystawione	stragany	samoob-
sługowe	z	owocami	i	warzywami.	
Podejście	 do	 miasta	 prowadzi	
serpentynami	obok	dużej	fontan-
ny.	 Idąc	 z	 północy	 wchodzi	 się	

Droga do Radicofani
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do	Acquapendente	 przy	 murach	
zamku.	 Acquapendente	 swoją	
nazwę	 zawdzięcza	 kilku	 wodo-
spadom,	 występującym	 w	 okoli-
cach	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	wy-
chodziliśmy	 z	 miejscowości	 San	
Lorenzo	 po	 raz	 pierwszy	 mieli-
śmy	przed	sobą	widoki	na	 jezio-
ro	Bolsena,	 posiadające	 jeszcze	
inną	 nazwę	 Vulsino,	 które	 jest	
otoczone	 dookoła	 niewysokimi	
górami.	Jest	to	jezioro	kraterowe	
powstałe	 w	 zagłębieniu	 po	 za-
padnięciu	 się	 kaldery	 wielkiego	
wulkanu.	Dzisiaj	tereny	położone	
nad	 samym	 jeziorem	 są	 inten-
sywnie	wykorzystywane	rolniczo.	
Przeważają	uprawy	warzyw	i	gaje	 

oliwne.	 Dużo	 jest	 miejsc	 służą-
cych	rekreacji	lub	zabudowanych	
rezydencjami.	Obszar	wzgórz	Vol-
sini	powstałych	również	w	wyniku	
erupcji	wulkanu	jest	w	większości	
pokryty	lasami.	Zwiększa	to	jesz-
cze	bardziej	atrakcyjność	tych	re-
jonów.	 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,	upamięt-
niający	 poległych	 żołnierzy.	 Bol-
sena	 to	 również	 miejsce	 znane	
z	 XIII-wiecznego	 cudu	 euchary-
stycznego.
								Idąc	znad	Vulsino	przez	Vi-
terbo	 do	 Vetralli,	 spotykać	 moż-
na	domy,	kościoły,	mury	obronne	 
i	zamki	zbudowane	tylko	ze	skał	
wulkanicznych.	 Typowym	 wido-
kiem	 w	 krajobrazie	 Lacjum	 są	 

Wejście do Vetralli
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naturalnie	 spatynowane	 najstar-
sze	części	miast,	położone	w	naj-
wyższych	miejscach	wzgórz	wul-
kanicznych	i	pełne	kolorów	domy	
wokół	nich	wybudowane	w	ostat-
nim	czasie.	Viterbo	to	miasto	po-
siadające	etruskie	korzenie.	W	hi-
storii	kościoła	jest	znane	z	tego,	iż	
w	XIII	w.	trwało	w	nim	najdłuższe	
w	dziejach	konklawe.	Na	pielgrzy-
mie	idącym	do	Rzymu,	duże	wra-
żenie	może	zrobić	widok	starówki	
otoczonej	 potężnymi	 warownymi	
murami,	 które	 przecinają	 bra-
my	miejskie.	Brama	prowadząca	 
w	 kierunku	 Wiecznego	 Miasta,	
to	Porta	Romana.	Również	etru-
skie	 korzenie	 ma	 miasto	 Vetral-
la,	 kończące	 ten	etap	wędrówki.	
Pielgrzym	 może	 podziwiać	 tutaj	
stare	 budowle	malowniczo	 poło-
żone	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.	 Informu-
ją	 o	 tym	 dodatkowo	 „groźne”	
tablice,	 mówiące	 o	 stosowaniu	 
w	 ogrodach	 pestycydów.	 Po	 le-
wej	 stronie	 nad	 Lago	 di	 Vico	 są	
tereny	 rezerwatu	 z	 siedliskami	
czapli.	 Capranica	 posiada	 staro-
żytny	rodowód.	Widać	tu	również	
nowoczesne	domy	z	wypielęgno-
wanymi	 ogrodami	 i	 basenami	
oraz	mieszkańców,	którzy	podle-
wają	trawniki	lub	relaksują	się	na	
leżakach.	Na	wzgórzu,	będącym	 

częścią	wygasłego	wulkanu,	cze-
ka	na	wyciągnięcie	ręki	tysiąclet-
nia	historia	miejsca.	Dalsza	droga	
do	Sutri	poprowadzona	jest	doliną,	 
w	 której	 płynie	 niewielka	 rzeka.	
Widać	pozostałości	po	starych	ka-
nałach	nawadniających	i	stawach,	
których	 system	dzisiaj	 został	 już	
znacznie	zaburzony.	Ponad	doli-
ną	na	skalistych	zboczach	można	
zobaczyć	 kapliczki	 umieszczone	
w	 wykutych	 jaskiniach.	 Widzia-
na	z	daleka	Torre	degli	Arraggiati	
jest	 przykładem	 siedliska,	 gdzie	
domy	 są	 przyczepione	 do	 skał,	 
a	mury	obronne	są	kontynuacją	ich	 
stromizny.
	 Przemieszczając	się	z	Su-
tri	 do	Monterosi	 w	 porze	 letniej,	
mogliśmy	 podziwiać	 widoki	 spa-
lonego	 słońcem	 Lacjum.	 Zabu-
rzenie	 w	 krajobrazie	 wprowadza	
dopiero	 błękit	 wody	 w	 jeziorku	
Lago	 di	 Monterosi.	 Ogrodzo-
ne	 jeziorko	 to	 wypełniony	 wodą	
dawny	 krater	 wulkanu,	 z	 które-
go	 powstały	 wzniesienia	 Monti	
Sabatini.	 Brzegi	 jeziora	 są	 do-
stępne	dla	korzystających	z	miej-
scowych	ośrodków	wypoczynko-
wych.	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	 te-
ren	 obszaru	 chronionej	 przyrody	
Parco	Valle	del	Treja.	Jeszcze	do	
dzisiaj	widać,	że	są	to	dawne	te-
reny	rolnicze,	wyłączone	z	upraw	
na	skutek	małej	ich	opłacalności.	
Pątnikom	 cel	 dziennej	 wędrówki	
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wioną	 okolicą,	 wieża	 kolegiaty	
San	 Giovanni Battista.	 Mimo,	 iż	
wydaje	 się	 blisko	 położona,	 to	
jednak wspinaczka	do	miasta	od	
strony	Parco	Valle	del	Treja,	zaj-
muje	 trochę	czasu	oraz	kosztuje	
niemało	sił.
	 Będąc	 w	 pobliżu	 Rzymu,	
pielgrzym	ma	możliwość	obserwo-
wać	różnorodność	w	zagospoda-
rowaniu	 terenów.	Dziwi,	że	obok	
zadbanych	 rezydencji,	 obsadzo-
nych	 mnóstwem	 roślin,	 spotyka	
się	często	dzikie	wysypiska	śmie-
ci.	 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	świą-
tynią	 tytularną	 francuskiego	 kar-
dynała	 Rogera	 Etchegaraya.	 Na	
dużym	malowidle,	wypełniającym	
całą	 ścianę	 kaplicy,	 za	 jednym	 
z	 ołtarzy,	 umieszczono	 postacie	
kilku	 świętych,	 wśród	 nich	 Sta-
nisława	 Kostkę.	 W	 kościele	 jest	
również	 obraz	 Jana	 Pawła	 II,	

otwierający	 serię	 rzymskich	 pa-
miątek	po	naszym	rodaku.	
	 Dom	Polski	Jana	Pawła	II,	
położony	za	wielką	obwodnicą,	to	
dar	Polonii	Świata,	który	uroczy-
ście	 poświęcił	 8	 listopada	 1981	
roku	 sam	 Ojciec	 Święty.	 Lokali-
zacja	w	pobliżu	stacji	 kolejki	do-
jazdowej	La	Giustiniana,	umożli-
wia	każdemu	szybkie	dotarcie	na	
Plac	 Świętego	 Piotra.	 Centrum	
Polskie	 na	 przedmieściach	 Rzy-
mu	 to	 duża	 bryła	 połączonych	
ze	 sobą	 budynków,	 będących	
głównie	kompleksem	hotelowym.	
Na	terenie	otoczonym	rzymskimi	
willami	podmiejskimi,	wzniesiono	
dodatkowo	 niewielkie	 domy	 słu-
żące	 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	 Polskie-
go,	 a	 całopostaciowa	 figura	 zo-
stała	 ustawiona	 przed	 głównym	
budynkiem.	Dom	Polski,	otworzył	
dla	nas	bramy	Rzymu.	Do	Bazy-
liki	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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Kościół zawsze pomaga 
człowieKowi

Trzeźwymi bądźcie
ks. Leszek Woźnica COr

	 Ojciec	 Święty	 Franciszek	 
w	Adhortacji	 Evangelii Gaudium 
wzywa	 Kościół	 do	 ewangelicz-
nej	 troski	o	człowieka,	a	zwłasz-
cza,	by	Kościół	stawał	po	stronie	
współczesnych	 ubogich.	 Mówi	
Papież:	Koniecznie trzeba zwra-
cać uwagę, żeby być blisko no-
wych form ubóstwa i słabości,  
w których powinniśmy rozpoznać 
cierpiącego Chrystusa, nawet je-
śli pozornie nie przynosi to nam 
żadnych namacalnych i natych-
miastowych korzyści: bezdomni, 
narkomani, uchodźcy, ludy tu-
bylcze, coraz bardziej samotne  
i opuszczone osoby w podeszłym 
wieku itd. Migranci są dla mnie 
szczególnym wyzwaniem, ponie-
waż jestem pasterzem Kościoła 
bez granic, który czuje się matką 
wszystkich	 (210).	 To	 wezwanie	
zawsze	 było	 w	 Kościele	 gorli-
wie	 realizowane.	 Współczesny,	
szczególnie	 ten	 medialny,	 obraz	
Kościoła	 pokazuje	 nam,	 jakby	
nigdy	nie	było	dobra	czynionego	
przez	 wyznawców	 Chrystusa	 –	 
i	 tych	w	 sutannach,	 czy	w	 habi-
tach,	 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	 kłam-
stwa	 i	 luzów	moralnych	 jest	 nie-
wygodny!	 Kościół	 przez	 wszyst-
kie	wieki	był	po	stronie	człowieka	

i	czynił	oraz	czyni	tyle	dobra	wo-
bec	ubogich	i	rozmaicie	potrzebu-
jących.	
	 Na	 potwierdzenie	 powyż-
szego	 trzeba	 powiedzieć,	 że	 to	
w	łonie	Kościoła	katolickiego	po-
wstawały	 nie	 tylko	 zgromadze-
nia	 zakonne,	 które	 zamykały	 się	 
w	 klasztorach,	 aby	 tam	 się	 mo-
dlić,	 co	 zawsze	 jest	 najbardziej	
istotnym	na	każdym	odcinku	na-
szego	życia,	ale	powstawały	rów-
nież	zakony,	które	krzyżem,	księ-
gą	 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	Pau-
lo,	 które	 z	 polecenia	 założyciela	
w	pierwotnym	stroju,	 jakby	anio-
ły	 dobroci	 i	 pokoju	 stawały	 przy	
ubogich,	przy	chorych	i	przy	roz-
maicie	potrzebujących,	które	bu-
dziły	tyle	chrześcijańskiego	opty-
mizmu.	A	w	XIX	wieku	 założone	
Zgromadzenie	 Sióstr	 Służebni-
czek	Maryi	Niepokalanej?	To	one,	
na	czele	ze	swoim	założycielem,	
bł.	 Edmundem	 Bojanowskim,	
szły	i	idą	do	osieroconych	i	bied-
nych	dzieci,	i	to	one	podejmowały	 
i	 podejmują	 najtrudniejsze	 od-
cinki	 służby	wśród	 ludzi	 chorych	 
i	potrzebujących,	których	świeccy	
często	nie	chcą	podejmować.	
	 Nieludzki	 system	 komu-
nizmu	 po	 II	 wojnie	 światowej	
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pozabierał	 siostrom	 i	 zakonom	
męskim	wspaniałe	warsztaty	pra-
cy	 –	 warsztaty	 służby	 najbied-
niejszym:	 szpitale,	 domy	 opieki,	
ochronki	 i	szkoły.	I	 to	dopiero	po	
zmianach	w	1989	r.	zaczęto,	nie	
bez	 trudności,	 przywracać	 Ko-
ściołowi,	 najczęściej	 zniszczone	
dobra,	które	dzisiaj	pomimo	trud-
ności	znowu	podejmują	szlachet-
ną	służbę	człowiekowi,	 jak	choć-
by	 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,	 świadec-
twem	 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.	Dusz-
pasterstwo	 Apostolstwa	 Trzeź-
wości	 na	 Świętej	 Górze,	 działa-
jące	 przy	 naszym	 Sanktuarium	
od	 prawie	 23	 lat,	 jest	 też	 tego	
dowodem.	 To	 tutaj	 nieustannie,	 
w	 bardzo	 licznej	 rzeszy,	 przyby-
wają	 ludzie	 zagubieni,	 przy	 któ-
rych	 w	 bezinteresowny	 sposób	
stajemy	 i	 pomagamy	 siostrom	 
i	braciom	wrócić	do	godnego	ży-
cia	–	do	prawdziwego	szczęścia	
ich	osobistego	oraz	ich	rodzin.
	 A	 także	 przy	 tylu	 innych	
polskich	 parafiach	 odnajdują	
schronienie	 rozmaite	 organiza-
cje	trzeźwościowe,	wśród	których	
najczęściej	wyliczyć	trzeba	Grupy	

Kościół bez granic...
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AA,	 czy	 Al.-Anon,	 które	 zawsze	
odnajdują	ze	strony	Kościoła	zro-
zumienie	 i	 bezinteresowną,	 kon-
kretną	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	zagu-
biony,	a	który	pragnie	zbudować	
w	 życiu	 swoim	 dobro.	 Dopiero	
potem,	jeśli	uzależniony	ma	taką	
wolę,	 Kościół	 zawsze	 otwiera	
swój	 skarbiec,	 którym	hojnie	ob-
darowuje	 człowieka	 pragnącego	
się	odnowić,	czy	na	nowo	odleźć	
swoją	wiarę.
	 Na	 początku	 Wielkiego	
Postu,	 w	 Tygodniu	 Trzeźwości,	
zostałem	 poproszony	 przez	 ks.	
Proboszcza	 Marcina	 Węcław-
skiego,	by	na	Poznańskiej	Wildzie	
przeprowadzić	trzeźwościowe	re-
kolekcje.	Byłem	zdumiony	posta-
wą	 dojrzałego	 i	 pełnego	 miłości	
kapłana,	 który	wie,	 jakie	 są	 pro-
blemy	 jego	 parafian,	 i	 który	 wie	 
o	wielkim	problemie	alkoholowe-
go	 dramatu	 tylu	 mieszkających	
tam	 rodzin.	 On	 wszystko	 czyni,	
aby	 ci	 ludzie	 nie	 zatracili	 się	 do	
końca,	 aby	 mieli	 możliwość	 od-
nalezienia	 miejsca,	 gdzie	 moż-
na	 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,	 bli-
skich	i	przyjaciół	osób	uzależnio-
nych.	Czyni	to	Ksiądz	Proboszcz	
w	sposób	zupełnie	bezinteresow-
ny,	udostępniając	potrzebującym	
pomieszczenia	 parafialne.	 I	 tylu	
jest	 w	 Polsce	 kapłanów,	 którzy	

tak	 samo	 czynią	 –	 otwierają	 się	
na	 uzależnionych	 i	współuzależ-
nionych,	 a	 także	 na	 różnego	 ro-
dzaju	 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	dzi-
siejszego	 Jego	 zastępcy,	 Papie-
ża	 Franciszka,	 także	 we	 współ-
czesnych	 czasach	 od	 człowieka	
nigdy	nie	odstępuje.
	 W	tym	artykule	o	tym	piszę,	
aby	też	dać	w	jakiś	sposób	odpo-
wiedź	 jednemu	 z	 przedstawicieli	
IPN,	Panu	Waldemarowi	Handke,	
który	powiedział:	Proszę księdza, 
tyle macie pięknych z przeszłości 
i teraźniejszości kart najpiękniej-
szej 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	 chwa-
lić	 dobrem,	 które	 Kościół	 czyni,	
bo słudzy nieużyteczni jesteśmy 
i czynimy to, co do nas należy. 
Ale	 też	 dla	 ukazania	 prawdzi-
wego	obrazu	Kościoła	 z	 pokorą,	
zwłaszcza	przeżywając	swoje	do-
świadczenie	 służby	 człowiekowi	
uzależnionemu	nie	tylko	od	alko-
holu,	o	tym	tu	piszę,	aby	Czcigod-
nym	Czytelnikom	dać	chociaż	tro-
chę	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	Pa-
weł	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	potrzebu-
jących.	Niech	w	tym	szlachetnym	
dziele	 wspiera	 nas	 bł.	 Edmund	
Bojanowski,	 zwłaszcza	 teraz,	 

kiedy	 jest	 Rok	 Jubileuszu	 200-
lecia	 jego	 urodzin,	 który	 jako	
świecki	 katolik	 potrzebującego	
człowieka	 nigdy	 nie	 ominął	 i	 za-
łożył	 Zgromadzenie	 zakonne	
Sióstr,	 którym	 pokazuje,	 że	 Ko-
ściół	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.
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Łukasz Stefaniak   

MIŁOŚć? 
TO TYLKO SŁOWO...

 Miłość	to	pojęcie,	które	na	
przestrzeni	wieków	było	i	jest	od-
mieniane	w	różnych	konotacjach.	
Piewcami	miłości	byli:	pisarze	na-
tchnieni	 (św.	 Paweł),	 poeci	 (Pe-
trarka,	 Boccaccio),	 malarze	 (Ty-
cjan,	 Rembrandt),	 autorzy	 sztuk	
teatralnych	 i	filmowych.	Również	
dzisiejsi	 autorzy	 motyw	 miłości	
wykorzystują	 w	 swej	 twórczości.	
Zdaje	się	jednak,	iż	miłość	współ-
cześnie	 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	 obec-
nie	 zagubiona.	 Przez	 wielu	 nie-
stety	–	zapomniana.	Wiele	osób,	
wykazując	 się	 ignorancją,	 nie	
zdaje	sobie	sprawy	z	tego,	że	mi-
łość	 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,	 konflik-
tach	 zbrojnych,	 czy	 też	 koryfe-
uszach	uprawiających	pseudopo-
litykę.	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?	

Spontaniczn ie 	 można	
stwierdzić,	 bo	 tak	 jest	 prościej.	
Życie	 według	 schematów	 i	 nie	
zgłębianie	 istoty,	 nie	 rodzi	 rozte-
rek.	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	potrze-
ba	prawdziwych	mistrzów	i	auto-
rytetów,	 którzy	 wskażą	 właściwy	
kierunek.	Zarówno	dla	dzieci,	wy-
ruszających	 w	 swoją	 drogę,	 jak	
też	dla	dorosłych.	Dla	wszystkich	
latarnią	na	szlaku	życia,	jest	bło-
gosławiony	 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	 powi-
nien	 odkrywać	 to,	 co	 jest	 dobre	
i	 zgodne	 z	 prawdą.	 O	 ważności	
tego	okresu	wiedzieli	już	starożyt-
ni,	o	czym	świadczą	m.in.	dzieła	
Platona	 i	 Arystotelesa.	 Również	
w	czasach	nowożytnych,	 zagad-
nienie	 to	 było	 zgłębiane	 przez	
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myślicieli,	tj.	Rousseau,	Oberlina,	
Pestolazziego,	Froebela,	Chima-
niego,	Wilderspina.	 Poglądy	 wy-
mienionych	 były	 znane	 urodzo-
nemu	przed	dwustu	laty	w	Grabo-
nogu	 błogosławionemu	 Edmun-
dowi	 Bojanowskiemu.	 O	 randze	
metody	wychowawczej,	 którą	on	
zaproponował,	 świadczy	 fakt,	 że	

jest	 ona	 skutecznym	 panaceum	
na	 pseudoteorie,	 dotyczące	 wy-
chowania	 człowieka,	 lansowane	
w	XX	wieku	i	obecnie.	Owe	błęd-
ne	postrzeganie	człowieka	wyra-
ża	się	m.in.	w	fałszywie	rozumia-
nym	 pojęciu	 autonomii,	 w	 myśl	
którego	młody	człowiek	powinien	
rozwijać	 się	 sam	 bez	 wpływu	 

BŁ. EDMUNDZIE, PATRONIE WIERNYCH ŚWIECKICH 
MÓDL SIĘ ZA NAMI!
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innych	–	osoby	trzecie	mogą	tylko	
obserwować,	ale	nie	oddziaływać	
oraz	 w	 gloryfikowaniu	 relatywi-
zmu	w	procesie	wychowawczym,	
według	którego	niczego	nie	uzna-
je	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	Boja-
nowski	w	XIX	w.	proponował	wy-
chowanie	 w	 duchu,	 który	 Sobór	
Watykański	 II,	 zdefiniował	 jako	
„odnalezienie	integralnej	wartości	
osoby	 ludzkiej	 i	 dobroci	 życia”.	
Tak	 pojęte	 integralne	 wychowa-
nie	ma	poczwórny	wymiar:	ludzki,	
duchowy,	intelektualny	i	zawodo-
wy.	 Zatem	 jakie	 są	 płaszczyzny	
integralnego	rozwoju	człowieka?	

Po	 pierwsze	 w	 młodym	
człowieku	 należy	 ukształtować	
sprawności	moralne,	należy	ufor-
mować	aparat	poznawczy	 i	 inte-
lektualny	 oraz	 sferę	 wolitywną	
w	 taki	 sposób,	 by	 podążając	 za	
głosem	własnego	sumienia	(osta-
teczna	 norma	moralności),	mógł	
wydawać	sądy	normatywne,	czy-
li	stwierdzać,	co	 jest	dobre,	a	co	
złe.	 Po	 drugie	 trzeba	 otworzyć	
przed	 adeptem	perspektywę	 po-
nadmaterialną,	 oderwać	 go	 od	
tego,	 co	 tu	 i	 teraz	 (immanencja)	
i	 skierować	 go	 ponad	 to,	 co	 do-
świadczalne	 (co	 da	 się	 skonsu-
mować,	 zmierzyć),	 czyli	 ukazać	
mu	perspektywę	 transcendental-
ną	(duchową).	

Po	 trzecie	 należy	 właści-
wie	 wykształcić	 zdolności	 inte-
lektualne.	 Czyli	 mówiąc	 inaczej,	
przygotować	 do	 krytycznego	
myślenia,	 by	 człowiek	 nie	 od-
bierał	 tylko	 tego,	co	 jest	mu	mó-
wione	 i	 pokazywane	 –	 jako	 rze-
komo	 prawdziwe,	 tylko	 by	 sam	
posiadał	 zdolności	 postrzegania	 
i	oddzielania,	tego	co	prawdziwe	
od	tego	co	fałszywe.	W	osiągnię-
ciu	 zdolności	 oceniania	 (atry-
bucja),	 nieodzowna	 jest	 wiedza	 
o	przeszłości,	o	doświadczeniach	
i	 błędach	popełnionych	w	minio-
nych	latach,	po	to,	by	ich	nie	po-
wielać.	Dlatego	też,	tak	istotne	jest	
obiektywne	kształcenie	historycz-
ne.	Ostatnim	etapem	i	najniższym	 
w	 hierarchii	 integralnej	 forma-
cji,	 jest	 przyuczenie	 zawodowe.	
Spośród	 wszystkich	 faz	 formo-
wania,	 jest	 ono	 najłatwiejsze	 do	
wyuczenia,	chociaż	często	niesie	
ze	sobą	trudności	z	uwagi	na	wy-
soką	specjalizację	danej	dziedzi-
ny.	 Jednak	 wcześniejsze,	 bądź	
późniejsze	opanowanie	praw	(in-
strukcji,	 wytycznych)	 czyni	 czło-
wieka	w	danej	sferze	zawodowej	
specjalistą.
	 Cóż	powiedzieć	dziś,	kiedy	
wykształceni	głównie	w	obszarze	
zawodowym,	stają	się	autoryteta-
mi.	 Wiadomo	 zawód,	 zwłaszcza	
dobry	 zawód	 gwarantuje	 dobra	
materialne.	 Ale	 u	 myślących	 ro-
dzi	się	pytanie,	czy	taki	wyłącznie	
absolwent	 kształcenia	 zawodo-
wego,	 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.	 Błogosławio-
ny	 Edmund	 Bojanowski	 wcielał	
w	 życie	 takie	 ideały	 jak	 wycho-
wanie	do	prawdziwej	miłości,	po-
przez	 autentyczne	 uczestnictwo	
w	życiu	Kościoła,	poprzez	dziele-
nie	się	dobrami	 i	pomoc	bliźnim.	
Te	 priorytety	 powinny	 stanowić	
według	 niego	 clou wychowania 
młodego	 człowieka.	 W	 tym	 wy-
chowaniu	 najważniejszą	 forma-
cją	–	była	 formacja	ducha!	Dzie-
cięce	zabawy	według	niego	miały	
kształtować	 osobowość.	 Uczo-
no	 więc	 dzieci,	 iż	 od	 człowieka	
nie	 wszystko	 zależy,	 iż	 jest	 Bóg	 
i	Święci.	Ponadto	kształcenie	we-
dług	 bł.	 Bojanowskiego	 powinno	
być	w	harmonii	 z	 naturą	–	 którą	
wyrażają	 –	 pory	 roku.	Chciał	 on	
uformować	umysły	dzieci,	by	były	
otwarte	na	prawdę,	dążyły	ku	do-
bru	 i	 pożądały	 piękna,	 którego	
epicentrum	stanowi	miłość.
	 Pamiętajmy	 iż	 miłość,	 jak	
uczył	 błogosławiony	 Edmund,	 to	
najwyższe	dobro.	O	tym	wiedzie-
li	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 poko-
ju, 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 bez-
pieczeństwo i nie ulegnie niczyjej 
groźbie. Miłość tworzy prawa, 
włada państwami, urządza mia-
sta, wiedzie stany Rzeczypospoli-
tej ku najlepszemu końcowi, a kto 
nią pogardzi, ten wszystko utraci. 
Dlatego też my wszyscy zebra-
ni, prałaci, rycerstwo i szlachta, 
chcąc spocząć pod puklerzem 
miłości i przejęci pobożnym ku 
niej uczuciem, niniejszym doku-
mentem stwierdzamy, że łączymy 
i wiążemy nasze domy i pokole-
nia, 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	 dro-
gowskazem	 niech	 będzie	 –	 bło-
gosławiony	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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2014 ROK TO NOWE 
REWOLUCYJNE PRZEPISY W PODATKACH

Elżbieta Fekecz

 No	cóż,	muszę	przyznać,	że	
Ministerstwo	Finansów	nas	nie	 roz-
pieszcza,	bowiem	po	wprowadzeniu	
bardzo	 ważnych	 zmian	 w	 przepi-
sach,	jakie	miały	miejsce	w	ubiegłym	
roku	 (myślę	 tu	 o	 korekcie	 kosztów,	
korekcie	 płatności	 w	 deklaracjach	
VAT	 i	odwrotnym	obciążeniu)	wpro-
wadziło	w	tym	roku:
1/	od	1	stycznia	bardzo	istotne	zmia-
ny	w	podatku	VAT	w	zakresie	ustale-
nia	terminów	powstawania	obowiąz-
ku	 podatkowego	 (zasady	 ogólne	 
i	szczególne)
2/	 od	 1	 kwietnia	 zmiany	 dotyczące	
rozliczania	samochodu	w	firmie	(do-
tyczą	one	zarówno	podatku	VAT	jak	 
i	podatku	dochodowego).

ZMIANY W ZAKRESIE USTALENIA 
OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

a) Ogólne zasady powstania obo-
wiązku podatkowego

Od	nowego	roku	weszły	w	ży-
cie	przepisy	nowego	art.19a	ustawy	
o	VAT,	na	podstawie	którego	należy	
poprawnie	ustalać	moment	powsta-
nia	 obowiązku	 podatkowego,	 który	
od	 1	 stycznia	 2014	 roku	 powstaje	 
z	chwilą	dokonania dostawy towa-
rów lub wykonania usługi.	 Doko-
nanie	 dostawy	 towarów	 następuje	
z	 chwilą	 przeniesienia prawa do 
rozporządzania nimi tak, jak wła-
ściciel.	Możemy	mieć	do	czynienia	
z	następującymi	sytuacjami:
1.	 Towar	 jest	 wydany	 bezpośred-
nio	 kontrahentowi	 –	 (nabywcy	 lub	
osobie	 przez	 niego	 wskazanej)	 to	 
w	 takiej	 sytuacji	 dostawa	następuje	 
z chwilą wydania towaru.

2.	 Dostawca	 dostarcza	 towar	 kon-
trahentowi	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	usta-
lonym	 przez	 nabywcę	 miejscu,	 to	 
w	 takiej	 sytuacji	 dostawa	 nastę-
puje	 w	 momencie	 pozostawienia 
do dyspozycji nabywcy towaru  
w uzgodniony wcześniej sposób. 
4.	 Towar	 może	 być	 wysłany	 przez	
dostawcę	nabywcy	poprzez	pośred-
nika,	to	w	takiej	sytuacji	dostawa	ma	
miejsce w momencie przekazania 
towaru pośrednikowi,	 który	 zobo-
wiązał	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	 kupują-
cy	 nie	 ustalili	 miejsca	 dokonania	
dostawy	 a	 więc	 również	 momentu	
jej	 dokonania,	 to	 moment	 powsta-
nia	 obowiązku	 podatkowego	 regu-
luje	 Kodeks	 Cywilny	 (art.	 454	 par.	 
1	i	2	czyli	miejsce	zamieszkania	lub	 
siedziby).	
	 Może	 zaistnieć	 taka	 sytu-
acja,	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	termi-
nów	płatności,	przyjmuje	się	za	wy-
konaną	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	podle-
gały	 one	 zasadom	 szczególnym).	
Tak	jest	w	przypadku:

dostawy	 lokali	 i	 budynków	•	
tzn.	 obowiązek	 podatkowy	
powstanie	 z	 chwilą	 dokona-
nia	dostawy	budynków	i	loka-
li,	czyli	z	chwilą	przeniesienia	
rozporządzania	nimi	jak	wła-
ściciel,

usługi	 transportu	 tzn.	 obo-•	
wiązek	 podatkowy	 będzie	
powstawał	z	chwilą	wykona-
nia	usługi,

usługi	 spedycyjne	 i	 przeła-•	
dunkowe	tzn.	obowiązek	po-
datkowy	 powstanie	 z	 chwilą	
wykonania	usługi,

dostawa	 wysyłkowa	 za	 zali-•	
czeniem	 pocztowym,	 zapła-
ta	 jest	 przy	 odbiorze	 towaru	
tzn.	 obowiązek	 podatkowy	
powstanie	 z	 chwilą	 dokona-
nia	 dostawy	 i	 przeniesienia	
rozporządzania	nim,	jak	wła-
ściciel.	

b) Szczególne momenty powsta-
nia obowiązku podatkowego
	 Szczególny	moment	powsta-
nia	obowiązku	podatkowego	będzie	
związany	z:
-	otrzymaniem	zapłaty	lub	jej	części	
(np.	komis,	świadczenia	usług	zwol-
nionych	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	

obowiązku	 podatkowego	 dla	 zali-
czek	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	 kontra-
hentami	umów.	W	związku	z	tym	na-
leży	bardzo	dokładnie	zapoznać	się	
z	tymi	umowami	i	sprawdzić	podane	
w	nich	szczegóły	dostawy:
-	 kiedy	 następuje	 wydanie	 towaru	 
i	 co	za	 tym	 idzie	przeniesienie	wła-
sności	towaru	na	nabywcę,	
-	kiedy	strony	umowy	uznają	tę	usłu-
gę	za	wykonaną,	
-	 warto	 również	 w	 umowie	 ustalić	
zasadę	 liczenia	 terminu	 płatności	
od	daty	dokonania	dostawy	towarów	
lub	wykonania	usługi.
	 Podatnicy	 analizując	 doku-
menty	księgowe	w	swojej	firmie	powin-
ni	ustalić	kiedy	powstanie	u	nich	obo-
wiązek	podatkowy,	ale	również	kiedy	
powstanie	taki	obowiązek	w	przypad-
ku	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	odli-
czenia	naliczonego	podatku	VAT.	
	 Pamiętajmy,	 że	 faktura	 po-
zostaje	 jedynym	 dokumentem	 na	
podstawie,	 którego	 nabywca	 ma	
możliwość	 odliczenia	 tego	 podat-
ku.	 W	 związku	 ze	 zmianą	 prze-
pisów,	 w	 tym	 roku	 faktury	 będą	
wystawiane	 i	 dostarczane	 nabyw-
cy	 w	 tym	 samym	 okresie	 rozlicze-
niowym,	 w	 którym	 powstaje	 obo-
wiązek	 podatkowy	 u	 sprzedawcy.	
Dzięki	 temu	 w	 tym	 samym	 okresie	 
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rozliczeniowym	sprzedawca	wykaże	
podatek	 należny,	 a	 nabywca	 poda-
tek	 naliczony.	 Jeśli	 faktura	 będzie	 
wystawiona	 później	 to	 nabywca	
później	 będzie	 mógł	 ten	 podatek	
odliczyć,	 a	 sprzedawca	będzie	mu-
siał	wykazać	ten	podatek	w	miesią-
cu	 dokonania	 dostawy	 i	 wykonania	
usługi.	 Jeśli	 podatnik	 nie	 skorzysta	 
z	 odliczenia	 podatku	 w	 rozliczeniu	
za	dany	okres	 rozliczeniowy,	 to	bę-
dzie	 mógł	 dokonać	 tego	 odliczenia	
w	deklaracji	za	jeden	z	dwóch	kolej-
nych	okresów	rozliczeniowych	(mie-
sięcy	 lub	kwartałów)	 tak	 jak	 to	było	 
w	poprzednim	stanie	prawnym.
	 Od	 1	 stycznia	 2014	 roku	
zmieniły	 się	 terminy	 na	 wystawie-
nie	 faktur,	bowiem	wydłużono	 je	do	
15	dnia	miesiąca	następującego	po	
miesiącu,	w	którym	dokonano	dosta-
wy,	wykonano	usługę	lub	otrzymano	
zaliczkę.	 Można	 również	 wystawić	
fakturę	 przed	 wykonaniem	 poda-
nych	wyżej	czynności	nie	wcześniej	
jednak	niż	30	dni	przed	ich	wykona-
niem.	Dlatego	w	tej	chwili	nie	trzeba	
już	zwracać	uwagi	na	datę	wystawie-
nia	faktury,	tylko	na	datę sprzedaży. 
Właśnie ona będzie decydowała  
o momencie powstania obowiązku 
podatkowego dla dostawcy i na-
bywcy.	Rejestry VAT należy spo-
rządzać 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 ROZLICZA-
NIA SAMOCHODU W FIRMIE

Od	 1	 kwietnia	 br.	 wchodzi	 
w	życie	druga	już	w	tym	roku	nowe-
lizacja	ustawy	o	VAT,	która	jest	efek-
tem	 uzyskania	 przez	 Polskę	 zgody	

Rady	Unii	Europejskiej	 na	wprowa-
dzenie	kolejnych	ograniczeń	w	odli-
czaniu	VAT	od	samochodów	i	paliwa	
(będzie	 tę	 kwestię	 regulował	 zno-
welizowany	art.	86a	ustawy	o	VAT).	
Ustawodawca	 chce	 w	 ten	 sposób	
kompleksowo	 uregulować	 zasady	
odliczania	i	rozliczania	wydatków	po-
noszonych na samochody osobowe 
i	 inne	pojazdy	o	dopuszczalnej	ma-
sie	całkowitej	do	3,5	 t.	Dla	dokony-
wania	tych	odliczeń	nie	będzie	miało	
znaczenia	czy	jest	to	samochód	oso-
bowy	 czy	 ciężarowy.	 Istotny	 będzie	
jedynie	 zakres	 wykorzystania	 tych	
pojazdów	 samochodowych	 w	 dzia-
łalności	 gospodarczej.	 Od	 1	 kwiet-
nia	 br.	 pojawia	 się	 nowa	 definicja	
pojazdu	 samochodowego,	 która	 na	
potrzeby	 VAT	 uznaje	 każdy	 pojazd	
silnikowy	 (z	 wyjątkiem	 motoroweru	
i	pojazdu	szynowego),	którego	kon-
strukcja	 umożliwia	 jazdę	 z	 prędko-
ścią	 25	 km/h	 inny	 niż	 ciągnik	 rolni-
czy,	 a	 którego	 dopuszczalna	 masa	
całkowita	 nie	 przekracza	 3,5	 t.	 Tak	
więc	ograniczenia	w	odliczeniu	VAT	
dotyczą	 pojazdów	 samochodowych	
w	rozumieniu	przepisów	o	ruchu	dro-
gowym	o	 dopuszczalnej	masie	 cał-
kowitej	nieprzekraczającej	3,5	t	(art.	
2	pkt.	34	dodany	od	1	kwietnia	br.	do	
ustawy	o	VAT).	Ograniczenie	podat-
ku	naliczonego	będzie	dotyczyło	już	
nie	tylko	nabycia	tych	pojazdów,	ale	
również	 wszelkich	 wydatków	 zwią-
zanych	z	pojazdami	samochodowy-
mi.	Należy	zwrócić	uwagę	na	to,	że	
ograniczeniem	podatku	naliczonego	
będą	objęte	wydatki	związane	z	po-
jazdami,	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,	 korzysta-
nie	z	parkingów,	autostrad	itd.).
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Według nowych przepisów pojaz-
dy samochodowe będą się dzielić 
na dwie grupy:

pojazdy	 samochodowe	•	
uprawniające	do	pełnego	od-
liczenia	VAT,	czyli	takie,	które	
będą	wykorzystywane	w	100	
%	 w	 działalności	 gospodar-
czej	 podatnika,	 również	 sa-
mochody	osobowe,

pojazdy	 samochodowe	•	
uprawniające	 do	 częściowe-
go	odliczenia	VAT.

	 Dokonanie	 pełnego	 odlicze-
nia	 VAT	 od	 pojazdów	 samochodo-
wych	od	1	kwietnia	br.	będzie	moż-
liwe	 tylko	 i	wyłącznie	 po	 spełnieniu	
przez	 podatnika	 następujących	wa-
runków:
-	 Pojazd	 samochodowy	 będzie	 wy-
korzystywany	 tylko	 w	 prowadzonej	
przez	podatnika	działalności	gospo-
darczej.
-	 Podatnik	 będzie	 zobowiązany	 do	
złożenia	w	Urzędzie	Skarbowym	in-
formacji	na	druku	VAT	–	26	o	pojaz-
dach	 samochodowych,	 które	 będą	
wykorzystywane	tylko	w	działalności	
gospodarczej.	W	informacji	tej	należy	
podać	 oprócz	 danych	 konkretnego	
samochodu	 również	 datę	 poniesie-
nia	pierwszego	wydatku	związanego	
z	tym	samochodem.	Ostatnia	rubry-
ka	to	informacja	o	zmianie	wykorzy-
stania	pojazdu	samochodowego.
-	 Podatnik	 będzie	 zobligowany	 do	
prowadzenia	 szczegółowej	 ewiden-
cji	przebiegu	pojazdu.	Należy	w	niej	
podać	 numer	 rejestracyjny	 pojaz-
du,	 dzień	 rozpoczęcia	 i	 zakończe-
nia	 prowadzenia	 ewidencji,	 należy	
również	 wpisywać	 stan	 licznika	 na	
dzień	rozpoczęcia	prowadzenia	ewi-
dencji,	 na	 koniec	 każdego	 okresu	
rozliczeniowego	 i	 na	 dzień	ewentu-
alnego	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	 wte-
dy	 udowodnić,	 że	 samochód	 był	
wykorzystany	 tylko	 do	 działalności	
gospodarczej	 podatnika.	 Jeśli	 ktoś	
będzie	chciał	wpisywać	na	przykład	
stan	licznika	tylko	na	początku	i	koń-
cu	miesiąca,	to	może	mieć	problem	 
w	 szczegółowym	 rozliczeniu	 prze-
jechanych	 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	 ab-
solutnie	wszystkie	przejazdy.	
-	Wprawdzie	przepisy	o	tym	nie	mó-
wią	wprost,	ale	warto	zastanowić	się	
nad	przygotowaniem	przez	podatni-
ka	 w	 formie	 papierowej,	 wewnętrz-
nego	 regulaminu	 informującego	 
o	 sposobie	 wykorzystania	 samo-
chodu	 tylko	 dla	 celów	 prowadzonej	
działalności.	 Jeśli	 Urząd	 Skarbowy	
chciałby	 zakwestionować	 ponoszo-
ne	z	tego	tytułu	koszty,	to	wtedy	taki	
dokument	 podpisany	 przez	 praco-
dawcę,	 jak	 i	 pracowników,	 mógłby	
stanowić	poważny	dowód	świadczą-
cy	o	prawidłowym	rozliczaniu	podat-
ku	VAT.
-	Pełne	odliczenie	VAT	będzie	 rów-
nież	 możliwe	 od	 pojazdów,	 które	
będą	 konstrukcyjnie	 przeznaczone	
do	 przewozu	 co	 najmniej	 10	 osób	
łącznie	z	kierowcą,	jeżeli	z	dokumen-
tów	wydanych	na	podstawie	przepi-
sów	o	ruchu	drogowym	wynika	takie	
przeznaczenie.
-	Pełne	odliczenie	VAT	będzie	przy-
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sługiwało	podatnikowi	również	wtedy	
jeśli	w	swojej	działalności	będzie	po-
siadał	 pojazdy,	 których	 konstrukcja	
wyklucza	 możliwość	 wykorzystania	
ich	do	innych	celów.	Są	to:
a)	 pojazdy	 samochodowe	 inne	 niż	
osobowe,	które	mają	jeden	rząd	sie-
dzeń,	 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	 prze-
wozu	ładunków,
c)	pojazdy	specjalne.
UWAGA!	 W	 przypadku	 pojazdów	
opisanych	 pod	 literą	 a	 i	 b	 będzie	
konieczne	 przeprowadzenie	 dodat-
kowego	 badania	 technicznego	 nie	
później	niż	przed	upływem	3	miesię-
cy	od	dnia	wejścia	w	życie	noweliza-
cji	ustawy	o	VAT,	czyli	przed	1	lipca	
2014	 roku.	 Jeśli	 zaś	przed	 tym	 ter-
minem	pojazd	 ten	ma	być	sprzeda-
ny,	to	badanie	to	bezwzględnie	musi	
być	wykonane	nie	później	niż	przed	
dniem	sprzedaży.
-	pełne	odliczenie	VAT	będzie	możli-
we	dla	pojazdów,	których	nie	może-
my	zaliczyć	do	pojazdów	samocho-
dowych	jak	również	takich	,	których	
dopuszczalna	masa	całkowita	prze-
kracza	3,5	t.

Jeśli pojazdy samochodo-
we będą wykorzystywane tylko 
do prowadzonej przez podatnika 
działalności i będą spełnione wy-
żej podane warunki, to wtedy po-
datnik będzie mógł odliczyć VAT 
w 100% od nabytych po 1 kwietnia 
2014 roku pojazdów samochodo-
wych, jak również od wydatków 
związanych z ich eksploatacją i co 
najważniejsze również od paliwa.

Osoby,	 które	 będą	 odlicza-
ły	 100%	 podatku	 VAT	 od	 faktur	 na	
paliwo	 i	 eksploatację,	 a	 nie	 złożyły	 
w	swoim	Urzędzie	Skarbowym	infor-
macji	VAT	–	26	w	terminie	7	dni	od	
poniesienia	pierwszego	wydatku	na	
ten	pojazd	po	1	kwietnia	2014	roku,	
mogą	 być	 w	 takiej	 sytuacji	 pocią-
gnięte	 do	 odpowiedzialności	 karnej	
skarbowej	(art.	56a	par.	1	i	2	Kodek-
su	karnego	skarbowego).
	 Drugą	 grupę	 pojazdów	 sa-
mochodowych	 stanowią	 pojazdy	
uprawniające	 do	 częściowego	 odli-
czenia	VAT	w	wysokości	 50%,	 jeśli	
pojazdy	 są	wykorzystywane	 zarów-
no	do	działalności	gospodarczej	 jak	
również	 do	 celów	 prywatnych	 po-
datnika.	W	takiej	sytuacji	mówi	się	o	
mieszanym sposobie wykorzysta-
nia pojazdów samochodowych.	 
	 W	takich	przypadkach	podat-
nicy	 kupując	 nowe	 samochody	 nie	
będą	 ograniczeni	 żadnym	 limitem	
kwotowym,	tak	jak	to	było	do	31	mar-
ca	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	 podat-
ników	 nabywających	 drogie	 samo-
chody.	 Może	 się	 bowiem	 okazać,	
że	 mimo	 iż	 odliczą	 tylko	 50%	 VAT	
naliczonego,	odliczenie	to	ze	wzglę-
du	na	brak	limitu	kwotowego	będzie	
wyższe,	niż	gdyby	dokonali	go	przed	
1	kwietnia	br.	

Niestety wbrew wcześniej-
szym zapowiedziom, przedsię-
biorcy nie będą mogli odliczyć po-
datku VAT naliczonego w kwocie 
50% od faktur na paliwo, ponieważ 
ograniczenie to będzie obowiązy-
wało 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	montowa-
nych	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	wyłącz-
nie	do	prowadzonej	przez	podatnika	
działalności	gospodarczej.	W	takich	
sytuacjach	 podatnicy	 wykorzystują-
cy	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.	Ogra-
niczenia	dotyczące	pojazdów	samo-
chodowych	 nieuprawniających	 do	
pełnych	 odliczeń	 są	 zupełnie	 inne	
od	 przepisów,	 które	 obowiązywały	
do	31	marca	2014	roku.

Zmianie	ulega	również	sprze-
daż	samochodu	firmowego,	bowiem	
po	1	kwietnia	2014	 roku	nie	będzie	
już	 zwolnienia	 z	 podatku,	 a	 zastą-
pi	 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	 przeło-
żenia,	 również	 od	 1	 kwietnia	 2014	
roku,	 zmienionych	przepisów	w	po-
datku	 VAT	 na	 podatek	 dochodowy.	
Uzależnienie	 prawa	 do	 odliczania	
VAT	 od	 sposobu	 używania	 samo-
chodu	wykorzystywanego	w	działal-
ności	gospodarczej,	oraz	powstanie	
obowiązku	 złożenia	 informacji	 VAT	
–	 26	w	Urzędzie	Skarbowym	o	 sa-
mochodach,	które	będą	wykorzysty-
wane	 tylko	 do	 celów	 prowadzonej	
działalności	 gospodarczej,	 może	
spowodować	 pojawienie	 się	 pro-
blemów	związanych	z	prawidłowym	 

rozliczeniem	 wydatków	 związanych	
z	tymi	samochodami	w	podatku	do-
chodowym.	Może	się	zdarzyć,	że	or-
gany	podatkowe	będą	kwestionowa-
ły	zasadność	zaliczania	w	kosztach	
uzyskania	przychodu	100	%	amorty-
zacji,	jak	również	eksploatacji	takie-
go	pojazdu	samochodowego,	skoro	 
w	podatku	VAT	zdecydowaliśmy	się	
dobrowolnie	odliczać	tylko	50	%	VAT	
naliczonego,	bowiem	w	działalności	
wykorzystujemy	 samochód	 w	 spo-
sób	 „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	rów-
nież	 taka	sytuacja,	 że	podatnik	wy-
korzystuje	pojazd	samochodowy	tyl-
ko	i	wyłącznie	do	prowadzonej	przez	
siebie	 działalności	 gospodarczej.	 
W	 związku	 z	 tym,	 że	 prowadzenie	
ewidencji	przebiegu	pojazdu	jest	do-
syć	kłopotliwe	i	czasochłonne,	to	po-
datnik	mógł	całkiem	świadomie	zre-
zygnować	z	możliwości	pełnego	od-
liczenia	VAT	od	wydatków	ponoszo-
nych	 na	 ten	 pojazd	 samochodowy.	 
	 W	takim	przypadku	podatnicy	 
powinni	 mieć	 możliwość	 do	 pełne-
go	zaliczenia	odpisów	amortyzacyj-
nych,	oraz	innych	wydatków	eksplo-
atacyjnych	 do	 kosztów	 uzyskania	
przychodów	w	pełnej	wysokości	 na	
podstawie	 otrzymanych	 faktur.	 Je-
śli	 zaś	 podatnik	 faktycznie	 wyko-
rzystuje	 pojazd	 samochodowy	 do	
działalności	 „mieszanej”,	 to	w	 takiej	
sytuacji	powinien	ograniczyć	koszty	
uzyskania	 przychodu	 od	 wydatków	
ponoszonych	 na	 ten	 pojazd.	 My-
ślę	 tu	 o	 fakturach	 na	 paliwo,	 eks-
ploatację	 samochodu,	 przejazdy	
autostradą,	 bilety	 parkingowe.	 Je-
śli	 tak	 będziemy	 księgować	 swoje	 
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koszty	to	naturalnie	musimy	liczyć	się	 
z	 większymi	 podatkami,	 które	 bę-
dziemy	płacić	od	kwietnia	2014	roku.	
Dotyczy	to	zarówno	podatku	VAT	jak	 
i	 podatku	 dochodowego.	 Ale	 
wydaje	mi	 się,	 że	 nie	możemy	 po-
stąpić	 inaczej.	Ponieważ	 ta	kwestia	
budzi	 duże	 wątpliwości,	 to	 tak,	 jak	 
w	roku	ubiegłym,	tak	i	teraz	musimy	
poczekać	 na	 wyjaśnienia	 Minister-
stwa	 Finansów	 czy	 zmiana	 ustawy	 
o	VAT	ma	wpływ	na	podatek	docho-
dowy	(PIT	i	CIT).

Przy	opracowaniu	 tego	artykułu	ko-
rzystałam	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

ŚWIĘTA GÓRA  
27 IV 2014 

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
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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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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 

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

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM  REKOLEKCYJNY

SERDECzNIE  zapRaSza
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Ewa Rymarczyk

Składniki

Wykonanie
Karkówkę zalać maślanką tak, aby cała była przykryta i wsta-
wić do lodówki na minimum 24 godziny (może być dłużej, na-
wet trzy dni). Wyjąć z maślanki, lekko opłukać wysuszyć, po-
solić, popieprzyć, posypać majerankiem, obrumienić na oliwie  
z wszystkich stron, dodać poszatkowaną cebulę i pokrojone na 
pół suszone śliwki, łyżeczkę miodu, podlać alkoholem. Na malut-
kim ogniu dusić pod przykryciem, aż zmięknie (w razie potrze-
by 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, przy-
brać 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 wszyst-
kie surówki, a także buraczki na ostro i czerwona kapusta.

KarKówKa 
w sosie śliwkowym 

Smacznego!

• 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

ROZMAITOŚCI
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ZAPRASZAMY


