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Od Redakcji

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

 W ostatnich tygodniach przeżywaliśmy wielkie wydarzenia 
w życiu Kościoła i naszej Ojczyzny. 27 kwietnia Ojciec Święty 
Franciszek wyniósł do chwały ołtarzy dwóch wielkich papieży: Jana 
XXIII i Jana Pawła II – ogłaszając ich świętymi. Wdzięczni Bogu za to 
historyczne wydarzenie, przekazujemy do Waszych rąk wakacyjne 
wydanie naszego kwartalnika.
 Pierwsze strony poświęcamy wspomnieniom ludzi, którzy 
uczestniczyli w uroczystościach kanonizacyjnych w Rzymie. Część 
z nich brała udział w pielgrzymkach zorganizowanych przez 
biura podróży, inni udali się do Wiecznego Miasta indywidualnie  
w niewielkich grupach – stąd różnorodne relacje.
 Na kolejnych stronach będziemy mogli zapoznać się ze 
sprawozdaniami z wydarzeń, które miały miejsce w naszym 
Sanktuarium w ostatnich tygodniach. Do najważniejszych zaliczyć 
możemy niepowtarzalne spotkanie z Myrną Nazzour – kobietą 
pochodzącą z ogarniętej wojną Syrii, która przez Kościół uważana 
jest za współczesną mistyczkę.
 Wertując kolejne strony zapoznamy się z życiorysami wielkich 
Polaków – Jadwigi Zamoyskiej i o. Jacka Woronieckiego, na których 
postawie możemy wzorować nasz współczesny patriotyzm.
 Dla osób poszukujących wartości w codziennym życiu, 
prezentujemy m.in. świadectwa „młodych” z radosnego spotkania  
w Lednicy, świadectwo rodziny przemienionej pod wpływem 
choroby oraz Pawła, który zawierzając się Bożej Opatrzności wyszedł 
z alkoholizmu.
 Będziemy mogli zapoznać się także z osobą nowowyświęconego 
kapłana Kongregacji Świętogórskiej – ks. Pawłem Ogrodnikiem 
COr.
 Okres wakacyjny zachęca nas do wyjazdów i odpoczynku, 
w czasie którego nie wolno nam zapomnieć o Panu Bogu. Stąd 
polecamy duchowe wydarzenia, które będą miały miejsce w naszym 
Sanktuarium: młodych zapraszamy w lipcu na Dni Młodzieży, 
zainteresowanych duchową stroną życia na Wieczór Modlitwy 
z Mistykami Kościoła – 28 lipca br., sympatyków Sanktuarium 
zachęcamy do udziału w uroczystościach odpustowych 15 sierpnia, 
połączonych z Ogólnopolskim Świętem Chleba, a melomanów, 
tradycyjnie – na przełomie września i października – na kolejny 
Festiwal Muzyki Oratoryjnej.
 Wszystkim Czytelnikom i ich bliskim życzymy udanych, 
bezpiecznych, pełnych wrażeń i przeżytych z Bogiem wakacji.

	 	 	ks.	Michał	Kulig	COr	wraz	z	Zespołem	Redakcyjnym
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Z Ziemi Polskiej do Włoskiej

Kiedy ogłoszono termin kanonizacji Papieża Polaka wszyscy 
ucieszyliśmy się i natychmiast rozpoczęło się planowanie osobistego 
udziału w tej szczególnej uroczystości. Potem w miarę upływającego 
czasu plany ulegały weryfikacji i najbardziej prawdopodobną stała 
się wizja przeżywania wydarzenia przy pomocy transmisji telewi-
zyjnej. 

Jednak Opatrzność chciała inaczej i dlatego w czwartek 24 
maja ruszyliśmy autokarem z „ziemi polskiej do włoskiej”. Za-
trzymaliśmy się w Bardzie Śląskim, żeby poprosić Matkę Bożą  
o opiekę nad pielgrzymami i po noclegu w Czechach nawiedziliśmy 
najbardziej znane austriackie Sanktuarium maryjne – Mariazell. Mie-
liśmy tam odprawić Eucharystię, ale niestety nie pozwolono nam... 
Zwiedziliśmy więc kościół i przepięknie położone miasteczko, a po 
noclegu w okolicy przełęczy Tarvisio, dojechaliśmy do miasta świę-
tych: Franciszka i Klary. Było słoneczne i ciepłe południe, kiedy  
z niemałym trudem znaleźliśmy miejsce do zaparkowania wśród 
mnóstwa innych polskich autokarów.

Odwiedzając już Asyż kilkakrotnie, nigdy jeszcze nie widzia-
łem tam tak wielu ludzi. Przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej – tłum 
ludzi, który powoli wchodził do środka i wypełniał wnętrze. Potem 
w Porciunculi jeszcze ciaśniej, w klasztornych krużgankach jeszcze 
mniej miejsca. Tempo przesuwania się do przodu wyraźnie spadało 
z minuty na minutę. Każdy chciał wszystko zobaczyć. Trudno było 
o atmosferę ciszy i skupienia, chociaż był w tym wszystkim obecny, 
jakiś mistycyzm miejsca. Jeszcze bardziej czuło się go, gdy weszliśmy 
na plac przed Bazyliką Św. Franciszka. Tłum oczekujący na wejście 
do krypty, gdzie znajduje się grobowiec „Biedaczyny z Asyżu”, mie-
szał się z tłumem oczekującym na wejście do kościoła, gdzie miała 
być odprawiana, kolejna w tym dniu, msza dla Polaków. Przy ołta-
rzu spotkali się kapłani z różnych diecezji i zgromadzeń oraz wierni  
z całej Polski. Na koniec zabrzmiał jeden wspólny śpiew – Pan	kie-
dyś	stanął	nad	brzegiem – i już gardło się ściskało na myśl co będzie  
w Rzymie…

Nocleg w okolicach Rzymu okazał się być tak samo pięk-
ny, co odległy (180 km od Wiecznego Miasta). Hotel bardzo dobry, 
pięknie położony w górach, z wszelkimi udogodnieniami, niestety  
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oglądaliśmy go w większości nocą. Dojazd do Rzymu zajmował każ-
dorazowo ok. 3 godzin więc sen w hotelu był krótki, a podróże po 
górskich serpentynach wyjątkowo męczące.

O samej kanonizacji nie będę się rozpisywał ponieważ każdy 
z Czytelników mógł w niej uczestniczyć za pomocą przekazu telewi-
zyjnego, a moje wspomnienia są tak zmęczone jak nogi, na których 
staliśmy od 3.00 w nocy do 13.00, w jednym miejscu, prawie bez 
możliwości poruszenia się.

Następnego dnia – w poniedziałek – już znacznie swobodniej, 
a na pewno bardziej świadomie, uczestniczyliśmy na Placu Świętego 
Piotra we Mszy Świętej dziękczynnej za kanonizację papieży a po-
tem, po nawiedzeniu grobów Świętych Papieży, poszliśmy na spacer 
po Rzymie wciąż jeszcze pełnym polskich flag, słów i Rodaków. 

Potem ruszyliśmy w drogę powrotną. I tu znów czeka-
ły nas niezwykłe miejsca. Najpierw Lanciano – miejsce cudu eu-
charystycznego, który wydarzył się w XII wieku. Doświadcze-
nie niemal mistyczne, a zarazem całkiem realne – klęknąć przed 
monstrancją, w której umieszczone jest Ciało i Krew Pana Je-
zusa. Adoracja samego Boga – Świętość na wyciągniecie ręki. 
Tak przygotowani spojrzeliśmy Bogu w twarz, zatrzymując się  
w Manopello – malutkiej miejscowości, w której znajduje się chusta  
z odbitym na niej obliczem. Tradycja mówi, że jest to materiał, w któ-
ry była zwinięta twarz Jezusa w czasie pogrzebu. Spojrzeliśmy Bogu  
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Papież Franciszek z radością pozdrawia pielgrzymów
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Rafał Nowak

Już po beatyfikacji Jana Pawła II wiedziałem, że udział  
w Kanonizacji będzie dla mnie czystą formalnością. Pozostawała tyl-
ko kwestia ogłoszenia terminu Kanonizacji przez Stolicę Apostolską  
i poszukania odpowiedniej oferty z biur podróży. Na pielgrzym-
kę wybierałem się z córką Wiktorią, mieliśmy jechać pociągiem. 
Cztery dni przed wyjazdem otrzymałem przykrą wiadomość.  

w oczy. I na koniec tego dnia nawiedziliśmy Loreto – Sanktu-
arium Matki Bożej, w którym powstała Litania	Loretańska. Modlitwa  
u Czarnej Madonny i wizyta na cmentarzu polskich żołnierzy, to 
przywilej i obowiązek przybywających tu Polaków. 

Padwa, która była naszym celem w kolejnym dniu przywitała 
nas ulewnym deszczem. Przeszkodziło to w zakupach i smakowaniu 
lokalnych specjałów na straganach rozstawionych wokół głównego 
placu miasta, ale nie przeszkodziło w nawiedzeniu i modlitwie przy 
grobie świętego Antoniego. Przygotowując się do Mszy Świętej do-
wiedzieliśmy się, że przez ostatnich 5 dni (czyli dwa przed i trzy 
po kanonizacji) Sanktuarium odwiedziło przeszło 50000 Polaków. 
Franciszkanie, którzy opiekują się tym miejscem „zawiesili” na te 
dni zwyczajową sjestę i kościół otwarty był bez przerwy, a Msze po 
polsku odprawiane były przy głównym ołtarzu co godzinę. Nawet 
organista grał po polsku. Wzruszająco było zaśpiewać w tym miej-
scy: Jest	zakątek	na	tej	ziemi. 

Na pielgrzymim szlaku czekał nas jeszcze jeden polski „ele-
ment”. Wracając przez Austrię wstąpiliśmy do uroczego miejsca, 
które nazywa się Ossiach. Oprócz pięknego benedyktyńskiego opac-
twa z cudownie ozdobionym kościołem, znajduje się tu domniemany 
grób polskiego króla Bolesława Śmiałego. Jak głosi historia miał on 
tu „zamknąć się” po nawróceniu i odbywać pokutę za zabicie bisku-
pa Stanisława Szczepanowskiego. 

Modlitwa towarzyszyła nam przez cały czas. Zanoszo-
na w różnych intencjach, za różnych ludzi i za przyczyną róż-
nych świętych – wielu ich przecież „odwiedziliśmy” po drodze.  
A modlitwą dziękczynną zakończyliśmy nasze kanonizacyjne piel-
grzymowanie ciesząc się, że dane nam było to wszystko przeżyć. 
Bogu dziękowaliśmy za siebie wzajemnie, przekazując sobie podczas 
ostatniej wspólnej Eucharystii znak pokoju przez uścisk dłoni każdy 
z każdym.

Z tego wyjazdu w pamięci pozostaną wspomnienia, przeżycia 
i niezwykłe orędownictwo dwóch nowych Świętych Jana XXIII i Jana 
Pawła II, których opieka pozwoliła nam szczęśliwie wrócić „z ziemi 
włoskiej do Polski”.
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Z powodu ograniczonej przez PKP ilości wagonów wszystkie osoby, 
które zapisały się na pielgrzymkę po określonym terminie zostały 
z listy uczestników pielgrzymki skreślone. Jak się później okaza-
ło PKP całkowicie odwołały wyjazd do Rzymu. W biurach podró-
ży ofert pielgrzymek, odpowiadającym moim terminom nie było. 
Postanowiłem wybrać się z córką samochodem. Dzisiaj upatruję  
w tych trudnościach same pozytywy. 

Całkiem przypadkowo dowiedziałem się, że na pielgrzym-
kę i Kanonizację wybierają się Aleksander i Renata Dolczewscy  
z Siemowa. Od tej chwili wszystko zaczęło się układać i nabierać 
właściwego kierunku. Po rozmowie z Olkiem dostaliśmy z Wiktorią 
propozycję wspólnego wyjazdu, dołączyliśmy do wspaniałej grupy 
pielgrzymów. Renata i Olek, Sławek Mikołajczak nasz „logistyk” oraz 
przewodnik duchowy Stanisław Krzyżostaniak – szafarz z parafii  
w Siemowie. 

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w kościele pa-
rafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Marii Magdaleny  
w Siemowie. Proboszcz modlił się za nas pielgrzymów, a specjalnym 
błogosławieństwem, którego nam po Eucharystii udzielił, przygoto-
wał nas duchowo do podróży, której celem był Watykan. Natchnie-
ni modlitwą i błogosławieństwem ks. Marka ze śpiewem, modlitwą  
i rozważaniem fragmentów Pisma Św. kontynuowaliśmy naszą piel-
grzymkę. Niestety jeszcze w Polsce przyszło nam się zmierzyć z nie 
lada trudnościami. 30 kilometrów przed granicą samochód odmówił 
posłuszeństwa. Byliśmy zmuszeni zholować samochód do warszta-
tu. Diagnoza była jednoznaczna. Uszkodzony został mechanizm róż-
nicowy. Kontynuacja pielgrzymki tym samochodem nie była możli-
wa. Ludzie dobrego serca w ciągu kilu godzin podstawili nam swo-
je auto, którym mogliśmy kontynuować naszą podróż. Od tej pory 
wszystkie kłopoty i problemy nas opuściły. Do Rzymu dotarliśmy 
bez dalszych trudności.

W sobotnie popołudnie przybyliśmy na Plac Św. Piotra. Na-
szym celem nie było pozostanie na placu, ale to co zobaczyliśmy 
zmieniło nasze plany. Gdy Renata powiedziała, że mogłaby tutaj zo-
stać na czuwaniu ucieszyłem się. Oboje z Wiktorią mieliśmy takie 
marzenie, ale nie chcieliśmy się narzucać. Cały plac był wypełniony 
ludźmi, którzy przemieszczali się z jednej strony na drugą. Ludzie 
rozbijali „biwaki” co i my uczyniliśmy – rozwiesiliśmy dużą flagę 
z napisem Święta Góra Gostyń, która była naszą wizytówką. Dzięki 
niej spotkaliśmy się z pielgrzymami z Wielkopolski, także z Gosty-
nia. Odnalazł nas starosta powiatu Robert Marcinkowski z rodziną. 
Podążali za nią księża Filipini z Radomia. Na Placu Św. Piotra nie 
brakowało przedstawicieli z każdego regionu Polski, z czego wszy-
scy powinniśmy być dumni. Byli pielgrzymi z całego świata. Trudno 
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byłoby wymienić narodowość, której na placu św. Piotra zabrakło. 
Rozśpiewani w modlitwie Amerykanie, roztańczeni Hiszpanie, któ-
rzy modlili się poprzez taniec, niesamowicie serdeczni Meksykanie. 
Nie zabrakło także graniczących z nami sąsiadów. Nie brakowało 
pielgrzymów z Azji, Afryki, Australii oraz trudnej do określenia ilo-
ści pielgrzymów z Włoch. Przy dużych grupach z Hiszpanii, Amery-
ki czy Meksyku nasza 6-osobowa grupa wyglądała skromnie, ale gdy 
uklęknęliśmy do modlitwy nieoczekiwanie nasza grupa się powięk-
szyła. Dołączyli do nas pielgrzymi z Czech i Słowacji. Polacy i Włosi 
obok nas przesuwali paciorki różańca. Prowadzona przez Stanisława 
modlitwa, jego spokój i wartość przekazu przyciągała, jak magnez. 
Czas mijał bardzo szybko, przyszła godzina kiedy musieliśmy opu-
ścić plac św. Piotra. Nie utrudniając pracy służbom porządkowym, 
wychodziliśmy w ostatniej grupie, by po wyjściu wszystkich z placu 
być w pierwszej grupie tych, którzy na plac będą wchodzili. 

Rozpoczęliśmy całonocne czuwanie. Trud, zmęczenie, ścisk  
i „walka” o każdy centymetr, kto się położył, komu udało się rozłożyć 
krzesełko zaznał „wygody”. Jednak te wszystkie utrudnienia były 
na drugim planie. Czas mijał bardzo szybko na wspólnym śpiewie 
i modlitwie. Widok Staszka z różańcem w ręku, otwierającego swój 
Lekcjonarz, zachęcał wszystkich do wspólnej modlitwy. Zaskakiwał 
tych, którzy go nie znali, śpiewając psalmy między czytanymi lekcja-
mi. Zaskoczył także grupę zakonników z Francji, bo gdy prowadził 
różaniec, zaczął odmawiać go po łacinie. Pamiętam to poruszenie  
i pozytywne spojrzenie, jakim go obdarowali. Muszę przyznać, że 

Meksykańsko-świętogórska radość na placu św. Piotra
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Dzień 27 kwietnia 2014 roku do końca życia pozostanie  
w mojej pamięci. Wiąże się bowiem, ze szczególnym wydarzeniem, 
jakim była kanonizacja papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII.

Jako, że miałem okazję uczestniczyć w beatyfikacji Jana Pawła 
II, wiele radości sprawiło mi to, że mogłem wziąć udział również  
w uroczystościach kanonizacyjnych. A było to tak: wyjechaliśmy  

Stanisław jest wspaniałym człowiekiem. To głównie dzięki jego oso-
bie oraz jego modlitwie, nasze oczekiwanie w ostatnich godzinach 
czuwania przed kanonizacją, było przygotowaniem nas do właści-
wego przeżycia tego wydarzenia. 

Wreszcie nadeszła godzina 5.30 i pierwsi pielgrzymi zostali 
wpuszczeni na plac św. Piotra. W tej grupie byliśmy także my. Była 
to zdecydowanie najtrudniejsza chwila, o której nie chcemy pamię-
tać. Gdy już przeszliśmy kontrolę i weszliśmy na plac wszystko wró-
ciło do normy. Można było się odprężyć, usiąść, a nawet położyć. 
Były to chwile na wyciszenie się i przygotowanie do niezwykłego  
i historycznego wydarzenia. 

Papież Franciszek, w obecności Benedykta XVI, wyniósł do 
chwały ołtarzy – do grona Świętych – dwóch swych poprzedni-
ków – papieży: Jana XXIII oraz naszego rodaka Jana Pawła II. Szał, 
euforia i radość ogarnęły tłumy zgromadzone na placu św. Piotra. 
Muszę przyznać, że po tak długim oczekiwaniu, Msza – bogata  
w treści religijne i wspomnienia o Janie XXIII i Janie Pawle II, minęła 
zdecydowanie za szybko. 

Jeszcze na placu podzieliliśmy się wrażeniami i wartościami, 
jakie dane nam było przeżyć. Każdy z nas pozostawił tam prośby, 
intencje i podziękowania, a zabiera siłę i umocnienie w wiarę. Napeł-
nieni Duchem Świętym wracamy do domu.

W poniedziałek uczestniczyliśmy we Mszy Świętej dziękczyn-
nej, na którą z powodu dużych korków się spóźniliśmy. Gdy witani 
byli goście, uczestniczący w Eucharystii, wchodziliśmy na Plac Św. 
Piotra. Otwierały nam się drogi i przejścia między sektorami. Szli-
śmy wzdłuż nich. Weszliśmy na taras przy samym ołtarzu. Czym 
sobie zasłużyliśmy na takie wyróżnienie? Tego nie wiemy…

Korzystając z okazji chciałbym wraz z córką Wiktorią podzię-
kować Aleksandrowi i Renacie Dolczewskim oraz Sławomirowi Mi-
kołajczakowi za przyjęcie nas do grupy i wspólne pielgrzymowanie. 
Dziękuję Stanisławowi Krzyżostaniakowi, który w nieoceniony spo-
sób zadbał o duchowe i pełne wartości religijnej prowadzenie naszej 
pielgrzymki. Dziękuję ks. Markowi za modlitwę i błogosławieństwo. 
Dziękuję ludziom dobrego serca, którzy bezinteresownie podstawili 
nam samochód.
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z Wrocławia 26 kwietnia. W autokarze panowała niezwykła atmos-
fera, gdyż wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani wydarzeniami, 
które miały nas spotkać. 

Do Rzymu dojechaliśmy późnym wieczorem. Niestety nie 
udało się nam wejść na Plac Św. Piotra... Jednakże, stojąc przy ulicy 
Via della Conciliazione, przy której ustawiony był telebim – widzie-
liśmy wszystko doskonale.

Kiedy prefekt Kongregacji do Spraw Świętych – kard. Ange-
lo Amato poprosił Ojca Świętego Franciszka, aby raczył zaliczyć do 
grona świętych, błogosławionych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII , 

Wyjątkowe miejsce w Bazylice św. Piotra
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Quo Vadis, domine ? 
„Oto są nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże otrzymali 
w darze od zmartwychwstałego Pana…”

27 kwietnia bieżącego roku wszystkie drogi faktycznie pro-
wadziły do Rzymu. Tego oto dnia pielgrzymi z całego świata zmie-
rzali do Wiecznego Miasta, by tam na placu św. Piotra uczestniczyć  
w niezwykłym wydarzeniu. W niedzielę poświęconą Bożemu Miło-
sierdziu, Ojciec Święty Franciszek, w asyście emerytowanego papie-
ża Benedykta XVI, wyniósł na ołtarze dwóch czcigodnych Biskupów 
Rzymu: Jana XXIII, „ziemskiego inicjatora” Soboru Watykańskiego II 
i Jana Pawła II, „naszego” ukochanego papieża Polaka. 

Ojciec Święty Franciszek, podkreślając liczne zasługi „no-
wych” świętych szczególnie zwrócił uwagę na ich współpracę z Du-
chem Świętym, powiedział: Byli	 to	 dwaj	 ludzie	 mężni,	 pełni	 parezji	
[szczerości]	 Ducha	 Świętego	 i	 złożyli	 Kościołowi,	 i	 światu,	 świadectwo	
dobroci	 Boga	 i	 Jego	 miłosierdzia.	 Obaj	 byli	 kapłanami,	 Pasterzami	 XX	
wieku,	poznali	jego	tragedię,	ale	nie	byli	nimi	przytłoczeni,	silniejsza	była	
w	Nich	wiara	w	Boga,	w	Jezusa	Chrystusa	i	silniejsza	była	macierzyńska	
bliskość	Maryi.

Jan XXIII zwołując Sobór Watykański II, zgodnie ze swoim 
mottem przewodnim Posłuszeństwo i Pokój (Obedientia et Pax), wy-
kazał się niezwykłą pokorą wobec Ducha Świętego. Dał się poznać, 
jako przewodnik i pasterz Kościoła, otwartego na świat współcze-
sny i inne wyznania. Jan Paweł II w posłudze Ludowi Bożemu – jak 

ogarnęła mnie wielka radość. W wielu oczach, także moich, pojawiły 
się łzy.

Po skończonych uroczystościach, Ojciec Święty przejechał 
jeszcze przez ulicę, przy której staliśmy. Był to zaledwie moment, 
ale na długo pozostanie w mojej pamięci, jako ten niepowtarzalny, 
niezwykły.

Później postanowiłem jeszcze wejść do Bazyliki św. Piotra. 
Denerwowałem się, widząc tłum ludzi, gdyż myślałem, że nie zdo-
łam dostać się do środka, a dodatkowo nasza grupa miała umówione 
spotkanie, więc miałem niewiele czasu. Zacząłem więc modlić się do 
nowych świętych i... udało się! 

Wewnątrz bazyliki zmówiłem modlitwę przy grobie św. Jana 
Pawła II. Było to dla mnie ogromne przeżycie duchowe. 

Po wszystkim wraz z grupą udaliśmy się do autokaru. Zmę-
czeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do Polski. Mimo, iż wyjazd był krót-
ki, to nie mogę go porównać do żadnego innego. Nic, w mojej opinii, 
nie jest w stanie równać się z wyżej opisanym wydarzeniem.

Artur Czupryński
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zaakcentował papież Franciszek – był „papieżem rodziny”, kiedyś 
sam powiedział nawet, że chciałby zostać zapamiętany, jako papież 
rodziny. Dla Nas, milionów Polaków – Jego rodaków, na zawsze po-
zostanie moralnym drogowskazem i „dobrym wujkiem” lubiącym 
od czasu do czasu pożartować. Jak powiedział Ojciec Święty Franci-
szek: sylwetki obu Świętych zachęcają nas do wnikania w tajemnicę 
Bożego Miłosierdzia, która zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, 
bo zawsze miłuje. Oto są nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże 
otrzymali w darze od zmartwychwstałego Pana i z kolei przekazali 
obficie Ludowi Bożemu, otrzymując za to nagrodę wieczną.

Uroczystości kanonizacyjne to nie tylko przeżycia duchowe, 
to także znakomita okazja do tego, aby móc zaczerpnąć ze wspania-
łej atmosfery towarzyszącej temu wydarzeniu. Nieprzebrane tłumy 
pielgrzymów z różnych części świata przybyłe do miasta w jednym 
celu – by oddać hołd Wielkim Pasterzom Kościoła. Nasza droga wio-
dąca na kanonizację prowadziła przez wiele pięknych miejsc i na 
pewno wspomnienie o „naszej” pielgrzymce na długo pozostanie  
z nami. 

Bardzo serdecznie dziękuję ks. Michałowi, Piotrowi, Krystia-
nowi i Szymonowi za okazaną cierpliwość, wsparcie i pomoc w or-
ganizacji naszej pielgrzymki. Dziękuję za to, że w tym szczególnym 
dniu, pomimo mojej niepełnosprawności i trudów podróży, także 
mogłem przybyć do Rzymu.

Polacy i Polskie flagi
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Ogólnopolskie Spotkanie 
Młodych Lednica 2014
Kasia 
	 W	 sobotę	 7.	 06.	 2014	 na	
Polach	Lednickich	odbyło	się	XVIII	
Ogólnopolskie	 Spotkanie	 Mło-
dych.	Tegoroczne	hasło	brzmiało	
„W	 imię	 Syna”.	 Uczestniczyłam	 
w	nim	 już	po	 raz	 trzeci.	 Lednica	
jest	dla	wielu	młodych,	a	przynaj-
mniej	dla	mnie	takim	spotkaniem	
2	w	1,	bo	można	się	zarówno	wy-
szaleć,	jak	i	wyciszyć,	tzn.	tańce,	
wspólny	śpiew,	ale	też	momenty,	 
w	których	wszystko	staje	w	miejscu,	 
a	ty	sam	doznajesz	czegoś	niesa-
mowitego.	Atmosfera	na	Lednicy	
jest	naprawdę	czadowa	a	ludzie,	
łączą	się	w	świetniej	zabawie	oraz	
modlitwie.	To	jest	wspaniałe!
	 Najwspanialszym	momen-
tem	dla	nas	było	wystawienie	Naj-
świętszego	 Sakramentu.	 Cisza,	
która	 wtedy	 ogarnia	 wszystkich	
znajdujących	sie	na	Polach	Led-
nickich	 oraz	 muzyka	 sprawiają,	
że	można	porządnie	pomyśleć...	
nagle	 taki	 „pstryk”	 i	 zatrzymuje-
my	 się	 w	 czasie,	 wtedy	 właśnie	
mamy	przed	sobą	całe	swoje	ży-
cie.	 I	 właśnie	 dzięki	 tej	 adoracji	
wracam	do	domu	taka	wyciszona	
w	sercu.
	 Lednica	 jest	 najpiękniej-
szym	przeżyciem	wiary,	jakie	nas	
spotkało.	 Samo	 wspomnienie	
tego	miejsca	sprawia,	że	czujemy	
się	 niesamowicie.	 Lednica	 jest	
czymś	 innym	niż	nasza	codzien-
ność.	Tego	nie	da	się	opisać	sło-
wami	to	trzeba	przeżyć.	Czuje	się	
wiarę	 i	miłość	 na	 odległość,	wy-

starczy	rozejrzeć	się	wokół	siebie	
i	 widzimy	 skupione	 twarze,	 tak	
pełne	wewnętrznej	radości.	W	tak	
prosty	sposób	można	zbliżyć	się	
do	Boga.
	 Ale	 nie	 zapominajmy	 też	
o	 tym,	 że	 na	 Lednicy	 dostajemy	
prezenciki	 –	 małe,	 ale	 z	 bogatą	
treścią.	W	końcu	gadżety	są	 faj-
ne	 :).	 W	 tym	 roku	 otrzymaliśmy	
pierścień	 synostwa,	 na	 którym	
znajduje	się	napis	„W	Tobie	mam	
upodobanie”.	 Ma	 on	 symbolizo-
wać	 nam	 naszą	 przynależność	
do	Pana.	 Lednicki	 dowód	osobi-
sty,	 który	 oznacza,	 że	 bierzemy	
odpowiedzialność	 za	 swoje	 wła-
sne	życie	 i	 podejmowane	w	nim	
decyzje.	 Banknot	 wdzięczności	
jest	 naszą	 odpowiedzią	 na	 dary,	
które	 otrzymaliśmy	 od	 rodziców,	
opiekunów.	
	 	Szkoda,	że	czas	spędzo-
ny	na	Lednicy	tak	szybko	mija	i	to	
tylko	 jeden	 dzień.	 Chciałoby	 się	
więcej	 i	 więcej.	 Takie	 spotkania	
mogłyby	 się	 odbywać	 dla	 mnie	
częściej.	Do	zobaczenia	za	rok!

Asia
Kolejna	 18-tka	 za	 mną.	

Wróciłam	 właśnie	 z	 Pól	 Lednic-
kich.	 Powrót	 do	 domu	 jednak	
zupełnie	 inny	 niż	 po	 imprezach	
osiemnastkowych.	 W	 tym	 roku	
Lednica	 uzyskała	 pełnoletniość.	
Już	 od	 tylu	 lat	 każdego	 roku	 na	
początku	 czerwca	 gromadzą	 się	
tam	młodzi	ludzie.	Spotykają	się,	
by	cieszyć	się	swoją	wiarą.	Pola	
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Lednickie	stają	się	tego	dnia	naj-
większą	 świątynią,	 największym	
kościołem.	I	to	o	dziwo	kościołem	
młodym.	

Tak	 się	 zastanawiam,	 
w	 czym	 tkwi	 fenomen	 Lednicy?	
I	przychodzi	mi	myśl,	patrząc	na	
samą	 siebie,	 że	 fenomen	 tkwi	
w	 tym,	 iż	 tam	 nikt	 się	 nie	 wsty-
dzi	 swojej	 wiary.	 Bo	 kiedy	 tylko	
zaczynają	 grać	 Siewcy	 Lednicy,	
wszyscy	podnoszą	się	z	ziemi,	by	
śpiewać	„Tak,	tak	Panie	Ty	wiesz	
że	cię	kocham”	lub	„Podnieś	mnie	
Jezu	i	prowadź	do	Ojca”,	a	także	
„Tańcem	 chwalmy	Go”.	 Na	 Led-
nicy	–	w	tej	największej	świątyni,	
nikt	nie	patrzy	na	innych	ze	zdzi-
wieniem,	 że	 ktoś	 siada	 tak	 nor-
malnie	po	 turecku	by	się	wyspo-
wiadać,	 by	 popłakać,	 by	 oddać	
Jezusowi	swój	grzech.	W	tej	naj-
większej	świątyni	jest	miejsce	dla	
każdego:	i	dla	bardzo	pobożnego	
katolika	 i	dla	młodego	buntowni-
ka.	

W	 tej	 świątyni	 każdy	 od-
najdzie	 siebie	 podczas	 liturgii,	
w	 słowie	Pasterzy	 i	 świadectwie	

innych.	W	 tym	 roku	 to	najlepsza	
osiemnastka	na	jakiej	byłam.	Tylu	
gości	 wspólnie	 śpiewających,	
każdy	 z	 pierścieniem	 synostwa.	 
I	nawet	ci	nie	mający	osiemnast-
ki,	dostali	dowody.

Bardzo	 często	 w	 koście-
le	 trudno	 mi	 się	 modlić,	 skupić,	
a	 często	 też	 jestem	 leniwa.	 Na	
Polach	Lednickich	zawsze	dosta-
ję	 skrzydeł.	 Koronka	 śpiewana	 
o	 15.00	 przez	 tysiące	 młodych	
ludzi	brzmi	mi	w	uszach	 jeszcze	
przez	 wiele	 miesięcy.	Warto	 do-
świadczyć	 tego	 fenomenu	 Led-
nicy,	 tej	 atmosfery	 Kościoła	 pod	
gołym	niebem.

Jak	 dobrze,	 że	 Pan	 Bóg	
w	 każdym	 czasie	 daje	 szaleń-
ców	Bożych	(takich	jak	np.	o.	Jan	
Góra),	 którzy	wierzą	w	młodych,	
którzy	chcą	młodym	towarzyszyć,	
którzy	 nie	 boją	 się	 mówić	 nam,	
jak	 bardzo	 nas	 kochają.	 O.	 Jan	
Góra	 powiedział,	 że	 nie	 byłoby	
Lednicy,	gdyby	nie	św.	Jan	Paweł	
II,	który	jest	dla	niego	wzorem	by-
cia	z	młodymi,	który	zachęcał,	by	
młodych	szukać.	Tak	sobie	myślę,	

Pola lednickie
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jak	 bardzo	 tam	 w	 niebie	 cieszy	
się	widząc	mnie	pośród	tej	rzeszy	
młodych.	Wyjechałam	 z	 Lednicy	 
z	 zachętą	 Ojca	 Świętego	 Fran-
ciszka,	by	zastanowić	się	nad	tym,	
co znaczy być dzieckiem Boga  
i doświadczać Jego miłości.	 Pa-
pież	powiedział	mi:	Pragnij żyć tą 
miłością tak bardzo, aby świad-
czyć o niej wobec innych.	 Mam	
zadanie	na	kolejny	rok.	Mam	też	

nadzieję,	że	za	rok	na	Polach	Led-
nickich	pojawi	się	jeszcze	więcej	
młodych	z	Gostynia.	To	zachęta!	
Przyjedź,	by	doświadczyć	Kościo-
ła	modlącego	się	w	ciszy,	modlą-
cego	 się	 tańcem,	 śpiewającego	 
i	tańczącego.

Datę	już	znamy	–	6	czerw-
ca	2015	roku.	Nie	może	nas	tam	
zabraknąć!

Nasze oczekiwaNie
Piosenka na Lednicę 2014

1. Szukam Ciebie o świcie, Synu Ojca Wiecznego.
Szukam Twego oblicza, twarzy brata.

Chcę usłyszeć Twe słowa, iść za Tobą po wodzie.
Przyjdź o Panie i prowadź do miłości.

Ref. Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie.

Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie.

2. Przebacz moją niewierność, jak łotrowi na krzyżu.
Tylko w Tobie mam pewność miłosierdzia.
Imię Twoje zaniosę w każdy świata zakątek.

Przyjdź i pokaż mi drogę do wieczności.

Ref. Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie.

Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie.

Zaniesiemy nadzieję, tym co Ciebie szukają,
Wokół niech zajaśnieje imię Twoje.
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Z życia Sanktuarium

Piotr 

Męska RoweRowa DRoga kRzyżowa
Gostyń – Kopaszewo – Rąbiń – Gostyń (54 km)

Z życia Sanktuarium

 Super	 sprawa!	 Skrzykną-
łem	 ekipę	 zapaleńców	 jazdy	 ro-
werem	i	mówię	im,	że	spotykamy	
się	 na	 Rynku	 w	 Gostyniu	 (skąd	
startujemy).	 Dojeżdżamy	 tam,	 

a	tu	wielkie	zdziwienie!	Na	rynku	
czeka	już	grupa	ok.	30	mężczyzn.	
Witamy	 się	 z	 organizatorem	 ks.	
Pawłem	Bogdanowiczem	COr.	
	 Po	 chwili	 ruszamy	 jedną	
zwartą	 grupą	 w	 kierunku	 Kopa-
szewa.	Nikt	nie	każe	śpiewać	pie-
śni	wielkopostnych	ani	odmawiać	
modlitw.	Zatem	atmosfera	w	gru-
pie	iście	piknikowo-przyjacielska.	
Po	około	 godzinie	 docieramy	do	
Kaplicy	 w	 Kopaszewie.	 Tam	 ks.	
Paweł	 odprawia	 dla	 nas	 Drogę	
Krzyżową.	 Dla	 mnie	 szał!	Abso-
lutna	cisza.	Nikt	nie	udaje	„świę-
tego”.	 Wszyscy	 jesteśmy	 wsłu-
chani	w	rozważania	(było	inaczej	
niż	w	Kościele,	było	po	prostu	„po	

męsku”).	Droga	Krzyżowa	zakoń-
czona.	Jeszcze	pamiątkowe	zdję-
cie	i	wracamy	do	domu.
	 Od	tamtego	momentu	jest	
naprawdę	 ekstremalnie!	 Kilku	

uczestników	ma	problemy	z	poko-
naniem	 solidnych	 podjazdów	 na	
trasie	powrotnej.	Niektórzy	z	nas	
zapomnieli	 o	 oświetleniu	 swoich	
jednośladów,	 a	 robi	 się	 ciemno.	
Mimo	tych	przeciwności	wszyscy,	
bez	 uszczerbku	 na	 zdrowiu,	 do-
cierają	 do	 domu.	 Ks.	 Paweł	 do-
trzymał	słowa	było	ekstremalnie,	
ale	i	duchowo.
	 Zachęcam	 wszystkich	 do	
udziału	 w	 ekstremalnych	 przed-
sięwzięciach	ks.	Pawła.	Napraw-
dę	 warto!	 Nikt	 was	 na	 siłę	 nie	
będzie	 „nawracał”.	 Ekstremalnie	
to	 nie	 tylko	 ciężko	 i	 mozolnie.	
SPÓJRZ	NA	SIEBIE	INACZEJ	–	
to	jest	też	EKSTRAMALNE…

Ekstramalnie męska droga krzyżowa
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Z życia Sanktuarium

gostyńska MłoDzież aDoRowała 
kRzyż Światowych Dni MłoDzieży!

Krzysztof Marcinkowski

 Dnia	 3	 maja	 w	 Bazylice	
świętogórskiej	 wszystkie	 dusz-
pasterstwa	 Gostynia,	 powitały	 
w	 naszym	 mieście	 Krzyż	 Świa-
towych	 Dni	 Młodzieży	 oraz	 iko-
nę	 Matki	 Bożej	 Salus Populi              

Romani.	 Krzyż	 ten	 został	 poda-
rowany	 młodym	 przez	 świętego	
Jana	Pawła	 II	w	1984	roku.	Nie-
ście go na cały świat, jako znak 
miłości Pana Jezusa do ludzko-
ści i głoście wszystkim, że tylko  
w Chrystusie umarłym i zmar-
twychwstałym jest zbawienie  
i odkupienie	 –	 powiedział	 wtedy	
papież.	
	 Uroczystość	 rozpoczęła	
się	mszą	świętą	i	krótką	adoracją	
Krzyża,	a	później	nastąpiła	Droga 

Światła.	Nabożeństwo	to	jest	nie-
jako	 popaschalną	 odpowiedzią	
na	Drogę	Krzyżową,	co	podkreśla	
symbolika	 14	 stacji,	 zachowana	 
w	strukturze	Drogi Światła.	Jest	to	
rozważanie	w	okresie	wielkanoc-

nym	 najważniejszych	 wydarzeń	 
z	 życia	 zmartwychwstałego	 Je-
zusa	 i	 Apostołów,	 które	 miały	
miejsce	po	Jego	zwycięstwie	nad	
śmiercią.	
	 Po	peregrynacji	 jedne-
go	 z	 najważniejszych	 symboli	
ŚDM	 wokół	 bazyliki	 pożegnali-
śmy	Krzyż,	który	powędrował	do	
Borku	 Wielkopolskiego.	 Miejmy	
nadzieję,	 że	 po	 raz	 kolejny	 spo-
tkamy	 się	 z	 tym	 krzyżem	 już	 za	 
2	lata	w	Krakowie.	

Krzyż i Ikona ŚDM w Bazylice Świętogórskiej

fot. B
artosz Stachow

icz



- 19 -

wieczóR uwielbienia MiłosieRDzia bożego
Joanna Kołodziejczak 

Z życia Sanktuarium

 27	kwietnia	2014	r.	–	druga	
Niedziela	 Wielkanocna,	 Niedzie-
la	Miłosierdzia	Bożego.	Plac	św.	
Piotra	w	Rzymie.	Zbliża	się	godzi-
na	10.00	i	tłumy	wiernych,	rzesze	
Polaków	 –	 tysiące	 pielgrzymów,	
czekają	na	rozpoczęcie	mszy	św.	
kanonizacyjnej	 dwóch	 wielkich	
papieży:	 Jana	 Pawła	 II	 i	 Jana	
XXIII.	

Ta	sama	niedziela,	ale	 ja-
kieś	 1680	 km	 na	 płn.-wsch.	 od	
Rzymu.	Bazylika	na	Świętej	Gó-
rze	 w	 Gostyniu,	 godzina	 17.00	 
i	znów	tłumy	wiernych	i	pielgrzy-
mów	 czekają	 na	 rozpoczęcie	
mszy	św.	–	Eucharystii	w	Święto	
Bożego	 Miłosierdzia,	 a	 zarazem	
mszy	 dziękczynnej	 za	 kanoniza-
cję	świętych	Jana	Pawła	II	i	Jana	
XXIII.

Co	 łączy	 te	dwa	miejsca?	
Czy	tylko	różnica	zaledwie	dwóch	
godzin	lotu	samolotem?	Nie	tylko.	
Także	 Duch	 Boży	 towarzyszący	
jednym	 i	 drugim	 pielgrzymom,	
jednym	 i	 drugim	 ludziom,	 którzy	 
z	wiarą,	ale	i	ufności	pragną	Bogu	
dziękować	 i	Boga	wychwalać	za	
bezmiar	 Jego	 dobroci	 i	Miłosier-
dzia.	 Tych	 ludzi	 łączy	 także	 na-
dzieja	 i	 wiara,	 bo	 Która dusza 
przystąpi do spowiedzi i Komu-
nii świętej, dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. W dniu 
tym otwarte są wszystkie upusty 
Boże, przez które płyną łaski; 
niech nie lęka się zbliżyć do Mnie 
żadna dusza, chociażby grzechy 
jej jako szkarłat	(Dz	699).	

Uroczystości	 kanonizacyj-
ne	mogłam	oglądać	 tylko	za	po-
średnictwem	 TV,	 za	 to	 wieczór	 
w	świętogórskim	sanktuarium	za-
padł	mi	w	pamięć.	A	cóż	takiego	
się	 działo?	 Po	 mszy	 św.,	 przed	
Najświętszym	 Sakramentem	 
i	w	„towarzystwie”	św.	Jana	Pawła	
II	zerkającego	na	nas	z	pięknego	
obrazu,	 trwaliśmy	wielbiąc	 Boga	
–	 modlitwą,	 słowem	 oraz	 śpie-
wem,	 który	 wykonywany	 przez	
muzyków	 z	 Poznania,	 uświetnił	
ten	święty	czas.	Czas,	który	 jak-
by	 się	 zatrzymał.	 Adorowaliśmy	
Chrystusa,	 medytowaliśmy	 sło-
wa,	 które	 wypowiedział	 sam	 Je-
zus	 do	 św.	 siostry	 Faustyny,	 po	
prostu	trwaliśmy.	

Fragmenty	Dzienniczka,	
w	tle	muzyka	i	jakże	nam	znane:	
Nie bój się, wypłyń na głębię,	czy	
Nic, nie musisz mówić nic	–	czas	
poświęcony	tylko	Bogu.	Po	pieśni	
Jezu, ufam Tobie	 rozpoczęliśmy	
Koronkę do Miłosierdzia Bożego,	
prosząc	o	to,	czego	nasze	serca	
w	 danej	 chwili	 najbardziej	 pra-
gnęły.	 Jak	 jeden	 mąż	 zabrzmia-
ły	 głosy	 zgromadzonych	 ludzi	
–	 starszych,	 młodszych,	 dzieci,	
świeckich,	 księży,	 sióstr	 zakon-
nych.	 Oczywiście	 nie	 zabrakło	
aktu	oddania	się	Miłosierdziu	Bo-
żemu,	a	 także	uczczenia	 relikwii	
św.	Jana	Pawła	II.	

Na	zewnątrz	powoli	zapa-
dał	 zmierzch,	 a	 w	 bazylice	 uro-
czystość	 dobiegała	 końca,	 lecz	
w	 naszych	 sercach	 uwielbienie	 
i 	wdzięcznosć	trwały	jeszcze	 
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długo.	Św.	Jan	Paweł	II	zerkał	na	
nas	ukradkiem	z	 obrazu,	 uśmie-
chając	się	delikatnie	pod	nosem,	
jakby	 chciał	 powiedzieć:	 Idźcie  
w świat, nie bójcie się mówić o Bogu,  
o Bożym Miłosierdziu, w końcu 
tyle go doświadczacie.	 I	 tak	 też	
było	–	z	twarzy	wychodzących	lu-
dzi	biła	radość	i	pokój.	Uczestnicy	
tego	 wieczoru	 modlitwy	 wycho-
dzili	przepełnieni	Bożym	Duchem	
czy	 byli	 tego	 świadomi,	 czy	 też	

nie,	wychodzili	 umocnieni	 i	 pełni	
nadziei.	 Każdy	 z	 nas	 do	 domu	
wrócił	z	zadaniem	do	spełnienia,	
w	 końcu	modliliśmy	 się	 […] oby 
wszyscy ludzie poznali zawczasu 
nieskończoną głębię Twego mi-
łosierdzia, zaufali Mu i wysławiali 
Je na wieki. Amen.	I	tak	też	niech	
się	stanie	–	każdemu	z	nas,	dro-
dzy	Czytelnicy,	życzę,	byśmy	byli	
posłańcami	Bożego	Miłosierdzia,	
które	daje	nowe	życie!

Motosezon a.D. 2014 RozPoczęty
ks. Jakub Przybylski COr

	 Tradycyjnie	 w	 ostatnią	
niedzielę	 kwietnia	 odbyło	 się	 na	
Świętej	 Górze	 rozpoczęcie	 se-
zonu	motocyklowego	A.D.	 2014.	
Tego	 dnia,	 pomimo	 obaw	 o	 po-
godę,	 przybyło	 do	 sanktuarium	
około	800	jednośladów.	Mogliśmy	
podziwiać	 nowoczesne	 motocy-
kle	sportowe,	turystyczne	enduro	
oraz	 piękne	 i	 lśniące	 swą	arma-
turą	 cruisery	 i	 czopery.	 Przybyli	
także	nieliczni	miłośnicy	motocy-
kli	 turystycznych,	 a	 także	 pięk-
nie	 prezentujących	 się	 „cudach”	
z	wózkiem	 bocznym.	Na	 swoich	
maszynach	przyjechali	pasjonaci	
w	 strojach	 stosownych	 do	 typu	
maszyny	 i	osobistych	zamiłowań	
oraz	historii	ubiegłorocznych	wy-
praw.
	 Wyjątkowi	pielgrzymi	przy-
byli	na	Świętą	Górę	już	przed	go-
dziną	dwunastą	 i	parkując	wokół	
Bazyliki,	 niejako	 otoczyli	 świąty-
nię	warownym	pierścieniem.	Gdy	
ucichły	 wydechy	 różnej	 maści,	
rozpoczęła	się	Msza	Święta	spra-
wowana	w	intencji	motocyklistów.	
W	pierwszych	ławkach	w	prezbi-
terium	 zasiedli	 inicjatorzy	 spo-
tkania	–	członkowie	Grupy	Wolni	

Jeźdźcy	 Piaski	 z	 Prezydentem	
Marianem	na	czele.	Mszy	Świętęj	
przewodniczył	ks.	Jakub	Przybyl-
ski	COr,	a	kazanie	okolicznościo-
we	 wygłosił	 ks.	 Superior	 Marek	
Dudek	COr.	

Po	 liturgii	 nastąpił	 długo	
oczekiwany	 moment	 –	 pobłogo-
sławienie	pojazdów	stojących	
przez	kościołem.	Po	ostatnim	
„Amen!”	maszyny	 znów	dały	 
o	 sobie	 znać	 racząc	 wszystkich	
pasjonatów	 swym	 dźwiękiem,	 
a	innych	strasząc	nieco	potężnym	
rykiem,	niekiedy	wydobywającym	
się	z	silników	wkręcanych	aż	do	
odcięcia,	 czyli	 z	 ręką	 na	manet-
ce	wykręconą	ku	dołowi	jak	tylko	
anatomia	ręki	i	producent	maszy-
ny	na	to	pozwalają.	

W	 trakcie	 poświęcenia	
pojazdów	 wszyscy	 motocykliści	
otrzymali	 pamiątkową	 nakleję	 
z	wizerunkiem	św.	Jana	Pawła	II,	
gdyż	 dzień	 pielgrzymki	 motocy-
klistów	zbiegł	się	z	uroczystością	
kanonizacji	papieża	Polaka.
	 Po	 części	 liturgicznej	 na-
stąpiła	 parada	 motocyklowa	 –	
przejazd	 uczestników	 pielgrzym-
ki	na	motofestyn,	który	odbył	się	
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Trasa	przejazdu	do	Piasków	wio-
dła	najpierw	przez	Gostyń	ulicami	
Nad	 Kanią,	 Fabryczną,	 Mosto-
wą,	 Powstańców	Wielkopolskich	

i	Wrocławską,	a	następnie	przez	
Krajewice,	 Ziółkowo,	 Bodzewo	 
i	Strzelce	Wielkie.	W	czasie	para-
dy	 na	 ulicach	można	 było	 zoba-
czyć	 rzesze	 ludzi,	 chcących	 po-
dziwiać	przejeżdżające	maszyny.	
Miły	 i	 rodzinnych	 charakter	 miał	
również	 sam	 motofestyn	 w	 Pia-
skach.	Piknikowe	jedzenie,	poka-
zy,	muzyka,	stoiska	–	wszystko	to	
sprawiło,	 że	na	plac	przy	 szkole	
przybyli	nie	tylko	motocykliści,	ale	
również	sporo	mieszkańców	Pia-
sków.
	 Rozpoczęcie	 sezonu	 mo-
tocyklowego	 na	 Świętej	 Górze	
to	 już	 tradycja	 i	 to	 dobra	 trady-
cja.	 Jest	 to	 tradycja,	 która	 doty-
czy	 nie	 tylko	 ostatnich	 kilku	 lat,	
gdy	obserwujemy,	 jak	motocykle	

wracają	do	 łask	 i	stają	się	popu-
larnym	środkiem	lokomocji,	a	dla	
wielu	pięknym	hobby.	Już	przed	II	
wojną	 światową	na	Świętą	Górę	
przyjeżdżali	 tłumnie	motocykliści	
z	 prośbą	o	błogosławieństwo	na	
drogę.	Zachowały	się	nawet	zdję-
cia	z	tego	czasu,	ale	to	już	temat	
na	osobny	artykuł.	Myśl	jest	pięk-
na	i	nader	pobożna,	żeby	w	drogę	
wybierać	 się	 z	 Bożym	Błogosła-
wieństwem.	

Podróżowanie	 jest	 ważną	
częścią	natury	 ludzkiej,	bo	 istota	
ludzka	 to	homo viator	 (łac.	 czło-
wiek	 podróżnik).	 Jednakże	 na	
drodze	czyhają	na	człowieka	róż-
norakie	 niebezpieczeństwa	 –	 te	
zewnętrzne	w	postaci	przeszkód,	
trudnych	warunków	czy	innych	lu-
dzi,	ale	 także	te	wewnętrzne,	do	
których	 trzeba	 zaliczyć	 nadmier-
ną	pewność	siebie,	przecenianie	
swoich	 umiejętności,	 brawurę,	
pokusę	 gonienia	 czasu.	 Prosi-
liśmy	 Pana	 Boga	 i	 Matkę	 Bożą	
Świętogórską,	aby	podróże	moto-
cyklowe	były	zawsze	bezpieczne	
i	 by	 radość	 poznawania	 nowych	
szlaków	oraz	przygody	i	nowe	sy-
tuacje	 uchronione	 były	 od	 złych	
zdarzeń.

Ufam,	że	nowy	sezon	mo-
tocyklowy	 „ubezpieczony”	w	dło-
niach	Bożej	Matki	 takim	właśnie	
będzie,	 i	 że	brakiem	ostrożności	
czy	 nieroztropnością	 na	 drodze	
nie	zasmucimy	Tej,	która	nas	ko-
cha	i	która	nas	chce	prowadzić	do	
dobrego	celu	każdego	dnia.

MOdLITWa MOTOCykLISTy
Panie, mój Boże, prowadź mnie drogą pokoju. daj mi roztropność, abym 
używał mego pojazdu rozważnie, bez brawury i był dobrym i życzliwym 
kierowcą. dopomóż mi, aby ciesząc się pięknem tego świata bezpiecznie 

osiągnąć cel podróży. amen.
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RoDzinnie z eDMunDeM 
1 maja na Świętej Górze

Krzysztof Fekecz

Tradycyjnie	 już	1	maja	na	
Świętej	Górze	odbył	się	VII	Eko-
festyn.	Tegoroczny	był	wyjątkowy	
nie	 tylko	dlatego,	 że	w	 tym	 roku	
przypada	 200	 rocznica	 urodzin	
błogosławionego	Edmunda	Boja-
nowskiego,	ale	też	dlatego,	że	był	
bogaty	 w	 wydarzenia	 artystycz-
ne.	W	ramach	festynu	odbyły	się	
dwa	 duże	 koncerty	 w	 bazylice.	
Hasłem	 przewodnim	 Ekofestynu	
było	„Rodzinnie	z	Edmundem”.

Imprezę	 tradycyjnie	 roz-
poczęła	 msza	 św.,	 tym	 razem	
pod	 przewodnictwem	 księdza	
Biskupa	 Antoniego	 Długosza	 
z	 Częstochowy.	 Na	 tegoroczny	
Ekofestyn	 zaprosiliśmy	 dzieci	 
z	ochronek	prowadzonych	przez	
Siostry	Służebniczki.	Przyjechały	
dzieci	 z	 Bytowa,	 Rabki,	 Bochni,	
Solca	 Kujawskiego	 i	 Warszawy,	
aby	posłuchać	koncertu	„Śpiewa-
jąca	ochronka”.	Koncert	odbył	się	
w	bazylice,	a	w	jego	trakcie	wyko-
nane	były	piosenki	 ze	śpiewnika	
przygotowanego	 przez	 błogosła-
wionego	Edmunda	150	 lat	 temu.	
Wykonawcami	 prezentowanych	
utworów	 były	 dzieci.	 Zagrała	 or-
kiestra	 dziecięca,	 w	 skład	 której	
weszli	 uczniowie	 szkół	 muzycz-
nych	z	Gostynia	 i	Ostrowa	Wiel-
kopolskiego,	 wspomagani	 przez	
starszych	muzyków.	Piosenki	dla	
ochronek	zaśpiewał	chór	dziecię-
cy	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 5	 
w	Gostyniu,	 a	 koncert	 poprowa-
dziła	pani	Ewa	Kuśnierek.	Młodzi	
artyści	 pięknie	 wykonali	 utwory,	

które	długimi	brawami	nagrodziła	
licznie	 zgromadzona	 w	 bazylice	
publiczność.	 Aranżacji	 utworów	
dokonał	Andrzej	Henryk	Bączyk,	
a	pomysłodawcą		przygotowania	
koncertu	był	Wojciech	Czemplik.

Dalsza	 część	 festynu	 od-
bywała	się	w	ogrodach	świętogór-
skich,	gdzie	czekała	moc	atrakcji.	
Było	stoisko	Nadleśnictwa	w	Pia-
skach,	 gdzie	 można	 było	 wziąć	
udział	w	konkursie	ekologicznym.	
Również	 stoiska	 Zespołu	 Szkół	 
w	Piaskach,	Zespół	Szkół	w	Gra-
bonogu	 i	 Zespół	 Szkół	 Zawo-
dowych	 w	 Gostyniu	 promowały	
ekologię	i	proekologiczne	zacho-
wania.

W	ramach	festynu	odbył	się	
także	konkurs	łuczniczy	oraz	po-
kazy	trików	rowerowych,	a	 także	
gry	i	zabawy	przygotowane	przez	
GOK	Piaski.	Można	było	także	po-
dziwiać	motocykle	klubu	Wolnych	
Jeźdźców.	Były	stoiska	promują-
ce	 ekologię	 przygotowane	 przez	
Zespół	Szkół	w	Grabonogu	i	Ze-
spół	Szkół	Zawodowych	w	Gosty-
niu.	Na	smakoszy	czekały:	gulasz	
przyrządzony	przez	Teatr	Kulinar-
ny	Krzysztofa	Górskiego	oraz	bi-
gos	 przygotowany	 przez	 „Firmę	
Konarczak”.	Na	scenie	prezento-
wali	 się	 soliści	 i	 zespoły	 skupie-
ni	 w	 Gminnym	 Ośrodku	 Kultury	 
w	Piaskach.

Zwieńczeniem	całego	dłu-
giego	dnia	 festynowego	był	kon-
cert	 w	 bazylice:	 „Muzyka	 Józe-
fa	 Zeidlera”.	 Był	 on	 elementem	
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przewodu	doktorskiego	Natalii	
Sobkowiak-Bolewskiej.	 Wystąpi-
ła	 Kapela	 Świętogórska	 z	 towa-
rzyszeniem	Chóru	Rotondo	oraz	
soliści:	 Marzena	 Michałowska	 –	
sopran,	Sławomir	Bronk	–	kontra-
tenor,	Dominik	Budziński	–	tenor,	
Radosław	Góra	–	bas.	

Ważnym	 wydarzeniem	
dla	 Stowarzyszenia	 Miłośników	
Muzyki	 Świętogórskiej	 im.	 Józe-
fa	 Zeidlera,	 czyli	 organizatorów	
festiwalu	Musica	 Sacromontana,	
była	 premiera	 i	 promocja	 płyty	
nagranej	podczas	ubiegłoroczne-
go	Festiwalu.	Jest	na	niej	 „Msza	
z	oblężonego	miasta”	Józefa	
Schnabla	w	wykonaniu	Orkiestry	
Akademii	Beethovenowskiej,	soli-

stów	oraz	jednego	z	najlepszych	
chórów	w	Europie	–	Konzertchor	
Darmstadt.	Na	tym	krążku	znalazł	
się	także	kwintet	Josepha	Schna-
bla	na	gitarę	i	smyczki	w	wykona-
niu	zespołu	Karol	Lipiński	Ensem-
ble.	 Płyta	 przygotowana	 została	
przez	 gostyńską	 firmę	 Netbox.	
Jest	 to	 piękny	 projekt,	 zarówno	
pod	 względem	 muzycznym,	 jak	 
i	edytorskim.

Organizatorami	 Ekofesty-
nu	 byli:	 Stowarzyszenie	 Miłośni-
ków	 Muzyki	 Świetogórskiej	 im.	
Józefa	 Zeidlera,	Kongregacja	
Oratorium	 Świętego	 Filipa	 Neri	
w	Gostyniu,	Nadleśnictwo	Piaski,	
Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Pia-
skach.

Artyści Śpiewającej Ochronkia przy pomniku bł. Edmunda razem z bp. Janem Długoszem

noc Muzeów na Świętej góRze
Stowarzyszenie	 Miłośni-

ków	 Muzyki	 Świętogórskiej	 im.	
Józefa	Zeidlera	włączyło	się	w	im-
prezę	 „Gostyńska	noc	muzeów”,	
organizując	 koncert	 pt.	 „Niezna-

ny	kompozytor,	nieznane	utwory,	
nieznany	instrument”.

Wydarzenie	 to	 poprzedził	
„Apel	 Maryjny”,	 w	 trakcie	 któ-
rego	ks.	Leszek	Woźnica	COr	 

Krzysztof Fekecz
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w	 rozważaniach	 przypomniał	
postać	 i	 dzieło	 błogosławionego	
Edmunda	 Bojanowskiego,	mówił	
o	Jego	umiłowaniu	Maryi	 i	wpro-
wadził	 uczestników	 spotkania	 
w	klimat	epoki	Błogosławionego.

Sam	koncert	był	okazją	do	
zaprezentowania	dzieł	zapomnia-
nego,	 wybitnego	 kompozytora	
Jana	 Kiszwaltera.	 Wykonawcy	
wystąpili	 w	 prezbiterium	 bazyliki	
świętogórskiej.

Jan	 Kiszwalter	 (1787–
1844)	 zapomniany	 i	 mało	 dziś	
znany	kompozytor	może	wkrótce	
stać	się	nowym,	ciekawym	obiek-
tem	 badań	 muzykologicznych,	
jak	również,	poprzez	ocalałe	ma-
teriały	nutowe,	jego	utwory	mogą	
wrócić	do	repertuaru	pianistów.	

Rodzina	Kiszwalterów	(Ki-
sewalterów)	przybyła	z	Łużyc	na	
początku	XVIII	wieku	do	Grabono-

gu	pod	Gostyniem.	W	Psarskich	
na	świat	przyszedł	Jan,	późniejszy	
kompozytor.	 Jego	 chrzest	 odbył	
się	w	kościele	parafialnym	w	Śre-
mie	21	czerwca	1787	roku.	Kom-
pozycje	 Jana	 Chrzciciela	 Kisz-
waltera,	 wyłącznie	 fortepianowe,	
zachowały	 się	 m.in.	 w	 zbiorach	
Biblioteki	 Jagiellońskiej,	 Bibliote-
ki	Narodowej	oraz	Biblioteki	PAN	 
w	Kórniku,	Muzeum	Historyczne-
go	w	Warszawie,	Biblioteki	UAM	
w	Poznaniu,	a	także	National	Bi-
bliothek	w	Wiedniu.	

W	 ramach 	 p rezen ta -
cji	 można	 było	 usłyszeć	 muzy-
kę	 wspomnianego	 twórcy	 oraz	
muzykę	 klasyków	 wykonaną	 na	
zabytkowym	 instrumencie,	 po-
chodzącym	 z	 1780	 roku.	 Instru-
ment	 ten	 to	pianoforte	 (fortepian	
stołowy)	 pochodzący	 z	 niemiec-
kiego	kręgu	kulturowego.	Jest	on	 

Historyczny fortepianian (hammer klavier) z 1780 roku

fot. Piotr Łukaszew
icz
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najstarszym,	 grającym	 fortepia-
nem	 młoteczkowym	 w	 Polsce.	
Wykonawcami	utworów	byli	Woj-
ciech	 Czemplik	 (skrzypce)	 i	 An-
drzej	 Henryk	 Bączyk	 (pianofor-
te).

Dopełnieniem	 koncer-
tu	 była	 bardzo	 ciekawa	 pre-
lekcja,	Katarzyny	Wawrzynia-
k-Łukaszewicz	 –	 konserwatora	
dzieł	 sztuki,	na	 temat	konserwa-
cji,	 przechowywania	 i	 zabezpie-
czania	 zabytków	 rękopiśmien-
nych,	 ze	 szczególnym	 uwzględ-
nieniem	nut.	Uczestnicząca	w	tej	
części	Nocy	Muzeów	publiczność	
nagrodziła	 muzyków	 oraz	 prele-
gentkę	gromkimi	brawami.

Po	 koncercie	 uczestnicy	
tego	 wydarzenia	 mogli	 z	 biska	
obejrzeć	 zabytkowy	 instrument	 
(a	nawet	na	nim	zagrać),	poroz-
mawiać	 z	 Wojciechem	 Czempli-
kiem	 o	 pracach	 nad	 odrestauro-
waniem	 pianoforte	 oraz	 poznać	
różnice	między	 nim	 a	współcze-
snymi	 instrumentami.	 Mogli	 też	
porozmawiać	 z	 panią	 Katarzyną	
o	pracy	nad	konserwacją	starych	
dokumentów.

To	 kameralne	 wydarzenie	
było	 niezwykle	 ciekawe	 dzięki	
temu,	że	dało	możliwość	pozna-
nia	 zabytkowego	 instrumentu,	
kompozytora	 Jana	 Kiszwaltera	
oraz	 historii	 papieru	 i	 jego	 kon-
serwacji.

Pierwsza sobota Miesiąca
godz. 18.30 –  Różaniec wynagradzający  

                     Najświętszemu Sercu Maryi
            godz. 19.00 – Msza Święta

              i Procesja Maryjna
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Katarzyna Lenarczyk 

MyRna nazzouR
Od jedności rodziny do jedności Kościoła
Spotkanie z mistyczką z Syrii
 W	 wiosenną	 środę,	 21	
maja	 2014	 r.	 na	 Świętą	 Górę	
przybyły	 rzesze	wiernych	z	całej	
niemal	 Polski.	 Przybyli	 tu,	 aby	
spotkać	 się	 z	 mistyczką	 z	 Sy-
rii,	 Myrną	 Nazzour.	 Inicjatorami	
spotkania	było	„Oratorium	Świec-
kich”,	działające	przy	Kongregacji	
św.	 Filipa	 Neri	 oraz	 ks.	 Dariusz	
Dąbrowski.	 Do	 tego	 wydarzenia	
nasze	 oratorium	 przygotowywa-
ło	 się	 duchowo	 i	 organizacyjnie.	
Z	wielkim	przejęciem	oczekiwali-
śmy	na	ten	dzień,	a	jednocześnie	
byliśmy	 niezwykle	 spokojni,	 bo	
w	 sercach	 czuliśmy	 moc	 Ducha	
Świętego	i	opiekę	Matki	Bożej.

Spotkanie	 rozpoczęło	 się	
o	 godz.	 10.00	 powitaniem	 i	 re-
jestracją	 pielgrzymów.	 Tych	 za-
pisanych	 było	 około	 900	 z	 nie-
mal	 całej	 Polski.	 Przybyli	 nawet	 
z	odległego	Terespola	czy	Gdyni,	 
z	Warszawy	 i	Białegostoku.	Były	
to	 całe	 rodziny	 z	 dziećmi,	 cho-
rzy	 na	 wózkach,	 ludzie	 starsi.	
Widziałam	 w	 nich	 obok	 choroby	 
i	zmęczenia	także	radość,	nadzie-
ję	i	wiarę,	że	ten	dzień	przyniesie	
coś	wzniosłego	i	pięknego.
	 Program	 dnia	 był	 bardzo	
bogaty.	 Na	 początku	 odśpiewa-
liśmy	 Godzinki	 o	 Niepokalanym	
Poczęciu	NMP.	Odbyła	się	konfe-
rencja:	Św. Filip Neri – stygmatyk 
Ducha Świętego,	 którą	 wygło-
sił	 ks.	 Dariusz	 Dąbrowski	 COr.	 
W	 samo	 południe	 modlitwa	 do	
Matki	Bożej	i	Koronka	św.	Filipa.	

Następnym	 punktem	 spotkania	
była	konferencja	ks.	prof.	Bogda-
na	Częsza	pt.	Charyzmaty w Ko-
ściele,	której	z	wielką	uwagą	wy-
słuchała	 rzesza	wiernych.	Około	
godz.	13.00	rozpoczęła	się	dwu-
godzinna	przerwa.	Był	to	czas	na	
posiłek	 i	 refleksję,	 ale	 cały	 czas	
oczekiwano	na	spotkanie	z	Myr-
ną	Nazzour.
	 O	 godz.	 15.00	 odbyła	 się	
Adoracja	 Najświętszego	 Sakra-
mentu,	 następnie	 odmówiliśmy	
Koronkę	do	Bożego	Miłosierdzia,	
po	 czym	 otrzymaliśmy	 błogosła-
wieństwo	 Najświętszym	 Sakra-
mentem.	 Bazylika	 wypełniona	
była	po	brzegi	wiernymi.	W	końcu	
nadszedł	moment,	na	który	wszy-
scy	czekali	–	Myrna	Nazzour	spo-
tkała	się	z	nami.
	 Naznaczona	 przez	 Boga	
Myrna	–	po	arabsku	Maria,	miesz-
ka	od	urodzenia	w	jednej	z	dziel-
nic	Damaszku-Soufanieh.	Od	
32	 lat	 jest	żoną,	matką	 i	babcią.	
Należy	 do	 grecko-melchickiego	
Kościoła	 katolickiego,	 będącego	
w	pełnej	 jedności	 ze	stolicą	Pio-
trową.	 Ma	 męża	 Mikołaja,	 który	
przyjechał	 do	 nas	 razem	 z	 nią.	
Mąż	Myrny	jest	członkiem	Kościo-
ła	 prawosławnego.	 Gdy	 był	 na	
pielgrzymce	w	Bułgarii,	przywiózł	
stamtąd	 papierową	 reprodukcję	
ikony	 Matki	 Bożej	 Kazańskiej.	 
W	końcu	listopada	1982	roku	zda-
rzył	się	cud.	Z	ikony	zaczął	wypły-
wać	 olej.	 Wcześniej	 olej	 pojawił	
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się	na	rękach	Myrny,	gdy	modliła	
się	przy	łóżku	chorej	przyjaciółki,	
która	nagle	odzyskała	zdrowie.

Łącznie	 Myrna	 dostąpiła	
pięciu	objawień,	 trzydziestu	 sze-
ściu	stanów	ekstaktycznych	oraz	
pięciokrotnie	na	jej	ciele	pojawiły	
się	i	znikały	stygmaty.	Myrna	mó-
wiła	o	 tym,	 jak	ważna	 jest	 rodzi-
na,	o	potrzebie	jedności	Kościoła,	
jedności	chrześcijan.	Prosiła,	aby-
śmy	w	modlitwach	nie	zapominali	
o	Syrii,	gdzie	toczy	się	wojna	do-
mowa,	abyśmy	modlili	się	o	pokój	
na	 świecie,	 bo	 tyle	 krwi	 ludzkiej	
zostało	już	przelane.

Wszyscy	wierni	w	zadumie	
i	 ciszy	 słuchali	 Myrny,	 mówiącej	
po	 arabsku,	 który	 tłumaczył	 na	
język	 polski	 o.	 Zygmunt	 Kwiat-
kowski	 –	 jezuita.	 Wspominała,	
że	 w	 orędziach	 Chrystus	 podał	
jej	 słowa	 modlitwy:	 Chciałbym 
Was o coś prosić, o słowa , które  
wyryjecie w Waszych umysłach 
nieustannie powtarzając: ‹‹Bóg 

mnie zbawia, Jezus daje mi świa-
tło, Duch Święty jest moim ży-
ciem, dlatego niczego się nie lę-
kam››.   
Módl się, aby wypełniła się wola 
Boża i mów:   
‹‹Ukochany Jezu, pozwól mi spo-
cząć w Tobie, ponad wszystkie 
rzeczy, ponad wszystkie stwo-
rzenia, ponad Twoich aniołów, 
ponad wszelką pochwałę, wszel-
ką radość i wesele, ponad wszel-
ką chwałę i poważanie, ponad 
wszystkie wojska niebieskie. Al-
bowiem Ty sam jesteś Najwyż-
szy. Tylko Ty jesteś Wszechmoc-
ny i dobry ponad wszelką rzecz. 
Przyjdź do mnie i pociesz mnie, 
rozkuj moje kajdany i podaruj mi 
wolność. Bez Ciebie moja radość 
nie jest pełna. Bez Ciebie mój stół 
jest pusty››. Wówczas ja przyjdę  
i powiem: ‹‹Oto jestem, ponieważ 
Mnie zaprosiłeś››.

Głośnymi	brawami	piel-
grzymi	 podziękowal i 	Myrnie	

Wspólna modlitwa
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za	 przesłanie,	 z	 którym	 do	 nas	
przyjechała.	Potem	nastąpiło	na-
maszczenie	olejami	poprzedzone	
modlitwą	mistyczki.	Myrna	osobi-
ście	namaściła	chorych,	kalekich	
i	 dzieci.	 Pozostałych	 pielgrzy-
mów	namaścili	kapłani.	Pięknym	
i	 wzruszającym	momentem	 było	
wspólnie	 odśpiewanie	 z	 Myr-
ną	pieśni	Ave Maryja.	 Łzy	same	
cisnęły	 się	 do	 oczu.	 Ta	 cudow-
na	 aura	 dotknęła	mnie	 i	mojego	
syna.	Z	oczu	płynęły	nam	łzy,	ale	
nie	były	to	łzy	bólu,	ale	wzrusze-
nia,	oczyszczenia	i	nadziei.
	 Cudowny	dzień	zakończy-
liśmy	mszą	św.	 z	nowenną	 i	 ak-
tem	ofiarowania	się	Matce	Bożej	
–	Róży	Duchownej.	 Na	 tę	mszę	
przybyło	 około	 1500	 wiernych.	
Pomimo	 napiętego	 programu	 
i	 bardzo	 późnej	 godziny	 Myrna	
zechciała	 spotkać	 się	 osobiście	 
w	klasztornej	Sali	Konarzew-
skiego	 z	 naszą	 wspólnotą	 Ora-
torium,	by	wspólnie	się	pomodlić	 

i	osobiście	namaścić	nas	olejem.	
Atmosfera	 była	 niezwykła,	 rado-
sna,	 przejmująca,	 nie	 do	 opisa-
nia.	 Spotkanie	 to	 zakończyliśmy	
wspólnym	zdjęciem.	
	 Dziękuję	Bogu,	że	mogłam	
uczestniczyć	 w	 tak	 cudownym	
dniu.	Po	tym	wydarzeniu	powróci-
ło	do	mnie	przepiękne	przesłanie:	
Trwajcie w Mojej miłości. Moja 
miłość pragnie was dotykać i jed-
noczyć. Ja, jako Miłość pragnę 
waszego szczęścia i zaufania. 
Wlewam w wasze serca łaskę 
wiary i nadziei, bo was wybrałem, 
abyście szli ze Mną we wzajemnej 
miłości. Dotykam waszych uszu  
i serca. Pragnę abyście mnie sły-
szeli i przyjmowali do serc. Kiedy 
przyjmujecie moje Ciało, kontem-
plujecie je, że Ja żywy Bóg przy-
chodzę, aby dać wam nowe ży-
cie. Proszę was, złóżcie we mnie 
cała nadzieję.

Myrna namaszcza olejem wiernych zgromazonych w prezbiterium Bazyliki
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PRzeMiana Duchowa - uzDowienie Duchowe
Monika i Paweł z Ponieca

Pan mym Pasterzem, nie brak mi ni-
czego…
	 Bóg	dociera	do	nas	różnymi	
drogami.	 Do	 mnie	 i	 mojej	 rodziny,	
bym	 mógł	 w	 pełni	 uwierzyć,	 dotarł	
poprzez	chorobę	mojej	żony.				
Gdy	w	czerwcu	2011	r.	diagnoza	sta-
ła	 się	 faktem	 –	 nowotwór	 złośliwy,	
popadliśmy	w	rozpacz	i	strach,	co	te-
raz	będzie.	Modliliśmy	się	wszyscy,	
różaniec	stał	się	ukojeniem	dla	mnie	
i	żony.	Prosiłem	Boga	o	przebacze-
nie,	czułem,	że	serce	mi	pęka.	Mó-
wiłem	sobie,	że	zrobię	wszystko,	by	
jej	pomóc.	Udaliśmy	się	do	Często-
chowy,	by	prosić	Matkę	Bożą	o	łaskę	
uzdrowienia.	 Do	 Bazyliki	 na	 Jasnej	
Górze	nie	mogłem	wejść,	czułem,	że	
nie	 jestem	godzien	stąpać	po	świę-
tym	miejscu,	musiałem	 iść	na	kola-
nach.	Słyszałem	dwa	głosy	–	 jeden	
mówił:	 idź	normalnie,	nie	ośmieszaj	
się,	bo	ludzie	patrzą,	a	drugi:	idź	na	
kolanach,	zrób	to	dla	żony.	W	ostat-
niej	chwili	padłem	na	kolana	i	posze-
dłem	przed	ołtarz	Maryi.	Wtedy	pod-
czas	Mszy	św.	Matka	Boża	obiecała	
mi,	że	żona	wyzdrowieje.	
	 Świat	zaczął	się	kręcić	wokół	
niej,	 leczenie,	zmiana	diety,	przygo-
towywanie	posiłków	–	wszystko	po-
chłaniało	dużo	czasu.	Gdy	tylko	by-
łem	w	Gostyniu,	przychodziłem	choć	
na	chwilę	na	Świętą	Górę	i	prosiłem	
Matkę	 Bożą	 o	 łaskę	 uzdrowienia.	
Pamiętam,	 to	 były	 gorące	 prośby	 
z	głębi	serca,	ze	łzami	wielkimi	i	cięż-
kimi	jak	groch.	Myśli	 jednak	miałem	
różne,	 strach	 i	 lęk	 towarzyszyły	 mi	
każdego	 dnia.	 Nie	 bardzo	 mogłem	
uwierzyć	w	to,	że	będzie	dobrze.	
	 W	 sierpniu	 modląc	 się	 do	
Matki	 Bożej,	 z	 żarliwością,	 w	 głębi	
duszy	pytałem,	czy	ona	wyzdrowie-
je.	Prosiłem	Boga,	by	mi	 jej	nie	za-

bierał.	Mówiłem,	że	jeszcze	jest	mło-
da.	Chciałem,	by	nam	przebaczył	to	
wszystko	co	złego	zrobiliśmy.	I	wte-
dy	 usłyszałem	 głos	Maryi:	 przecież 
mówiłam Ci, że wyzdrowieje, tylko 
w to uwierz.	Nie	umiem	tego	opisać,	
ale	to	przyszło,	jak	błysk,	uderzenie	
we	mnie,	 tak	 od	 razu,	 bez	 jakiego-
kolwiek	racjonalnego	myślenia.	Wie-
działem,	że	tego	sobie	nie	wymyśli-
łem,	bo	jeśli	to	byłaby	nieprawda,	to	
już	po	prostu	nie	rozumiem,	jak	mam	
uwierzyć.	 To	 trzymało	 mnie	 cały	
czas,	 przez	 kolejne	 lata,	 zwłaszcza	
w	chwilach	zwątpienia.	
	 Mijały	 dni,	 miesiące,	 żona	
zdrowiała,	 badania	 nie	 wykazywały	
przerzutów.	 Myśleliśmy,	 że	 stał	 się	
cud,	 żona	w	 to	 wierzyła,	 ale	 ja	 nie	
do	 końca.	W	 podziękowaniu	 za	 ła-
skę	 uzdrowienia	 wykonała	 żłóbek	 
z	makaronu	 i	 ofiarowała	Matce	Bo-
żej	Gidelskiej	–	Sanktuarium	Uzdro-
wienia	Chorych.	Czułem	 jednak,	że	 
w	domu	nie	ma	takiej	atmosfery,	jaka	
powinna	być	w	rodzinie.	Postanowi-
łem,	by	w	niedzielę	przed	wspólnym	
obiadem,	 syn	 czytał	 urywek	 Pisma	
św.	
	 W	kwietniu	2012	r.	ginekolog	
stwierdził,	 że	 konieczna	 jest	 opera-
cja,	 aby	 nie	 doszło	 do	 przerzutów.	
Wtedy	 to	 obiecałem	 Matce	 Bożej,	
że	jeśli	uchroni	żonę	przed	operacją,	
to	w	ramach	wdzięczności	pójdę	na	
kolanach	 na	 Świętą	Górę	 i	 ofiaruję	
nasz	 obrazek	 Matki	 Bożej	 Często-
chowskiej,	 przed	 którym	 cały	 czas	
modliliśmy	 się.	 W	 dniu,	 w	 którym	
żona	miała	mieć	 operację	 pojecha-
liśmy	 do	 innego	 ginekologa,	 który	
przez	 badanie	 USG	 nic	 nie	 stwier-
dził.	Okazało	 się,	 że	wszystko	 było	
dobrze	 i	 jest	do	dziś.	Zaraz	z	żoną	
pojechaliśmy	 na	 Świętą	 Górę,	 by	 
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podziękować	Maryi	–	poczuliśmy	
wtedy	wielką	ulgę	i	radość	w	sercu.	
	 W	czerwcu	w	tygodniu	okta-
wy	Bożego	Ciała	spełniłem	obietnicę	
daną	Matce	Bożej	i	ofiarowałem	ob-
razek,	który	znajduje	się	w	klasztorze	
na	Świętej	Górze.	Czułem	wtedy,	że	
mogę	dużo	zrobić	czynem,	poświę-
cić	się	dla	żony,	nie	wstydziłem	się	
tego.	Wiedziałem	 też,	 że	 z	Bogiem	
nie	można	się	 „targować”.	Prosiłem	
więc	 o	 wiarę	 i	 przebaczenie.	 Gdy	 
w	 styczniu	 2013	 r.	 udałem	 się	 na	
Świętą	Górę	ujrzałem	coś	wspania-
łego	–	bardzo	duży	medalion	zawie-
szony	 w	 górze	 i	 napis	 „2013	 ROK	
WIARY”.	Pomyślałem,	Boże	to	chy-
ba	dla	mnie.	W	ogóle	całe	te	miesią-
ce,	wszystko	ładnie	się	układało,	tak	
jakby	ktoś	tym	kierował.	
	 Jednak	zdarzyło	się	coś	złe-
go	–	odejście	od	diety	spowodowało	
pogorszenie	 się	 wyników	 i	 nawrót	
choroby.	Myślałem,	że	Bóg	nas	opu-
ścił,	że	to	może	być	koniec.	Myślałem	
też,	że	źle	się	modlę,	że	nie	umiem	
się	modlić.	Wtedy	to,	25	lutego	2013	
r.,	dostałem	od	siostry	SMS-a	takiej	
treści:	Musisz ufać. Matka Boża też 
do Ciebie w Częstochowie mówiła, 
pytaj – Ona da odpowiedź. Ja przez 
całe życie mówiłam, że nie umiem 
się modlić, więc czytałam Pismo św. 
/…/ Modlę się o siły i włączam was  
w tą modlitwę.	
	 Prosiłem	 Boga,	 by	 ulitował	
się	nad	nią,	by	na	mnie	zesłał	karę,	
a	ją	oszczędził.	Błagałem,	ale	chwi-
lami	 już	 mi	 było	 wszystko	 jedno.	 
I	wtedy	usłyszałem	wypowiedź	księ-
dza,	że	 ludzie	za	szybko	 rezygnują	
z	modlitwy	i	próśb	o	łaski.	Pomyśla-
łem:	Boże	dziękuję	Ci,	i	modliłem	się	
dalej,	prosząc	o	zdrowie.	Wiele	zda-
rzeń	 jeszcze	miało	miejsce,	 ale	nie	
mogłem	uwierzyć	tak	do	końca.	Mia-
łem	też	sen:	Ciemne	niebo,	ogromna	
powódź,	a	ja	w	tej	wodzie.	Na	brze-

gu	kobiety	stały	z	moją	żoną	i	nawią-
zała	się	rozmowa.	Mówiłem,	że	żona	
choruje	na	raka	i	jedna	z	kobiet	ode-
zwała	się,	że	też	była	chora,	ale	po-
konała	 chorobę.	 Spojrzałem	 wtedy	
na	żonę.	Zapytałem:	jak?	A	ona	od-
powiedziała,	że	na	pierwszym	miej-
scu	 stawiała	 wiarę.	 I	 równomiernie	
z	 tym	 słowem	 „wiara”	 obudził	mnie	
budzik.	To	był	szok,	nie	wiedziałem	
co	się	dzieje,	wyraz	„wiara”	dudnił	mi	
dosłownie	w	głowie.	
	 W	październiku	po	raz	pierw-
szy	 dostałem	 SMS,	 ten	 sam,	 który	
siostra	wysłała	mi	w	 lutym.	Napisa-
łem	do	niej,	czy	to	ona	mi	go	wysy-
łała,	 a	 ona	 –	 że	 nie.	 Pomyślałem:	
jakiś	 chyba	 błąd	 i	 zignorowałem	 to	
zdarzenie.	 Prosiłem	 Boga,	 by	 się	
ulitował	 nad	 żoną.	Od	mojej	Mamy	
dostaliśmy	do	czytania	Akt oddania 
się przeciw niepokojom i zmartwie-
niom.	Pamiętam	jak	żona	mówiła	mi,	
że	jest	to	skierowane	jakby	tylko	do	
nas	 i	 faktycznie	było.	Mama	powta-
rzała	mi,	że	musimy	wszystko	oddać	
Bogu,	zawierzyć	Mu	do	końca,	a	nie	
pokładać	siły	tylko	w	sobie.
	 W	 grudniu	 2013	 r.	 ks.	 pro-
boszcz	 na	 pasterce	 powiedział,	
że	 mamy	 Jezusa	 zaprosić	 do	 na-
szych	 domów.	 Pomyślałem,	 że	 to	
dobra	myśl,	w	 rzeczywistości	 nigdy	
tego	nie	zrobiliśmy	 i	ucieszyłem	się	 
z	tego.	W	styczniu	2014	r.	dostałem	
kolejnego	 SMS-a	 o	 znanej	 treści,	
tego	samego	co	w	październiku,	po	
czym	 powtórzyło	 się	 to	 i	 w	 lutym.	
Nie	były	to	SMS-y	od	siostry.	Powie-
działem	o	 tym	żonie,	 rozpłakała	się	 
i	powiedziała,	że	to	z	nieba,	że	to	dla	
mnie	jest	znak.	Gdy	w	połowie	mar-
ca	udaliśmy	się	do	chirurga,	po	raz	
pierwszy	 spotkałem	 się	 z	 taką	 wy-
powiedzią:	Pani Moniko, pani się nie 
zmieniła, dlatego choroba powróciła. 
Nie zmieniła pani swego wnętrza, 
swej duszy. Ma pani urazy, gdzieś 
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głęboko w sercu, do kogo? Tego nie 
wiem, ale pani wie. Musi pani prze-
baczyć sobie i innym. Musi to pani 
zrobić dla siebie, by żyć. Rak to cho-
roba duszy, najpierw choruje dusza, 
a na koniec ciało. Jak uzdrowi pani 
swą duszę poprzez wybaczenie, 
modlitwę, to ciało samo się uleczy  
i wszystko wróci do normy.
	 Wtedy	po	prostu	oniemiałem	
–	 to	 była	 prawda.	 Ucieszyłem	 się,	
dopiero	 wtedy	 wszystko	 pojąłem.	
Bóg	otworzył	mi	oczy.	Zrozumiałem,	
że	to	jest	tak	blisko	nas.	Trzeba	stać	
się	niewinnym	na	duszy,	czystym	do	
końca	 w	 sercu.	 Narodzić	 się	 jakby	
na	nowo.	Że	trzeba	zacząć	od	prze-
baczenia,	że	to	tak	dłużej	nie	może	
trwać	–	bo	to	niszczy	jej	duszę.	Zro-
zumiałem,	że	przebaczając	stajemy	
się	wolni	 na	duszy.	Wiedziałem,	 że	
tylko	 prawda	 może	 zwyciężyć,	 ale	
wiedziałem,	 że	 z	 żoną	 nie	 będzie	
tak	 łatwo,	 gdyż	upierała	 się,	 że	 nie	
ma	 żadnych	 urazów,	 zwłaszcza	 do	
swojej	Mamy,	 że	 to	 co	było	 kiedyś,	
to	 już	 przeszłość.	 Żona	 tłumaczyła	
lekarzowi,	 że	 czyta	 wiele	 różnych	
książek.	Lekarz	jednak	mówił	coś	in-
nego,	że	to	nic	nie	da,	jeżeli	się	nie	
zmieni	się	od	środka.	Dusza	chora,	
to	i	ciało	chore.	
	 To	 była	 prawda,	 która	 ude-
rzyła	w	sam	środek	serca	żony.	Dwa	
dni	 bolał	 ją	 żołądek,	 ale	 i	 tak	 upie-
rała	się,	że	nie	ma	żadnych	urazów.	
I	wtedy	 poprosiłem	Boga	 o	 pomoc,	
po	raz	pierwszy	pomyślałem:	Panie	
Boże	przecież	Ty	jesteś,	pomóż	mi.	
Bóg	 oświecił	 mnie.	 Kazałem	 żonie	
odmówić	 Apel	 Jasnogórski	 w	 cza-
sie	 transmisji	 w	 TV	Trwam.	 Powie-
działem	 też,	 że	ma	poprosić	mamę	 
i	 syna,	 i	 że	 razem	mają	 go	 odma-
wiać.	 Od	 tego	 czasu	 razem	 odma-
wiamy	Apel.
	 Po	 tym	Apelu	 żona	 i	 mama	
przebaczyły	 sobie,	 pogodziły	 się.	

Napisała	 mi	 SMS-a,	 gdyż	 byłem	 
w	pracy,	wtedy	też	żołądek	przestał	
ją	boleć.	Mówiła,	że	dusza	jej	pękła	
i	 przebaczyła	 jej	 wszystko	 z	 dzie-
ciństwa.	 I	 że	 synowi	 też	wybaczyła	
i	 mi	 także.	 To	 był	 najszczęśliwszy	
dzień	 w	 moim	 życiu,	 łzy	 miałem	 
w	oczach.	Powiedziałem:	Boże, jak 
ja Ci dziękuję, jestem Ci tak bardzo 
za to wdzięczny. Boże, Ty naprawdę 
działasz cuda.	Odpisałem	żonie,	że	
nie	mam	do	niej	urazy,	bo	ją	kocham	 
z	 całego	 serca.	 Napisałem:	 Miłość 
nie pamięta złego, cierpliwa jest  
i kochająca, wszystko wybaczy  
i zniesie.	
	 Nazajutrz	 rano	 obudziłem	
się	po	raz	pierwszy	w	życiu	z	uśmie-
chem	na	 twarzy.	To	było	coś	wspa-
niałego.	Nie	miałem	żadnych	lęków.	
Wszystko	działo	się	bez	pośpiechu.	
To	były	piękne	dni.	Żona	napisała	mi:	
Ja też mam radość i spokój, dusza 
ma czysta jest. Bóg działa i dziękuję 
Mu z całego serca.	To	nie	trwało	dłu-
go,	bo	zaledwie	dwa	dni.	W	niedzie-
lę	 rano	poszliśmy	do	 kościoła.	Gdy	
wróciliśmy	 słyszałem	 wewnętrzny	
głos,	że	mamy	iść	na	Gorzkie	Żale.	
Wcześniej	jednak	zaplanowałem	so-
bie	z	żoną	wyjazd	nad	wodę,	by	po-
być	na	świeżym	powietrzu.	Jadąc	na	
wypoczynek	czułem,	że	robię	źle,	nie	
mówiłem	tego	żonie.	W	poniedziałek	
rano	obudziłem	się	z	myślą,	gdzie	są	
jej	 dokumenty.	 Jadąc	do	pracy	mó-
wiłem	sobie,	przecież	na	pewno	są	
tam,	 gdzie	 zawsze,	 rzuciłem	 je	 na	
szafkę,	pomyślałem	sobie,	przecież	
nie	 mogły	 zniknąć,	 że	 duch	 by	 ich	
nie	 wziął.	A	 jednak	 przepadły,	 szu-
kaliśmy	wszędzie	 kilka	 razy.	 To	 był	
cios	dla	żony.	Była	w	szoku,	płakała,	
złościła	się	na	mnie…	Później	napi-
sałem	do	niej,	że	jej	bardzo	dzięku-
ję,	że	mi	przebaczyła,	i	że	ją	bardzo	
kocham.	 Odpisała,	 że	 nie	 wysyłała	
żadnego	 SMS-a.	 Wtedy	 dotarło	 do	
mnie,	że	dostałem	go	z	nieba.
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	 Poczułem,	 jakby	 dokonywa-
na	 była	 walka	 między	 złem	 a	 do-
brem,	między	 szatanem	 a	 Bogiem.	
To	 był	 przełom,	 którzy	 sprawił,	 że	
pogodziliśmy	się.	Dziękowałem	
Bogu	za	wszystko,	za	te	znaki,	któ-
rymi	 nas	 obdarowywał.	 Poczuliśmy	
ogromną	 radość	 i	 pokój.	 Wtedy	 
w	 ciągu	 tygodnia	 dostałem	 jeszcze	
trzy	takie	SMS-y.	Ostatni	od	siostry,	
który	otrzymałem	już	miesiąc	wcze-
śniej.	 Wówczas	 napisała	 do	 mnie:	
Chwalmy Pana Jezusa Chrystusa  
i dziękujmy Mu za uzdrowienie ser-
ca Moniki i ożywione twojego serca.	
Wówczas	żona	zgodziła	się	przyjąć	
sakrament	 chorych,	 umocniło	 ją	 to	
na	 duchu	 i	 pomogło	 przejść	 trudy	
leczenia.	Sakrament	ten	przyjęła	na	
Świętej	 Górze.	 Pamiętam	 jak	 mó-
wiła,	 że	 czuje	 ogromną	 siłę	 i	 czuła	
taką	 zewnętrzną	 ochronę	 na	 ciele.	
Nazajutrz	obudziła	 się	 z	pieśnią	na	
ustach:	 Nie zamykajcie serc, zba-
wienia nadszedł czas, gdy Chrystus 
puka w drzwi, może ostatni raz.

W	Tygodniu	Miłosierdzia	Bo-
żego	 żona	 dostała	 od	 swej	 Mamy	
czasopismo	Jan Paweł II – Pamiąt-
ka Kanonizacji.	 Napisała	mi	 wtedy:	
Czytałam o uzdrowieniach Ojca św. 
Chłopiec był w śpiączce, dostali SMS
-a, że są urodziny papieża i Jemu 
mają powierzyć syna. I stał się cud, 
obudził się. To tak jak ty SMS-y do-
stajesz z nieba.	Wtedy	 żonie	 pękło	
szkło	 serca.	 Tak	 mówiła:	 Czytając 
o uzdrowieniach płakałam, nie wie-
dząc czemu i czułam, jak szkło scho-
dzi mi z serca.	A	 także:	Cały czas 
czuję, że Ojciec św. mnie przytula, 
wiem że nie jestem sama. Jest przy 
mnie Maryja, Jezus i Duch Święty,  
i czuję to.	Dwa	dni	później	odmawia-
jąc	modlitwę	ofiarowania	cierpienia:	
Panie Jezu łączę moje cierpienie  
z Twoim cierpieniem…,	 żona	 po-
czuła	 przecudną	 woń	 wychodzącą	

z	 twarzy	 ukrzyżowanego	 Jezusa	
Chrystusa.	Czuła	 tą	woń	przez	 trzy	
dni	 i	 tak	 pisała:	 Ten zapach płynął 
wprost z obrazka, nie zapomnę tego 
zapachu.	 Wówczas	 doznała	 całko-
witego	oczyszczenia	 duszy	 i	 serca,	
i	stała	się	inną	osobą.	Nie	lękała	się	
operacji.	 Jest	 spokojniejsza.	 Ja	 to	
widzę	i	nie	tylko	ja,	bo	i	moja	siostra	
też	 to	 dostrzegła.	 Nie	 musi	 czytać	 
o	 uzdrowionych	 i	 naśladować	 ich	
praktyk.	 Bo	 tak	 naprawdę	 każdy	
człowiek	 jest	 inny	 i	musi	sam	dojść	
do	tego,	co	mu	leży	w	sercu	i	zagłę-
bić	się	w	swą	duszę,	by	ją	oczyścić.	
	 Pamiętam, 	moment 	 gdy	
żona	napisała	do	mnie,	że	to	ja	daję	
jej	siły	w	tym	wszystkim.	Ja	jej	wte-
dy	odpisałem:	To nie ja daję Ci siłę, 
to Bóg – ja jestem tylko narzędziem  
w Jego rękach.	Dużo	wtedy	się	dzia-
ło.	W	wiadomościach,	które	wysyła-
łem	do	żony	słowa	same	układały	się	
w	zdania,	bez	jakiegokolwiek	myśle-
nia	nad	nimi.	Nie	czytałem	książek,	
ale	to	co	najwartościowszego	w	tych	
książkach	 żona	 wyczytała,	 to	 ja	 jej	
wówczas	 niewiadomo	 jak,	 pisałem	
w	SMS-ach	i	tak	naprawdę	nie	wiem	
skąd	się	 to	brało.	Najlepsze	 jednak	
jest	 to,	 że	 te	 wszystkie	 dobre	 rady	
sprowadzają	 się	 do	 Biblii.	 To	 księ-
ga,	która	żyje,	bo	jest	dana	nam	od	
Boga.
	 Myślę,	 że	 wszystko	 musia-
ło	 tak	 się	 potoczyć.	 Bóg	 widać	 tak	
chciał,	że	przyszedł	nawrót	choroby,	
byśmy	stali	się	końcu	rodziną	i	prze-
szli	duchową	przemianę.	I	dla	mnie,	
bym	 do	 końca	 uwierzył	 w	 Boga	 
i	 uzdrowienie	 żony.	 Wielkie	 rzeczy	
uczynił	 nam	 wszechmocny	 Bóg.	
Niech	 chwała	 będzie	 Mu	 na	 wieki	
wieków.
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 Nie	od	dziś	 toczy	się	bar-
dzo	 szeroka	 debata	 nad	 kształ-
tem	 społeczeństw	 czy	 całej	 Unii	
Europejskiej.	W	czasie	 tej	deba-
ty	 bardzo	 wiele	 uwagi	 poświęca	
się	sprawie	wolności,	oczywiście	
najczęściej	 mylonej	 z	 samowo-
lą.	Z	drugiej	strony	ogranicza	się	
swobodę	religijną,	nade	wszystko	
wręcz	 wprowadzając	 zakaz	 ko-
rzystania	 z	 tzw.	 klauzuli	 sumie-
nia,	 która	 z	 pobudek	 religijnych	
pozwalała	 na	 niewykonanie	 np.	
aborcji.	 Coraz	 częściej	 robi	 się	
bardzo	wiele,	 by	 zakazać	odwo-
ływania	się	do	sumienia,	a	spra-
wą	nadrzędną	stają	się	wszelkie-
go	 rodzaju	dyrektywy	narzucane	
przez	urzędy.
	 Wystarczy	 tylko,	 aby	 tak	
jak	 to	 miało	 miejsce	 w	 czasach	
systemu	 komunistycznego,	 oso-
by	 przychylne	 systemowi	 miały	
zdecydowanie	 ułatwione	 życie,	
były	faworyzowane,	uważane	po-
stępowe,	 światłe	 itp.	Dziś	 do	 ta-
kich	osób	zalicza	się	tych,	którzy	
klaszczą	 ideologii	 gender,	 która	
wkracza	 w	 nasze	 codzienne	 ży-
cie.	 Wszystko,	 co	 w	 jakikolwiek	
sposób	propaguje	taki	styl	myśle-
nia	i	życia,	jest	dotowane,	jak	np.	
niektóre	przedszkola.
	 A	 przecież	 najprostsze	
zasady	zdrowego	społeczeń-
stwa	podał	nam	sam	Pan	Bóg	już	 
w	raju.

Swobodny kontakt z Bogiem
	 Pierwsza	 zasada	 to	 wła-
śnie	naturalny	kontakt	z	Bogiem,	
któremu	 wyraża	 się	 wdzięcz-
ność	 i	 szacunek.	 Wdzięczność	
za	 piękny	 świat,	 a	 nade	wszyst-
ko	 za	 dar	 drugiego	 człowieka.	
Bóg	jest	obecny	w	świecie,	który	
stworzył,	przechadza	się	po	nim,	
jak	to	mamy	pokazane	w	Księdze	
Rodzaju.	 Tak	 czynił	 zawsze,	 bo	
pierwsi	ludzie	–	Adam	i	Ewa,	znali	
Boże	kroki,	a	co	za	tym	idzie,	zna-
li	 Boga.	 Kiedy	 człowiek	wyrzuca	
Boga	ze	swojego	życia	 i	 z	prze-
strzeni	publicznej,	wprowadza	się	
tam	chaos,		zaborczość,	egoizm,	
co	widać	już	u	Kaina.

Widzimy	 to	 też	w	naszym	
życiu.	Tam,	gdzie	nie	ma	dialogu	
z	 Bogiem,	 zaczyna	 się	 śmierć.	 
A	 śmierć	 nie	 buduje	 wspólnoty,	
ale	ją	niszczy.

Niezmienne Boże zasady
	 A	 tak	 przykazał	 Pan	 Bóg	
człowiekowi:	z wszelkiego drzewa 
tego ogrodu możesz spożywać 
do woli, ale z drzewa poznania 
dobra i zła nie wolno Ci jeść, bo 
gdy z niego spożyjesz, niechyb-
nie umrzesz	(Rdz	2,	16-17).
	 Kolejną	zasadą,	 którą	ob-
jawia	 nam	 Bóg,	 jest	 posłuszeń-
stwo	 Jemu.	 Dopóki	 człowiek	 był	
posłuszny,	 nie	 znał	 trosk,	 kło-
potów,	 czuł	 się	 prawdziwie	 wol-
ny	–	żył	wolnością,	ona	była	dla	 
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niego	tak	naturalna	jak	oddycha-
nie,	 nie	 walczył	 o	 nią,	 on	 ją	 po	
prostu	miał.
 Ale	 kiedy	 taką	 wolnością	
człowiek	się	cieszył,	spotkał	sza-
tana,	którego	ta	radość	wolności	
napawała	ogromną	wściekłością,	
gdyż	on	jej	już	nie	miał.	To	właśnie	
dlatego	Zły	nienawidzi	człowieka	
i	 odbiera	 mu	 wolność,	 kradnie,	
choć	sam	nic	nie	zyskuje.	

Warto	 zauważyć,	 że	 Bóg	
szanuje	nawet	tak	bolesny	wybór	
człowieka.	A	człowiek	ponosi	kon-
sekwencje	 swego	 wyboru	 –	 wy-
gnanie	z	 raju.	Dziś,	aby	uniknąć	
konsekwencji	 swoich	 słabości,	
używając	 różnych	 ideologii	 chęt-
nie	zabija	–	aborcja,	eutanazja	to	
dziś	 częsta	 ucieczka	 przed	 kon-
sekwencjami.	 Zabija	 się	 również	
człowieczeństwo	 –	 tożsamość	
mężczyzny	 i	kobiety,	a	wszystko	
po	 to,	 by	 nie	 ponosić	 jakichkol-
wiek	konsekwencji.	

Ale	tak	się	nie	da.	Już	teraz	
przecież	ponosimy	konsekwencje	
złych	wyborów	i	zrywania	zakaza-
nego	owocu	–	niż	demograficzny,	
wynaturzone	 zachowania	 ludzi,	
którzy	dla	zabawy	są	gotowi	za-
bić	człowieka,	znęcać	się	nad	nim	
itp.

Język porozumienia
 Ta	trzecia	zasada	jest	waż-
na.	Już	w	Księdze	Rodzaju	widzi-
my,	 że	 dopóki	 przy	 Adamie	 nie	
było	Ewy,	to	czuł	się	samotny,	bo	
nie	miał	 z	 kim	 rozmawiać.	Choć	
Adam	miał	władzę	nad	światem,	
to	jednak	nie	miał	się	z	kim	tą	ra-
dością	podzielić.	To	dlatego	Bóg	 
z	żebra	Adama	stworzył	Ewę	(Rdz	
2,	21-22).	
	 A	 dziś?	 Dziś	 robi	 się	
wszystko,	aby	do	dialogu	nie	do-
chodziło,	pomimo	że	tak	dużo	się	
o	nim	mówi.	Warto	zauważyć,	że	
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niesamowitą	 bronią	 jest	 przede-
finiowanie	 wyrazów,	 co	 widać	
chociażby	przy	słowie	tolerancja.	 
W	encyklopedii	powszechnej	czy-
tamy,	że	jest	to	uznawanie prawa 
innych do posiadania poglądów, 
gustów itp. odmiennych od poglą-
dów oceniającego; nie obejmuje 
jednak idei wstecznych, antyhu-
manitarnych czy wręcz zbrodni-
czych.	Kiedy	spojrzymy	do	słow-
nika	 wyrazów	 bliskoznacznych	
to	 wyraz	 tolerancja	możemy	 za-
stąpić	słowami	–	wyrozumiałość,	
liberalizm;	 lecz	 nie	 akceptacja,	
czego	 niektóre	 grupy	 się	 wręcz	
domagają.	
	 Bóg	nieustannie	z	nami	
rozmawia,	 nieustannie	 przecha-
dza	się	po	tym	świecie,	ale	ludz-

kość	 robi	 wszystko,	 co	 kusiciel	
z	 drzewa	 każe,	 aby	 o	 Bogu	 za-
pomnieć,	wyprzeć	Go	 z	 publicz-
nej	 przestrzeni.	 Ludzkość	 robi	
wszystko,	by	następne	pokolenia	
nie	 miały	 wspólnego	 języka	 ze	
sobą,	 a	 tym	 bardziej	 z	 Bogiem.	
Robi	wszystko,	by	nie	było	odpo-
wiedzialności	 osobistej,	 nie	 mó-
wiąc	przy	 tym,	że	konsekwencje	
poniesiemy	 jako	całe	społeczeń-
stwo.

Ciekawe,	 co	 jeszcze	 się	
musi	wydarzyć,	abyśmy	prawdzi-
wie	wrócili	do	Bożego	porządku,	
do	Bożego	prawa.	

Porady duchowe

Pójść za Jezusem
W Ewangelii wg św. Łukasza 23, 27-28 czytamy:
- A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły  
i płakały nad Nim.
- Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie 
nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!

 Zapewne	 każdy	 uczest-
niczący	 w	 nabożeństwach	Drogi	
Krzyżowej,	od	 razu	skojarzył,	 że	
mamy	do	 czynienia	 z	VIII	 stacją	
tejże	 drogi.	 Ten	 fragment	 Ewan-
gelii	 został	 wybrany	 nieprzypad-
kowo,	ponieważ	po	okresie	Wiel-
kiego	 Postu,	 Zmartwychwstania 

Pańskiego,	czasu	Wielkanocy,	
Zesłania	 Ducha	 Świętego,	 po-
przedzonego	 Wniebowstąpie-
niem,	wchodzimy	w	okres	zwykły,	
w	którym	mamy	głosić	to	wszyst-
ko,	co	zostało	nam	dane	poprzez	
te	 wydarzenia.	 Mamy	 po	 prostu	
pójść	za	Jezusem.	Ale	iść	można	
na	kilka	sposobów.

ks. Jacek Niesyto COr
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Porady duchowe

	 Możemy	 pójść	 na	 zasa-
dzie	 zaprzeczenia	 tych	 wyda-
rzeń,	 których	 byliśmy	 świadkami	
i	 będziemy	 czynić	 wszystko	 na	
przekór	Bożemu	nauczaniu.
	 Możemy	 pójść	 za	 Chry-
stusem	 umiarkowanie , 	 tzn .	
tak	 aby	 się	 nie	 narazić	 światu,	 
a	z	drugiej	strony	i	Jezusowi	deli-
katnie	kłaniać	się	w	miejscu	i	cza-
sie	 temu	 przeznaczonym,	 i	 nie	
robić	nic	więcej.
	 Możemy	pójść	w	końcu	za	
Chrystusem	 na	 „całość”,	 ufając	

Mu	 i	 idąc	pod	prąd	 temu	światu.	
I	 właśnie	 Jezus	 w	 czasie	 Drogi	
Krzyżowej,	 w	 tej	 stacji	 pokazuje	
nam	co	to	znaczy	pójść	na	całość	
za	 Nim,	 podprowadza	 nas	 do	
pewnej	refleksji.

Płaczcie nad sobą
	 Cóż	 to	znaczy?	Zwykle	
czynimy	 to	w	 formie	narzekania.	
Jednakże	płakać	nad	sobą,	zna-
czy	w	świetle	Ducha	Prawdy	spoj-
rzeć	 na	 swoją	 duchową	 nędzę,	
zobaczyć	naszą	coraz	mocniejszą	

Lluís Borrassà – Powołanie pierwszych uczniów
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dysharmonię	między	nauczaniem	
Jezusa,	 a	 naszymi	 poglądami	
oraz	naszym	zachowaniem	–	sło-
wami	i	czynami.	Warto	zobaczyć,	
jak	 bardzo	 jesteśmy	 zakłamani,	 
a	 najsmutniejsze	 w	 tym	 wszyst-
kim	jest	to,	że	my	prawie	wszyst-
ko	potrafimy	sobie	wytłumaczyć.
	 Nasze	zakłamanie	jest	też	
związane	z	tym,	że	coraz	częściej	
daje	 się	 zauważyć	 niesamowitą	
hipokryzję	–	mnie	wypada,	mnie	
wolno,	ale	innym	już	nie.	Dlatego	
też	Jezus	mówi,	że	mamy	zapła-
kać	nad	sobą,	bo	płaczemy	nad	
Jezusem	niejednokrotnie,	my-
śląc,	 że	 w	 naszym	 zakłamaniu	 
i	 hipokryzji	 podsunęlibyśmy	 Je-
zusowi	 parę	 „wytrychów”,	 by	 nie	
musiał	tak	cierpieć.	
	 Jednak	 to	właśnie	 ta	sta-
cja	ma	nam	uświadomić,	że	to	na-
sza	 hipokryzja,	 doprowadziła	 do	
dramatu	 krzyża,	 nie	 tylko	 wtedy	
–	dwa	tysiące	lat	temu,	ale	spra-
wia	to	też	i	dziś,	o	czym	świadczy	
druga	część	wypowiedzi	Jezusa

.	.	.	i nad waszymi dziećmi
	 Zamiast	 przerwać	 ten	
sposób	życia,	my	go	powielamy,	
kształtując	 w	 ten	 sposób	 kolej-
ne	 pokolenia.	 I	 niestety	 coraz	
częściej	 daje	 się	 zauważyć,	 że	 
w	 wielu	 sprawach	 nas	 „prześci-
gają”.	 Jeszcze	 kilkanaście	 lat	
temu	było	nie	do	pomyślenia,	by	
w	 szkole	 czy	 w	 zakładzie	 pracy	
panowała	tak	zacięta	rywalizacja,	
doprowadzająca	 niejednokrotnie	
do	 załamań	 nerwowych	 i	 innych	
schorzeń,	 przy	 jednoczesnym	
braku	 nauczania	 o	 solidarności,	
wzajemnej	pomocy,	itp.	
	 Słowa	 Jezusa	 z	 Drogi	
Krzyżowej	 niech	 staną	 się	 dla	
nas	bardzo	ważnym	wyzwaniem	 
i	wezwaniem	do	zmiany	myślenia	
i	wychowania	(oby	tylko	nie	oka-
zało	się,	że	jest	już	za	późno).
	 Niech	 nasze	 pójście	 za	
Chrystusem	 będzie	 dla	 nas	mo-
mentem	 zmiany	myślenia,	 niech	
będzie	 pełne	 prawdziwego	 po-
słuszeństwa	 Matce	 Bożej,	 która	
nieustannie	 mówi	 nam	 –	 Zrób-
cie wszystko cokolwiek wam po-
wie!!!

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:  

6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości: 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
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Z życia Parafii

Dnia	 27	 kwietnia	 2014	 r.	
odbyła	 się	 uroczystość	 I	 Komunii	
Świętej	w	Bazylice	 świętogórskiej.	
Czternaścioro	 dzieci	 rozpoczęło	
swoją	wspaniałą	przygodę	z	Chry-
stusem.	 Był	 to	 czas	 niezwykle	 ra-
dosny	i	wzruszający.	Tego	dnia	bo-
wiem	 również	 dwaj	 błogosławieni	
papieże:	Jan	XXIII	oraz	Jan	Paweł	
II	 zostali	 ogłoszeni	 świętymi	 Ko-
ścioła	katolickiego.	

Warto	 tu	 przytoczyć	 frag-
ment	 homilii	 Jana	Pawła	 II	wygło-
szonej	podczas	Mszy	św.	z	udziele-
niem	I	Komunii	św.	dzieciom	w	Ło-
dzi,	w	1987	r.:	Człowiek potrzebuje 
pokarmu i napoju, aby mógł żyć. 
Potrzebuje pokarmu i napoju ludz-
kie ciało, organizm, aby mógł żyć, 
rosnąć, rozwijać się, pracować. 
Jest to pokarm życia doczesnego, 
przemijającego, które kończy się 
śmiercią. Potrzebuje też pokarmu 
i napoju ludzka dusza, aby mo-
gła wytrwać w wędrówce do życia 
wiecznego. Człowiek potrzebuje 
Eucharystii, aby mógł żyć na wieki 
tym życiem, które jest z Boga sa-
mego. Oto chleb żywy, który zstąpił 
z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki. Oto dzisiaj Wy, 
Drogie Dzieci, chłopcy i dziewczyn-
ki, po raz pierwszy przychodzicie do 
Pana Jezusa w Eucharystii. Jakaż 
to radość dla Waszych rodziców  
i rodzin (…).	

W	 rzeczy	 samej	 –	 wielka	
radość	 dla	 nas,	 rodziców!	 Przy-
gotowania	 do	 tego	 niewątpliwie	
wielkiego	wydarzenia	w	życiu	mło-
dego	 człowieka	 trwały	 kilka	 mie-
sięcy.	 Dzieci	 co	 tydzień	 spotykały	

się	 z	 księdzem	 proboszczem.	 Był	
to	okres	intensywnej	pracy	wycho-
wawczej,	katechetycznej,	nauki	pa-
cierza,	 a	 wreszcie	 i	 próby	 czytań,	
śpiewu,	wierszy	i	podziękowań.

Ksiądz	Dariusz	wkładał	
dużo	 serca	 i	 zaangażowania,	 sta-
rając	 się	 dopilnować,	 by	 wszyst-
ko	 było	 dopięte	 na	 ostatni	 guzik.	
Okres	 kilku	 tygodni	 przed	 uroczy-
stością	był	szczególnie	intensywny.	
Był	 to	 jednak	wyjątkowy	 i	 radosny	
czas.	Dzieci	przystąpiły	do	swojego	
pierwszego	 sakramentu	 pojedna-
nia.	Wreszcie	nadeszła	upragniona	
chwila	przystąpienia	do	sakramen-
tu	Eucharystii.	Nasze	pociechy	były	
ubrane	w	specjalne,	odświętne	stro-
je	 –	 wszystkie	 wyglądały	 pięknie!	
Kiedy	 nasze	 dzieci	 przyjęły	 Pana	
Jezusa	 do	 swoich	 serc,	 rodzice	 
i	zaproszeni	goście	nie	mogli	ukryć	
wzruszenia	z	powodu	tej	podniosłej	
chwili.	Ten	moment	na	długo	pozo-
stanie	 w	 pamięci	 zarówno	 dzieci,	
jak	i	rodziców.	Poczuliśmy	wyjątko-
wą	dumę	z	naszych	pociech,	które	
z	wielkim	zaangażowaniem	uczest-
niczyły	w	Mszy	świętej.	W	jej	trakcie	
zaśpiewaliśmy	 „Barkę”	 –	 ulubioną	
pieśń	 naszego	 ukochanego,	 świę-
tego	Jana	Pawła	II,	łącząc	się	my-
ślami	 z	 wiernymi	 zgromadzonymi	
w	Watykanie,	 którzy	bezpośrednio	
uczestniczyli	w	uroczystości	kano-
nizacyjnej.

Jan	Paweł	II	w	1994	r.	w	li-
ście	 do	 dzieci	 przystępujących	 do	
Pierwszej	 Komunii	 Świętej	 napi-
sał:	Jest to dzień, który wspomina 
się, jako jeden z najpiękniejszych 
w życiu. Eucharystia, ustanowio-

Z życia Parafii

Dorota Olejniczak

Już gościsz Jezu, w sercu mym... 
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Autorytety

Natalia Sobkowiak-Bolewska

Generałowa JadwiGa Zamoyska
Na co nauka i wykształcenie, 
jeśli nie towarzyszy jej wychowanie, 
to jest wyrobienie zdrowego sądu, 
czujnego sumienia, mężnej woli i hartu duszy.

Autorytety

Kim	była	autorka	tych	słów?	
Jakże	 głęboka	 musiała	 być	 wiara	
tej,	która	za	najważniejszy	cel	uzna-
wała	wychowanie?

Generałowa	Jadwiga	z	Dzia-
łyńskich	Zamoyska,	jedna	z	najzna-
komitszych	kobiet	europejskich	XIX	
wieku.	 Spróbujmy	 odpowiedzieć	
sobie	na	pytanie,	czy	Jadwiga	Za-
moyska	rzeczywiście	jest	autoryte-
tem,	 ze	 swoim	słowem	–	nie	 tylko	
zapisanym	na	kartach	jej	dzieł,	ale	
także	 wcielonym	 skutecznie	 w	 ży-
cie	i	zmieniającym	rzeczywistość?!	
Przyglądając	się	tradycji	spróbujmy	
dostrzec	aktualność	jej	słów	w	dzi-
siejszych	czasach.

Przyszła	na	świat	 jako	 trze-
cie	dziecko	Tytusa	i	Celestyny	Dzia-
łyńskich	4	lipca	1831	roku	w	Pałacu	

Błękitnym	Zamoyskich,	w	dniach	
dogorywającego	 Powstania	 Listo-
padowego.	Wielkość	rodu	Działyń-
skich	wyrosła	na	poświęceniu	sił	na	
cele	 wspólnego	 dobra	 narodowe-
go.	Wszechstronność	działań	tegoż	
rodu	na	polu	walki	zbrojnej	jest	nie	
do	przecenienia.

Jakie	wychowanie	 otrzyma-
ła	 Jadwiga?	 W	 jakich	 warunkach	
przyszło	 jej	 dorastać	 i	 co	 kształto-
wało	jej	charakter?

Ciężka	 sytuacja	 material-
na	 i	wręcz	bieda,	 jakiej	doznawała	
rodzina	przebywając	po	Powstaniu	
w	Galicji	wywarły	swe	piętno	na	ży-
ciu	i	zdrowiu	Jadwigi	przez	całe	jej,	
wręcz	ascetyczne,	życie.	Mimo	wie-
lu	 przeciwności	 losu	 i	 ogromnych	
kłopotów	 ze	 zdrowiem,	 	 cechował	

na przez Chrystusa w przeddzień 
Jego Męki, podczas Ostatniej Wie-
czerzy, jest Sakramentem Nowego 
Przymierza, jest największym z Sa-
kramentów.	W	rzeczy	samej,	był	to	
jeden	z	najpiękniejszych	dni	w	ży-
ciu	naszym	i	naszych	dzieci,	które-
go	nigdy	nie	zapomnimy.	

Po	 zakończonej	 uroczysto-
ści	w	Bazylice	świętogórskiej,	dzie-
ci,	 rodzice	oraz	zaproszeni	goście	
udali	 się	 na	 przyjęcia	 pierwszoko-
munijne,	podczas	których	w	gronie	
rodzinnym	świętowaliśmy	ten	pod-
niosły	moment.	Nie	możemy	zapo-

mnieć	również	o	tym,	że	tego	dnia	
nasze	 pociechy	 otrzymały	 upra-
gnione	 prezenty	 z	 tej	 wspaniałej	
okazji.

W	imieniu	wszystkich	rodzi-
ców	 i	naszych	dzieci	 chcielibyśmy	
serdecznie	 podziękować	 księdzu	
proboszczowi	 Dariuszowi	 i	 Panu	
Organiście	 za	 pomoc	w	 przygoto-
waniu	 tej	 niezwykłej	 uroczystości,	
oraz	 paniom	 Basi	 i	Ani	 za	 cierpli-
wość	i	poświęcony	czas	–	Bóg za-
płać!
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Portret Generałowiej Jadwigi Zamoyskiej 

Autorytety

Jadwigę	niezwykły	hart	ducha,	 
a	jej	intelekt	już	w	latach	dziecięcych	
budził	 powszechny	 podziw.	 Świa-
topogląd	 Jadwigi	 formował	 się	 już	
bardzo	 wcześnie,	 przede	 wszyst-
kim	 w	 kontakcie	 z	 ukochanym	 oj-
cem.	Odzyskanie	majątku	 i	powrót	
rodziny	 do	Kórnika	w	1845	 r.	 dało	
kilkunastoletniej	dziewczynce	moż-
liwość	rozwoju	poprzez	korzystanie	
z	przebogatych	zbiorów	bibliotecz-
nych,	 których	 gromadzenie	 było	
pasją	 życia	 Tytusa	 Działyńskiego.	
Dobroczynny	w	skutkach	wpływ	na	

formację	duchową	Jadwigi	wywarła	
także	guwernantka	Ann	Birt,	wyzna-
nia	 anglikańskiego.	 To	 właśnie	 tej	
nauczycielce	Jadwiga	zawdzięczać	
będzie	 świetną	 znajomość	 Pisma	
Świętego	i	jego	głęboką	analizę.

Nowy	etap	w	życiu	Genera-
łowej	zaczyna	się	od	chwili	zawar-
cia	związku	małżeńskiego	z	Włady-
sławem	Zamoyskim.	Już	jako	żona	
i	matka,	Jadwiga	kontynuuje	kształ-
cenie	w	 różnych	 kierunkach.	Ope-
ruje	biegle	nie	tylko	kilkoma	języka-
mi	europejskimi,	ale	także	tureckim	
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Autorytety

i	perskim,	co	pozwala	 jej	wspierać	
męża	 w	 jego	 licznych	 podróżach	 
i	 różnorodnych	 działaniach	 dyplo-
matycznych	 i	 wojskowych,	 które	
prowadził,	jako	nieoficjalny	„minister	
spraw	zagranicznych”	Hotelu	Lam-
bert.	Znajomość	kultury,	obyczajów	
i	 języków	orientalnych	 dała	 Jadwi-
dze	szczególne	miejsce	w	kręgach	
europejskich.	

Kolejne	wydarzenia	w	 jej	
biografii	zaczynają	nabierać	tempa	
i	 intensywności.	 W	 miarę	 upływu	
lat	 coraz	 wyraźniej	 kształtuje	 się	 
u	młodej	Jadwigi	potrzeba	życia	ro-
zumiana,	jako	służby	Bogu,	Ojczyź-
nie	i	innym	ludziom.	

Obserwując	 wnikliwie	 sytu-
ację	społeczną	i	polityczną,	Jadwi-
ga	myśli	o	stworzeniu	szkoły	dla	ko-
biet,	która	przygotowywałaby	młode	
dziewczęta	w	praktyczny	sposób	do	
życia	 w	 rodzinie	 i	 społeczeństwie.	
Dzieło	 to	 dokonuje	 się	 także	 przy	
znaczącym	wsparciu	księży	z	Kon-
gregacji	 Oratorinów	 (Kongregacji	
Świętego	Filipa	Neri).

W 	1882 	 r oku 	pows ta j e	 
w	 Kórniku	 Szkoła	 Pracy	 Domo-
wej	 Kobiet,	 a	 do	 jej	 prowadzenia	
Jadwiga	 Zamoyska	 powołuje	 Sto-
warzyszenie	 Matki	 Boskiej	 Dobrej	
Rady.	(Od	1890	roku	stałą	siedzibą	
szkoły	 stają	 się	 Kuźnice,	 niedale-
ko	Zakopanego).	Była	to	 instytucja	
chrześcijańska,	 działająca	 w	 śro-
dowisku	świeckim.	W	tych	czasach	
na	 ziemiach	 polskich	 brakowało	
tego	 rodzaju	 instytucji.	 Jak	 pisała	
sama	 Generałowa	 we	Wspomnie-
niach:	(…) czy nie ma gdzie szkoły 
życia, gdzie by i pani mogłaby się 
nauczyć, jak domem swym mądrze 
i po chrześcijańsku kierować, (…) 

czemu to kobieta żyjąca w świecie, 
nie może się wprawić praktycznie 
do jak najlepszego spełnienia swo-
ich obowiązków chrześcijańskich, 
narodowych i domowych?

Z	 wielu	 podróży,	 które	 od-
była,	 Jadwiga	 przywiozła	 przeko-
nanie,	 że	 sprawne	 zarządzanie	
domem	 jest	 konieczne	 i	 stanowi,	
wręcz	 wyznacznik	 poziomu	 cywili-
zacyjnego	danego	kraju.	Generało-
wa	 trafnie	odczytała	potrzebę	cza-
su.	W	nowo	powstałej	szkole	praw-
dy	wiary	przeobraziły	się	w	spójny	
system	wychowawczy,	który	będzie	
konsekwentnie	 realizowany	 przez	
Jadwigę	 na	 wielu	 płaszczyznach.	
Patriotyzm	o	szerokich	horyzontach	
myślowych,	 głęboka	 i	 racjonalna	
duchowość	 chrześcijańska	 oparta	
o	Pismo	Święte,	nowoczesna	prak-
tyka	organizacji	pracy	 i	 znajomość	
wielu	dziedzin	gospodarstwa	domo-
wego	–	to	główne	atuty	szkoły.	Pro-
gram	obejmował	takie	wydziały,	jak	
m.in.	 usługi	 przy	 stole	 i	w	 kreden-
sie,	mleczarnia,	piekarnia,	kuchnia,	
spiżarnia	 i	 piwnica,	obsługa	apteki	
i	 chorych,	 pralnie,	 szwalnie	 i	 kra-
wiectwo,	 ogrodnictwo	 przydomo-
we,	 księgi	 kasowe,	 sklepikarstwo	 
i	introligatorstwo.	Po	ukończeniu	na-
uki	w	każdym	wydziale	następował	
egzamin.	 W	 okresie	 największego	
rozkwitu,	 przed	 I	 wojną	 światową,	
szkoła	 liczyła	 około	 150	 uczennic,	 
z	czego	większość	pochodziła	z	niż-
szych	 warstw	 społecznych.	 Szko-
ła	 prowadziła	 także	 restaurację,	 
w	której	 sprzedawano	wyroby	 pie-
karnicze	 i	 cukiernicze,	 a	 dochody	
przeznaczano	 na	 pomoc	 najuboż-
szym	uczennicom.	Jadwiga	Zamoy-
ska	sama	opracowywała	większość	
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podręczników	i	 instrukcji.	 Intere-
sującym	 i	 niezbędnym	 uzupełnie-
niem	pracy	 ręcznej	 były	 ćwiczenia	
fizyczne:	 siatkówka,	 tenis	 ziemny,	
wędrówki	po	górach,	a	zimą	–	jazda	
na	 nartach.	 Jedna	 z	 3	 tysięcy	 ab-
solwentek	tak	wspomina	swoją	mi-
strzynię:	(…) uczy pani Jenerałowa 
wierności w pełnieniu obowiązków, 
tej cudownej wierności i doskonało-
ści w małych rzeczach, która tworzy 
arcydzieła.

Generałowa	swoim	przykła-
dem	 pokazywała,	 czym	 jest	 praca	
nad	sobą,	 i	 jak	ogromne	niesie	ze	
sobą	możliwości.	Tak	 jak	 ciało	po-
trzebuje	pożywienia,	tak	i	wiara	nie	
może	 karmić	 się	 byle	 czym:	 (…) 
trzeba ją żywić Słowem Bożym, 
czytaniem i rozmyślaniem, modli-
twą, sakramentami (….). 

Jadwiga	 Zamoyska	 w	 każ-
dym	 widziała	 trojakie	 zdolności:	
fizyczne,	umysłowe	 i	duchowe.	 
W	 ten	 program	doskonale	wpisuje	
się	 powołana	 niedawno	 do	 życia	
„Akademia	Dam	im.	Świętej	Jadwi-
gi	Królowej”	w	Poznaniu	skierowa-
na	do	dziewcząt	i	kobiet,	mająca	na	
celu	kształtowanie	tożsamości	oso-
bowej	i	wrażliwości	społecznej	oraz	
ochronę	zdrowia	psychicznego,	du-
chowego	i	fizycznego.

W	1992	roku	nowo	powsta-
łe	 XXV	 Liceum	 Ogólnokształcące	
na	poznańskich	Winiarach	przyjęło	
imię	 Generałowej	 Jadwigi	 Zamoy-
skiej,	 chcąc	 twórczo	 kontynuować	
jej	 bogaty	 dorobek.	 Wkrótce	 też	
do	 swojej	 dawnej	 patronki	 wróciło	
II	 Liceum	Ogólnokształcące	w	Po-
znaniu,	które	obecnie	nosi	imię	He-
leny	Modrzejewskiej	 i	Generałowej	
Zamoyskiej.

Polem pracy dla młodych 
i prawdziwą postawą późniejszej 
działalności jest własne wykształ-
cenie, wyrobienie zdrowego sądu 
i prawego charakteru.	 Szkoła	Pra-
cy	Domowej	 Kobiet	 funkcjonowała	
także	 po	 śmierci	 Jadwigi	 Zamoy-
skiej,	aż	do	likwidacji	przez	władze	
komunistyczne	 w	 1948	 roku	 Zało-
żenia	 swego	 systemu	Generałowa	
wyłożyła	 w	 trzech	 podstawowych	
dziełach:	 O wychowaniu,	 O pracy  
i	 O miłości Ojczyzny.	 Tłumaczo-
ne	na	wiele	 języków	przyniosły	 ich	
autorce	sławę	w	całej	Europie.	Ja-
dwiga	 Zamoyska	 ogarniała	 rozle-
głe	 obszary	 wiedzy	 i	 dokonywała	
rozumnej	oceny	współczesnych	 jej	
prądów	umysłowych.	W	zmieniają-
cym	 się	 i	 chwiejącym	 świecie	 XIX	
wieku,	 dostrzegała	 przede	wszyst-
kim	 niezastąpioną	 wartość	 opoki	
Kościoła.

Jadwiga	 Zamoyska	 zmarła	
4	 listopada	 1923	 roku	 w	 Kórniku	 
i	została	pochowana	w	krypcie	kór-
nickiej	 kolegiaty.	 W	 czerwcu	 1931	
roku	Kuria	Metropolitalna	w	Pozna-
niu	zezwoliła	na	nazywanie	Jadwigi	
Służebnicą	Bożą.

Jadwiga	 z	Działyńskich	 Za-
moyska	 to	 postać	 wielka	 i	 godnie	
przedłużająca,	w	historii	naszej	Oj-
czyzny	 i	 Kościoła,	 szereg	 znamie-
nitych	 niewiast	 noszących	 to	 imię,	
wśród	 których	 największe	 to	 św.	
Jadwiga,	 księżna	 śląska	 i	 św.	 Ja-
dwiga	 królowa.	 Służebnica	 Boża	
Jadwiga	 z	Działyńskich	 Zamoyska	
swym	 pięknym	 i	 owocnym	 życiem	
zasługuje,	 by	 stanąć	 obok	 swych	
świętych	imienniczek.
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Marcin Kuczok

bł. Jan Henryk newman – 
prekursor Soboru Watykańskiego II

Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką,
Światło odwieczne!

 Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
Ty więc mnie prowadź.

Nie proszę rajów odległych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.

(J.H. Newman, „Prowadź mnie światło”)

 27	kwietn ia	2014	roku	
papież	 Franciszek	 kanonizował	
dwóch	wielkich	 swoich	 poprzed-
ników	na	Stolicy	Piotrowej:	Jana	
Pawła	 II	 oraz	 Jana	 XXIII.	 O	 ile	
jednak	ten	pierwszy	jest	bliski	na-
szym	 sercom,	 o	 tyle	 postać	 św.	
Jana	XXIII	wydaje	 się	być	nieco	
bardziej	odległa	i	mniej	nam	zna-
na.	 To	 właśnie	 ten	 papież,	 idąc	
za	 natchnieniem	 Ducha	 Świę-
tego,	 zwołał	 w	 1962	 roku	Sobór	
Watykański	 II,	 który	 miał	 odno-
wić	oblicze	Kościoła	katolickiego	 
w	 zmieniającym	 się,	 nowocze-
snym	 świecie.	 Co	 ciekawe,	 bio-
grafowie	 bł.	 Jana	Henryka	New-
mana	 to	 właśnie	 jego	 określają	
czasami,	 jako	 „prekursora”	 lub	
„ojca	Soboru	Watykańskiego	II”	–	
Soboru,	który	uchodzi	powszech-
nie	 za	 przełomowy	 w	 historii	
Kościoła	 z	 powodu	 otwarcia	 się	
Kościoła	 na	 świat	 współczesny	 
i	 wielu	 reform	 (które	 były	 jego	
konsekwencją)	 w	 różnych	 sfe-
rach	życia	Kościoła.	Choć	dzisiaj,	

w	 drugiej	 dekadzie	 XXI	 wieku,	
nauczanie	 angielskiego	 teologa	
sprzed	200	lat	wydawać	się	może	
nieco	staroświeckie,	za	jego	życia	
było	ono	zdecydowanie	nowator-
skie.	To	właśnie	Sobór	Watykań-
ski	 II	wydaje	 się	 odpowiadać	 na	
wskazówki	 dotyczące	 Kościoła	 
i	całego	chrześcijaństwa,	wyrażo-
ne	w	myśli	Kardynała	Newmana.	
Spróbujmy	 zatem	 przyjrzeć	 się	
nieco	bliżej	kilku	konkretnym	na-
ukom	 Błogosławionego,	 których	
realizacji	 można	 się	 dopatrywać	
w	nauczaniu	Soboru.	
	 Po	pierwsze,	doniosła	rola	
Eucharystii	 w	 życiu	 Kościoła.	
Newman	pokazywał	swoim	przy-
kładem	 i	 nauczaniem,	 że	 obec-
ność	Chrystusa	w	Najświętszym	
Sakramencie	 to	 wielki	 skarb.	 
W	 swojej	 pierwszej	 pracy	 wy-
danej	 po	 nawróceniu	 na	 katoli-
cyzm,	 w	 powieści	 o	 charakterze	
autobiograficznym,	 zatytułowa-
nej	Loss and Gain. The Story of 
a Convert	(Strata	i	zysk.	Historia	



- 44 -

Myśli filipińskie

konwertyty),	pisze	Newman	o	Eu-
charystii,	że	 to	Wspaniała	Obec-
ność,	która	wyróżnia	Kościół	ka-
tolicki	spośród	wszystkich	innych	
miejsc	 na	 ziemi.	 Zaś	 o	 swoim	
umiłowaniu	Eucharystii	mówi	tak:	
Nic tak nie napełnia mnie pocie-
chą i radością, nie przemawia tak 
do serca, jak Msza święta. Mógł-
bym w niej uczestniczyć wciąż 
bez końca i nie będę znużony. 
Jest ona największą czynnością, 
jaka tylko może być na świecie. 
Odwieczny staje na ołtarzu, jako 
Ten, który był w ciele i we krwi, 
przed którym aniołowie się chylą, 
a drżą szatani. Chrystus ustano-
wił nieustanny cud swego Ciała 
i Krwi pod widzialnymi znaka-
mi (...).	 Podobnie	 w	 „Konstytucji	 
o	Liturgii	Świętej”	Ojcowie	Sobo-
ru	nauczają	w	tym	samym	duchu,	

co	Newman,	że	liturgia	Euchary-
styczna	 jest	szczytem, do które-
go zmierza działalność Kościoła, 
i zarazem jest źródłem, z którego 
wypływa cała jego moc.
	 Po	 wtóre,	 godność	 osoby	
ludzkiej	 i	 personalizm	w	 przeży-
waniu	 wiary.	 Kardynał	 Newman	
nauczał,	 że	 kwestia	 wiary	 jest	
osobistą	 sprawą	 osoby	 ludzkiej,	
która	w	wolny	sposób	może	„przy-
świadczyć”	 prawdziwość	 prawd,	
przekraczających	 ludzki	 rozum.	
Z	 kolei	 w	 Deklaracji o wolności 
religijnej	 Sobór	 kładzie	 nacisk	
na	wielką	godność,	 jaką	posiada	
każdy	 człowiek,	 niezależnie	 od	
wyznawanej	 wiary	 i	 przekonań.	
Ojcowie	 Soboru	 napisali:	 Ludzie 
naszych czasów stają się z dnia 
na dzień coraz bardziej świadomi 
godności osoby ludzkiej i wzrasta 

Ojcowie soborowi
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liczba tych, którzy domagają się, 
żeby ludzie cieszyli się i posługi-
wali w działaniu swym własnym 
osądem i odpowiedzialną wolno-
ścią.	Takie	humanistyczne	myśle-
nie	w	teologii	wypływa	z	prawdy,	
że	 Jezus	 Chrystus,	 stając	 się	
człowiekiem,	wyniósł	nasze	czło-
wieczeństwo	 do	 niepowtarzalnej	
godności	i	chwały.
	 Po	trzecie,	nacisk	na	więk-
szą	 rolę	 świeckich	 w	 życiu	 Ko-
ścioła.	 Bł.	 Jan	 Henryk	 Newman	
pisał	 o	 potrzebie	 starannego	
kształcenia	 świeckich	 katolików	
w	kwestiach	wiary.	W	jednym	ze	
swoich	 wykładów	 mówił:	 Chcę 
laikatu, który nie jest arogancki, 
pośpieszny w mowie lub dysku-
sji, ale ludzi, którzy znają swoją 
religię, wchodzą w nią; wiedzą, 
gdzie się znajdują, wiedzą, czego 
się trzyma,ć a czego nie, znają 
swoje wyznanie na tyle dobrze, 
żeby dawać o nim świadectwo, 
i znają jego historię na tyle do-
brze, żeby móc go bronić.	Mówił	
o	 świeckich,	 że	 są	 „Kościołem	
słuchającym”,	który	stoi	na	straży	
wiary	 i	ma	 tak	samo	ważny	głos	
w	 Kościele	 jak	 „Kościół	 naucza-
jący”,	 czyli	 duchowieństwo.	 Te	
idee	Błogosławiony	wcielał	w	ży-
cie,	 stając	 na	 czele	 czasopisma	
„The	Rambler”	(Wędrowiec),	któ-
re	stawiało	sobie	za	cel	formację	
intelektualną	ludzi	świeckich	oraz	
zakładając	 w	 Dublinie	 –	 na	 za-
proszenie	 Kościoła	 irlandzkiego	
–	 Uniwersytet	 Katolicki.	 Kierując	
się	podobnym	myśleniem,	Sobór	
Watykański	 II	w	Dekrecie o apo-
stolstwie świeckich	 naucza,	 że	
świeccy	 jako	członkowie	Kościo-

ła	–	Ludu	Bożego	apostołują	 tak	 
w	 Kościele,	 jak	 i	 w	 świecie,	 za-
równo	 indywidualnie,	 jak	 i	 ze-
społowo,	przez	świadectwo	życia	
chrześcijańskiego,	 poprzez	 gło-
szenie Chrystusa słowami, czy to 
niewierzącym, by ich przyprowa-
dzić do wiary, czy to wierzącym, 
by ich pouczyć, umocnić, zachę-
cić do gorliwszego życia,	a	także	
poprzez	 odnawianie	 porządku	
rzeczy	doczesnych	i	udoskonala-
nie	go.
	 Po	czwarte,	ekumenizm.	
Newman,	mimo	że	sam	przeszedł	
z	anglikanizmu	na	katolicyzm,	na-
woływał	do	szacunku	dla	wszyst-
kich	 wyznań.	 Nigdy	 nie	 potępił	
Kościoła	 anglikańskiego,	 choć	
uznał,	 że	 jego	 nauki	 są	 błędne,	
ale	zawsze	wypowiadał	się	o	nim	
z	szacunkiem	i	podkreślał,	że	Ko-
ściół	 anglikański	 był	 narzędziem 
Opatrzności w wyświadczaniu 
wielu dobrodziejstw	 w	 jego	 wła-
snym	 życiu.	 Równocześnie	 Bło-
gosławiony	 wyraźnie	 mówił	 też	 
o	tym,	że	nie	 jest	obojętną	spra-
wą,	 jaką	wiarę	 się	wyznaje	 i	 nie	
może	 być	 mowy	 o	 liberalizmie	 
w	 tej	 kwestii.	 Tę	 samą	 naukę	
przedstawił	 Sobór	 Watykański	 II	
w Dekrecie o ekumenizmie,	 po-
uczając,	 że	 w	 działalności	 eku-
menicznej	 winniśmy	 być	 wierni	
naszemu	wyznaniu	katolickiemu,	
mimo,	 iż	należy	uznać,	że	 także	
inne	 wyznania	 chrześcijańskie	
dają	możliwość	 osiągnięcia	 zba-
wienia.
	 Jak	zatem	łatwo	dostrzec,	
choć	powyższe	przykłady	prezen-
tują	tylko	wybrane	podobieństwa	
pomiędzy	nauczaniem	Newmana	
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niczym	prorok	wyprzedzał	 swoją	
epokę.	 Musiało	 jednak	 upłynąć	
blisko	sto	lat	od	czasu,	kiedy	na-
uczał,	 aby	 Kościół	 uczynił	 takie	
same	 założenia	 swoim	 progra-
mem	 działania.	 Również	 i	 my	
dzisiaj	żyjemy	w	epoce,	w	której	
nasze	życie	wiary	jest	kształtowa-
ne	 przez	 teologię,	wypracowaną	

przez	 Sobór	Watykański	 II.	 Dla-
tego	 więc,	 pomimo	 tego,	 że	 od	
epoki	Newmana	dzielą	nas	blisko	
dwa	wieki,	a	świat	nieustannie	się	
zmienia,	 warto	 sięgać	 do	 myśli	
tego	wybitnego	błogosławionego	
teologa	 i	 prosić	 go,	 by	 pomagał	
nam	lepiej	rozumieć	piękno	przy-
należności	 do	 Kościoła	 i	 nasze	 
w	nim	miejsce.
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Via Francigena – do grobów 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
cz. 4: od bram Rzymu do Bazyliki św. Piotra

Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak

Ostatni	etap	naszej	pieszej	
pielgrzymki	 to	właściwie	 kilkuna-
stokilometrowy	spacer	po	Rzymie.	
Po	wyjściu	z	Domu	Polskiego,	bę-
dąc	na	wzniesieniu,	łatwo	można	
dostrzec	 kopułę	 Bazyliki	 Świę-
tego	 Piotra.	 Jej	 sylwetka	 kilka-
krotnie	wyłaniała	się	zza	wzgórz,	
wskazując	 kierunek	 marszu.	 Po	
dotarciu	do	Tybru	w	rejonie	Ponte	
Flaminio	pielgrzym	idzie	w	cieniu	
drzew,	 rosnących	 na	 bulwarze,	
ciągnącym	się	po	północnej	stro-
nie	rzeki.	Ponieważ	Tybr	w	rejonie	
Rzymu	kilkakrotnie	zmienia	swój	
kierunek,	to	co	jakiś	czas	otwiera-
ją	się	przed	pątnikiem	nowe	wido-
ki.	Wędrując	wzdłuż	Tybru	można	
zobaczyć	 dużą	 liczbę	 statków,	
zarówno	wycieczkowych,	 jak	 
i	pełniących	funkcje	restauracji	lub	
mieszkań	na	wodzie.	Na	wysoko-
ści	 Ponte	 Duca	 d’Aosta	 znajdu-
je	 się	 centrum	 olimpijskie,	 gdzie	 
w	 1960	 roku	 rozgrywano	 XVII	
Letnie	Igrzyska	Olimpijskie.	

Z	tej	perspektywy,	po	pra-
wej	stronie,	widać	na	wzgórzach	
Monte	Mario	błyszczące	w	słońcu	
kopuły	 Obserwatorium	 Astrono-
micznego.	Za	Ponte	Cavor	odsło-
niła	się	przed	idącym	imponująca	
bryła	 Palazzo	 di	 Giustica,	 czyli	
Pałacu	Sprawiedliwości.	Budynek	
ozdobiony	 posągami	 sławnych	
prawników	wieńczy	 figura	 anioła	
powożącego	czterema	końmi.

Kolejny	 ważny,	 majesta-
tycznie	stojący	u	wejścia	do	Wa-
tykanu	 zabytek,	 to	 Castel	 San-
t’Angelo	 czyli	 Zamek	 Świętego	
Anioła.	 Zamek	 wzniesiony	 jako	
mauzoleum	 dla	 cesarza	 Hadria-
na,	 w	 okresie	 średniowiecza	
często	 był	 schronieniem	 dla	 pa-
pieży,	a	dzisiaj	jest	obiektem	mu-
zealnym.	Przy	zamku	można	się	
dostać	na	drugą	stronę	Tybru	po	
moście,	 nazywanym	 ze	względu	
na	 zdobiące	 go	 figury,	 Mostem	
Aniołów.	 Z	 tego	 mostu	 otwiera	
się	 już	widok	 na	 plac	 św.	 Piotra	
i	widać	fasadę	samej	bazyliki,	do	
której	 pielgrzym	 zmierza	 po	 Via	
Della	Conciliazione.

Most 	Ponte 	S. 	Ange lo	 
u	bram	Watykanu	wybraliśmy	jako	
miejsce	na	wrzucenie	symbolicz-
nych	kamieni	pielgrzymów	do	Ty-
bru.	Nieśliśmy	je	w	plecakach	od	
Wielkiej	Przełęczy	Świętego	Ber-
narda.	Jedni	mieli	swoje	kamienie	
jeszcze	z	Polski,	 inni	 zaopatrzyli	
się	w	 nie	w	Alpach	 na	 początku	
trasy.

Dzięki	widokowemu	otwar-
ciu	 Placu	 Świętego	 Piotra	 przez	
urządzenie	w	1926	 roku	alei	Via	
Della	Conciliazione	można	sobie	
dzisiaj	 robić	 zdjęcia	na	 tle	bazy-
liki	 z	 odległości	 kilkuset	metrów.	
Natomiast,	żeby	dotrzeć	na	sam	
plac	 trzeba	 dać	 się	 ponieś	 fali	
turystów	podążających	w	 tym	 
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kierunku	i	jeszcze	przebrnąć	
przez	 tłum	 sprzedawców	 i	 ludzi	
„do	 wynajęcia	 na	 fotografie	 pa-
miątkowe”,	żyjących	z	tych	pierw-
szych.

Po	przekroczeniu	 sym-
bolicznej	 linii	 znaleźliśmy	 się	 na	
terenie	Państwa	Watykańskiego,	
pomiędzy	dwoma	ramionami	ko-
lumnady	Berniniego,	osłaniającej	
Plac	Świętego	Piotra.	Patrząc	na	
bazylikę	 z	 tego	 miejsca,	 można	
dostrzec	 skalę	 geniuszu	 pracu-
jących	 przy	 świątyni	 takich	 ar-
chitektów	 jak	 Bramante,	 Rafael,	
Baldassarre	 Peruzzi,	 Domenico	
Fontana,	Michał	Anioł	Buonarroti	
i	 wielu	 innych.	 Kolejne	wrażenia	
zaczynają	oszałamiać	przybysza	
wewnątrz	Katedry	Świętego	Pio-
tra.	Jej	ogrom	podkreśla	znacze-
nie	 pierwszego	 papieża,	 tak	 jak	
widziały	 to	 pokolenia	 chrześci-
jan,	wznoszących	tę	budowlę.	Ta	
najważniejsza	 świątynia	 świata	

chrześcijańskiego	 jest	 nagroma-
dzeniem	 wielkiej	 ilości	 nieziem-
skich	scenerii,	które	będą	jeszcze	
długo	 ubogacać	 kolejne	 pokole-
nia	katolików.	

Umiejscowiony	 na	 środ-
ku	nawy	głównej	baldachim	Ber-
niniego	 osłania	 miejsce,	 gdzie	
nad	 grobem	 Świętego	 Piotra	
wzniesiono	ołtarz,	będący	celem	
wszystkich	 pielgrzymujących.	
Będąc	już	w	bazylice,	uświadomi-
liśmy	sobie,	że	 tych	celów	może	
być	 znaczne	 więcej.	 Znajdujący	
się	po	prawej	stronie	od	wejścia	
w	 kaplicy	 świętego	 Sebastiana	
ołtarz	z	relikwiami	św.	Jana	Paw-
ła	 II	przypomina	o	potrzebie	cią-
głego	czerpania	z	mądrości	 jego	
nauki.	Oparcie	swojego	życia	na	
jego	wskazówkach	to	cel	najpięk-
niejszego	pielgrzymowania.
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Pielgrzymka dziękczynna 
za dar pontyfikatu i kanonizacji 
św. Jana Pawła II

W	odpowiedzi	 na	 inicjaty-
wę	 Bractwa	 św.	 Jakuba	 w	Wię-
cławicach	 Starych:	 „9664	 km	
za	 9664	 dni	 Pontyfikatu”,	 grupa	
pielgrzymów	z	Ordynariatu	Polo-
wego	WP	wyruszyła	na	pątniczy	
jakubowy	 szlak,	 aby	 dziękować	
Bogu	 za	 pontyfikat	 i	 dar	 kanoni-
zacji	polskiego	papieża.	

Etap I:	Katedra	polowa	WP	
w	 Warszawie	 –	 Kościół	 Świętej	
Trójcy	w	Błoniu	(29	grudnia	2013	
roku)

W	 niedzielę	 Świętej	 Ro-
dziny	 29	 grudnia	 2013	 roku	
z	 katedry	 polowej	 WP	 przy	 
ul.	 Długiej	 w	 Warszawie	 wyru-
szyli	 pątnicy	 w	 wotywnej	 piel-
grzymce	 za	 dar	 pontyfikatu	 
i	 kanonizacji	 św.	 Jana	 Paw-
ła	 II.	 Trasa	 pielgrzymki	 wio-
dła	 po	 mazowieckich	 drogach	 
św.	 Jakuba,	 miejscach	 związa-
nych	z	obecnością	Jana	Pawła	II	
na	Mazowszu	oraz	miejscach	bo-
haterskiej	walki	i	śmierci	żołnierza	
polskiego.	 W	 progach	 świątyni,	
które	przestąpił	św.	Jan	Paweł	 II	
(8	 czerwca	 1991	 roku),	 o	 godzi-
nie	 6	 rano	 błogosławieństwa	 na	
pielgrzymi	 trud,	udzielił	pątnikom	
ks.	 ppor.	 Maciej	 Kalinowski.	 Po	
godzinie	wędrowcy	dotarli	 do	 pl.	
Narutowicza,	 gdzie	 w	 kościele	
pielgrzymim	św.	Jakuba	uczestni-
czyli	we	Mszy	św.	

Po	 Eucharystii	 staran-
nie	 wytyczonym	 szlakiem	 (sło-
wa	 uznania	 dla	 jego	 twórcy	 
Jerzego	 Kazimierczaka	 z	 War-

szawy),	 szli	 przez	 Ochotę	 do	
warszawskich	Włoch.	W	tej	dziel-
nicy	 przy	 „Warszawskiej	 drodze	
św.	 Jakuba”	 (ul.	 Świerszcza	 2),	
stoi	niezamieszkały	budynek,	
który	 po	 wojnie	 służył	 NKWD	
jako	 areszt	 dla	 polskich	 patrio-
tów.	Przetrzymywany	był	tu	m.in.	
gen.	 August	 Emil	 Fieldorf	 „Nil”.	
W	podziemiach	można	zobaczyć	
wyryte	 przez	 więźniów	 napisy,	
m.in.:	 „Jezu	 wybaw”.	 Wojskowi	
pielgrzymi	oddali	hołd	bohaterom	
przy	 pamiątkowej	 tablicy	 znaj-
dującej	 się	 na	 budynku.	 Miłym	
akcentem	był	fakt,	 iż	przy	tablicy	 
na	 pątników	 idących	 z	 kate-
dry	 polowej,	 oczekiwali	 wła-
ściciele	 nieruchomości,	 którzy	
powołali	 i	 prowadzą	 Funda-
cję	 „WILLA	 JASNY	 DOM”,	 ce-
lem	 której	 jest	 upamiętnienie	 
i	 ochrona	 tego	 miejsca	 pamięci	
narodowej.	

Następnie	 trasa	 wiodła	
przez	 Ursus,	 gdzie	 oczom	 piel-
grzymów	 ukazał	 się	 smutny	 wi-
dok	 zrujnowanej	 fabryki	 trakto-
rów.	 Po	 opuszczeniu	Warszawy,	
polną	 drogą	 wzdłuż	 torów	 „linii	
poznańskiej”,	 pątnicy	 dotarli	 do	
Ożarowa	 Mazowieckiego,	 gdzie	
przez	 chwilę	 odpoczywali	 przy	
miejscowym	 sanktuarium	 Jezu-
sa	 Miłosiernego.	 Gospodarze	
tego	miejsca	–	ojcowie	pallotyni,	 
pielgrzymów	 jakubowych	 darzą	
szczególną								estymą,	z	uwagi	na	fakt,	 
iż	 w	 2013	 roku,	 sami	 organi-
zowali	 rowerową	 pielgrzymkę	 

Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak
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z	 Roncesvalles	 do	 Santiago	 de	
Compostela.	 Jakże	 miło	 było	
usłyszeć	 na	 mazowieckiej	 ziemi	
sztandarowe	 hiszpańskie:	 Buen	
camino,	które	padło	z	ust	życzli-
wego	proboszcza	ks.	Jana	Lato-
nia	SAC.	

Z	 Ożarowa,	 idąc	 pośród	
żyznych	pól	przez	Płochocin,	pąt-
nicy	 dotarli	 do	 sanktuarium	Mat-
ki	 Bożej	 Prymasowskiej	 Wspo-
możycielki	 w	 Rokitnie.	 Jest	 to	
miejsce	 szczególnie	 związane	 
z	 duszpasterstwem	 wojskowym.	
Bowiem	 to	 na	 portyku	 rokitniań-
skiej	 świątyni	 znajduje	 się	 orygi-
nalna	XVIII	w.	figura	Najświętszej	
Maryi	Panny	Łaskawej,	 która	 do	
okresu	powstania	 listopadowego	
zdobiła	 kościół	 pijarów	 przy	 ul.	
Długiej	 (obecnie	 katedra	 polo-
wa	WP).	 Po	 upadku	 powstania,	
gdy	 kościół	 zamieniono	 na	 so-
bór	 prawosławny,	 znajdujące	 się	 
w	nim	figury	przeniesiono	m.in.	do	
Rokitna.	Kościół	w	Rokitnie	kilku-
krotnie	ulegał	wojennym	zniszcze-
niom.	Poświęcenia	odbudowane-
go,	po	I	wojnie	światowej	dokonał	 
w	1931	roku	biskup	polowy	Stani-
sław	Gall.	

Z	 Rokitna	 pielgrzymi	 do-
szli	 do	 Błonia,	 gdzie	 w	 miej-
scowym	 kościele	 parafialnym	 
pw.	 Świętej	 Trójcy,	 po	 przebyciu	
ponad	 34	 kilometrów,	 o	 zmroku	
zakończyli	 pierwszy	 etap	 piel-
grzymki	dziękczynnej.	

Etap II:	 Kościół	 Świętej	
Trójcy	w	Błoniu	 –	Niepokalanów	
(19	stycznia	2014	roku)

W	 niedzielę	 19	 stycznia	
2014	 roku,	 po	 Mszy	 Św.,	 z	 ko-
ścioła	 Św.	 Trójcy	 w	 Błoniu,	 piel-

grzymi	 kontynuowali	 swój	 dzięk-
czynny	 marsz	 dalej.	 Warto	 do-
dać,	iż	przez	Błonie	w	1999	roku	
przejeżdżał	 pozdrawiany	 przez	
mieszkańców	 św.	 Jan	 Paweł	 II,	
jadąc	 z	 Warszawy	 do	 Łowicza,	 
o	 czym	 zaświadcza	 pamiątkowa	
tablica	na	murach	świątyni.	

Pierwszy	 odcinek	 tego	
dnia	 wiódł	 „Warszawską	 drogą	
Św.	 Jakuba”	 przez:	 Błonie,	 Bie-
niewice,	Dębówkę,	Bronisławów,	
Regów	 do	 miejscowości	 Kaski.	
Przed	 Kaskami	 wędrowców	 kro-
czących	w	wietrznej	zimowej	au-
rze	zaskoczyły	opady	marznące-
go	 deszczu.	 Jednak	mimo	 trudu	
po	 przemierzeniu	 ok.	 13	 km	do-
tarli	 do	 siedziby	 miejscowej	 pa-
rafii.	 Jakież	 zdumienie	 wywołali	 
u	 kilku	 miejscowych	 parafian,	
kiedy	 wkroczyli	 do	 restaurowa-
nej	parafialnej	świątyni	i	pokornie	
poprosili	o	zgodę	na	krótki	odpo-
czynek	i	możliwość	spożycia	„pod	
dachem”	ciepłej	herbaty	z	termo-
su.	 Zdumieni	 parafianie	 pytali:	
dlaczego	nie	zadzwoniono	wcze-
śniej	i	nie	poproszono	o	przygoto-
wanie	poczęstunku.	Sympatyczny	
pan	stwierdził,	 iż	wędrowcy	mieli	
szczęście,	że	remontowana	świą-
tynia	akurat	była	otwarta,	bowiem	
zazwyczaj,	 jest	 placem	 budowy	
(msze	św.	sprawowane	są	w	wiej-
skiej	 remizie).	 Szczery	 parafia-
nin	 „trochę	 się	 pomylił”,	 bowiem	
otwarta	 świątynia	w	Kaskach,	 to	
nie	był	zwykły	przypadek	–	to	był	
„przypadek	 jakubowy”.	 Bowiem	
święty	 patron	 pielgrzymów,	 nie	
opuszcza	swoich	pątników	nawet	
w	zimowej	scenerii,	na	„chopinow-
skim	Mazowszu”.	Oni	Mu	wierzą	 
i	za	orędownictwo	dziękują!
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Idąc	 dalej	 przemierza-
li	 polne	 przestrzenie,	 gdzie	 ich	
przyjaciółmi	 były:	 sarny,	 bażanty	 
i	 inne	 ptactwo	 oraz	 wolno	 jadą-
ce	 z	 powodu	 gołoledzi	 pojazdy,	
z	 których	 zdziwieni	 podróżujący	
machali	 czasem	 przyjacielsko	
przez	szybę.	I	tak	wędrujący	piel-
grzymi	 dotarli	 do	 Szymanowa,	
gdzie	 wpierw	 pokłonili	 się	 przed	
fasadą	 zamkniętego	 kościoła	
parafialnego,	 a	 następnie	 uda-
li	 się	 do	 Sanktuarium	 „Pani	 Ja-
złowieckiej”,	 w	 którym	 to	 wierną	
wartę	pełnią	siostry	niepokalanki,	 
a	oddanie	kombatantów	14.	Pułku	
Ułanów	 Jazłowieckich	 znajduje	
odzwierciedlenie	 między	 innymi	
w	postaci	gmachu	nowej	kaplicy,	
której	 byli	 jednymi	 z	 fundatorów.	
W	 centrum	 świątyni	 znajduje	
się	 Hetmanka	 Jazłowiecka	 –	 ła-
skami	 słynąca	 figura	 wykonana	 
z	 kararyjskiego	 marmuru	 w	 XIX	
w.	 w	 Rzymie	 przez	 Oskara	 So-
snowskiego.	Posąg	Najświętszej	
Maryi	 Panny,	 koronował	w	 1939	
roku	Sługa	Boży	August	Kardynał	
Hlond.

Ostatni	 etap	 tego	 dnia	
wiódł	 do	 bazyliki	 w	 Niepokala-
nowie,	którą	to	nawiedził	w	1983	
roku	św.	Jan	Paweł	II.	Wolą	Bożą	
było	 doświadczyć,	 kroczących	
na	tym	odcinku	w	wotywnej	piel-
grzymce,	 dodatkowym	 utrudze-
niem	 w	 postaci	 intensywnie	 pa-
dającego	 marznącego	 deszczu.	
Dystans	 zaledwie	 5-kilometrowy,	
wydawał	się	nieskończenie	długi.	
Ale	czymże	jest	radość	wdzięcz-
ności	 pomimo	 cierpienia?	 Na	
miejscu	 życzliwi	 bracia	 francisz-
kanie,	 oprowadzili	 pielgrzymów	

po	miejscach	związanych	z	twór-
cą	Niepokalanowa	–	św.	Maksy-
milianem	Marią	Kolbe.	Bracia	za-
chęcili	do	ponownego	odwiedza-
nia	 miejsca	 stworzonego	 przez	
wielkiego	–	świętego	Polaka.

Etap III:	 Niepokalanów	 –	
Lipków	(15	lutego	2014	roku)

W	sobotę	15	 lutego	z	Ba-
zyliki	w	Niepokalanowie	po	mszy	
św.	o	godzinie	7.00,	pielgrzymi	wy-
ruszyli	w	dalszą	drogę.	Pierwsza	
okazja,	aby	się	zatrzymać	nada-
rzyła	się	po	minięciu	rzeki	Utraty.	
Pielgrzymi	 zachęceni	 widokiem	
malowniczo	 usytułowanego	 ko-
ściółka	 na	 skarpie,	 górującego	
nad	doliną	rzeki,	podążyli	w	jego	
kierunku.	Jak	się	okazało,	swoje	
podwoje	otworzył	przed	nimi	 ko-
ściół	 parafialny	 w	 Pawłowicach.	
Kościołowi	 patronuje	 św.	 Wa-
lenty,	 który	 dzień	 wcześniej,	 był	
z	 uczuciem	wspominany	 i	 przez	
starszych,	i	przez	młodszych.	Na-
tomiast	 parafia	 jest	 pod	 wezwa-
niem	 św.	 Bartłomieja	 Apostoła,	
którego	wizerunek	pędzla	Józefa	
Mariana	Chełmońskiego	znajduje	
się	w	głównym	ołtarzu.	Po	baro-
kowej	 świątni	 pielgrzymów	opro-
wadził	 miejscowy	 proboszcz	 ks.	
Jarosław	Wojcieski.	Opuszczając	
Pawłowice	 wędrowcy	 nawiedzili	
miejscowy	 cmentarz,	 gdzie	 po-
chowany	 jest	 ojciec	malarza	 Jó-
zef	Adam	Chełmoński,	 związany	
z	powstaniem	styczniowym	1863	
roku.	

Dalej	 szlak	 wiódł	 przez:	
Trzciniec,	Gawartową	Wolę,	
Grądki	 do	 Leszna.	 W	 Grądach	
pod	 Lesznem	pielgrzymi	 znaleź-
li	 ostoję	 u	 Państwa	 Katarzyny	 
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i	Tomasza	Kaczmarków.	Po	chwili	
odpoczynku,	 pokrzepieni	 pyszną	
strawą	 przyrządzoną	 przez	 go-
spodynię,	 wyruszyli	 w	 towarzy-
stwie	 Pana	 Tomasza	 w	 dalszą	
drogę.	Tak	oto	w	Lesznie	do	gro-
na	pielgrzymów,	biorących	udział	 
w	ogólnopolskiej	inicjatywie	dzięk-
czynnej	za	pontyfikat	 i	kanoniza-
cję	 św.	 Jana	 Pawła	 II,	 dołączył	
nowy	 pątnik.	Opuszczając	 Lesz-
no,	 pielgrzymi	 mijali	 miejscowy	
cmentarz,	 na	 którym	 w	 osobnej	
kwaterze,	 spoczywają	 m.in.	 żoł-
nierze	polscy	84.	Pułku	Piechoty	
polegli	w	1939	oraz	partyzanci	ze	
Zgrupowania	 A.K.	 „Kampinos”,	
którzy	 polegli	 w	 we	 wrześniu	
1944	 roku	w	walkach	z	hitlerow-
cami,	 wśród	 których	 szczególną	
aktywnością	wykazywał	się	ukra-
iński	 Legion	Wołyński,	 siepacze,	
którzy	 spalili	 również	 znaczną	
część	Zaborówka	–	kolejnej	mija-
nej	miejscowości	na	trasie.

Po	 krótkim	 odpoczynku,	
przy	 klasycystycznym	 kościele	
parafialnym	 pw.	 św.	Anny	w	 Za-
borowie,	 pątnicy	 przybliżyli	 się	
do	Puszczy	Kampinoskiej	i	przez	
miejscowości,	 położone	 na	 jej	
obrzeżach:	Borzęcin	Duży,	Zale-
sie,	Koczargi	Stare	dotarli	do	Lip-
kowa.	Mimo,	 iż	 do	 planowanych	
Lasek	 pozostało	 zaledwie	 kilka	
kilometrów,	 to	 jednak	 na	 skutek	
zapadającego	 zmroku,	 postano-
wiono	 zakończyć	 ten	 etap,	 przy	
miejscowym	kościele	pw.	św.	Ro-
cha. 

Etap IV:	 Lipków	 –	 Kazuń	
Polski	(16	marca	2014	roku)

Klasycystyczny	kościół	pa-
rafialny	 św.	 Rocha	 w	 Lipkowie,	
jak	 również	 barokowo-klasycy-

styczny	dwór	z	XVIII	w.	pełniący	
obecnie	funkcję	plebanii,	to	miej-
sca	 historyczne.	 Jednym	 z	 wła-
ścicieli	 dóbr	 lipkowskich,	był	Ka-
zimierz	 Szetkiewicz	 teść	 Henry-
ka	 Sienkiewicza.	 Autor	 „Ogniem	 
i	mieczem”	na	prośbę	swojej	żony	
Marii	 Szetkiewiczównej	w	 Lipko-
wie	 umieścił	 scenę	 pojedynku	
Wołodyjowskiego	 z	 Bohunem.	
Idąc	dalej	w	kierunku	Lasek	pąt-
nicy	 mijali	 cmentarz,	 gdzie	 po-
chowani	 są	 żołnierze	 walczący	 
w	 wojnie	 obronnej	 w	 1939	 roku	
oraz	 polegli	 w	 czasie	Powstania	
Warszawskiego.

Pierwszy	 postój	 tego	 dnia	
był	 w	 Laskach,	 gdzie	 w	 Kaplicy	
Matki	Bożej	Anielskiej	na	terenie	
Zakładu	 dla	 Niewidomych,	 pro-
wadzonego	 przez	 siostry	 fran-
ciszkanki,	 pątnicy	 uczestniczyli	
w	niedzielnej	Eucharystii.	Trzeba	
przyznać,	 iż	po	raz	kolejny	dane	
było	 pielgrzymom	przeżyć	 „jaku-
bowy	 przypadek”.	 Otóż	 czytania	
liturgiczne	 II	 Niedzieli	 Wielkiego	
Postu,	 były	 szczególną	 inspira-
cją	do	podjęcia	pątniczego	trudu,	
istotną	w	ten	kapryśny	pogodowo	
dzień.	Obraz	Abrahama	z	Księgi	
Rodzaju,	udającego	się	w	drogę,	
zachęta	św.	Pawła	do	znoszenia	
przeciwności	 i	 udręki	 wyrażona	
w	Liście	do	Tymoteusza,	jak	rów-
nież	ewangeliczny	przekaz	o	św.	
Jakubie	 Starszym,	 który	 razem	
ze	 św.	 Piotrem	 i	 św.	 Janem	 idą	
za	 Chrystusem	 na	 Górę	 Tabor,	
powinny	 utwierdzić	 każdego	 kto	
pielgrzymuje,	 w	 słuszności	 swe-
go	wyboru.

Laski	dla	wojskowych	pąt-
ników	 idących	 w	 podzięce	 za	



- 53 -

Z pielgrzymiego szlaku

pontyfikat	i	kanonizację	św.	Jana	
Pawła	 II,	 to	 również	 szczegól-
ne	miejsce	z	 innego	powodu.	Tu	 
w	 dobie	 wojennej	 zawieruchy,	
przebywał	 mistrz	 naszego	 pa-
pieża	 sł.	Boży	Stefan	Kard.	Wy-
szyński.	 W	 czasie	 wojny	 kard.	
Wyszyński	 był	 zaprzysiężony	 na	
członka	Armii	Krajowej	o	pseudo-
nimie	„Radwan	III”	i	pełnił	funkcję	
kapelana	wojskowego,	na	którego	
ręce	składali	przysięgę	żołnierze	
konspiracji.	Zaś	w	czasie	samego	
Powstania	był	kapelanem	szpitala	
powstańczego	„Grupy	Kampinos”	
w	 Zakładzie	 dla	 Niewidomych.	 
Z	jego	dłoni	wiatyk	otrzymało	wie-
lu	poległych.	

Tego	 dnia	 szlak	 wiódł	 po	
wielu	 miejscach,	 w	 które	 wsią-
kała	 krew	 tych,	 którzy	 zginęli	 za	
ojczyznę	–	„oddali	ziemi	ciała	zaś	
wiarę	 przyszłym	 pokoleniom”	 –	
jak	pięknie	głosi	napis	na	 tablicy	
przy	 Krzyżu	 „Jerzyków”	 w	 przy-
siółku	Pociecha	w	Puszczy	Kam-
pinoskiej,	upamiętniającym	ofiary	
Powstańczych	 Oddziałów	 Spe-
cjalnych	 „Jerzyki”.	 Następnymi	
miejscami,	 gdzie	 pielgrzymi	 na-
wiedzili	groby	pełniących	wieczną	
wartę,	był	cmentarz	w	Palmirach	
oraz	mogiła	z	czasów	powstania	
styczniowego	 1863	 roku,	 gdzie	
spoczywają	 polegli	 w	 bitwie	 pod	
Budą	Zaborowską.

Na	 dłuższy	 odpoczynek	
pątnicy	 zatrzymali	 się	 w	 sercu	
Puszczy	 Kampinowskiej	 w	 miej-
scowości	 Wiersze.	 Przed	 wsią	
znajduje	 się	 pomnik	 upamiętnia-
jący	 Niepodległą	 Rzeczpospolitą	
Kampinoską	 oraz	 cmentarz	 żoł-
nierzy	AK,	zaś	głównym	miejscem	

we	wsi	 jest	kościół	pw.	Niepoka-
lanego	Serca	Najświętszej	Maryi	
Panny,	 erygowany	 i	 poświęcony	
w	 1957	 roku,	 przez	 sł.	 Bożego	
Stefana	 kard.	 Wyszyńskiego.	
Wewnątrz	 świątyni,	 przy	 obrazie	
św.	Jana	Pawła	II,	eksponowane	
są	Jego	relikwie.

Pokrzepiwszy	się	„pątniczą	
zalewajką”,	 przyrządzoną	 przez	
Katarzynę	 Kaczmarek,	 pielgrzy-
mi	ruszyli	dalej.	Idąc	początkowo	
groblami	mokradeł,	następnie	zaś	
wiejskimi	duktami	przez	Brzozów-
kę,	Sowią	Wolę	 i	Czeczotki,	 do-
tarli	do	Kazunia	Polskiego,	gdzie	
o	zmroku	zakończyli	pielgrzymkę	
dziękczynną	za	pontyfikat	i	kano-
nizację	św.	Jana	Pawła	II.	

Etap V i VI:	Kazuń	Polski	
–	Legionowo	–	Radzymin	(29-30	
marca	2014	roku)

Po	przejściu	Wisły	mostem	
kratownicowym	 pomiędzy	 Kazu-
niem	Nowym,	a	Nowym	Dworem	
Mazowieckim	 pątnicy	 znaleźli	
się	 na	Mazowieckim	Szlaku	Św.	
Jakuba.	 Inicjatorami	 i	 twórcami	
tej	 drogi	 byli:	 Beata	 Skierczyń-
ska-Mizerska,	 Regina	 Madej-Ja-
niszek,	 Kamila	 Pasławska	 oraz	
Zbigniew	 Hardecki.	 Po	 3	 latach	
prac	 koncepcyjnych	 Drogę	 Ma-
zowiecką	otwarto	10	lutego	2013	
roku.	W	rocznicę	zaślubin	Polski	
z	morzem,	Warszawę	połączono	
z	 europejską	 siecią	 szlaków	 św.	
Jakuba.

	 Za	 mostem	 w	 Nowym	
Dworze	znajdują	się	ruiny	pierw-
szego	portu	Marynarki	Wojennej	
II	RP.	To	tu	w	1935	roku	wodowa-
no	zbudowany	w	stoczni	rzecznej	
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trałowiec	 ORP	 Czajka.	 Obecnie	
można	obserwować,	jak	w	byłym	
basenie	portowym	miłośnicy	węd-
karstwa	 realizują	 swoją	 pasję.	
Idąc	w	kierunku	Warszawy	wała-
mi	wiślanymi,	po	których	wiedzie	
szlak,	 pątnik	ma	 niebywałą	 oka-
zję,	 by	 oderwać	 się	 od	 zgiełku	
dużego	miasta	 i	 zatopić	na	kilka	
godzin	w	bogactwie	darów	natu-
ry.	 Może	 również	 zobaczyć,	 jak	
golfiści	na	 trawnikach	Rajszewa,	
niczym	 Tiger	 Woods	 podążają	
za	małą	piłką.	Obecność	okutych	
metalem	piłeczek	na	 jakubowym	
szlaku	w	okolicach	Rajszewa,	po-
winna	być	ostrzeżeniem	dla	piel-
grzymów,	 bowiem	 nie	 wszyscy	
miejscowi	golfiści	mają	rękę	wiel-
kiego	mistrza	i	zamiast	w	dołek…	
mogą	trafić	w	wędrowca.

Po	ok.	20	km	marszu	pąt-
nicy	 zatrzymali	 się	 na	 krótki	 od-
poczynek	przy	kościele	Matki	Bo-
skiej	Królowej	Polski	w	Jabłonnie.	
Następnie	zaś	ruszyli	w	kierunku	
kościoła	 św.	 Jakuba	 Apostoła	 
w	Tarchominie,	 który	 jest	 jedyną	
warszawską	 gotycką	 świątynią,	
przetrwałą	 w	 nienaruszonym	

stanie	do	dziś.	 Idąc	do	Legiono-
wa,	 który	 był	 celem	 tego	 etapu,	
wędrowcy	 zatrzymali	 się	 w	 In-
stytucie	 Prymasa	 Wyszyńskiego	 
w	Choszczówce.	W	polskim	Ca-
stel	 Gandolfo	 wielokrotnie	 prze-
bywał	 sł.	Boży	Stefan	 kard.	Wy-
szyński,	 jak	również	św.	Jan	Pa-
weł	 II,	 jeszcze	 jako	 arcybiskup	
krakowski.	

Albergue,	 w	 której	 pątni-
cy	 nabierali	 sił	 przed	 niedzielną	
wędrówką,	 była	 sala	 im.	 Jana	
Pawła	II	przy	parafii	cywilno-woj-
skowej	pw.	św.	Józefa	w	Legiono-
wie.	Miejscowy	proboszcz	ksiądz	
prałat	 płk	 Zenon	 Pawelak	 prze-
nocował	 i	 nakarmił	 strudzonych	
pątników	–	stając	się	tym	samym	
przyjacielem	 i	 opiekunem	 piel-
grzymów	jakubowych.

Rankiem,	 gdy	 Legionowo	
tkwiło	 jeszcze	 uśpione	 w	 ciszy,	
pielgrzymi	ruszyli	w	dalszą	drogę.	
Przez	Nieporęt,	Białobrzegi,	Fort	
Beniaminów	 podążali	 w	 kierun-
ku	 Cmentarza	 Bohaterów	 1920	
roku	w	Radzyminie.	W	tym	miej-
scu	hołd	poległym	w	„Cudzie	nad	
Wisłą”	 oddał	 13	 czerwca	 1999	
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namiestnik	 Chrystusa	 na	 Ziemi,	
który	w	 improwizowanym	wystą-
pieniu	 powiedział:	 Chociaż	 na	
tym	miejscu	najbardziej	wymow-
ne	jest	milczenie,	to	przecież	cza-
sem	potrzebne	 jest	 także	słowo.	 
I	 to	 słowo	 chcę	 tu	 pozostawić.	
Wiecie,	 że	 urodziłem	 się	w	 roku	
1920,	w	maju,	w	tym	czasie,	kie-
dy	bolszewicy	szli	na	Warszawę.	
I	 dlatego	noszę	w	 sobie	 od	uro-
dzenia	wielki	dług	w	stosunku	do	
tych,	którzy	wówczas	podjęli	wal-
kę	z	najeźdźcą	 i	 zwyciężyli,	 pła-
cąc	za	to	swoim	życiem.	Tutaj,	na	
tym	 cmentarzu,	 spoczywają	 ich	
doczesne	szczątki.	Przybywam	tu	
z	wielką	wdzięcznością,	jak	gdyby	
spłacając	 dług	 za	 to,	 co	od	nich	
otrzymałem.	Tego	dnia	pielgrzymi	
jakubowi	 również	 dziękowali	 za-
równo	Bohaterom	spod	Radzymi-
na,	jak	również	za	dar	Tego,	który	
urodził	 się	 w	 maju	 1920	 roku	 –	
świętego	Jana	Pawła	II.

 Etap VII:	Radzymin	–	Ka-
tedra	 polowa	 WP	 w	 Warszawie	
(13	kwietnia	2014	roku)

W	Niedzie lę 	 Palmową	
wierni	Ordynariatu	Polowego	
wspólnie	 z	 innymi	 licznymi	 piel-
grzymami	 jakubowymi	 kroczyli	
w	 finalnym	 etapie.	 Trasa	 wiodła	
z	 Cmentarza	 Bohaterów	 1920	
roku	 w	 Radzyminie	 do	 katedry	
polowej	WP.	O	godznie	7.00	rano	
pielgrzymi	 jakubowi	 wyruszyli	 
z	Radzymina	i	szli	przez	Kobyłkę,	
Ossów,	Zielonkę	w	kierunku	War-
szawy.	 Tego	 dnia	 dziękując	 za	
dar	Jana	Pawła	II,	wytyczali	szlak	
jakubowy	 z	 miejsca	 „Cudu	 nad	
Wisłą”	 do	 serca	diecezji	wojsko-
wej.	 Idąc	ścieżkami,	gdzie	przed	

blisko	wiekiem	rozgrywała	się	bi-
twa	warszawska,	oddawali	cześć	
poległym	w	potyczce	decydującej	
o	losach	Europy.

Nawiedzali	 również	 miej-
sca,	 które	 swoją	 obecnością	
uświęcił	 autor	 Aktu	 Europejskie-
go,	reaktywującego	współczesny	
ruch	 pielgrzymkowy	 –	 św.	 Jan	
Paweł	 II.	 Pielgrzym	 świata,	 jako	
następca	 św.	 Piotra,	 był	 m.in.	 
w:	Radzyminie,	bazylice	Naj-
świętszego	 Serca	 Jezusowego	
przy	Kawęczyńskiej,	katedrze	św.	
Floriana,	archikatedrze	św.	Jana,	
sanktuarium	Matki	 Bożej	 Łaska-
wej	oraz	katedrze	polowej	WP.

	Do	matki	kościoła	wojsko-
wego,	 przed	 oblicze	 Królowej	
Korony	Polskiej,	pielgrzymów	
jakubowych	 wprowadziło	 dwóch	
hetmanów:	konfrater	jakubowy	dr	
Jerzy	Kazimierczak	oraz	chorąży	
dziękczynnego	proporca	kpt.	rez.	
Wiesław	 Czajka.	 Okolicznościo-
wej	 mszy	 świętej	 przewodniczył	
ks.	 prałat	 płk	 dr	 Zbigniew	 Kępa	
–	 opiekun	 pielgrzymów	 jakubo-
wych	 w	 Ordynariacie	 Polowym,	 
a	 koncelebrował	 wraz	 z	 nim	 ks.	
ppor.	 Maciej	 Kalinowski,	 który	 
w	grudniowy	poranek	w	Niedzielę	
św.	Rodziny	błogosławił	pielgrzy-
mom	przed	pierwszym	etapem.

	Tak	 oto	 w	 Niedzielę	 Pal-
mową	 „mazowiecka	 rodzina	 ja-
kubowa”	 zakończyła	 pielgrzym-
kę	dziękczynną	za	dar	 św.	 Jana	
Pawła	 II,	 który	13	czerwca	1999	
roku,	 zawierzył	 naszą	 Ojczy-
znę	 Hetmance	 Oręża	 Polskie-
go	 spod	 Radzymina,	 mówiąc: 
M a t k o  S ł o w a  W c i e l o n e g o , 
Pani Łaskawa, miej w opiece  
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Warszawę, jej mieszkańców  
i całą naszą Ojczyznę! Strzeż 
obecności Twojego Syna w ser-
cach wszystkich ochrzczonych, 
aby pamiętali zawsze o swej god-
ności ludzi odkupionych krwią 
Chrystusa, wezwanych do ufno-
ści Bogu i do służenia z miłością 
człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo 
Twojemu ludowi wytrwałość, któ-
rej potrzebuje, aby mógł pełnić 
wolę Ojca niebieskiego i dostąpić 
spełnienia obietnicy zbawienia. 
Niech pod Twoją opieką ziarno 
świętości, tak bogato posiane na 
polskiej ziemi, stale się rozwija 
ożywiane łaską Ducha Świętego  
i wydaje obfite owoce w kolejnych 
pokoleniach. Amen.

W	marszu	po	 jakubowych	
szlakach	 na	 Mazowszu	 brało	
udział	 pięć	 osób	 z	 Ordynaria-
tu	 Polowego	WP:	 kpt.	 rez.	Wie-
sław	Czajka,	który	z	dumą	przez	
całą	 trasę	 niósł	 okolicznościowy	 

proporzec,	ppłk	rez.	Ryszard	Bo-
żek,	ppłk	 rez.	 Jerzy	Pawlikowski	
wraz	małżonką	Elżbietą	oraz	Łu-
kasz	 Stefaniak.	 Równocześnie	
pątnicze	 drogi	 Mazowsza	 prze-
mierzali	 inni	pielgrzymi	jakubowi,	
na	 czele	 z	 twórcami	 szlaków	na	
Mazowszu.	Ostatni	etap	wspólnie	
przemierzało	ponad	40	osób.	Jak	
widać	wzniosły	 cel	 poruszył	 ser-
ca	wielu.	Inicjatywa	„9664	km	za	
9664	dni	Pontyfikatu”	ciągle	trwa,	
zatem	każdy	chętny	Wielkopola-
nin	i	nie	tylko	może	podziękować	
Bogu	za	św.	Jana	Pawła	II,	prze-
mierzając	jakubowe	szlaki	na	pol-
skiej	ziemi.

Buen Camino…

SPOTKANIA GRUPY 
oratoriUM DorosŁYcH

 w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego

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

www.jozefzeidler.eu
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Nowi Pasterze posłani do Owiec
kl. Dawid Majda COr

Posyłam Was

Kapłaństwo	 to	 sakrament,	
który	 jednoczy	bardzo	ściśle	po-
wołanego	z	Jezusem	Chrystusem	
Najwyższym	 i	 Wiecznym	 Kapła-
nem.	Nasz	jedyny	Zbawiciel	usta-
nowił	sakrament	kapłaństwa,	aby	
zostawić	 swojej	 owczarni	 Paste-
rzy,	którzy	będą	się	nią	opiekowa-
li,	jednali	z	Bogiem,	chronili	przed	
drapieżnymi	 wilkami,	 a	 przede	
wszystkim	 karmili	 Najświętszym	
Ciałem	i	Krwią	Pańską.

W	życiu	alumnów,	przygo-
towujących	się	do	kapłaństwa	jest	
wiele	 bardzo	 ważnych	 momen-
tów.	Każdego	roku	formacyjnego,	
można	rzec,	coś	się	dzieje.	Mam	
tu	 na	 myśli	 nie	 tylko	 egzaminy,	
które	co	pół	roku	przyprawiają	kle-
ryków	o	ból	głowy,	ale	także	kolej-
ne	posługi:	 lektoratu	czy	akolita-
tu,	których	celem	jest	przyjęciem	
święceń	diakonatu,	a	rok	później	
prezbiteratu.	Taki,	jedyny	i	wyśnio-
ny	dzień	w	życiu	nastąpił	w	końcu	
dla	 11	 diakonów	Arcybiskupiego	
Seminarium	Duchownego	w	Po-
znaniu	 i	naszego	współbrata	dk.	
Pawła	Ogrodnika	COr,	którzy	22	
maja	 2014	 r.	 przyjęli	 sakrament	
kapłaństwa	z	rąk	Jego	Ekscelen-
cji	 ks.	 abpa	 Stanisława	 Gądec-
kiego	 –	 Metropolity	 Poznańskie-
go	 i	zarazem	Przewodniczącego	
Konferencji	 Episkopatu	 Polski.	

W	ten	piękny,	słoneczny	i	upalny	
majowy	dzień	katedra	poznańska	
–	 Matka	 wszystkich	 kościołów	 
w	naszej	Archidiecezji,	wypełnio-
na	była	po	brzegi	wiernymi,	wśród	
których	byli	 rodzice,	rodzeństwo,	
dziadkowie,	przyjaciele	 i	znajomi	
księży	diakonów,	mających	przy-
jąć	święcenia	prezbiteratu.	

Do	bazyliki	 katedralnej	
stawili	się	również	bardzo	licznie	
kapłani	 –	 diecezjalni	 i	 zakonni,	 
a	 szczególnie	 księża	 filipini,	 nie	
tylko	ze	Świętej	Góry	i	Poznania,	
ale	 także	z	Radomia.	Ksiądz	ar-
cybiskup	w	swojej	homilii,	wygło-
szonej	podczas	Eucharystii	wska-
zywał	na	to,	kim	powinien	być	pre-
zbiter:	 (…) Kapłan – dzisiaj bar-
dziej niż kiedykolwiek wcześniej 
– winien być człowiekiem czystej 
radości, wypływającej z modlitwy. 
Ponieważ, człowiek zjednoczony 
z Bogiem na modlitwie doznaje 
wewnętrznej radości, którą póź-
niej może zarażać innych ludzi, 
spotkanych w swoim życiu. Po 
homilii	 nastąpił	 obrzęd	 święceń	
kapłańskich,	 który	 dokonał	 się	 
w	kilku	etapach.	

Najpierw	kandydaci	wy-
powiedzieli	 swe	 postanowienia	 
i 	przyrzeczenia	oraz	z łoży l i	
przysięgę	posłuszeństwa.	Na-
stępnie	 odśpiewano	 Litanię	 do	 

Wyśniony gdy nadejdzie czas,  
Kapłanem być Chrystusa,     
Pójdzie z zapałem każdy z nas,  
Rodzić Go w ludzkich duszach.
(fragment hymnu ASD w Poznaniu)
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Wszystkich	 Świętych,	 po	 której	
ks.	arcybiskup,	w	całkowitej	ciszy,	
wzorem	 Apostołów	 włożył	 ręce	
na	głowy	kandydatów.	Po	nim	ten	
sam	 gest	 wykonali	 pozostali	 bi-
skupi	i	kapłani	obecni	w	Katedrze.	
Dalej	ks.	arcybiskup	odmówił	mo-
dlitwę	 konsekracyjną,	 a	 wybra-
ni	 kapłani	 ubrali	 neoprezbiterów	 
w	szaty	liturgiczne.	Potem	dłonie	
nowowyświęconych	 namaszczo-
ne	zostały	olejem	Krzyżma	świę-
tego,	który	ks.	Arcybiskup	poświę-
cił	 w	 Wielki	 Czwartek.	 Obrzęd	
święceń	zakończyło	przekazanie		
Neoprezbiterom	 pateny	 z	 hostią	 
i	kielicha	z	winem	i	wodą	do	spra-
wowania	 Eucharystii	 oraz	 poca-
łunek	 pokoju,	 który	 nowi	 kapłani	
przekazali	 wszystkim	 biskupom	
i	prezbiterom	zgromadzonym	 
w	katedrze.

Po	zakończonej	mszy	św.	
„świeżo”	wyświęceni	kapłani	wraz	
z	asystą	liturgiczną	i	celebransa-
mi	udali	się	do	Pałacu	Arcybisku-
pów	Poznańskich,	gdzie	ks.	abp	
Stanisław	Gądecki	wręczył	swoim	
nowym	 współpracownikom	 de-

krety,	posyłając	ich	do	pierwszych	
parafii,	a	naszemu	współbratu	ks.	
Pawłowi	 Ogrodnikowi	 COr	 prze-
kazał	 dokument	 zaświadczający	
o	 przyjęciu	 przez	 niego	 święceń	
prezbiteratu	 i	 życzył	 wszystkim	
radości	 z	 kapłaństwa	 i	 ofiarnej	
służby	Bogu	i	ludziom.

Pięknym	zwyczajem	w	Ko-
ściele	jest	fakt,	że	księża		neopre-
zbiterzy	swoją	pierwszą	mszę	św.	
(tzw.	 prymicję)	 odprawiają	 bar-
dzo	 uroczyście	 i	 podniośle.	 Tak	
też	 było,	 w	 przypadku	 ks.	 Paw-
ła	 Ogrodnika	 COr,	 który	 swoją	
pierwszą	Eucharystię	 sprawował	
przed	 obrazem	 Świętogórskiej	
Róży	Duchownej	24	maja	2014	r.	
o	godz.	19.00.	

Świątynia	wypełniona	była	
przez	 rodzinę	 księdza	 	 neopre-
zbitera,	 jego	 znajomych	 i	 przy-
jaciół,	 oraz	mieszkańców	miasta	
Gostynia	i	okolicy.	Przybyli	także	
licznie	pielgrzymi	z	grupy	10.	Po-
znańskiej	Pieszej	Pielgrzymki	na	
Jasną	Górę,	z	którymi	ks.	Paweł	
pielgrzymował	 i	 zapewne	będzie	
nadal	podążał	do	Częstochowy.

Arcybiskup Stanisław Gądecki namaszcza ręce ks. Pawła Ogrodniaka COr
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Homilię	wygłosił	ks.	supe-
rior	 Marek	 Dudek	 COr.	 Podkre-
ślił	 w	 niej	 wagę	 posługi	 kapłana	
wśród	 ludzi.	 Nie	 obiecywał	 ks.	
prymicjantowi	łatwej	drogi	w	pre-
zbiteracie,	lecz	trudną	i	mozolną,	
ale	 jakże	pełną	 radości,	 jeśli	bę-
dzie	przeżywana	w	ciągłej	komu-
nii	z	Jezusem	Chrystusem.	Przy-
wołał	także	postaci	trzech	wielkich	
Papieży,	za	których	pontyfikatów	
ks.	Paweł	wzrastał	i	formował	się	
–	 św.	 Jana	 Pawła	 II,	 Benedykta	
XVI	 i	Franciszka,	życząc	aby	jak	
najwięcej	 czerpał	 z	 nauczania	
tych	 papieży	 w	 swojej	 posłudze	
kapłańskiej	 i	każdego	dnia	dążył	
do	świętości.	

Po	 komunii	 nastąpił	 mo-
ment	 życzeń,	 które	 ks.	 Pawłowi	
złożyły	kolejne	delegacje	–	dzieci	
z	Oratorium	oraz	przedstawiciele	
parafii	Świętogórskiej,	pielgrzymi,	
a	także	członkowie	Stowarzysze-
nia	Miłośników	Muzyki	Świętogór-
skiej	im.	Józefa	Zeidlera.	Następ-
nie	ksiądz		neoprezbiter	wygłosił	
swoje	podziękowania	i	na	zakoń-
czenie	udzielił	wszystkim	przyby-
łym	 prymicyjnego	 błogosławień-
stwa	przez	nałożenia	rąk.

Do	Bazyliki	Świętogór-
skiej	przybyli	także,	aby	odprawić	
swoją	Mszę	 Prymicyjną	 i	 zawie-
rzyć	 Matce	 Najświętszej	 swoje	
kapłaństwo,	 koledzy	 kursowi	 ks.	
Pawła	Ogrodnika	COr,	którzy	ra-

zem	z	nim	przyjmowali	święcenia	
prezbiteratu.

Miało	 to	 miejsce	 28	 maja	
2014	 r.,	 podczas	 mszy	 świętej	
Nowennowej,	której	przewod-
niczył	ks.	neoprezbiter	Michał	
Przybylski,	 skierowany	przez	ks.	
abpa	do	parafii	Świętego	Ducha	
w	Gostyniu,	a	homilię	wygłosił	ks.	
Paweł	Ogrodnik	COr.

Tę	Eucharystię	 konce-
lebrowali	 nie	 tylko	 księża	 neo-
prezbiterzy,	 ale	 również	 kapłani	
świętogórscy	i	pozostali	prezbite-
rzy	przybyli	na	mszę	św.	nowen-
nową.	Na	zakończenie	Uczty	Eu-
charystycznej,	 księża	 prymicjan-
ci	 udzielili	 wszystkim	 zebranym	
swojego	 prymicyjnego	 błogosła-
wieństwa	 przez	 gest	 włożenia	
rąk.	

Wszystkim	 neoprezbi-
terom,	 a	 szczególnie	 naszemu	
współbratu	 ks.	 Pawłowi	 Ogrod-
nikowi	 COr,	 życzymy	 obfitości	
Bożych	 łask	na	drodze	 realizacji	
kapłańskiego	powołania.	Zapew-
niamy	Was	drodzy	kapłani	o	na-
szej	 pamięci	modlitewnej	 szcze-
gólnie	przed	cudownym	obrazem	
Świętogórskiej	Pani,	abyście	 
w	swojej	posłudze	pośród	owiec,	
do	których	jesteście	posłani,	trwa-
li	 w	 ciągłej	 komunii	 z	 Jezusem		
dzięki	 temu	prowadzili	 innych	do	
zbawienia	oraz	rodzili	w	ludzkich	
duszach	Boga.

Wywiad z ks. Pawłem Ogrodnikiem COr
Czy bycie Księdzem to urealnie-
nie marzeń z dzieciństwa?
	 Zdecydowanie	 nie…	 od	
najmłodszych	 lat	 chciałem	 być	

podróżnikiem.	 Interesował	 mnie	
świat,	 jego	 piękno	 i	 natura,	 któ-
ra	 otaczała	 mnie	 w	 dzieciń-
stwie	 ze	 wszystkich	 stron,	 gdyż	 
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wychowywa łem	s ię 	na 	ws i .	
Chciałem	 poznać	 naszą	 planetę	 
i	 absolutnie	 nie	 myślałem	 o	 by-
ciu	księdzem	–	ba	nawet	nie	by-
łem	ministrantem,	a	mój	związek	 
z	Kościołem	był	raczej	tradycyjny	
–	 niedzielna	Eucharystia	 i	 nabo-
żeństwa	 były	 normalnym	 tokiem	
tygodnia,	 ale	 w	 zasadzie	 nigdy	
nie	pojawiało	się	nic	ponad	to.

Jakie są Księdza zainteresowa-
nia, pasje i marzenia?
	 Moją	największą	pasją	
są	góry.	Uwielbiam	wędrówki	po	
górskich	 szlakach,	 ich	 wielkość,	
bezkres	 i	ciszę,	 jaką	można	 tam	
spotkać.	Bliskość	natury	przybliża	
Boga,	stąd	skupiam	się	tam	i	od-
poczywam	bardziej,	niż	gdziekol-
wiek	 indziej.	 Mam	 cichą	 nadzie-
ję,	 że	może	 już	niedługo	uda	mi	
się	zdobyć	Koronę	Gór	Polskich,	 
a	z	czasem	chciałbym	zdobyć	też	
wszystkie,	dostępne	dla	turystów,	
szczyty	 Tatr	 powyżej	 2000	 me-
trów.

Moją	miłością	nadal	pozo-
staje	też	geografia.	Wciąż	studiu-
ję	mapy	i	czytam	sporo	na	temat	
świata	i	prawideł	natury,	które	nim	
rządzą	–	co	wcale	nie	pozostaje	
w	sprzeczności	z	Panem	Bogiem	
i	Jego	działaniem	w	świecie.

Jak i kiedy zostało odczytane po-
wołanie?
	 Nie	 było	 to	 gimnazjum,	
ani	 tym	 bardziej	 liceum.	 Myślę,	
że	momentem	 rozeznawania	był	
czas	spełniania	marzeń	i	studiów	
na	 Wydziale	 Geografii	 UAM.	 To	
tam	zaczęły	się	wątpliwości	i	py-

tania	czego	chcę	od	życia	i	czego	
może	chcieć	Pan	Bóg.	

Wielką	wartość	miała	także	
Poznańska	 Piesza	 Pielgrzymka	
na	Jasną	Górę,	z	którą	związany	
byłem	 już	 w	 liceum.	 To	 właśnie	
tam	 poznałem	 filipinów,	 po	 raz	
pierwszy	byłem	na	Świętej	Górze	
w	 Gostyniu	 i	 to	 na	 pielgrzymce	
rozważałem,	gdzie	Pan	Bóg	mnie	
widzi.	Także	na	pielgrzymce	otrzy-
małem	ulotkę	o	Dniach	Młodzieży	
w	Gostyniu,	gdzie	ostatecznie	od-
powiedziałem	Bogu	„TAK”.

Jaka była reakcja Rodziców i bli-
skich na pomysł z seminarium?
	 Cóż…	określiłbym	 to	 jako	
mały	szok…	tym	bardziej,	że	gdy	
im	o	tym	powiedziałem	było	póź-
no.	Po	powrocie	z	Dni	Młodzieży	
nie	mogłem	się	zdobyć,	by	powie-
dzieć	rodzicom	o	moich	planach.	
A	oni	żyli	w	błogiej	nieświadomo-
ści,	 będąc	 pewni,	 że	 za	 chwilę	
wyjadę	w	góry	na	praktyki	tereno-
we	z	uczelni.	A	tu	informacja	inna:	
–	Słuchajcie idę do seminarium. 
Za tydzień wstępuję do klasztoru.	
Szczęki	 poopadały	 i	 nastały	 ci-
che	dni.	Moi	bracia	natomiast	byli	
pewni,	że	żartuję	i	za	kolejne	dwa	
tygodnie	wrócę	do	domu.	Potem	
się	spakowałem	pożegnałem	i	je-
stem	już	w	Gostyniu	7	lat.

Dlaczego Filipini?
Bo	 żyją	 w	 jednym	 miej-

scu…	to	chyba	najprostsza	odpo-
wiedź	na	 to	pytanie.	Gdy	zaczą-
łem	szukać	i	zastanawiać	się	jak	
odpowiedzieć	 na	 pytanie	 „gdzie	
iść”,	wiedziałem,	że	nie	będzie	to	
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nów,	ale	jednak	filipińskie	stabili-
tas zwyciężyło.	Jestem	 typowym	
domatorem,	 dlatego	 filipini	 wy-
grali.	 Poza	 tym	 przywiązuję	 się	
ludzi	 i	 nie	 potrafiłbym	 co	 chwilę	
zmieniać	otoczenia.

Co, według Księdza jest najważ-
niejszą misją kapłana we współ-
czesnym świecie?
	 Pokazać	ludziom,	że	moż-
na	żyć	inaczej	niż	żąda	tego	współ-
czesny	świat.	Że	życie	z	Chrystu-
sem	 jest	 piękne	 i	 wartościowe,	
mimo	 „prześladowań”	 i	 nagonki	
mediów.	A	przede	wszystkim,	że	
chrześcijanin	 ma	 prawo	 chodzić	 
z	 podniesioną	 głową	 i	 nie	 wsty-
dzić	się	wiary	–	bo	BYĆ	CHRZE-
ŚCIJANINEM	–	to	brzmi	dumnie.

Czego się Ksiądz najbardziej boi 
w swojej „pracy”?
	 Chyba	 tego,	 że	mogę	 nie	
umieć	trafić	do	tych,	których	spo-
tkam	na	drogach	mojego	życia.

Czego Ksiądz oczekuje od ludzi, 
do których zostanie posłany?
	 Myślę,	 że	 przede	 wszyst-
kim	otwartości.	By	potrafili	otwie-
rać	się	na	Słowo	Chrystusa,	który	
każdego	pragnie	zbawić	i	dać	mu	
wieczność.	 Który	 nikogo	 nie	 od-
rzuca,	ale	każdego	chce	przygar-
nąć	do	swego	Serca.

Co Ksiądz chce dać ludziom?
	 Uśmiech	 i	 radość.	 To	 ce-
chy,	 których	 brakuje	 współcze-
snemu	światu	i	właśnie	je	chciał-
bym	dawać	spotkanym	ludziom.

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

oddziaływać przez kulturę

ZGŁOŚ SIĘ DO KONGREGACJI ŚWIĘTEGO FILIPA NERI  
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE!

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

niem oraz pragnieniem życia we wspólnocie.

Ks. Pawłowi życzymy Bożego 

Błogosławieństwa i oPieKi  

Róży Duchownej! 



WSPOMNIENIE 

ś.p. ks. tadeusza badury cor
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TRZEBA WRÓCIĆ DO DOMU

Trzeźwymi bądźcie
ks. Leszek Woźnica COr

	 W	 pracy	 z	 uzależniony-
mi	 od	 alkoholu	 i	 nie	 tylko	 towa-
rzyszy	mi	 nieustannie	 jeden	 cel:	
siostrze	 czy	 bratu	 pomóc	 w	 po-
wrocie	do	siebie	albo,	 jak	mówi-
my,	 w	 powrocie	 do	 domu,	 który	
przez	chorobę	został	najczęściej	
straszliwie	 zniszczony.	 Oczy-
wiście,	 że	 głównym	 bohaterem	
takich	 powrotów	 jest	 konkretna	
osoba,	 która	 pierwsza	 nie	 tylko	
rozpoznaje	stan	swojej	bezsilno-
ści,	 ale	 również	 narzędzia	 albo	
program,	który	z	 tego,	co	 trudne	
pozwala	się	wydostawać.	Powrót	
do	domu	oznacza	także,	że	ktoś	
wraca	nie	 tylko	do	 rodziny	–	np.	
do	żony	i	dzieci,	ale	także	i	to,	że	
dzięki	 trzeźwemu	 życiu	 zaczyna	
on	uczciwie	 pracować	oraz	 zdo-
bywać	środki	konieczne	do	życia,	
a	 zwłaszcza	odzyskuje	poczucie	
własnej	 wartości.	 Praca,	 którą	
wykonujemy	ma	 ten	 właśnie	 cel	
–	 nie	 tylko	 dać	 naszemu	 życiu	
godne	warunki	bytowania,	ale	też	
jej	zadaniem	jest	osobisty	wzrost	
i	 ostatecznie	 zmartwychwstanie,	
co	pięknie	wyraził	Cyprian	Kamil	
Norwid:	Bo piękno na to jest, by 
się pracowało, a praca, by się 
zmartwychwstało.
	 Tym	razem	na	łamach	na-
szego	świętogórskiego	kwartalni-
ka,	 w	 ramach	 działu:	Trzeźwymi 
bądźcie,	prezentujemy	artykuł	
jednego	z	braci	z	Duszpasterstwa	
Apostolstwa	Trzeźwości,	który	
pięknie	 z	 planami	 Boga	 współ-
pracując,	po	latach	bezdomności,	
wraca	do	domu,	wraca	do	pracy	

i	 wraca	 do	 pełnej	 odpowiedzial-
ności	za	siebie.	Ale	o	 tym	 to	 już	
nie	ja	chcę	pisać.	Wczytajmy	się	
w	osobiste	świadectwo	Szczęśli-
wego	 Współpracownika	 Bożych	
planów.

ks. Leszek Woźnica 
– duszpasterz trzeźwości 

DZISIEJSZA ŚWIADOMOŚĆ
Mam	 na	 imię	Andrzej,	 je-

stem	 alkoholikiem.	 Z	 wielką	 ra-
dością	witam	 czytelników	 „Świę-
togórskiej	Róży	Duchownej”,	 
w	 której	 to	 dzięki	 uprzejmości	
mego	przyjaciela	–	księdza	Lesz-
ka	Woźnicy,	mogę	dzielić	się	swo-
im	doświadczeniem,	jak	i	przeży-
ciami	 wynikającymi	 z	 trzeźwe-
go	 życia.	 Życia	 darowanego	 mi	
przez	Pana	Boga,	 który	wspiera	
jednocześnie	wszystkie	moje	po-
czynania	 względem	 powrotu	 do	
normalności.

Niespełna	13	lat	temu	tra-
fiłem	 do	 poznańskiego	 Ośrodka	
dla	Bezdomnych,	za	sprawą,	 jak	
kiedyś	 już	 pisałem,	 mało	 umie-
jętnego	 obchodzenia	 się	 z	 alko-
holem.	Oczywiście	trochę	żartuję	
wyrażając	 się	 tak	 nonszalancko	
o	moim	 problemie	 alkoholowym,	
który	 doprowadził	 mnie	 na	 skraj	
życiowej	przepaści.	Mając	jednak	
świadomość	tego	wszystkiego,	co	
dzisiaj	jest	moim	udziałem,	mogę	
sobie	 pozwolić	 na	 tak	 właśnie	
formułowane	wyrażenia.	Mówiąc	
więcej,	 dzisiejsza	 świadomość	
własnych	 „osiągnięć”	 na	 drodze	
do	 trzeźwości	 pozwala	 mi	 już	 
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żartować	z	niektórych	aspektów,	
tak	mego	pijanego	udawania	ży-
cia,	 jak	 też	 tego,	 co	 po	 drodze	
mnie	spotyka.	A	że	odrobina	hu-
moru	jeszcze	nikomu	nie	zaszko-
dziła,	to	i	mnie	także	nie	powinno	
to	zaszkodzić.	

Jednak	w	czasie,	kiedy	tra-
fiłem	do	OdB	wcale,	a	wcale	nie	
było	mi	do	śmiechu.	Wyniszczony	
pod	każdym	względem	organizm	
tylko	 jakimś	 cudem	 pozwolił	 mi	
przetrwać	 tamten	 okres.	 Dzisiaj	
wiem,	 co	 było	 tym	 cudem,	 lecz	 
o	tym	później.	Faktycznie	do	sta-
nu	 bezdomności	 doprowadziłem	
się	sam,	przy	wybitnej	 „pomocy”	
alkoholu,	jak	też	(a	może	przede	
wszystkim)	brakiem	tych	umiejęt-
ności,	które	powodują,	że	w	ogó-
le	 można	 godnie	 żyć,	 pracować	
i	 rozwijać	 się.	Brak	 tych	właśnie	
pozytywnych	 cech	 spowodował	
mój	 upadek	 na	 każdej	 praktycz-
nie	 płaszczyźnie.	 Nie	 chcąc	 po-
wtarzać	się,	nadmienię	tylko	fakt	
całkowitej	 degradacji	 umysłowej,	
fizycznej,	 psychicznej	 i	 ducho-
wej,	że	nie	wspomnę	o	mym	bra-
ku	 przydatności	 Bogu,	 rodzinie,	
społeczeństwu	 i	 samemu	 sobie.	
Ów	 totalny	 upadek	 stał	 się	 kon-
sekwencją	 braku	 jakichkolwiek	
wzorców,	 ideałów,	 wiary,	 a	 po	
dużej	także	części	braków	w	wy-
kształceniu,	 dojrzałości	 życiowej	
i	 wielu	 jeszcze	 potrzebnych	 do	
godnego	 funkcjonowania	 cech	 
i	przymiotów.	Dziś	wiem	także,	iż	
ten	ogromny	deficyt	spowodowa-
ny	został	brakiem	wierzenia	Bogu,	
wiary	 w	 Boga,	 wiary	 w	 samego	
siebie.	 W	 ogóle	 brakiem	 wiary	 
w	cokolwiek.	Nie	mogło	po	prostu	

wydarzyć	 się	 nic	 innego	 z	 takim	
darmozjadem	i	draniem,	jak	tylko	
to,	co	się	wydarzyło.	Jednak	Bóg	
odnośnie	 mnie	 miał	 i	 ma	 nadal	
inne	plany	i	dlatego	też	dzieje	się	
w	moim	życiu	wszystko	to,	co	się	
dzieje,	 a	 że	 jest	 tego	 całe	mnó-
stwo,	po	prostu	chcę	i	muszę	się	
tym	 podzielić.	 Nie	 mogę	 zosta-
wiać	 tego	 wszystkiego	 samemu	
sobie,	 gdyż	 mógłbym	 czasem	
tego	„ha-ha”	nie	udźwignąć.	Tak,	
tak	wiele	tego	wszystkiego	jest.

Świadomość	 własnego	
istnienia,	 po	 tak	 długim	 okresie	
wykluczenia	 z	 życia	 jest	 tą,	 któ-
ra	 zajmuje	 jedno	 z	 pierwszych	
miejsc	 w	 „rankingu”	 moich	 do-
tychczasowych	zmian	i	osiągnięć	
na	 drodze	 do	 trzeźwości.	 Jakże	
inaczej	mógłbym	nazywać	obec-
ne	życie,	niż	 tylko	ciężko	wypra-
cowaną	 konsekwencją	 uczciwe-
go	 podejścia	 do	 samego	 siebie,	
które	 to	 podejście	 umożliwił	 mi	
Bóg	 przy	 pomocy	 innych	 ludzi	 
i	wspaniałego	sposobu	na	życie,	
jakim	 bez	 krzty	 wątpliwości	 jest	
nasz	 Program	 12	Kroków.	Tych,	
które	 kiedy	 uczciwie	 zastosuję	 
w	naprawie	wszystkiego,	w	czym	
dane	było	mi	upaść,	 jak	 również	
w	 nowym,	 wartościowym	 już,	 
a	opartym	na	wierze,	życiu,	to	nie	
ma	innej	możliwości,	jak	tylko	po-
wrót	do	normatywów.

Pow r ó t 	 ów 	n i e 	b y ł b y	 
z	 pewnością	 możliwym,	 gdyby	
Bóg	 nie	 postawił	 na	mej	 drodze	
tak	 wspaniałych	 ludzi,	 których	
dane	 mi	 było	 spotkać.	 Ludzi,	
dzięki	których	pomocy	jestem	dzi-
siaj	tym,	kim	jestem	i	co	już	wiem	 
o	 życiu	 w	 ogóle.	 Mimo,	 iż	 teraz	
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dopiero	 to	 czynię,	 pragnę	 i	 mu-
szę	prawdziwą	palmę	pierwszeń-
stwa	 oddać	 sile	 wyższej,	 którą	
to	 jest	 Pan	 Bóg.	 Jak	 już	 wspo-
mniałem	 Bóg,	 od	 którego	 od-
wróciłem	 się	 po	 dramatycznych	
przejściach,	 jak	 choćby	 śmierć	
matki.	Owo	wydarzenie	uświado-
miło	 mi,	 spoglądając	 oczywiście	
z	 perspektywy	 czasu,	 jak	 mało,	 
a	faktycznie	nic	nie	wiem	o	życiu	
z	ludźmi,	życiu	dla	ludzi	i	w	ogó-
le	 życiu.	 Dodam	 jeszcze	 tylko,	
że	wtenczas	nie	mogło	wydarzyć	
się	 nic	 innego,	 jak	 tylko	 począ-
tek	 mego	 upadku.	 Upadku,	 któ-
ry	 był	 tylko	 konsekwencją	mego	
braku	 przystosowania	 do	 życia.	
Po	 prostu	Bóg	wiedział,	 co	 robi,	
ja	 za	 to	 nie.	 Przecież	 „gdybym	
wiedział,	 że	 się	 przewrócę,	 to	
usiadłbym	 sobie	 wygodnie”.	 Tak	
w	moim	przypadku	być	musiało,	 
a	 że	 dzisiaj	 jest	 całkowicie	 ina-
czej,	to	również	boska	sprawa.	To	
On	właśnie	postawił	na	mej	dro-
dze	Wspólnotę	Anonimowych	Al-
koholików,	w	której	dane	mi	było	
i	nadal	jest,	spotykać	ludzi	takich,	
jak	ja,	pokonanych	przez	alkohol.	
Spotykać	 ludzi,	 którzy	 po	 całko-
witym	poddaniu	się	i	zrozumieniu	
istoty	swych	błędów,	potrafili	wró-
cić	do	normalnego	życia.	Co	wię-
cej	 życia,	 którym	 udowadniają,	
że	egzystencja	bez	alkoholu	 jest	
możliwa	i	jakże	piękna.	

Ja	 sam	 przekonuję	 się	 
o	 tym	dobitnie	każdego,	świado-
mie	już	przeżywanego	dnia.	Dnia,	
który	jest	mi	darowanym	od	Boga.	
Nie	same	dni	są	mi	darowanymi,	
ostatnie	wydarzenia	w	moim	ży-
ciu	dowodzą	tego	dobitnie.

Pisząc	 o	 wydarzeniach	 z	 moje-
go	 życia,	 na	myśli	mam	oczywi-
ście	moje	wyjście	 ze	 stanu	 bez-
domności,	 jak	i	bezrobocia.	Owe	
zmiany	 byłyby	 niemożliwymi	 do	
realizacji	 przeze	 mnie	 samego,	
a	 że	 Bóg	 widział	 moje	 starania	
w	 tym	 względzie,	 postanowił	 mi	
kolejny	 raz	 pomóc.	 Uczynił	 to	 
w	sposób	jakiego	nigdy	nie	wymy-
śliłbym	lepiej,	w	końcu	to	przecież	
Bóg.	Jego	pomoc	polegała	na	po-
stawieniu	 naprzeciw	 mnie	 czło-
wieka,	 który	 wiele	 w	 tym	wzglę-
dzie	może	 i,	co	ważne,	czyni	 to.	
Zanim	 jednak	 doszło	 do	 owych	
zmian	 w	 moim	 jestestwie,	 zmu-
szony	 byłem	 rozgłaszać	 wszem	
i	wobec	o	potrzebie	zmian	odno-
śnie	 miejsca	 zamieszkania,	 jak	
też	chęci	 podjęcia	pracy.	Trochę	
trwało,	 zanim	 doszło	 do	 obec-
nego	 stanu,	 a	 i	moje	wcześniej-
sze	próby	znalezienia	pracy	były	
mało	 skuteczne.	 Było	 ich	 kilka,	
lecz	żadna	z	nich	niczym	szcze-
gólnym	nie	zaowocowała.	Dopie-
ro	 człowiek,	 o	 którym	 już	 wspo-
mniałem,	zaproponował	mi	pracę	
z	 zamieszkaniem.	 Zresztą	 piszę	
te	słowa	w	dniu,	poprzedzającym	
bezpośrednio	moment,	w	którym	
podpiszę	umowę	o	pracę.
	 Pierwsze	 dwa	 miesiące	
przepracowałem	 na	 tzw.	 umowę	
zlecenie.	 Był	 to	 dla	 mnie	 okres	
wdrożenia	 się	 w	 ową	 całkowicie	
nową	 dla	 mnie	 pracę.	 W	 końcu	
z	 rynku	 wyeliminowany	 byłem	
przez	przeszło	15	 lat.	 I	choć	na-
dal	mam	 pewne	 problemy	 zwią-
zane	z	adaptacją	w	nowym	miej-
scu,	głęboko	wierzę	w	pozytywne	 
rozwiązanie	 tych	 kłopotów.	 
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Zresztą	koledzy,	którzy	towarzyszą	
mi	w	tej	pracy	są	bardzo	pomocni,	 
i	jak	dotąd	wyrozumiali	dla	ciągle	
jeszcze	 nowicjusza.	 To	 właśnie	
dzięki	 nim	 dowiaduję	 się	 więcej	 
o	mojej	 pracy	 i	 to	 z	 ich	 pomocą	
będzie	 mi	 dużo	 poręczniej	 za-
adaptować	się	tam.
	 Sama	 świadomość	 wydo-
stania	 się	 z	 miejsca	 dotychcza-
sowego	pobytu	jest	czymś	wyraź-
nie	 przemawiającym	 za	 tym,	 iż	
warto	 naprawiać	 samego	 siebie	 
i	 w	 siebie	 inwestować.	 Zresztą	
moja	wiara	w	powodzenie	poczy-
nań	związanych	z	poszukiwaniem	
pracy	była	prawie	niezachwiana.	
Piszę	prawie,	gdyż	przyszedł	mo-
ment	zwątpienia,	trwał	on	jednak	
krótko.	 Wystarczyło	 to	 jednak	
Bogu,	 który	 zauważywszy	 moje	
zwątpienie,	 prawie	 natychmiast	
zainicjował	dalsze,	tak	pozytywne	

dla	 mnie	 wydarzenia.	 Wydarze-
nia,	 które	 wręcz	 jasno	 przema-
wiają	 za	 słusznością	 mego	 po-
stępowania	 względem	 przemian	
dotyczących	 mojej	 przyszłości.	
I	choć	pewności	mieć	nie	mogę,	
że	dla	mnie	nastanie	jutro,	to	pa-
miętając	o	przeszłości,	z	nadzie-
ją	 i	 wiarą	 patrzę	 w	 przyszłość.	
Przyszłość,	 która	 dziś	 rysuje	 się	
w	bardzo	 jasnych	barwach.	 Jest	
w	 tym	 wszystkim	 trochę	 mego	
udziału,	lecz	ogromną	większość	
zawdzięczam	 oczywiście	 Panu	
Bogu,	 który	 zawsze	 był	 po	 mo-
jej	stronie,	 tylko	 ja	nie	potrafiłem	
tego	 dostrzegać	 i	 żyć	 zgodnie	 
z	Jego	wolą.	Obecnie	jest	już	ina-
czej	i	niechaj	tak	zostanie.	

Ze	wszech	miar	wdzięczny	
Andrzej	PBW

SPOTKANIA
DLa Dzieci

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

  www.filipini.gostyn.pl
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Łukasz Stefaniak   

Voce patria fortiter
W	okresie,	kiedy	tegorocz-

ni	 abiturienci	 odebrali	 świadec-
twa	 dojrzałości	 po	 przebytych	
egzaminach	 maturalnych,	 warto	
zastanowić	się	nad	przedmiotem	
najważniejszym	 ze	 wszystkich	
zdawanych,	 przedmiotem	 który	
często	 niestety	 jest	 deprecjono-
wany.	 Drogowskazem	 w	 zrozu-
mieniu	roli	języka	polskiego,	jako	
języka	 ojczystego,	 powinien	 być	
dla	 wszystkich:	 zarówno	 zdają-
cych	 egzaminy,	 jak	 też	 pedago-
gów	 i	 wszystkich	 pozostałych	 –	
Sługa	Boży	o.	Jacek	Woroniecki.

Gdy	 trwały	 matury	 w	 tym	
roku,	 obchodzono	 również	 65.	
rocznicę	 śmierci	 Adama	 Maria-
na	 Tomasza	 Piusa	 Leona	 księ-
cia	 Korybuta	 Woronieckiego,	
imię	 zakonne	 Jacek.	 Zmarły	 po	
II	 wojnie	 światowej	 dominikanin,	
którego	 proces	 beatyfikacyjny	
trwa	 od	 10	 lat,	 to	 wielki	 filozof,	
który	 już	 przed	 II	 wojną	 świato-
wą	–	pomimo	ciężkiej	choroby	–	 
w	świecie	europejskiej	nauki	oraz	
myśli	 Kościoła	 Katolickiego	 od-
grywał	wiodącą	rolę.	Podobie	jak	
bł.	 Edmund	Bojanowski,	 którego	
rok	 obecnie	 obchodzimy,	 zało-
żył	 żeńskie	 Zgromadznie	 Sióstr	
Dominikanek	 Misjonarek	 Jezusa	 
i	Maryi.	Z	uwagi	na	ponadczaso-
wość,	bogactwo	jego	twórczości,	
szczególnie	dziś,	wydaje	się	war-
te	przypominania.

Rozważania	 nad	 kwestią	
języka	 ojczystego	 o.	 Jacek	 Wo-

roniecki	 zawarł	 w	 pracy	 Około 
kultu mowy ojczystej.	Zbiór	arty-
kułów	ukazał	się	po	raz	pierwszy	
we	 Lwowie	 w	 1925	 roku.	 Praca	
dedykowana	była	przede	wszyst-
kim	 polonistom,	 pełniącym	 swe	
posłannictwo	w	 odradzającej	 się	
ojczyźnie.	Mottem	książki	są	sło-
wa	zaczerpnięte	z	Drugiej	Księgi	
Machabejskiej	 „Voce	 patria	 forti-
ter”	(2	Mch	7,21).	Autor	we	wstę-
pie	 odnosi	 się	 do	 kluczowego	 
w	 tej	 sentencji	 przymiotnika	 –	
„fortiter”.	 Pyta:	 kto stawia sobie 
za ideał mówić po polsku nie tylko 
byle jak, nie tylko nawet popraw-
nie, ale pięknie, strojnie, wyrazi-
ście, słowem z mocą, - „fortiter”? 
Kto zdaje sobie sprawę z tego, że 
od opanowania mowy ojczystej 
zależy coś więcej, niż sama tylko 
łatwość poprawnego wyrażania 
się w mowie i piśmie, że z niem 
związane jest całe opanowanie 
świata myśli, całe wyrobienie 
umysłowe, a co za tem idzie i zdol-
ność oddziaływania na innych? 
Kto dostrzega, że tym ośrodkiem, 
koło którego winna się krystalizo-
wać cała kultura każdego narodu, 
nie może być co innego, jak kult 
mowy ojczystej?.

Czas	 nauki	 szkolnej,	 to	
istotny	 okres	 w	 trakcie	 którego	
dokonuje	 się	wewnętrzny	 rozwój	
psychiczny	 młodego	 człowie-
ka.	 Dlatego	 też	 według	 o.	 Jac-
ka	 Woronieckiego	 doniosłą	 rolę	
w	 tym	 okresie	 pełni	 nauczyciel	
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języka	 ojczystego.	 Wyrabia	 on	 
w	 młodym	 adepcie	 umiejętność	
świadomego	 zdawania	 sobie	
sprawy	z	własnych	wrażeń	zmy-
słowych.	Wrażenia	 zapisane	 
w	świadomości	następnie	są	wy-
rażane	w	mowie	 i	piśmie.	Organ	
mowy,	jest	przede	wszystkim	ćwi-
czony	na	lekcjach	języka	ojczyste-
go.	 Spostrzegawczość	 zmysłów	
ćwiczona	 jest	 poprzez	 dokładne	
opisywanie	dobrym	językiem	naj-
prostrzych	 rzeczy.	 Również	 roz-
wój	pamięci	oparty	jest	na	nauce	
języka	ojczystego.	Uczenie	się	na	
pamięć	 utworów	 literatury,	 przez	
wielu	 uważane	 za	 zbędne,	 jest	
najprostszą	metodą	ćwiczenia	tej	
władzy	umysłu.

Na	 lekcjach	 języka	 ojczy-
stego	dokonuje	się	ponadto	 roz-

wój	 i	 kształtowanie	 wyobraźni.	
Najlepszą	metodą	do	formowania	
tej	władzy,	 jest	według	 o.	Woro-
nieckiego	pisanie	wypracowań.

Ponadczasowym	twierdze-
niem	filozofa	jest	teza,	że	właści-
we	posługiwanie	się	językiem	pol-
skim	to	nie	tylko	kwestia	wykształ-
cenia	 lecz	 również	 wychowania.	
Uczenie	 się	 sztuki	 wysławiania	 
i	 pisania,	 to	 również	 formowanie	
własnej	woli	–	 „nie	umieć	mówić	
i	pisać	w	swym	języku	tam,	gdzie	
specjalnych	 przeszkód	 do	 tego	
nie	ma,	jest	zawsze	pewnym	bra-
kiem	charakteru,	stąd	zaś	wypły-
wa,	 że	 nauka	 języka	 ojczystego	
ma	nie	tylko	wyjątkowe	własności	
ogólnokształcące,	ale,	że	ma	też	
wybitne	własności	wychowawcze.	
Rzeczywiście	zwraca	się	ona	do	

Rycina o. Jacka Woronieckiego OP,  rys. Piotr Kanarek
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woli	 z	 żądaniem	 powolnego,	 ale	
ciągłego,	 wysiłku	 w	 celu	 ujęcia	 
w	karby	całej	tej	pracy,	która	wcho-
dzi	w	skaład	życia	umysłowego”.	
Praca	 nad	 własnym	 charakte-
rem,	 którą	wymusza	pogłębianie	
języka	 ojczystego	 jest	 według	 
o.	 Woronieckiego	 szczególnie	
istotna	dla	narodu	polskiego,	któ-
ry	 bardzo	 często	 ulega	momen-
tom	 uczuciowym,	 konsekwencją	
których	jest	warcholstwo	–	co,	jak	
pokazuje	historia,	niejednokrotnie	
psuło	 życie	 narodowe.	Owo	nie-
uporządkowanie	życia	umysłowe-
go,	 świadczy	o	niedostatecznym	
opanowaniu	języka	ojczystego.

Dopiero	 na	 tak	 ugrunto-
wanym	 fundamencie,	 można	
rozwijać	nauki,	 które	 charaktery-
zują	 się	 brakiem	 wartości	 ogól-
nokształcących:	 matematyczne	 
i	 przyrodnicze.	Matematyka	 ćwi-
czy	 w	 ścisłym	 rozumowaniu	 tyl-
ko	 w	 dziedzinie	 ilości,	 przez	 co	
władze	zmysłowe	 formowane	są	
tylko	w	minimalnym	zakresie.	Na-
tomiast	przyrodoznawstwo	otwie-
ra	 przed	 człowiekiem	 podwoje	
świata,	jednak	nie	ćwiczy	umysłu,	
daje	tylko	możliwości.	Aby	umysł	
właściwie	przyswoił	 ten	materiał,	
musi	 być	 najpierw	 wyćwiczony,	
a	 to	 zapewnia	 tylko	 i	 wyłącznie	
właściwe	 opanowanie	 języka	 oj-
czystego.	

Przede	wszystkim	 jednak,	
szkoła	 ma	 rozwijać	 myślenie,	
ale	jak	dodaje	o.	Woroniecki:	nie 
„przyrodniczego myslenia” ani 
„filologicznego” mają uczyć mło-
dzież szkoły tego lub innego typu, 
ale wszystkie winny ją zaprawiać 
do „polskiego” myślenia.

	 W	 marcu	 1891	 roku	 inny	
dominikanin,	o.	Henri	Didon,	zor-
ganizował	 we	 Francji	 (która	 po	
dziś	dzień	najbardziej	na	Starym	
Kontynencie	 umiłowała	 język	 oj-
czysty),	wespół	ze	swoim	przyja-
cielem,	 późniejszym	 twórcą	 no-
wożytnych	 Igrzysk	 Olimpijskich,	
młodym	 Pierre	 de	 Coubertin,	
pierwsze	 zawody	 Stowarzysze-
nia	 Lekkoatletycznego	 Kolegium	
Alberta	 Wielkiego.	 Z	 tej	 okazji	
przekazał	 młodym	 sportowcom	
dewizę:	 Citius, altius, fortius 
(szybciej,	 wyżej,	 mocniej),	 która	
stała	 się	 później	 dewizą	 nowo-
żytnych	 Igrzysk	 Olimpijskich,	 po	
raz	pierwszy	rozegranych	w	1896	
roku.	 Nie	 ulega	 wątpliwości,	 że	
hasło	z	Drugiej	Księgi	Machabej-
skiej	 „Voce	 patria	 fortiter”,	 które	
uczynił	mottem	 swych	 rozważań	
o.	Jacek	Woroniecki,	jest	również	
fundamentem	maksymy	 o.	 Hen-
ri	Didon,	 tym	bardziej,	 iż	zwraca	
uwagę	na	przymiotnik	 „fortiter”	–	
mocniej.	

Zadanie,	aby	głos	ojczysty	
był	mocniejszy,	to	nie	tylko	prze-
szłe	 zadanie,	 które	 stało	 przed	
Polakami	odbudowującymi	swoją	
niepodległość,	 po	 I	 wojnie	 świa-
towej.	Wówczas	duch	narodu	od-
zyskującego	 wolność	 był	 żywy.	
Dziś,	 w	 dobie	 globalizacji,	 język	
ojczysty	 z	 jeszcze	 większą	 siłą	
powinien	 rozbrzmiewać	 u	 osób	
kreujących	myślenie	o	ojczyźnie,	
myślenie	młodych	Polaków.
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Adoracja 

19.00 
Eucharystia

18.00 
Konferencja
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O
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 w
 Lubiniu, sobota 30 sierpnia 2014 r.

ODPUST NIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ

Święta Góra
15 sierpnia 2014 rok

godz. 12.00
Suma odpustowa przy ołtarzu polowym
pod przewodnictwem 

Księdza Biskupa GRZeGoRZA BAlceRKA
Dziękczynienie rolników Powiatu Gostyńskiego za tegoroczne plony. 
Poświęcenie i przekazanie KWIATÓW i ZIÓŁ ZIARNA dla rolników 
i ZACZYNU dla piekarzy.

godz. 13.30
Tradycyjny obrzęd dożynkowy

FESTYM DOŻYNKOWY
 Występy artystyczne
 Kiermasz wyborów piekarniczych
 Wystawa Ogólnopolskiego Święta Chleba
 Wystawa sprzętu rolniczego
 Atrakcje dla dzieci

godz. 16.00
Koncert ARKI NoeGo

Rodzinna zabawa do godz. 18.00

Ogólnopolskie Święto Chleba

ZAPRASZAM
Y!

  W dniu odpustowym Msze Święte w Bazylice Świętogórskiej
  o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00 
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21-24.07
reKoLeKcje DLa Ministrantów

ks. Paweł Ogrodnik COr

23-27.07
FiLiPińsKie Dni MŁoDzieżY

ks. Paweł Bogdanowicz COr
 

28.07
czUwanie ze Św. cHarbeLeM, Św. beneDYKteM i Św. FiLiPeM neri  

- MOdLITWA O UzdROWIENIE
 

11-14.08
Letnie oratoriUM DorosŁYcH

ks. Adam Adamski COr
 

17-19.08 i 19-21.08
reKoLeKcje DLa KatecHetów

ks. Krystian Sammler

25-28.08
reKoLeKcje DLa KaPŁanów  

- ORGANIZOWANE PRZEZ KURIĘ METROPOLITALNą W POZNANIU
ks. abp Marian Gołębiewski z Wrocławia

 
08-17.09

wczasoreKoLeKcje DLa cHorYcH

13.09
MięDzYDiecezjaLnY zjazD zaKonów

 
15.09

PieLGrzYMKa cHorYcH
 

27-28.09 i 04-05.10
  iX FestiwaL MUsica sacroMontana

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM  REKOLEKCYJNY

SERDECzNIE  zapRaSza

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

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

sanktuarium@filipini.gostyn.pl 
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Wojciech Czemplik

Płyty z VIII Festiwalu 
Musica Sacromontana

Festiwal	Musica Sacromon-
tana	 stał	 się	 corocznym	 świętem	
muzyki	 i	 przyciąga	 do	 bazyliki	 na	
Świętej	 Górze	 wybitnych	 artystów	
oraz	wielkopolską	publiczność.	Jak	
co	roku	oddajemy	w	Państwa	ręce	
nowe	 płyty	 z	 serii	 Musica Sacro-
montana,	które	są	efektem	wielkiej	
pracy	 orkiestr,	 chórów,	 solistów,	
muzykologów,	 plastyków,	 badaczy	 
i	 entuzjastów	 zgromadzonych	 wo-
kół	festiwalu.

Fryderyk	Chopin	powiedział:	
Posługujemy się dźwiękami, aby 
tworzyć muzykę, tak jak posługuje-
my się słowami, aby tworzyć język.	
Rolę	 muzyki	 w	 pogłębianiu	 wiary	
docenił	 już	w	XVI	wieku	założyciel	
zgromadzenia	Księży	Filipinów	św.	
Filip	Neri,	który	tak	nakazywał	swo-
im	uczniom:	Przez śpiew i muzykę 
zachęcajcie do rozważania rzeczy 
boskich.	To	właśnie	temu	Świętemu	
dedykował	swoje	Oratorium	w	1796	
roku	Pasquale	Anfossi,	włoski	kom-
pozytor,	 przedstawiciel	 neapolitań-
skiej	szkoły	operowej.	Wybitny	mu-
zykolog	–	Ewa	Obniska	tak	opisuje	
zawartość	płyty:	Wiele arii prezen-
tuje po prostu dojrzałe piękno sty-
lu klasycznego z jego nasyconym, 
pełnym miękkości brzmieniem, wy-
twornie zdobioną melodyką, dosko-
nałą symetrią struktury, szlachetną 
dyskrecją uczuciową (choćby arie 
Santità czy duet Se un’ anima bel-
la). Nad niejedną unosi się duch 
mozartowskiej śpiewności i słody-
czy. A także niebiańskiej radości, 
zgodnie zresztą ze słowami św. Fili-
pa Neri: ‹‹Ponure twarze nie pasują 
do radości domu niebieskiego››.

Opracowanie,	 wykonanie	
i	wydanie	 na	płycie	 tej	 kompozycji	
otwiera	 nowy	 rozdział	 współpra-
cy	 animatorów	 naszego	 festiwalu	 
z	Biblioteką	Kongregacji	Księży	Fili-
pinów	w	Rzymie.

Wśród	 rękopisów	 zachowa-
nych	w	bibliotekach	Gostynia,	Bor-
ku	i	Gniezna	ważne	miejsce	zajmu-
je	muzyka	Josepha	Schnabla.	Ten	
śląski	Haydn,	jak	go	nazywano,	był	
wielkim	przyjacielem	Józefa	Elsne-
ra	i	wywarł	duży	wpływ	na	repertuar	
kapel	klasztornych	w	Wielkopolsce.	
Choć	 kompozytor	 miał	 w	 swoim	
dorobku	 ponad	 200	 pozycji,	 sławę	
przyniosła	mu	Missa in As.	W	grud-
niu	 1806	 roku,	 podczas	 oblężenia	
Wrocławia	 przez	 wojska	 napole-
ońskie,	 kompozytor	 z	 liczną	 grupą	
mieszkańców	 miasta	 ukrywał	 się	 
w	Kościele	Świętego	Krzyża.	W	ob-
liczu	śmiertelnego	zagrożenia	napi-
sał	to	wspaniałe	dzieło.	Płytę	z	mu-
zyką	 Schnabla	 zamyka	 Quintetto	
na	gitarę	 i	smyczki.	Ten	melodyjny	
utwór,	 utrzymany	 w	 stylistyce	 kla-
sycznych,	 4-częściowych	 kwarte-
tów	smyczkowych,	składem	instru-
mentów	 nawiązuje	 do	 podobnych	
dzieł	innego	włoskiego	kompozyto-
ra,	Luigi	Boccheriniego	.

Dzięki	aktywności	 takich	
kompozytorów	jak	Schnabl,	Zeidler	
i	 Elsner	 wierni	 wielkopolskich	 czy	
dolnośląskich	 kościołów,	 ale	 też	
słuchacze	koncertów	miejskich	mo-
gli	poznawać	utwory	zarówno	 tych	
kompozytorów,	jak	i	najwybitniejsze	
dzieła	muzyki	europejskiej.
Okładki płyt prezentujemy na ostat-
niej stronie naszego czasopisma
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IX  FESTIWAL  MUZYKI  ORATORYJNEJ 
MUSICA  SACROMONTANA 
27 WRZEŚNIA-5 PAŹDZIERNIKA 2014

soBota, 27 wRześnia 2014 R., goDz. 19.30
POLONEZy POLSkIE
koncert dedykowany Wielkopolskiej SkOk z okazji 20-lecia
Józef kozłowski, kleofas Ogiński, Jan kiszwalter, 
karol kurpiński, Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski
Jan kiszwalter /1787-1844/ – zapomniany gostyński kompozytor, pedagog, patriota
/pierwsze wykonanie utworów  na instrumencie z epoki artysty/
Maciej Pabich – fortepian,
anna Jadach – pianoforte /hammerklavier/1780

nieDziela, 28 wRześnia 2014 R., goDz. 18.30
WdZIĘk I ELEGaNCJa – naśladowcy stylu „galant” w Wielkopolsce
Jan Wański – Litania in F, Sinfonia in d
kapela Świętogórska
Poznański Chór kameralny
Maciej Bolewski – dyrygent,
katharine dain /USa/– sopran, 
Magdalena kulig – mezzosopran,
alberto Sousa /Portugalia/ – tenor, 
Maciej Straburzyński – baryton

soBota, 4 PaźDzieRniKa 2014 R., goDz. 19.30
EkUMENICZNy dIaLOG – w poszukiwaniu jedności 
Chór Męski „Oktoich”

nieDziela, 5 PaźDzieRniKa 2014 R., goDz. 18.30
„MUZyCZNE SkaRBy” kLaSZTORNyCH BIBLIOTEk
koncert z okazji 200. rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego
Józef Zeidler – Missa Pastorytia in G 
antoni Habel – Sinfonia ex F 
Orkiestra „Sinfonia Juventus” 
Iwona Socha – sopran, 
agnieszka Rehlis – mezzosopran,
Tomasz krzysica – tenor, 
Wojciech Gierlach – baryton,
Paweł Przytocki – dyrygent,
Polski Chór kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” 
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Biały Biszkopt:
6 jaj
1szklanka mąki pszennej
0,5 szklanki mąki ziemniaczanej
1 szklanka cukru
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka octu

Białka oddzielić od żółtek i ubić z cukrem. Żółtka ubić 
z octem i proszkiem do pieczenia. Lekko wymieszać  
z białkami, następnie dodać mąkę. Piec 30 minut. 

Masa:
3 budynie śmietankowe bez cukru, ugotować na pysiu
1 litr napoju „Pysio” zielony
Ugotować i wylać na upieczony, zimny biszkopt. 

0,5 l śmietany kremówki
2 galaretki zielone rozpuścić w 0,5 l wody

Śmietanę ubić. Tężejące 2 galaretki agrestowe dodać 
do ubitej śmietany i wylać na budyń. Na tym poukładać  
2 paczki delicji (czekoladą do góry). Wszystko schłodzić  
i zalać 2 galaretkami zielonymi.

Ciasto „KUBUŚ”
Anna Dopierała

smacznego!



Polecamy dwie nowe płyty z muzyką świętogórską!


