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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
	 W	 atmosferze	 otaczającej	 nas	 jesieni	 oddajemy	 w	Wasze	
ręce	kolejny	numer	naszego	kwartalnika.
	 Zamieszczone	 w	 nim	 artykuły, 	 przedstawiające	
wydarzeniach,	których	w	ostatnich	 tygodniach	w	życiu	naszego	
sanktuarium	 było	 bardzo	 wiele,	 niech	 każdemu	 z	 nas	 pomogą	
odkryć	 bliskość	 Pana	 Boga.	 Wśród	 wielu	 relacji	 znajdziemy	
m.in.	wspomnienia	wakacyjnych	podróży	i	pielgrzymek	naszych	
duszpasterstw	 oraz	 opisy	 duchowych	 wydarzeń,	 które	 miały	
miejsce	na	Świętej	Górze.
	 Jesienny	czas	pobudza	nas	do	refleksji	nad	stanem	naszego	
ducha,	 czemu	 sprzyjała	 także	 IX	 edycja	 Festiwalu	 Musica	
Sacromontana,	zrelacjonowana	na	łamach	naszego	pisma.	Kolejne	
artykuły	przedstawiają	postacie	świętych	i	błogosławionych,	którzy	
uczą	 nas	 postawy	 otwartości	 na	 natchnienia	 Boga	 i	 gotowości	
ponoszenia	ofiary	z	własnych	pragnień	i	zamiarów	w	świetle	bożej	
woli.
	 Niech		lektura	tego	numeru,	bogatego	w	wyjątkowe	treści,	
przyniesie	nam	umocnienie	i	duchowo	nastroi	–	w	perspektywie	
zbliżających	 się	 świąt	 –	 na	 czas	 modlitwy	 i	 zadumy	 nad	
przemijaniem.

   
	 ks.	Michał	Kulig	COr	wraz	z	Zespołem	redakcyjnym
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s. M. Mieczysława Pyśkiewicz, służebniczka dębicka

Świętogórskie  wzgórze

Aktualności

Aktualności

Na Świętej Górze Niech Biją Dzwony,
Niech  spojrzy  na  nas  Błogosławiony,
Niech  klęknie  Kościół,  służebne  córy,
Bóg  na  nas  patrzy  z  niebieskiej  góry…

Świętogórskie wzgórze – 
święte jest…

obecnością  samego  Boga  ⋅	
i  Bożej  Matki,  Róży  Duchow-
nej

śladami  życia  i  działalności ⋅	
Błogosławionego  Edmunda 
Bojanowskiego

wyciszeniem  rozmodlonych ⋅	
rekolektantów  i  ofiarami  utru-
dzonych pielgrzymów

udręczeniem  poszukujących ⋅	
Boga i cierpieniem chorych

wielowiekową  posługą  gorli-⋅	
wych  i  świątobliwych  kapła-
nów, braci i sióstr

Góra Jego święta, wspaniałe 
wzgórze, radością jest całej 

ziemi (ps. 48,3) – szczególnie 
gostyńskiej ziemi.

  Drogi  tej  ziemi  uświęcił 
błogosławiony Edmund Bojanow-
ski  (1814-1871).  Jakże  często, 
niemal  codziennie,  szedł  drogą 
z  Grabonoga  (miejsca  swojego 

narodzenia  i  zamieszkania)  do 
kościoła i do klasztoru na Świętej 
Górze.
  Święta  Góra,  to  miejsce 
szczególne  dla  Edmunda  Boja-
nowskiego i bliskie jego sercu. To 
centrum  jego  życia  duchowego, 
to szkoła modlitwy i wiary w Bożą 
Opatrzność  i  Boże  Miłosierdzie. 
Tutaj,  na  tym  świętym  wzgórzu, 
przed  obliczem  Matki,  obecnej  
w  cudownym  obrazie,  uczył  się 
Edmund  kochać,  przebaczać  
i  trwać  na  modlitwie  uwielbienia 
i dziękczynienia Bogu. Tutaj doj-
rzewał w swoim chrześcijaństwie 
i w serdecznej dobroci.
  Ks.  Antoni   Brzeziński  
w  mowie  żałobnej  w  czasie  po-
grzebu Edmunda Bojanowskiego 
powiedział  o nim: A czy i w tem 
nie uznamy zrządzenia Opatrzno-
ści Bożej, że Pan Bóg Edmunda 
osadził na mieszkanie u stóp Góry 
Świętej Gostyńskiej, na której od 
wieków słynie cudami obraz Naj-
świętszej Maryi Panny, i że oso-
bliwszą wlał mu do serca miłość, 
do tego świętego miejsca? Wi-
dzieliśmy go jako przez wszystkie 
lata żywota, w słotach zimowych 
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i w skwarach letnich, codzień  
z Grabonogu zdążał, nieraz bez 
sił prawie, na Górę Świętą, by 
Mszy św. wysłuchać, i godzinami 
korzyć się przed cudownym obra-
zem. On żył życiem Góry Świętej. 
Bez niej, mawiał, trudno by mu 
było wyżyć na świecie .
  Bo janowsk i   w   swo im 
Dzienniku  (1853-1871)  notował 
bardzo  prozaiczne  wydarzenia, 
ale  jakże  ważne,  bo  wyrażające 
jego  wiarę,  miłość,  pobożność, 
po  prostu  zwyczajną  świętość: 
Poszedłem potem do kościo-
ła, tam wysłuchawszy Mszy św. 
przed Matką Boską Bolesną 
(19.05.1853 r.).
  Ranek pomglisty i chmur-
ny, ale nie pada i wiatr od wscho-
du wróży pogodę. Przy dzisiej-
szej uroczystości Wszystkich 
Świętych, poszedłem o 7-mej na 
prymarię, bo od dnia dzisiejsze-
go pierwsza Msza św. wychodzi 
o 730. Jakoż zastałem jeszcze na 
jutrznię. Podczas prymarii przyją-
łem Komunię św. i byłem na ran-
nem kazaniu ks. Bielawskiego. 
Wypiwszy kawę, wróciłem do ko-
ścioła i zostałem na Wielkim Na-
bożeństwie (01.11.1853 r.). 
 Mgła – potem spada i wy-
pogadza się. Powietrze ciepłe, 
pajęczyna zaczęła po południu 
nieco latać. Byłem w kościele  
i u ks. Preibisza oglądałem szkic 
obrazu Najśw. Panny Gostyńskiej  
( 28. 09.1854 r.).
 Wczoraj już wieczorem wypo-
godziło się pięknie i chwycił przy-
mrozek. Dziś rano śliczna pogoda 
mroźna. Poszedłem na prymarię 

do klasztoru i przyjąwszy Komu-
nię św. poszedłem, wypiwszy 
kawę w Kongregacji, do Instytutu 
(10.02.1854 r.). 
 Prześliczna pogoda, ale 
już powietrze przymrozkowe. 
Wstałem o 430, poszedłem po 600 

o księżycu do kościoła. Msza się 
zaczęła zaraz po 630. Po Mszy 
procesja odbyła się po cmentarzu. 
Byłem jeszcze na kilku Mszach 
do 1000” (02.11.1857 r.).
  We  wspomnianej  już  mo-
wie  pogrzebowej,  w  dalszym 
przemówieniu, ks. Antoni Brzeziń-
ski  powiedział: Nie jest obojętne  
i miejsce, na którym mieszkamy. 
I znikąd inąd, jedno z Góry Świę-
tej Gostyńskiej wziął Bojanowski 
natchnienie i zrozumienie swe-
go posłannictwa. Bo z niej to, od 
dwóch wieków przeszło, spływają 
strumienie łaski i błogosławień-
stwa Bożego”. 

Wspaniałe wzgórze – z niego 
spływają obfite łaski na tych, 

którzy tutaj przychodzą.

  Przy  bocznym  ołtarzu, 
przed Pietą Matki Bożej Bolesnej 
wyklęczana posadzka, tu płynęły 
modlitwy  dziękczynienia  za  wy-
proszony cud. To u stóp tej Piety, 
za  cudowne  uzdrowienie  swego 
syna  Edmunda,  matka  jego  Te-
resa  Bojanowska  z  d.  Umińska, 
złożyła wotum wdzięczności: Oko 
Opatrzności,  które  po  dzień  dzi-
siejszy  znajduje  się  w  tym miej-
scu  i  jest  jakby  pokornym  i  mil-
czącym,  ale  bardzo  wymownym 
świadkiem  głębokiej  wiary  matki  
i  niezrównanej  miłości  Boga  sa-
mego.
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  Wielowiekowe mury świę-
togórskiej świątyni przesiąknięte 
są ogromem wyszeptanych mo-
dlitw, często tych bez słów i my-
śli.  W  Dzienniku  Edmund  Boja-
nowski zapisał:
 Modliłem się gorąco – ale 
nie słowami, nie myślą, tylko wy-
prężonym uczuciem całego ser-
ca i duszy (27.05.1853 r.). Około 
100zaczęła się jutrznia. Księża 
przy świecach zasiedli w ławkach 
i ja przy mojej świeczce u ołta-
rza Najśw. Panny Bolesnej (16. 
04.1854 r.). (...) Byłem cały dzień 
w kościele. Przy świecy zacząłem 
nabożeństwo, przy świecy skoń-
czyłem (8.12.1854 r.). Poszedłem 
zanieść Bogu w ofierze moje 
zbolałe serce”  (27.05.1853 r.). 
Na klęczkach dziękowałem Bogu 
za tę niespodziewaną pociechę  
i wyraźną a niczym przez nas 
nie zasłużoną łaskę (Dz. 7.06. 
1855 r.). Cały dzień przeszedł 
na zwykłym nabożeństwie,  
w samotności, milczeniu, z co-
raz większym oderwaniem 
się od zewnętrznego świata,  
a w głębszym wewnątrz skupie-
niu (11.03.1856 r.).
  Na  świętym  wzgórzu,  od 
1668  r.  duszpasterską  posłu-

gę  pełnią  kapłani  z  Kongrega-
cji  Oratorium  Księży  Filipinów. 
Edmund  Bojanowski  był  czę-
stym  gościem  klasztoru,  przyj-
mowany  był  z  wielką  życzli-
wością  i  otwartością.  On  sam  
i  jego  dzieło  było  wspierane  ka-
płańską  modlitwą,  dobrą  radą,  
a  także  materialną  pomocą. 
Szczególnie  wielkiej  dobroci  do-
świadczał  od  ks.  Wawrzyńca 
Kuśniaka,  a  także  od  ks.  Anto-
niego  Brzezińskiego,  jak  rów-
nież  od  wielu  innych  kapłanów, 
których często wymienia w swo-
im Dzienniku: Rano będąc w ko-
ściele wezwał mnie do siebie ks. 
Proboszcz Kuśniak i wręczył mi 
(…) pożyczkę dla Instytutu 500 
tal. (…). Dzięki Bogu, niech będą 
najdobrotliwszemu Bogu, za te 
najpożądańszą pomoc. Jakież 
było moje uszczęśliwienie, gdym 
przeliczył samymi papierami ka-
sowymi 400 tal.!!! (otrzymane od 
ks. Kuśniaka). Podziękowałem 
na sam przód Bogu, (…) O! jak-
że to Bóg litościwy pokazuje jaw-
nie, aby w miłosiernych przed-
sięwzięciach ufać w Opatrzność  
(17 IX 1853 r.). Dowiedziałem 
się z radością, że dziś z Kon-
gregacji przywieziono Domowi  
Mi łos ie rdz ia  5  ko rcy  ży ta  

1814-2014

Jubileusz dwusetlecia urodzin
bł. Edmunda Bojanowskiego
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i 1 korzec pszenicy (03.05.1854 
r.) Po drodze radził mi ks. Brze-
ziński, aby drukowany Katechizm 
z Ochronki odebrać, aby Ochro-
niarki nie po szkolnemu, stereo-
typowo, martwo i mechanicznie 
uczyły, ale raczej tak, [jak] matka 
swoje dziecię trzymając na łonie 
uczy, rozpowiadając o Panu Je-
zusie, o Najśw. Pannie, o dobro-
dziejstwach i wszechmocności 
Bożej (16.11.1854 r.).

Góra Jego święta, wspaniałe 
wzgórze, radością jest całej 

ziemi (ps. 48,3)

  Wspaniałe  Wzgórze,  wy-
pełnione  jest  śladami  Błogosła-
wionego  Edmunda,  którymi  dzi-
siaj idą jego duchowe córki – słu-
żebniczki,  ale  nie  tylko,  bo  rów-
nież  wszyscy  ci,  którzy  od  tego 
„serdecznie  dobrego  człowieka” 
chcą uczyć się miłości Boga i bliź-
niego;  którzy  chcą  z  gorliwością  
i  prostotą  serca  służyć  Bogu  na 
jego wzór  i  za  jego  przykładem;  
i którzy chcą z serdeczną miłością 
i dobrocią pochylać się nad dzieć-
mi,  ubogimi  i  chorymi,  ochrania-
jąc ich przed złem i grzechem.
  W bieżącym Roku  Jubile-
uszowym, z okazji  200.  rocznicy 
urodzin  bł.  Edmunda,  na Świętą 
Górę  podążają  liczne  pielgrzym-
ki.  Były  już  tu  dzieci  z  ochronek 
prowadzonych przez Zgromadze-
nia  Sióstr  Służebniczek.  Wiele  
z  nich  uczestniczyło  1  maja  br.  
w festynie pt. „Rodzinnie z Edmun-
dem”, w czasie którego odbył się  
koncert  zatytułowany  „Śpiewają-

ca Ochronka”. Chór Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Gostyniu pod dy-
rekcją Ewy Kuśnierek wyśpiewał 
piosenki  ze  śpiewnika  Piosnki 
dla ochronek wiejskich, które  
w  XIX  wieku  opracował  bł.  Ed-
mund  Bojanowski.  Do  śpiewu 
włączył  się ksiądz Biskup Antoni 
Długosz,  specjalny  w  tym  dniu 
gość Świętej Góry.
  Na  świętogórskie wzgó-
rze  przybyły  również  siostry  słu-
żebniczki  z  Kamerunu,  Boliwii  
i  innych  krajów,  ale  najwięcej 
przybyło  z  Polski:  przyjeżdżały 
indywidualnie  i grupowo. Nie za-
brakło  też  Rodzin bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Są  to  terenowe 
koła, które powstały przy naszych 
domach zakonnych, a  ich celem 
jest  poznawanie  duchowości  
i charyzmatu bł. Edmunda i apo-
stolstwo  podejmowane w  środo-
wisku, według jego ducha.
  Pielgrzymi  szlak,  ślada-
mi  błogosławionego  Edmunda, 
prowadzi  również  do  Grabono-
ga. Prawie wszystkie grupy piel-
grzymkowe  odwiedzały  to  miej-
sce, w którym urodził się i miesz-
kał Edmund. Tutaj, w ramach re-
kolekcji  federacyjnych,  dla  sióstr 
służebniczek wszystkich czterech 
gałęzi,  odbyło  się  nabożeństwo 
dziękczynne  za  życie  i  chrzest 
Edmunda.  Modlitwom  przewod-
niczył  ks.  Leszek  Woźnica  COr, 
który głosił tegoroczne rekolekcje 
o  błogosławionym  naszym  zało-
życielu. 
  Dziękczynne  uroczystości 
odbyły się także na Jasnogórskim 
wzgórzu w Częstochowie. Licznie 
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zgromadzone  siostry  ze  wszyst-
kich czterech gałęzi służebniczek 
(starowiejskie, śląskie, wielkopol-
skie  i dębickie) wraz z przedsta-
wicielami  Rodzin Edmundowych 
oraz uczniami i nauczycielami ze 
szkół  im.  bł.  E.  Bojanowskiego,  
a także kapłanami i biskupami, na 
czele z kard. Stanisławem Ryłko, 
przewodniczącym  Papieskiej 
Rady  ds.  Świeckich,  dziękowały 
Bogu w Trójcy Jedynemu za dar 
życia  i  charyzmatu  bł.  Edmunda 
oraz za jego beatyfikację.
  Rok  Jubileuszowy,  200-
lecia  urodzin  bł.  Edmunda  Bo-
janowskiego,  jeszcze  trwa.  
Zakończy się 15  listopada 2014 r. 

na Świętej Górze. Będzie to wiel-
kie  nabożeństwo  dziękczynne, 
podczas którego  licznie  zgroma-
dzone siostry służebniczki i wszy-
scy czciciele bł. Edmunda, Bogu 
najdobrotliwszemu  i najukochań-
szej Matce, Pani naszej, królują-
cej tu, na świętogórskim wzgórzu, 
śpiewać będą Te Deum laudamus 
za jego życie i za wielkie rzeczy, 
jakie  Bóg  przez  niego  dokonał. 
Wszyscy  uczestnicy  tej  uroczy-
stości  najpierw  zgromadzą  się  
w miejscu urodzenia tego wielkie-
go człowieka, a następnie drogą 
z  Grabonogu  –  jak  kiedyś  Ed-
mund – przejdą na świętogórskie 
wzgórze.

ks. Jakub Przybylski COr

Klasztorne inwestycje
Święta Góra 
bezcennym obiektem
  Zabytkowy zespół klasztor-
ny na Świętej Górze jest obiektem 
budzącym podziw wśród wszyst-
kim pielgrzymów przybywających 
do sanktuarium. Zarówno bazyli-
ka  jak  i  sam  klasztor  zadziwiają 
pięknem architektury, monumen-
talnością    i  całym  otoczeniem. 
Kustosze  tego  miejsca,  księża 
filipini, od wielu pokoleń dokłada-
ją  starań,  aby  to  święte miejsce 
było dobrze utrzymane, i by było 
odpowiednio zadbane pod wzglę-
dem  budowlano-konserwator-
skim. Wszytko po to, aby Święta 
Góra służyła wiernym, coraz licz-
niej tu przybywającym, jako miej-
sce umacniania wiary i jako perła 
baroku  w  Polsce.  Sanktuarium  

budzi podziw i stanowi jednocze-
śnie bezcenne dziedzictwo naro-
dowe, od 1956 roku będąc w re-
jestrze zabytków, a od 2008 roku 
będąc  Pomnikiem  Historii.  Jako 
kustosze  tego  miejsca,  zdajemy 
sobie  sprawę,  że najwyżej  klasy 
obiekt  wraz  z  całym  wyposaże-
niem  wymaga  ogromnej  staran-
ności i profesjonalnej opieki kon-
serwatorskiej. Gdy chodzi o sam 
obiekt  jak  i  artystyczne wyposa-
żenie  (np.  ołtarze,  polichromie, 
snycerka, itd.) nie ma tutaj mowy 
o  jakichkolwiek  półśrodkach  
i  oddawaniu  kompleksu  klaszor-
nego w  ręce  ludzi  nie mających 
uprawnień  konserwatorskich.  
Z  tego powodu prace dotyczące 
bazyliki oraz klasztoru wymagają 
uzyskania  pozwolenia  ze  strony 
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Wojewódzkiego  Urzędu  Ochro-
ny  Zabytków,  który  zatwierdza 
nie  tylko  projekty  prac  konser-
watorskich,  ale  pełni  też  nadzór  
i zatwierdza wykonawcę prac.

Finansowanie
  Łatwo się domyślić, że pro-
wadzone  prace  konserwatorskie 
stanowią wielkie wyzwanie finan-
sowe, nie tylko ze względu na bez-
cenność Świętej Góry, ale również  
z powodu wielkości obiektu. Kon-
gregacja  sama  nie  jest  w  sta-
nie  podołać  takim  wyzwaniom, 
dlatego  składa  wnioski  do  wie-
lu  instytucji,  mających  w  swych 
zadaniach  wspieranie  obiektów 
zabytkowych.  Wśród  nich  naj-
ważniejszym  darczyńcą  jest  Mi-
nisterstwo  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego,  ale  korzystamy 
także  ze  wsparcia  Urzędu  Mar-
szałkowskiego  w  Poznaniu  oraz 
władz  samorządowych  –  gminy 
Piaski, gminy Gostyń, gminy Po-
niec i powiatu Gostyńskiego. Po-
szukujemy także sponsorów indy-
widualnych i liczymy na wsparcie 
ze  strony  wszystkich  wiernych, 
bez  których  niemożliwe  byłoby 
planowanie  jakichkolwiek  inwe-
stycji. Nie mamy żadnego stałego 
wsparcia czy zagwarantowanego 
budżetu,  dlatego  każdego  roku 
startujemy do różnych konkursów 
dotacyjnych i, pomimo że Święta 
Góra jest Pomnikiem Historii, nie 
jest nam łatwo otrzymać dotacje. 
Niestety  nic  nie  wiadomo  zanim 
instytucje nie podejmą  stosownej 
decyzji,  kto  pieniądze  otrzyma 
a  kto  nie.  Sprawia  to,  że  trudno 
jest  planować  i  realizować  ja-

kiś program wieloletni. Nic na  to  
jednak poradzić nie można, gdyż 
jesteśmy zawsze jako wyciągają-
cy rękę po pomoc i cieszymy się 
z tego, co jest.

Marzenia
  Oczywiście  zakres  prac 
wciąż  przekracza  możl iwo -
ści  finansowe,  ale  co  roku  re-
alizowany  jest  kolejny  etap  
ratowania  i  przywracania  bla-
sku  Świętej  Górze.  Wchodzący 
do bazyliki  świętogórskiej  są za-
chwyceni  pięknem  miejsca,  ale 
baczny  obserwator  zauważy  ile 
jest  jeszcze  do  zrobienia.  Kon-
serwacji poddano dopiero ułamek 
wnętrza – ambonę, w 80 % ołtarz 
boczny  pw.  św.  Antoniego  Pa-
dewskiego i św. Jana Nepomuce-
na. A pozostałe ołtarze? A orga-
ny,  posadzka,  ławki,  konfesjona-
ły? A freski w kopule, polichromie 
w  nawach  bocznych?  Schody 
przy  wejściu  głównym?  Wszyst-
ko przed nami i wszystko wyma-
ga wielkich nakładów – liczonych  
w milionach złotych. W ostatnich 
latach  kilkakrotnie,  niestety  bez 
powodzenia,  były  składane  róż-
ne wnioski  do  Unii  Europejskiej. 
Podjęto spory wysiłek w przygo-
towaniu wszystkich dokumentów, 
wycen, decyzji, projektów. Obec-
nie czekamy na kolejne konkursy 
i  będziemy  próbowali  ponownie. 
Podobna sytuacja jest z kolejnym 
etapem  budowy  parkingu  przed 
bazyliką.  Klasztor  jest  przygoto-
wanych pod względem formalnym 
i czeka na lepsze czasy, szukając 
różnych źródeł  finansowania.  In-
westycje  zrealizowane  w  latach 
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ubiegłych  (np.  parking,  elewacje 
i  dach  klasztoru,  izolacja  funda-
mentów,  remont  kapliczki  Matki 
Bożej Bolesnej (przy wjeździe do 
sanktuarium) są ważnym krokiem 
w  stronę  materialnego  rozwoju 
Świętej  Góry  i  unaoczniają,  że 
trzeba aktywnie szukać sposobów 
i być nieustępliwym. Dlatego war-
to mieć marzenia – od nich trzeba 
zacząć, a gdy się je połączy z mi-
łością do miejsca  i pukaniem do 
wszystkich  możliwych  drzwi,  to 
wreszcie któreś się otworzą. Wie-
rzę,  że  Matka  Boża  od  wieków  
w tym pomaga, więc i nam pomo-
że – przecież to Jej dom...

Podziemia już wysychają
  W  roku  2013,  głównie 
dzięki dotacji z Ministerstwa Kul-
tury  i  Dziedzictwa  Narodowego  
w  ramach  Programu Operacyj-
nego Dziedzictwo Kulturowe, 
udało się wykonać pierwszy etap 
osuszenia fundamentów bazyliki. 
Prace te polegały także na wpro-
wadzeniu  drenażu  i  renowacji 
cokołu. Pierwszy etap prac objął 
stronę południową świątyni. W tym 
roku odbywa się drugi etap  tego 

zadania – strona północna. Prace 
rozpoczęły  się  w maju  i  są  pro-
wadzone  fragmentarycznie.  Naj-
pierw  odkrywane  są  fundamen-
ty  w  wyznaczonych  miejscach, 
tak  aby  nie  zagrozić  stabilności 
obiektu.  Następnie  w  sposób 
naturalny  następuje  osuszenie  
i odsolenie glinokrzemianami ścia-
ny  fundamentowej,  aby  następ-
nie wprowadzić  izolację pionową  
w formie wysokowytrzymałych na 
napór wody polimerów, na którą, 
jako warstwę ochronno-dylatacyj-
ną,  nakłada  się  folię  kubełkową 
od  góry  umocowaną  listwą  oka-
pinkową.  Kolejnym  etapem  prac 
jest  umieszczenie  perforowanej 
rury  drenarskiej  oraz  wymiana 
rodzimego  gruntu  na  przepusz-
czalne  kruszywo,  które  nie  tyl-
ko  wypełni  wykop  i  ponownie 
umocni  fundament,  ale  również 
stanowić  będzie  ważny  element 
całego  drenażu  –  odwodnienia. 
Ostatnim etapem prac jest napra-
wa cokołu zaprawami renowacyj-
nymi  i  nałożenie  powłok  malar-
skich. Dzięki Bożej Opatrzoności 
i  dzięki wsparciu  ze  strony Mini-
sterstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  
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Narodowego,  powiatu  Gostyń-
skiego,  gminy  Piaski,  gminy 
Gostyń,  gminy  Poniec  i  gminy 
Krobia  oraz  dzięki  wszystkim 
naszym  Ofiarodawcom  i  Sto-
warzyszeniu  Miłośników  Zabyt-
ków  Świętogórskich  –  w  tym 
roku  osuszanie  bazyliki  zosta-
nie  zakończone. Do  konserwacji  
i zabezpieczenia przeciwwilgocio-
wego  pozostają  jeszcze  schody 
przy wejściu głównym do bazyliki, 
które są w katastrofalnym stanie. 
Jeśli uda się pozyskać środki na 
te prace,  to w roku 2015 remont 
dolnej  części  świątyni  przynaj-
mniej z zewnątrz byłby już zakoń-
czony.

Wszystko cieszy
  Wśród  wielu  być  może 
mniejszych,  ale  ważnych  inwe-
stycji  świętogórskich  są  również 
stałe prace remontowe wewnątrz 
klasztoru  i  zakup  kolejnego  wy-
posażenia,  które ma służyć piel-
grzymom.  Święta  Góra  dyspo-
nuje  także  salą  audiowizualną  
z  ponad  300  miejscami  siedzą-
cymi,  rzutnikiem multimedialnym 
i nagłośnieniem. W tym roku tak-
że dzięki wsparciu ze strony Sto-
warzyszenia  Miłośników  Muzyki 
Świętogórskiej udało się zakupić 
280 krzeseł, które służą podczas 
pielgrzymek, koncertów i uroczy-
stości  odpustowych.  Ogromną 
radością  jest  także  odnowiona 
dzięki  Cechowi  Rzemiosł  Róż-
nych  drewniana  brama  wjazdo-
wa  do  klasztoru.  Jest  to  brama 
z 1856 roku, która się już prawie 
rozpadała  i  miała  „sfatygowane” 
zawiasy oraz system zamykający. 

Głównie dzięki wsparciu rzemieśl-
ników  Ziemi  Gostyńskiej  brama 
jest  wspaniale  odrestaurowana 
i  naprawiona.  Zregenerowano 
okucia, wzmocniono konstrukcję, 
uzupełniono ubytki i zabezpieczo-
no środkami do drewna. Wierzę, 
że brama będzie służyła  jeszcze 
bardzo długo, zachwycając swym 
unikalnym  „klasztornym”  charak-
terem.

Dziękujemy wszystkim
  Święta  Góra  to  miejsce 
święte,  miejsce  działania  Pana 
Boga i Matki Bożej Róży Duchow-
nej,  ale  to  też miejsce  działania 
współpracujących  z  łaską  ludzi. 
Nawet  do  największych  cudów 
Pan  Bóg  potrzebuje  człowieka. 
Dlatego wszystko, co dzieje się na 
Świętej Górze związane jest z do-
brym  i otwartym sercem wszyst-
kich  Pielgrzymów  i  Ofiarodaw-
ców. Jako kustosze tego miejsca 
jesteśmy  tego  w  pełni  świadomi 
i  dziękujemy  Bożej  Opatrzności 
za  każdego  człowieka,  który  od-
wiedza Dom Matki Bożej i, na ile 
może,  dokłada  swoją  cegiełkę  
w ratowanie tego wielkiego dzie-
dzictwa.  Każdego  tygodnia  i  do-
datkowo  w  największe  uroczy-
stości  odprawiamy  msze  święte 
w  intencji  wszystkich  naszych  
Dobrodziejów  i  zapewniamy  
o naszej stałej pamięci modlitew-
nej  przez  Cudownym  Obrazem 
Matki Bożej Świętogórskiej.
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ks. Paweł Bogdanowicz COr, Agnieszka Maria Maracewicz
XX Przystanek Woodstock, 

a na nim XV Przystanek Jezus
Pod hasłem: 

„Uczniowie – Misjonarze”

 Przystanek Jezus (PJ), 
czyli  Ogólnopolska  Inicjatywa 
Ewangelizacyjna,  zgromadziła 
w  tym  roku prawie 800 ewange-
lizatorów.  Oni  to,  jako  „ucznio-
wie  –  misjonarze”  spotkali  się  
z  tysiącami rówieśników na Polu 
Woodstocku, aby opowiedzieć im 
historię swego życia. Bohaterem 
tej  historii  był  zmartwychwstały 
Jezus,  odkryty  i  przekazywany 
przez ewangelizatorów.
  Tegoroczne  hasło  było 
odpowiedzią  na  apel  papieża 
Franciszka,  zawarty  w  Adhorta-
cji Evangelii Gaudium  (Radość 
Ewangelii),  gdzie  Ojciec  Święty 
przypomina  nam,  że Kościół nie 
może być zamknięty w swych 
murach, ale musi odważnie wy-
chodzić spośród nich do świata 
i ukazywać tam zmartwychwsta-
łego Jezusa.  Otrzymaliśmy  to 
zadanie  od  Chrystusa  i  jest  to 
obowiązek spoczywający na każ-
dym chrześcijaninie. Niewątpliwie  
w tym zadaniu bycia uczniem-mi-
sjonarzem,  pomogło  nam  tego-
roczne umiejscowienie Przystan-
ku Jezus. Byliśmy bowiem zaraz 
za granicą Woodstocku. Tworzyło 
to pewnego rodzaju niezależność, 
ale stało się też strategicznym za-
daniem. Jak prawdziwi uczniowie 
– misjonarze musieliśmy wycho-
dzić na zewnątrz, do naszych ró-
wieśników,  do  Woodstocku.  Nie 
czekaliśmy na nich u siebie.

  Jednak,  abyśmy  miel i  
z  czym  iść  do  „Woodstockowi-
czów”,  sami  musieliśmy  z  cze-
goś  zaczerpnąć.  Tak  też,  od  27 
do  29  lipca,  w  parafii  pw.  NMP 
Matki Kościoła, w Kostrzynie nad 
Odrą,  trwaliśmy  na  „Przystanko-
wych  Rekolekcjach”.  Poprowa-
dził  je  twórca Przystanku  Jezus, 
bp Edward Dajczak,  obecny Or-
dynariusz  Diecezji  Koszalińsko 
–  Kołobrzeskiej.  Spośród  hierar-
chii  Kościelnej,  przybył  również 
gospodarz  tego  miejsca,  biskup 
pomocniczy  Diecezji  Zielonogór-
sko  –  Gorzowskiej,  bp  Tadeusz 
Lityński,  który  oficjalnie  otworzył 
Przystanek  Jezus  na Woodstoc-
ku.  Nie  zabrakło  również  Prze-
wodniczącego  Zespołu  Konfe-
rencji Episkopatu Polski do spraw 
Nowej  Ewangelizacji,  bpa  Grze-
gorza Rysia. 
  Oto  jak  wyglądały  nasze 
dni na Przystanku Jezus:

Środa 30 lipca 2014 r. – sobota 
2 sierpnia 2014 r.
07.30 – Śniadanie
08.45 – Poranne uwielbienie
09.15 – EUCHARYSTIA z nauką
10.30  –  Drugie  śniadanie  i wyj-
ście ewangelizacyjne
12.00 – Anioł Pański
12.30 – Klub Filmowy, dyskusja
15.00 – Koronka do Bożego Mi-
łosierdzia
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16.00  –  Spotkanie  z  młodzieżą  
w cyklu „zagnij księdza”
17.30 – Uwielbienie (prowadzone 
przez Zespół Przystanku Jezus)
18.00 – Modlitwa dziesiątką Ró-
żańca
18.30 – Obiadokolacja
19.30  –  Wieczorynka  na  polu 
Przystanku Jezus
20.00 – Spotkanie z Gościem PJ
21.30 – Apel Jasnogórski
22.30  –  Kino  nocne  Przystanku 
Jezus

  A  teraz  kilka  słów  naocz-
nego  świadka,  czyli  ewangeliza-
tora. Rozpoczęło się  to  tak.  Idąc 
w  korowodzie  ewangelizatorów, 
na  Polu  Woodstockowym,  usły-
szałem  śpiew  dobrze  znanej 
mi  pieśni.  Ktoś  za  mną  śpiewał 
pieśń św. Filipa „Paradiso…”, któ-
rą również i ja „podłapałem”. Ten 
sam głos słychać i dziś w murach 
naszego klasztoru. Dlaczego?
  K iedy  os iem mies ięcy 
temu,  na  Kursie Paweł,  przy-
gotowującym  do  ewangelizacji, 
Agnieszka zapragnęła dawać  in-
nym  Jezusa  i  opowiedziała  Mu 
o  tym,  posypały  się  różne  pro-
pozycje posługi… W  ten sposób 
wylądowała  także  na  tegorocz-
nym  Przystanku  Jezus.  Tak  jak 
Apostołowie, posyłani byliśmy po 
dwóch. W  zabawny  sposób  złą-
czył  nas  śpiew,  możecie  domy-
śleć się jakiej pieśni ;) 
  A  więc  w  kilku  zdaniach, 
Agnieszka,  podzieli  się  z  nami 
swoimi przeżyciami… 
Dlaczego pojechałaś na Przysta-
nek Jezus?

  Ewangelizację  traktuję, 
jako mój obowiązek. Odkąd Pan 
Jezus wziął moje sprawy w swoje 
ręce, wszystko się zmieniło. Co tu 
dużo mówić: Dostałam Nowe Ży-
cie! Chyba każdy z was by z tego 
skorzystał.  Spotkałam  Żywego 
Boga  i nie wyobrażam sobie nie 
mówić o  tym  innym, szczególnie 
tym  ludziom,  którzy  przyjeżdża-
ją na Woodstock. Zwłaszcza,  że 
sama  kiedyś  byłam  po  ich  stro-
nie… 

Co było tam dla Ciebie najważ-
niejsze?
  Spotkanie.  W  spotkaniu 
mieści się cała tajemnica miłości. 
Kiedy spotkałam Jezusa zmieniło 
się moje  życie  i  kiedy  spotykam 
(tam)  innych  chcę,  aby  również 
ich życie się zmieniło. Żaden czło-
wiek  w  Ewangelii,  który  spotkał 
Jezusa nie był już taki sam… i nie 
mówię  tu  o  górnolotnym  nawra-
caniu kogoś. W spotkaniu mieści 
się  wszystko:  świadectwo,  łzy, 
radość,  zabawa,  zwykłe  milcze-
nie… aż w końcu potrzeba modli-
twy wypływa sama. Dla mnie sa-
mej jest to niezwykłe działanie ła-
ski Bożej. Kiedy na moich oczach 
nawet  najbardziej  zatwardziali 
przeciwnicy, stają się najlepszymi 
przyjaciółmi. 

Czym zaskoczył Cię na Przystan-
ku Pan Jezus?

Chyba  tym,  czego  ode 
mnie PAN potrzebował. Kiedy na 
jednej  ze  mszy  świętych,  ciągle 
powracało  do  mnie  słowo:  TŁU-
MY, zaczęłam pytać, co On ma na 
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Przystanek Jezus - Radość Ewangelii

myśli. Przypomniało mi się wtedy, 
że  przy  drodze  na  Woodstock, 
jest  rozstawiana  (na  pace  fur-
gonetki)  scena  rockowa.  Pomy-
ślałam,  że Bóg  chyba naprawdę 
wtedy zwariował ;) A i owszem na 
punkcie wszystkich, tych, których 
chciał tam doświadczyć swoją mi-
łością, przez naszą posługę. Po-
wiedziałam OK…  idę  tam…,  ale 
to  Twój  problem…  Byłam  prze-
rażona!  Zabrałam  ze  sobą  kilka 
osób.  Wskoczyłam  na  scenę. 
Dostałam mikrofon. Zaśpiewałam  
i zaczęłam głosić… i to naprawdę 
z Mocą (nie moją). Ludzie zaczęli 
się  schodzić,  słuchać  i  ten  czas 
był bardzo owocny.
 Widać, jak Bóg nie powołuje 
wykształconych, ale kształci po-
wołanych.  Dlatego  też  nam,  po-
sługującym,  trzeba się stale  roz-
wijać. W ścianach mojego domu 

jestem  małym  potrzebującym 
dzieckiem.  Jestem  słaba  i  wiem 
naprawdę niewiele. Walcząc o to, 
by  być  w  nieustannej  łączności 
z  Panem,  dostałam  łaskę  spon-
tanicznych  rekolekcji  u  boku  św. 
Filipa,  gdzie  naprawdę  wszyst-
ko  jest  na  odwrót.  Świętogórska 
Róża Duchowna,  zaprosiła mnie 
w swoje progi  i  niewątpliwie  jest 
to  owocem  Przystanku  Jezus.  
Ponieważ  „ewangelizując  jeste-
śmy ewangelizowani”, a Bóg za-
wsze ma dla nas więcej.
  Czytając ten artykuł, nie mu-
sisz czuć się poza tym wszystkim, 
jako zwykły czytelnik lub widz. Bo 
właśnie  teraz, w  tej  chwili,  przy-
chodzi do Ciebie PAN i pyta: czy 
zaprosisz  mnie  do  swojego  ży-
cia? Bo  to, co najlepsze dopiero 
jest przed Tobą! Moja dobra rada: 
Powiedz TAK ;)



Modlitwya do św. Jana Pawła ii w intencJi Młodzieży

święty Janie Pawle, twoją radością były spotkania z młodymi. 

Mówiłeś, że młodzież jest przyszłością Kościoła i świata. 

„Jesteście moją nadzieją” – powtarzałeś. na światowych 

dniach Młodzieży gromadziłeś setki tysięcy,  

a nawet miliony młodych. Byłeś i pozostałeś dla młodych 

ojcem, przyjacielem i przewodnikiem. Młodzież wiedziała, że 

ich kochasz i dlatego słuchała cię uważnie, gdy głosiłeś trudne 

zasady ewangelii. Ukazywałeś słowem, życiem  

i miłością, że chrystus jest drogą, Prawdą i życiem. 

wzywałeś młodych: „wymagajcie od siebie, nawet gdyby 

inni od was nie wymagali”. ostrzegałeś, aby nie przegrali 

życia i miłości. Przeciwstawiając się cywilizacji użycia głosiłeś, 

że grzechy nieczyste nie są ani wolnością, ani miłością. 

oddajemy twojej opiece ludzi młodych. Prosimy, swoim 

wstawiennictwem obroń ich przed zagrożeniami, ułudą, 

przed zmarnowaniem życia. niech budują przyszłość na 

fundamencie chrystusa i jego ewangelii, traktując życie jako 

Boże powołanie. niech młodzi, wpatrzeni  

w twój przykład, zaufają prawdzie i miłości chrystusowej.

codziennie drogą świętości do życia wiecznego. amen. 
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  Nazywam  się,  Agnieszka 
Maria Maracewicz, aktorka, licen-
cjonowana  animatorka  kultury, 
mgr  resocjalizacji,  doktorantka 
UKSW. Ładnie to wszystko brzmi 
–  prawda?  A  szczęśliwa  jestem 

odkąd spotkałam Jezusa i to ON 
jest dla mnie najważniejszy, a nie 
żaden tytuł ;)
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Z życia Sanktuarium

Kamila Michałkowska

Z życia Sanktuarium

  W  dniach  23-27  lipca  br. 
w  świętogórskim  Domu  Reko-
lekcyjnym  odbyły  się  kolejne  już 
Filipińskie  Dni  Młodzieży.  Re-
kolekcje  Zostań przyjacielem 
Jezusa  poprowadził,  w  duchu 
ewangelizacyjnym, ksiądz Paweł 
Bogdanowicz.  Mimo  że  były  to 
moje czwarte FDM-y,  to z każdy 
rokiem zaskakują coraz bardziej. 
Już  pierwszego  dnia  zadziwił 
mnie  odgórny  podział  na  grupy, 
ale  wraz  z  trwaniem  rekolekcji 
widziałam  same  plusy  takiego 
podziału.  W  grupach  pracowali-
śmy ze Słowem Bożym, próbując 
zinterpretować i zrozumieć to, co 
mówi do nas Bóg. Szczerze po-
wiedziawszy,  niektóre  fragmenty 
i  ich  interpretacja  były  dla  mnie 
sporym szokiem. 
  Program  rekolekcji  był 
bardzo  dobrze  ułożony  i  podob-
nie  jak  w  poprzednich  latach, 
dzień  rozpoczynał  się  i  kończył 
modlitwą. Jedyną zmianą w pro-
gramie była godzina Mszy Świę-
tej,  która  była w  samo południe. 
Uczestniczyliśmy również w kon-
ferencjach  oraz  modliliśmy  się 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Razem zasiadaliśmy do posiłków, 
po których sprzątały poszczegól-
ne grupy. Nowością była zabawa 
w podchody na terenie klasztoru, 
podczas której musieliśmy wyko-
nywać  przeróżne  zadania  m.in. 
ułożyć wiersz o FDM-ach. Cisza 

nocna  zaczynała  się  tradycyjnie  
o godzinie 22.00, ale mimo to nikt 
rano nie był wyspany (oczywiście 
dlatego, że nie mogliśmy się sobą 
nacieszyć). 
  Najbardziej  oczekiwanym 
dla mnie punktem programu była 
sobotnia adoracja Najświętszego 
Sakramentu z modlitwą wstawien-
niczą i wielbieniem. Nie była to dla 
mnie  pierwsza  adoracja,  jednak 
przed tą szczególną strasznie się 
denerwowałam. Może dlatego, że 
nigdy  nie  uczestniczyłam w mo-
dlitwie wstawienniczej i trochę się 
obawiałam, co w jej trakcie może 
się  wydarzyć.  Ponieważ  była  
w  grupie  śpiewająco-grającej, 
przed  ołtarz  podeszłam  prawie 
na końcu. Co wydarzyło się pod-
czas tej modlitwy? Sama do koń-
ca tego nie rozumiem. Wiem jed-
nak na pewno, że Jezus obdarzył 
mnie i innych swoją łaską, a także 
dał zadania do wykonania. Teraz 
jako świadkowie Jego mocy, mu-
simy  się  dzielić  naszą  radością  
z innymi ludźmi. Sama adoracja, 
trwająca osiem godzin, zakończy-
ła się o 3.00 w nocy, jednak czas 
spędzony  z Nim minął  niesamo-
wicie szybko. 
  Jak  to  zawsze  bywa, 
wszys t ko   co   dob re   s zyb -
ko  się  kończy.  Tak  samo  jest  
z  Filipińskimi  Dniami  Młodzie-
ży.  Poznałam  tu  tylu  fantastycz-
nych  ludzi,  znów  spotkałam  się 
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Wspólne czytanie Ewangelii

z przyjaciółmi, mogłam uwielbiać 
Pana  w  mój  ulubiony  sposób  – 
śpiewem,  z  wyjątkowymi  ludźmi 
z  zespołu  i  resztą  uczestników 
rekolekcji.  Zawsze,  gdy  jestem 
na  Świętej  Górze  jest mi  trudno 
wrócić do domu. Brak wspólnoty 
w  mojej  parafii  jest  bardzo  do-
tkliwy,  szczególnie mając w  ser-

cu  atmosferę  FDM-ów.  Jednak 
co  roku  wyjeżdżam  stąd  bogat-
sza duchowo, z nadzieją patrząc  
w  przyszłość,  bez  obaw  co  szy-
kuje  dla  mnie  los.  Bo  to  Jezus 
moim Panem jest! Alleluja!

Modlitwa św. Filipa Neri o radość w życiu

św. Filipie, pełen chwały orędowniku mój - który zawsze według 

wskazań i przykładu św. Pawła apostoła radowałeś się, wyjednaj 

mi łaskę doskonałego poddania się woli Bożej, obojętność wobec 

spraw tego świata i spoglądania ku niebu, abym nigdy nie wątpił 

w opatrzność Bożą, nigdy nie rozpaczał, nigdy nie był smutny, ani 

niecierpliwy, aby oblicze moje zawsze było radosne, a moje słowa 

życzliwe i uprzejme. chociaż bowiem losy życia układają się różnie, 

przystoi nam, którzy mamy największe ze wszystkich dóbr, łaskę Bożą  

i obietnicę wiekuistego szczęścia, aby promieniować radością. amen.
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Odpust ku czci WniebOWzięcia nMp 
Vi OgólnOpOlskie ŚWiętO chleba

Z życia Sanktuarium

ks. Paweł Ogrodnik COr

  Tradycyjnie  15  sierpnia 
obchodziliśmy w naszym sanktu-
arium odpust ku czci Wniebowzię-
cia NMP. W tym roku ta wyjątko-
wa  Uroczystość  miała  jeszcze 
donioślejszą  oprawę  niż  zwykle. 
Poza  zwyczajowymi  dożynkami 
powiatu gostyńskiego, uroczysto-
ściom  towarzyszyły  wydarzenia 
związane  z  obchodami  VI  Ogól-
nopolskiego Święta Chleba. Tego 
dnia powiat gostyński był polską 
stolicą  chleba.  A  dla  lokalnych 
piekarzy była to okazja do promo-
cji swoich wyrobów.
  Uroczystości  rozpoczęły 
się  już  14  sierpnia  wieczorem. 
Zainaugurowała  je  uroczysta 
Msza  Święta,  na  zakończenie 
której wierni  udali  się w  procesji 
na  gostyński  cmentarz  by  Maryi 
Wniebowziętej  – Królowej Nieba 
i Wszystkich Świętych, powierzać 
tych,  którzy  odeszli  już  z  tego 
świata do wieczności.
  15 sierpnia przywitał przy-
bywających na Świętą Górę piel-
grzymów  wspaniałą,  słonecz-
ną  pogodą.  Od  samego  rana 
przez bazylikę przewijały  się  tłu-
my  wiernych  uczestniczących  
w Mszach Świętych oraz oczeku-
jących na zapowiadane atrakcje. 
Od godziny 11.00 wierni  i goście 
gromadzili się na placu za bazyli-
ką, gdzie punktualnie w południe  
rozpoczęła  się  sprawowana  pod 

przewodnictwem  bpa  Grzegorza 
Balcerka  uroczysta  suma  odpu-
stowa.  W  procesji  poprzedzają-
cej Mszę Świętą niesiono wieńce 
żniwne, jako wyraz dziękczynienia 
rolników  z  poszczególnych  gmin  
i parafii powiatu za udane i obfite 
zbiory. Niesiono także chleb, jako 
symbol pracy piekarzy. 
  W homilii bp Balcerek pod-
kreślił    jak  radosnym  dniem  jest 
uroczystość Wniebowzięcia Mat-
ki Bożej, zarówno dla rolników jak 
i piekarzy. - Pięknie więc się skła-
da, że od wielu lat uroczystości 
Wniebowzięcia na Świętej Górze 
połączone są z dziękczynieniem 
za życiowy trud rolników, którzy  
w pocie czoła zabiegają o plony 
ziemi. To też dzień ich i naszej ra-
dości, że owoc codziennego trudu 
jest tak piękny. (...) Dziękując za 
tegoroczne plony rolnicy jedno-
cześnie ofiarują części ziarna na 
zasiew, aby owoc naszych trudów 
był trwały i cieszył nas również  
w następnych latach. Dzięki tru-
dowi rolników piekarze zaczy-
niają dla nas chleb, a sam Jezus 
nauczył nas modlitwy, w której 
prosimy o chleb powszedni.
  Biskup  wspomniał  także  
o obchodzonym właśnie Roku Ju-
bileuszowym urodzin bł. Edmun-
da  Bojanowskiego,  podkreślając 
jego  umiłowanie  dla  ojczystej 
kultury,  zauważając  jego  wkład  
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Święta Góra - Polską Stolicą Chleba A.D. 2014!
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w  edukację  najbiedniejszych 
dzieci,  a  także  zwracając  uwa-
gę  na  ogromny  szacunek  jakim 
Bojanowski darzył chleb, o czym 
wielokrotnie pisał w swych dzien-
nikach.
  Na zakończenie Eucharystii 
ksiądz biskuo pobłogosławił i po-
święcił przyniesione na plac bukie-
ty kwiatów i ziół, ziarno na zasiew,  
a także zaczyn na chleb dla zgro-
madzonych  piekarzy.  Suma  od-
pustowa  zakończyła  się  błogo-
sławieństwem Najświętszym Sa-
kramentem  i  uroczystą  procesją 
eucharystyczną do bazyliki.
  Po  części  liturgicznej  na-
stąpiły  obrzędy  dożynkowe  – 
ośpiewanie wieńca oraz dzielenie 
się chlebem. Rozdano  także po-

święcone w  czasie  liturgii  ziarno 
na zasiew, a ołtarz polowy stał się 
miejscem  występów  zaproszo-
nych zespołów. 
  Jednocześnie, trwał aż do 
późnych godzin wieczornych,  fe-
styn rodzinny, w ramach którego 
można było zobaczyć jak powsta-
je chleb od ziarna aż do gotowego 
wyrobu.  Przygotowano mnóstwo 
atrakcji dla dzieci i całych rodzin. 
Na  zakończenie  odpustowego 
dnia  na  Świętej  Górze  zaśpie-
wały dla zgromadzonych  tłumów 
znane wszystkim zespoły – Arka 
Noego oraz Siewcy Lednicy.

KazaNie Ks. bpa GrzeGorza balcerKa - święta Góra, 15 sierpNia 2014 r.

świętoGórsKa róża duchowNa

Uroczystość wniebowzięcia nMP tradycyjnie gromadzi nas na świętej Górze, 
gdzie króluje Maryja w swym wizerunku Róży duchownej. ważne to miejsce, Maryja 
pozwala nam tutaj jakoś szczególniej dotknąć tajemnicy Boga obecnego w naszej 
codzienności. 

o wyjątkowej roli tego sanktuarium w naszym życiu, dobitnie świadczy fakt 
obdarowania świętogórskiej Róży duchownej przez papieża Benedykta XVi, Jego złotą 
Różą. wyjątkowe to wyróżnienie, którym poszczycić się mogą w Polsce, oprócz naszej 
świętej Góry, tylko dwa sanktuaria: Jasna Góra i Kalwaria zebrzydowska. 

Papież Benedykt XVi obdarował przed dwoma laty Panią uważnego spojrzenia 
– jak nazwał świętogórską Różę duchowną kard. wyszyński – w pięćsetną rocznicę 
stwierdzenia przez biskupa poznańskiego Jana lubrańskiego, że Jezus chrystus wybrał 
to miejsce w szczególny sposób.
Gdy dziś stajemy na świętej Górze mamy świadomość, że włączamy się w tę dziejową 
pielgrzymkę pątników, którzy poprzez wieki przez świętą Górę podążali do nieba.

wNiebowzięcie

w Uroczystość wniebowzięcia nMP szczególnie trzeba nam wpatrywać się 
w niebo, gdzie – jak wierzymy – Maryja cieszy się wśród zastępów świętych owocami 
swego pielgrzymiego trudu przez świat. Jej radość jest pełna. Jako pierwsza po chrystusie 
z duszą i ciałem przebywa w chwale nieba. ona, Królowa wszystkich świętych, w tej 
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uroczystości ukazuje nam sens wszystkich tajemnic swego życia i jednocześnie uczy nas 
owocnie przeżywać nasze życie. 

dopiero patrząc z perspektywy nieba, z perspektywy zbawienia, sensu nabiera 
tajemnica zwiastowania i Jej Fiat. Sensu nabiera tajemnica nawiedzenia i konkretna, 
zwyczajna pomoc, z którą pośpieszyła do krewnej elżbiety, sensu nabiera tajemnica 
betlejemskiej nocy i troska Matki o życie Syna. Patrząc z perspektywy nieba, rozumiemy, 
dlaczego dziecko ofiarowano Bogu, a nie uważano, że jest własnością tylko rodziców, 
którzy mogą z nim zrobić co zechcą. wreszcie dopiero wniebowzięta, do końca wie, 
jaki sens miało pełne bólu trwanie pod krzyżem. 

święto chleba

wniebowzięcie jest radosnym i chwalebnym ukoronowaniem całego trudu 
życia Maryi, która jest przecież także Matką Bolesną. Pięknie się więc składa, że od 
lat uroczystości wniebowzięcia na świętej Górze połączone są z dziękczynieniem za 
życiowy trud rolników, którzy w pocie czoła zabiegają o plony ziemi. to też dzień ich 
i naszej radości, że owoc codziennego trudu jest tak piękny. Bóg kazał człowiekowi 
czynić sobie ziemię poddaną, ta troska jest więc realizacją Bożego planu. Podejmowanie 
tego trudu jest ich powołaniem, za które dziś dziękujemy. 
 dziękując za tegoroczne plony, rolnicy jednocześnie uczą się ofiarować część 
ziarna na zasiew. aby owoc naszych trudów był trwały i cieszył nas również w następnych 
latach, trzeba już teraz odmówić sobie części plonów i oddać je Matce ziemi. dlatego 
pobłogosławimy też nowe ziarno na kolejny zasiew.
 dzięki trudowi rolników, piekarze zaczyniają dla nas chleb. Sam Jezus nauczył 
nas modlitwy, w której prosimy o chleb powszedni. ich powołanie też wpisuje się  
w powołanie Maryi, która daje światu w Betlejem owoc swego łona, Syna Bożego. daje 
Go w Betlejem czyli w doMU cHleBa. trzeba o tym pamiętać, BetleJeM znaczy 
doM cHleBa. a potem Jezus, gdy wziął chleb, błogosławił i mówił: to jest ciało 
MoJe. Jezus staje się dla nas chlebem – codziennym pokarmem na drodze do domu 
ojca. 

nic więc dziwnego, że właśnie chleb jest otaczany szczególnym szacunkiem,  
a dzielenie się chlebem jest wyrazem dzielenia się miłością. 

roK bł. edMuNda bojaNowsKieGo 
w świętogórskim domu chleba, gdzie Maryja ukazuje nam chrystusa, uczył się 

tej prawdy bł. edmund Bojanowski. właśnie obchodzimy Rok tego błogosławionego Syna 
wielkopolskiej ziemi. Urodził się 200 lat temu, w roku 1814, w pobliskim Grabonogu. 
Jego matka, u Pani świętogórskiej, szukała ratunku, gdy życie syna było zagrożone. on 
sam później, gdy tylko mógł, również w dni powszednie, spieszył na świętą Górę, by 
tutaj w zaciszu świątyni i w rozmowach z kustoszami tego miejsca, księżmi Filipinami, 
szukać wskazówek dla właściwego rozeznania swojego powołania. a powołaniem tym  
okazało się apostolstwo świeckie i założenie zgromadzenia Sióstr Służebniczek, do dziś 
posługujących na świętej Górze i w tylu miejscach na świecie. Szczególnie drogą była 
mu świętogórska Pieta, Bolesna Matka, która wszystko rozumie. to u Jej stóp do dziś 
znajduje się wotum wdzięczności jego matki, srebrne oko opatrzności Bożej. 
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i umiejętności dzielenia się nim. Jakże wzruszająco brzmią słowa, które zapisał  
w dzienniku 27 czerwca 1853 r.: Poleciłem sierotom, aby w refektarzu swym codziennie 
z obrusa zmiatały okruszyny chleba i takowe zachowywały w pudełku, (…) na zachowanie 
tychże okruszyn na zimę dla ptaszków.

o tym, że edmund Bojanowski otaczał chleb wręcz nabożną czcią świadczy inny 
wpis z 6 grudnia 1854 r.: wstąpiwszy do sali ochrony, przełożyłem chleb jałmużny ze 
stoliczka na ołtarzyk, gdzie daleko widoczniejsze i uroczystsze będzie miał miejsce, na 
obrusku, pomiędzy świecami. Poleciłem, aby dzieci codziennie za wszystkich ubogich, 
cierpiących w obecnym czasie nędzę, zmówiły paciorek.

nabożny szacunek dla chleba i wrażliwość na potrzeby innych były stałą troską 
bł. edmunda, którą włączył wręcz w program wychowawczy swoich ochronek. dlatego 
5 września 1858 r. mógł zapisać: dzieci, jak przedtem, tak i teraz, co czwartek chlebem 
się dzielą, a w piątek chleb dla ubogich składają.

nie dziwi więc radość jaką przeżywał Błogosławiony, gdy widział biedne dzieci, 
które potrafiły dzielić się chlebem z innymi. Sam tego doświadczył i zaraz w dzienniku 
zapisał (14.04.1853): Miła sierotka Józia, jedząc kawałek żarnowego chleba, odłamała 
dla mnie troszeczkę i była wielce uradowana, skorom tę odrobinę przyjął i zjadł w jej 
oczach. Są to drobne rysy, ale wymownie świadczące o jej dziwnie dobrem sercu.

Nasze zadaNie 
Bogu dziś dziękujemy za chleb. ale ciągle musimy się uczyć odpowiedzialności 

za ten dar i za tych, którym chleba brakuje. 
w naszych domach mamy być dobrzy jak chleb i jak Maryja dzielić się nim  

z innymi.
niezależnie od tego, czym na co dzień się zajmujemy, na wzór Maryi mamy 

uczyć się odnajdywać sens nawet w trudnych doświadczeniach życiowych. 
odnieść życiowy sukces na wzór Maryi wniebowziętej, na wzór świętych, to 

móc powtórzyć za św. Pawłem: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. na 
ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy sędzia. (2tm 4, 7-8). niech w życiu naszym spełnią się słowa modlitwy, 
jaką odmawiamy dzisiaj przy poświęceniu bukietów kwiatów, zbóż i ziół: a gdy 
będziemy schodzić z tego świata, niech nas niosących pełne naręcza dobrych czynów, 
przedstawi tobie najświętsza dziewica wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, 
abyśmy zasłużyli na przyjęcie do twojego domu. amen. 

BłoGoSławiony edMUndzie BoJanowSKi  

Módl Się za naMi!
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Wolontariusz

Wczasorekolekcje  2014
W  dniach  8-17  września 

br.  na Świętej Górze  odbyły  się, 
jak co roku, wczasorekolekcje dla 
chorych organizowane pod egidą 
Caritas poznańskiej. Te  trwające 
10  dni  ćwiczenia  duchowe,  są 
jednocześnie czasem wypoczyn-
ku dla rzeszy chorych, starszych  
i  niepełnosprawnych  osób,  któ-
re w nich uczestniczą. Dla wielu  
z nich jest to jedyna w ciągu roku 
możliwość wyrwania  się  z  domu  
i oderwania od codziennych ogra-
niczeń i problemów.

Modlitwa stanowi bazę ca-
łego  spotkania.  Stąd  codziennie 
odmawiany brewiarz, msza świę-
ta, koronka, różaniec i apel. Poza 
nią  jednak  nie  brakuje  czasu  na 
inne ciekawe zajęcia.
  W tym roku w czasie reko-
lekcji rozważaliśmy życie i działal-
ność  bł.  Edmunda  Bojanowskie-
go.  Dla  wielu  uczestników  było 
to  pierwsze,  bliższe  spotkanie  
z tym niesamowitym człowiekiem, 
wywodzącym się i działającym na 
naszym wielkopolskim terenie.
  Codzienna  eucharystia 
przybliżała  nam  jego  życie  i  po-
sługę  wśród  najbiedniejszych 
oraz  chorych,  a  także  zaanga-
żowanie  na  rzecz  edukacji  naj-
młodszych. Służyły temu również 
liczne  rozmowy  z  prowadzącą 
rekolekcje  siostrą  Manuelą  (słu-
żebniczką wielkopolską). W plnie 
rekolekcji  nie  mogło  zabraknąć 
także  wyjścia  do miejsc  związa-
nych z postacią błogosławionego. 

Tym samym, zaplanowano  i zre-
alizowano, w tym krótkim czasie, 
ciężką  (biorąc  pod  uwagę  brak 
chodnika, remont pobocza i spo-
ry ruch) wyprawę do Grabonogu,  
jak  również  do  gostyńskiej  Fary. 
Poza  tym  życie  w  miejscu,  któ-
re  niemal  codziennie  odwiedzał 
Edmund oraz modlitwa przed cu-
downym  obrazem Maryi  –  Róży 
Duchownej  i  przed  Pietą,  którą 
otaczał wielką czcią, zbliżały nas 
do  tej  niezwykłej  postaci. Niesa-
mowitym przeżyciem dla wszyst-
kich była Eucharystia odprawiona 
przez naszego opiekuna ks. Paw-
ła Ogrodnika COr, przy bocznym 
ołtarzu, w którym znajduje się cu-
downa Pieta – przed którą często 
klękał  Bojanowski.  Nie  mniejsze 
znaczenie miał także udział w ar-
chidiecezjalnej  pielgrzymce  cho-
rych i starszych na Świętą Górę, 
we wspomnienie MB Bolesnej 15 
września, w której braliśmy czyn-
ny udział, m.in. obsługując Mszę 
Świętą oraz występując w czasie 
koncertu przy ołtarzu polowym.
  Jednak  wczasorekolekcje 
to  nie  tylko  modlitwa.  Nie  bra-
kuje  tu  czasu  na  wspólną  kawę 
i  ciasto  (zwykle  na  wolnym  po-
wietrzu – ponieważ pogoda dopi-
sała),  rozmowy,  zabawę a  także 
ciekawie  zaplanowane  wieczory, 
pełne  humoru  i  śmiechu.  Obej-
rzeliśmy  występ  kleryckiego  ka-
baretu, wzięliśmy  udział  w  kara-
oke i tańcu z gwiazdami (przygo-
towanym  przez  wolontariuszy),  
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śpiewaliśmy przy  ognisku  i  grillu 
a  także obejrzeliśmy pouczający  
i  wzruszający  film.  Ostatniego 
wieczoru przyszedł czas na pod-
sumowania  i  podziękowania. 
Wszyscy  zgodnie  stwierdzili,  że 
dzięki  wielkiemu  zaangażowa-
niu wolontariuszy,  kleryków  oraz 
stałej  niemal  obecności  siostry 
i  księdza  czas  spędzony  w  Go-
styniu  minął  wyjątkowo  pięknie.  
I na pewno na długo pozostanie 

w pamięci tak chorych jak i posłu-
gujących.

Tegoroczne  wczasoreko-
lekcje zgromadziły świętogórskim 
domu  rekolekcyjnym  ponad  40 
osób starszych i chorych a także 
prawie  20  wolontariuszy,  w  tym  
5 kleryków naszego poznańskie-
go  seminarium.  Prowadzącymi 
turnus  byli:  s.  Manuela  (służeb-
niczka wielkopolska) oraz ks. Pa-
weł Ogrodnik COr .

Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych, 15 września 2014 r.
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Alleluja i Jedwab, 
czyli różne oblicza miłości na XV „Bez Barier”

Mirosław Sobkowiak

Wykonanie przeboju rocko-
wego Róż Europy „Jedwab” i od-
nosząca się do historii  biblijnych 
„Hallelujah”  Leonarda  Cohena 
zapewniły  zwycięstwo  muzykom 
na XV Festiwalu „Bez Barier”.

Zespół  Wokalno-Muzycz-
ny  WTZ  w  Kościanie,  Beata 
Kaźmierczak z Kościana  i Agata 
Wróblewska  z  Kościana  zostali 
zwycięzcami  XV  Ogólnopolskie-
go Festiwalu Artystycznego „Bez 
Barier – Święta Góra 2014”, od-
bywającego  się  pod  patronatem 
Starosty  Gostyńskiego.  Publicz-
ność  przyznała  swoją  nagrodę 
Natalii Bulińskiej z Chwałkowa za 
pełne  emocji wykonanie  przebo-
ju Leonarda Cohena  „Hallelujah”  
w polskiej wersji językowej.  

W  jubileuszowej edycji  fe-
stiwalu,  obejmującej  m.in.  kon-
kurs  piosenki  i  dwa  konkursy 
plastyczne zmagało się 162 arty-
stów  niepełnosprawnych,  którzy 
przybyli lub nadesłali swoje prace 
z  różnych  stron  Polski.  Poziom 
prac  i  prezentacji  konkursowych 
był  bardzo  wysoki  i  wyrównany, 
co  podkreślali  członkowie  jury, 
którzy długo naradzali się, by do-
konać  wyboru  zwycięzców.  Do-
datkowo  festiwal  już  na  etapie 
przygotowań  został  wyróżniony 
przez  Zarząd  Powiatu  Gostyń-
skiego tytułem jednego z piętna-
stu „Wydarzenia na XV-lecie Po-
wiatu Gostyńskiego”. 

Dla organizatorów festiwa-
lu  nie  tylko  konkursy  są  ważne. 
Istotne  jest  również  stworzenie 
okazji  do  bycia  razem  osobom 
niepełnosprawnym  z  różnych 
stron Polski  i  różnych  środowisk 
oraz do szerszego zaprezentowa-
nia  swoich  talentów,  gdyż  dzięki 
festynowi  rodzinnemu  towarzy-
szącemu festiwalowi impreza ma 
charakter  otwarty  i  integracyjny. 
Dodatkowym  elementem  jest 
możliwość wymiany doświadczeń 
opiekunów pracujących z osoba-
mi niepełnosprawnymi czy podej-
rzenie  nowych  technik  wprowa-
dzanych do arteterapii. – Trzeba 
docenić pracę terapeutów, którzy 
swoją pracą i pomocą  sprawia-
ją, że osoby niepełnosprawne 
tworzą prawdziwe dzieła sztuki  
i stają się artystami – podkreślali 
członkowie  jury  i  widzowie  oglą-
dający wystawę konkursową prac 
gotowych,  przygotowaną  przez 
organizatorów  w  podcieniach 
murów  klasztornych.  Wszyscy 
zgodnie zauważali olbrzymią pra-
cę artystów, a  także  ciekawe  in-
spiracje arteterapeutów widoczne  
w  przyciągających  uwagę  pra-
cach  artystów  niepełnospraw-
nych,  np.  podopiecznych Środo-
wiskowego  Domu  Samopomocy  
w Gostyniu.

Zmaganiom konkursowym 
i  zabawom  festynu  towarzyszą-
cego  konkursowi  przyglądali 
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się  goście:  Starosta  Gostyński 
Robert  Marcinkowski,  ks.  pro-
boszcz  Dariusz  Dąbrowski  COr, 
Wiceprzewodniczący  Rady  Po-
wiatu  Gostyńskiego  Zdzisław 
Kowalczyk,  Skarbnik  Powiatu 
Eleonora  Gościniak,  Sekretarz 
Gminy  Krobia  Katarzyna  Sza-
blewska,  a  także  licznie  przybyli 
dyrektorzy i kierownicy placówek 
pomocy  społecznej  oraz  szefo-
wie  organizacji  pozarządowych: 
Karolina  Dolata  –  Dom  Dziecka  
w Bodzewie i w Gostyniu, Ryszard 
Janaszak  –  Dom  Pomocy  Spo-
łecznej  w  Chwałkowie,  Violetta 
Skorupska – Środowiskowy Dom 
Samopomocy  w  Gostyniu,  Irena 
Dudek – Dom Dziennego Pobytu  
w  Gostyniu,  Swietłana  Figiel  – 
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy  w  Chwałkowie,  Maria  Marci-
niak – Zespół Szkół Specjalnych 
w  Brzeziu, Andrzej  Konieczny  – 
Stowarzyszenie „Dziecko”, Urszu-
la  Szefer  –  Stowarzyszenie  Po-
mocy Dzieciom Specjalnej Troski 
„Kasia”, Irena Dudek - Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych 
Umysłowo  „Nie  Sami”,  Antoni 
Kuś oraz przedstawiciel Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Powia-
towych i Miejskich Ośrodków Po-
mocy Rodzinie „CENTRUM”. 

  Festiwal  rozpoczął  się  
6  września  o  godz.  10  w  ogro-
dach  klasztornych  Kongregacji 
Oratorium  Księży  Filipinów  na 
Świętej  Górze  i  trwał  aż  do  go-
dzin  popołudniowych.  Gości,  ar-
tystów,  opiekunów  i  licznie  przy-
byłych widzów powitali w imieniu 
organizatorów  Natalia  Hajnsz  

i Mirosław Sobkowiak – z Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Gostyniu. 

Na  scenie  odbywały  się 
przesłuchania muzyczne, którym 
uważnie  przysłuchiwało  się  jury 
konkursu piosenki: Jacek Dama-
zyniak  –  przewodniczący  oraz  
Edyta  Marcinkowska,  Andrzej 
Konieczny i Monika Kolendowicz. 
Tematyka muzyki była różnorodna 
– od utworów poważnych, przez 
hity rockowe, po utwory religijne. 
Ale wszyscy wykonawcy – soliści  
i  zespoły,  wykazali  się  wysokim 
kunsztem. 

W podcieniach muru ogro-
dowego  została  przygotowana 
wystawa  prac  nadesłanych  na 
konkurs  plastyczny.  Na  placu  
z  boku  sceny  artyści  startujący 
w  konkursie  „Prace  przygotowy-
wane na żywo” wykonywali swo-
je  konkursowe  dzieła.  Widzowie 
z  ciekawością  obserwowali,  jak 
na  ich  oczach powstają,  realizo-
wane  różnymi  technikami,  małe 
arcydzieła.  Jury  konkursu  pla-
stycznego:  Anna  Szymańska  – 
przewodnicząca  oraz  Marzanna 
Konieczna i Mirosław Sobkowiak, 
uważnie przyglądało się wykona-
niom.  Prace  nadesłane  na  kon-
kurs prac gotowych oceniało jury 
w  składzie:  Anna  Szymańska  – 
przewodnicząca oraz Violetta Ko-
lendowicz i Mirosław Sobkowiak.

Konkursom  „Bez  barier” 
towarzyszył  festyn  rodzinny  „Po-
żegnanie  lata”,  przygotowany 
głównie  przez  Domy  Dziecka  
w  Bodzewie  i   w  Gostyn iu,  
w  trakcie  którego  miały  miejsce  
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Wszyscy bardzo się starali...

zabawy dla całych rodzin (np. ro-
dzinne zawody w poruszaniu się 
na „deptaczach”, rzuty do pirami-
dy  z  puszek,  wyścigi  maskotek, 
slalom na torze przeszkód). 

Długie kolejki uczestników 
festynu ustawiały się też do kon-
kursów  z  nagrodami:  konkursu 
strzeleckiego  z  broni  pneuma-
tycznej  oraz  do  turnieju  rycer-
skiego.  Znakomitą  oprawę  miał 
turniej  rycerski,  przygotowany 
przez  Gostyńskie  Towarzystwo 
Historyczne,  którego  członkowie 
wystąpili w strojach średniowiecz-
nych. Można było też przymierzyć 
zbroję i stoczyć pojedynek z ryce-
rzem. Stając w rycerskie szranki, 
trzeba  było  wykazać  się  celnym 
strzelaniem z  łuku do tarczy, na-
stępnie  umiejętnością  wyplata-
nia sznurka i rzutem podkową do 
celu. Ostatnią  konkurencją,  iście 
katowską, było ścinanie toporem 
głów…  kapuścianych.  Zmagania 

były  tak  zacięte,  że  trzeba  było 
zarządzić finałową dogrywkę. 

Organizatorzy  zapewnili 
wszystkim  uczestnikom  festynu 
i  konkursów  „Bez  barier”  kawę, 
herbatę,  wody  mineralne,  pysz-
ny  placek,  popcorn, watę  cukro-
wą oraz grzaną kiełbasę  i bigos. 
Wszyscy uczestnicy zabaw otrzy-
mali drobne upominki i słodycze.

W  części  koncertowej 
festiwalu  wystąpiła  Dziecięco-
Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta  
z  Krobi  pod  batutą Mariusza Pi-
kulskiego.  Zachwyciła  ona  festi-
walową  publiczność  przebojo-
wymi  wykonaniami  szlagierów 
muzyki  klasycznej  i  pop.  Two-
rzący  zespół młodzi muzycy byli 
mile  zaskoczeni  ciepłym  przyję-
ciem  przez  festiwalową  publicz-
ność. Warto podkreślić, że był to  
kolejny koncert tej orkiestry w ra-
mach  obchodów  swojego  dwu-
dziestolecia. 
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  Część  podsumowującą 
konkursu  rozpoczęło  wręczenie 
podziękowań  dla  osób,  instytucji  
i  organizacji,  które  od  15  lat 
wspierają ideę i organizację kon-
kursów „Bez barier”: Kongregacji 
Oratorium  Księży  Filipinów  na 
Świętej  Górze,  Powiatowi  Go-
styńskiemu,  Domowi  Dziecka  
w  Bodzewie,  Gostyńskiej  Spół-
dzielni  Mieszkaniowej,  Fran-
ciszkowi  Żakowi,  Gostyńskiemu 
Towarzystwu  Historycznemu, 
Stowarzyszeniu  „Dziecko”  oraz 
członkom jury. Dziękując w imie-
niu  wyróżnionych,  Starosta  Go-
styński Robert Marcinkowski gra-
tulował  organizatorom  wytrwa-
łości  i  profesjonalizmu  w  dzia-
łaniach  dla  niepełnosprawnych, 
a  ks.  Dariusz  Dąbrowski  COr 
podkreślił,  że  Święta  Góra  jest 
zawsze  otwarta  dla  tych,  którzy 
wbrew temu, co przyniósł im los, 
potrafią  tworzyć  i dzielić się swą 
twórczością z innymi.

W  czasie  ogłoszenia  wy-
ników XV Festiwalu  „Bez barier” 
członkowie jury podkreślali wyso-
ki poziom wykonań artystycznych 
oraz  różnorodność  stosowanych 
przez  niepełnosprawnych  arty-
stów  technik.  Przekazali  też wy-
razy uznania dla wszystkich arty-
stów  startujących  w  konkursach 
oraz  ich  opiekunów.  Nagrody 
(sprzęt  AGD  i  zestawy  kosme-
tyczne)  oraz  dyplomy  dla  zwy-
cięzców  zostały  wręczone  przez 
ks.  Dariusza  Dąbrowskiego  COr  
i Roberta Marcinkowskiego – Sta-
rostę Gostyńskiego. 

Wśród głosujących na zdo-
bywcę Nagrody Publiczności roz-
losowano też atrakcyjną nagrodę. 

Na  koniec  najlepsi  wykonawcy 
konkursu piosenki: Zespół Wokal-
no-Muzyczny  WTZ  w  Kościanie  
i  Natalia  Bulińska  z  Chwałkowa 
wystąpili w  koncercie  finałowym. 
Zamykając  XV  Konkurs  „Bez 
Barier”,  Starosta  Robert  Marcin-
kowski  pogratulował  wszystkim 
artystom,  gdyż  –  jak  podkreślił 
–  wszyscy jesteście zwycięzca-
mi, bo startując w zmaganiach 
artystycznych pokonaliście swoje 
słabości i ograniczenia, co wcale 
nie często udaje się ludziom nie-
dotkniętym ograniczeniami.  Po-
dziękował  też  wszystkim,  którzy 
pracowali  przy  organizacji  kon-
kursów i festynu oraz opiekunom 
niepełnosprawnych artystów. 

XV  edycję  festiwalu  „Bez 
barier” zorganizowały: Stowarzy-
szenie  „Dziecko”,  Kongregacja 
Oratorium  Księży  Filipinów  na 
Świętej  Górze,  Gostyńskie  To-
warzystwo  Historyczne,  Domy 
Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu 
oraz Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Gostyniu. 

Organizację  konkursu 
wsparły:  Gostyńska  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa,  Aleksander  Do-
lczewski  –  Piekarnia  w  Siemo-
wie, firma nagłośnieniowa Sound 
Vector,  Franciszek  Żak  –  Bar  
„U  Franka”.  Konkurs  odbył  się 
dzięki  wsparciu  finansowemu 
ze  strony  Powiatu Gostyńskiego  
i  Państwowego  Funduszu  Re-
habilitacji  Osób  Niepełnospraw-
nych.
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Krzysztof Fekecz

IX  Festiwal  Musica  Sacromontana
Dziewiąty  Festiwal  Muzyki 

Oratoryjnej  przeszedł  już  do  histo-
rii. Znowu wszyscy,  którzy przybyli 
do Bazyliki Świętogórskiej w ostat-
nią sobotę i niedzielę września oraz 
pierwszą  sobotę  i  niedzielę  paź-
dziernika  byli  świadkami  czterech 
doskonałych  i  różnorodnych  kon-
certów.  Kolejny  raz  przekonaliśmy 
się,  że  Świętogórskie  Sanktuarium 
sprzyja  z  jednej  strony artystom  tu 
występującym,  którzy  podkreślają, 
że  to  miejsce  stwarza  niezwykłą 
atmosferę  dla  wykonywanej  przez 
nich muzyki, a z drugiej strony spra-
wia, że publiczność głębiej przeży-
wa wykonywane utwory.

W  sobotę  27  września 
usłyszeliśmy  Polonezy  Polskie.  
W  pierwszej  części  koncertu  wy-
stąpiła  Anna  Jadach,  młoda,  uta-
lentowana  pianistka,  która  zagrała 
na  historycznym  instrumencie  pia-
noforte pochodzącym z 1780  roku. 
Instrument,  na  którym  grała  jest 
najstarszym  grającym  fortepianem 
młoteczkowym w Polsce. W  reper-
tuarze  znalazły  się  między  innymi 
dzieła Jana Kiszwaltera oraz słynny 
polonez Michała Kleofasa Ogińskie-
go.

Kolejny  artysta  to  pianista 
Maciej  Pabich,    który  zagrał  na 
współczesnym  fortepianie.  Wysłu-
chaliśmy  najpierw  granych  z  par-
tytury  kompozycji  mniej  znanych 
autorów  (Józefa  Kozłowskiego, 
Alfonsa  Szczerbińskiego,  Ludwika 
Nowickiego  i  Adama  Wrońskiego), 
potem Maciej Pabich już z pamięci 
zagrał Andante spianato et Grande 
Polonaise brilliante Chopina i Gran-
de Polonaise Juliusza Zarębskiego 

– prawdziwe arcydzieła, kwintesen-
cja muzyki romantycznej. W trakcie 
koncertu widać było różnicę między  
nowoczesnym  fortepianem,  a  za-
bytkowym instrumentem.

Niedziela  28  września  była 
ucztą  dla  miłośników  muzyki  ora-
toryjnej  i  chóralnej.  Na  początku 
koncertu  wystąpił  Poznański  Chór 
Kameralny  pod  dyrekcją  Bartosza 
Michałowskiego.  Zespół  ten  udo-
wodnił  po  raz  kolejny,  że  słusznie 
cieszy się opinią  jednego z najlep-
szych Polskich Chórów, wykonując 
pieśni  maryjne:  Henryka  Mikołaja 
Góreckiego – Zdrowaś bądź Mary-
ja;  Michaela  McGlynna  –  Mariam 
Matrem  Virginem,  Pie  Jesu;    Mar-
ka Raczyńskiego – Sicut lilium inter 
spinas, Gaudeamus omnes.

Natomiast druga część kon-
certu  poświęcona  była  przedstawi-
cielowi stylu Galant w Wielkopolsce 
Janowi Wańskiemu – kompozytoro-
wi, który  tworzył na Świętej Górze.  
W  tej  części  koncertu  wystąpili: 
wspomniany  już  Poznański  Chór 
Kameralny,  Kapela  Świętogórska 
oraz  soliści  Katherine  Dain  (USA) 
– sopran, Magdalena Kulig – mez-
zosopran, Alberto Sousa  (Portuga-
lia) – tenor i Maciej Straburzyński – 
baryton. Za pulpitem stanął współ-
pracujący  z  naszym  Stowarzysze-
niem  przy  rekonstrukcji  nut  Maciej 
Bolewski.  W  programie  znalazła 
się  Symfonia  in  D  i  Litania  ex  D. 
Słuchacze mogli się po raz kolejny 
przekonać,  że  Świętogórscy  kom-
pozytorzy  byli  wybitnymi  twórcami, 
szczególnie słuchając pięknej litanii, 
w której swój kunszt zaprezentowali 
soliści. Bardzo podobał  się występ  
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Magdaleny  Kulig  –  mezzosopran, 
a  szczególnie  przypadła  do  gustu 
publiczności sopranistka ze Stanów 
Zjednoczonych,  która  w  zjawisko-
wy  sposób  wykonywała  kadencje  
w  utworze.  Warto  podkreślić,  że 
koncert  ten  był  częścią  przewodu 
doktorskiego Macieja Bolewskiego.

W  pierwszą  sobotę  paź-
dziernika publiczność zgromadzona  
w Bazylice miała możliwość wysłu-
chania pięknego koncertu zaprezen-
towanego przez Chór „Oktoich”. Jest 
to chór działający przy wrocławskiej 
Cerkwi Św. Św. Cyryla  i Metodego 
i Prawosławnego Ordynariatu Woj-
ska Polskiego Garnizonu Wrocław. 
W  programie  koncertu  zabrzmiały 
hymny  liturgiczne  Kościoła  Prawo-
sławnego  z  całego  okresu  Roku 
Liturgicznego.  W  Świętogórskim 
Sanktuarium  zabrzmiał  wspaniale 
śpiew  Cerkwi,  który  jest  –  jak  po-
wiedział  dyrygent  chóru  ks.  Grze-
gorz  Cebulski  –  spotkaniem  z  ży-
wym słowem Ojców Kościoła. Chór 
zaprezentował    także współczesną 
muzykę  cerkiewną.  Cały  koncert 
miał charakter modlitwy, co podkre-
ślało nastrojowe oświetlenie Bazyli-
ki oraz zapalone na scenie świece.

Finałowy koncert 5 paździer-
nika z okazji 200. rocznicy urodzin bł. 
Edmunda Bojanowskiego, był znów 
ucztą dla miłośników muzyki orato-
ryjnej. W pierwszej części koncertu 
usłyszeliśmy Polski Chór Kameral-
ny  „Schola Cantorum Gedanensis” 
pod  dyrekcją  Jana  Łukaszewskie-
go,  który wykonał a’cappella  utwór 
Krzysztofa  Pendereckiego  „Missa 
Brevis”. To  co  zaprezentował Chór 
w  niełatwym  do  wykonania  utwo-
rze utwierdziło nas w przekonaniu, 
że należy On do czołówki europej-
skiej.

W  kolejnej  części  koncertu, 
licznie  zgromadzona  publiczność 
miała  okazję  wysłuchać  świetnej, 
złożonej z młodych muzyków orkie-
stry  –  Polskiej  Orkiestry  „Sinfonia 
Iuventis”. Orkiestra wykonała Synfo-
nie ex F Antoniego Habla. W  dalszej 
części  koncertu  usłyszeliśmy  „Mis-
sa Pastorytia  in G” Józefa Zeidlera  
w wykonaniu solistów Iwony Sochy 
–  sopran, Agnieszki Rehlis  – mez-
zosopran, Tomasza Krzysicy – tenor  
i Wojciecha Gierlacha – baryton, któ-
rym  towarzyszyły  wspomniane  już 
Orkiestra  i  Chór.  Usłyszeliśmy  ko-
lejną piękną mszę Józefa Zeidlera,  
w  której  w  muzyce  stworzonej  do 
liturgicznych  tekstów  można  było 
usłyszeć wpływy muzyki biskupiań-
skiej  a  we  fragmentach  słuchacze 
mieli  wrażenie,  że  na  scenie  gra-
ją  dudy  biskupiańskie.  Wykonanie 
symfonii i mszy poprowadził w spo-
sób doskonały maestro Paweł Przy-
tocki. Na zakończenie koncertu pu-
bliczność  nagrodziła  wykonawców 
owacją na stojąco.

Ważnym  wydarzeniem  tego 
dnia  była  obecność  na  koncercie 
Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Na-
rodowego  pani  Małgorzaty  Omila-
nowskiej.  Obecność  Pani  Minister 
na naszym Festiwalu dla nas orga-
nizatorów była ogromnym zaszczy-
tem,  wyróżnieniem  i  docenieniem 
naszej wieloletniej  pracy nad przy-
wracaniem  polskiej  kulturze  zapo-
mnianych wybitnych kompozytorów 
Świętogórskich.

Gdy wybrzmiały ostanie nuty 
tegorocznego Festiwalu  już  zaczę-
liśmy pracować nad kolejnym dzie-
siątym,  jubileuszowym Festiwalem. 
Na  razie  mogę  Państwu  zdradzić, 
że spodziewamy się gościć świato-
wej sławy artystów…
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Marta Nowak

Wakacyjny Wyjazd dzieci do Mogilna

Już po raz drugi Oratorium 
Dzieci, wspólnie z liturgiczną służ-
bą ołtarza, postanowiło wspólnie 
spędzić  kilka  wakacyjnych  dni. 
Tym  razem  naszym  celem  było 
Mogilno i tamtejszy klasztor fran-
ciszkanów. Spotkanie rozpoczęło 
się na Świętej Górze wspólną Eu-
charystią. Zaraz po niej zjedliśmy 
pyszne  śniadanie  i  ruszyliśmy  
w drogę. Na początek pojechali-
śmy  do Gniezna,  gdzie  zwiedzi-
liśmy  Muzeum  Archidiecezjalne, 
pobliskie  kościoły,  rynek  oraz 
zobaczyliśmy,  gdzie  znajdowały 
się  bramy  wjazdowe  do  dawne-
go miasta. Obejrzeliśmy  również 
piękne drzwi gnieźnieńskie, uka-
zujące  historię  świętego Wojcie-
cha, które niegdyś stanowiły wej-
ście  główne  do  Gnieźnieńskiej 
Katedry. Zwiedziliśmy także samą 
Katedrę,  która  zachwyciła  nas 
swym  ogromem  i  bogatą  archi-
tekturą.  Ciekawostką  były  sym-
bole  –  podpisy  wyrzeźbione  na 
kolumnach,  pozostawione  przez 
dawnych budowniczych. 
  Po  zakończeniu  zwiedza-
nia  poszliśmy  na  obiad  i  lody,  
a następnie  ruszyliśmy w dalszą 
drogę do Mogilna. Po przyjeździe 
na miejsce wspólnie odmówiliśmy 
Różaniec  przy najstarszej  studni 
w  Polsce.  Wieczorem  zwiedza-
liśmy  tamtejszy,  pobenedyktyń-
ski klasztor oraz udaliśmy się do 
podziemnej krypty, w której znaj-
duje  się  najstarszy  ołtarz  w  na-
szym kraju. 

  Następnego dnia pojecha-
liśmy do Kruszwicy. Ten dzień nie 
był zbyt słoneczny, na szczęście 
był  to  jedyny  deszczowy  dzień 
wyjazdu. Przewodnik opowiedział 
nam historię Mysiej Wieży, gdzie, 
jak głosi  legenda, zginął, zjedzo-
ny przez myszy, zły książę Popiel. 
Następnie  zwiedzaliśmy  okolicę  
i  wybraliśmy  się  na  wycieczkę 
statkiem.  Jak  co  dzień,  także  
i  tego  dnia  odmawialiśmy  Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia,  
a  dzień  zakończyliśmy  Euchary-
stią  i  wizytą  na  pobliskim  base-
nie.
  Trzeciego  dnia  udaliśmy 
się  do  grodu  w  Biskupinie.  Tam 
poznaliśmy  życie  w  dawnych 
wiekach  i historię początków na-
szego państwa. Dzień był bardzo 
gorący, więc popołudnie spędzili-
śmy  nad  jeziorem,  gdzie  oprócz 
kąpieli mogliśmy pobawić się na 
wodnym torze przeszkód i pograć 
w  piłkę.  Szczęśliwi  i  zmęczeni 
wróciliśmy  do  klasztoru  na  ko-
lację  i  gry  planszowe. Tego wie-
czoru wszyscy szybko zasnęli (co 
rzadko zdarzało się na tym wyjeź-
dzie).
  Rano  pobudka,  poranna 
toaleta, śniadanie i wyjazd do Ro-
gowa,  gdzie  czekał  na  nas  park 
dinozaurów  (na  niektóre  nawet 
udało nam się wejść). Po spotka-
niu z prehistorycznymi. Niektórzy 
udali się do parku  linowego,  inni 
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próbowali swych sił w  labiryncie, 
jeszcze inni jeździli skuterami lub 
po prostu odpoczywali. Szczęśliwi 
wróciliśmy na obiad i Mszę Świę-
tą.  Z  nowymi  siłami  duchowymi  
i fizycznymi udaliśmy się nad  je-
zioro.  Po  powrocie  czekała  nas 
najdłuższa i najbardziej zabawna 
„zielona noc”. Niestety rano wsta-
wanie było bardzo trudne, ponie-
waż niektórzy nie spali do późna, 
a inni obudzili się z pastą do zę-
bów na twarzy.
  Z  wielkim  żalem  opuścili-
śmy naszą „bazę” i wyjechaliśmy 
w  drogę  powrotną.  Ostatniego 
dnia  zwiedziliśmy  w  Poznaniu 
nowoczesne,  multimedialne  mu-
zeum  Brama  Poznania,  gdzie 
uczestniczyliśmy  w  warsztatach 
poświęconych  historii  miasta. 
Myślę, że do domu wszyscy wró-

cili bardzo zadowoleni z wyjazdu, 
który długo wspominaliśmy.
  Słowa  podziękowania 
należą  się  naszym  opiekunom  
i  organizatorom  całego  wyjaz-
du, czyli pani Ani Ogrodnik, pani 
Basi Dopierale i księdzu Pawłowi 
Bogdanowiczowi oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorgani-
zowania  tego  wyjazdu.  Jeszcze 
raz  bardzo  dziękujemy,  ponie-
waż był to dla nas miły odpoczy-
nek, czas na  integrację,  zabawę 
i modlitwę. Tych, którzy chcieliby  
z  nami  przeżyć  tak  wspaniałą 
przygodę  w  przyszłym  roku  już 
dziś  zapraszamy.  Dołączcie  do 
grona Oratorium Dzieci lub grupy 
świętogórskich ministrantów.

Wakacyjna Radość 

Aniele Boży, 
stróżu mój, ty zAwsze przy mnie stój!
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Justyna Leciejewska

RodeM z kRakoWa

Wyruszyliśmy 25. sierpnia 
2014 r. o godz. 6:45 z placu pod 
Bazyliką.  Pojechaliśmy  do  Lesz-
na  by  stamtąd  kontynuować  po-
dróż pociągiem do Miasta Królów. 
Każdy z Nas wyposażony w masę 
bagaży i zaopatrzony w uśmiech 
na twarzy. Podróż była długa, lecz 
nikt  się nie nudził. Wiele  rozma-
wialiśmy,  cieszyliśmy  się  możli-
wością wspólnego wyjazdu a nie-
odłącznym  elementem  podróży 
była modlitwa. Siedziała w moim 
przedziale pewna Pani, która bar-
dzo się wzruszyła kiedy usłysza-
ła, że o godzinie 12 skończyły się 
rozmowy, czytanie książek, gazet 
i zaczęliśmy się modlić. Bez wa-
hania przyłączyła się. 

Kiedy  przyjechaliśmy  do 
Krakowa,  udaliśmy  się  do  miej-
sca  zakwaterowania,  rozpako-
waliśmy  się  i  po  chwili  wyruszy-
liśmy  na  pierwsze  zwiedzanie. 
Na  początek  wspaniały  Rynek, 
pierwsze  zdjęcia,  Sukiennice  
i  co  najważniejsze  msza  święta 
w  kościele  Mariackim.  Podczas 
mszy  z  wiarą  i  miłością  służyli 
ministranci. Po eucharystii każdy  
z Nas mógł udać się w wymarzo-
ne miejsce na Rynku by wypić do-
brą kawę i zjeść pyszne ciasto. Ja 
wybrałam  taras  nad  Sukiennica-
mi, z którego można obserwować 
imponującą  panoramę  Rynku. 
Zabrałam tam z sobą Agę, Ange-
likę, Olę i Wojtka. Spędziliśmy ra-
zem wspaniały czas zachwycając 
się pięknem miasta.

Wtorek rozpoczęliśmy wy-
cieczką  do Opactwa  Benedykty-
nów  w  Tyńcu.  Jest  to  cudowne 
miejsce, do którego często przy-
bywał  Karol  Wojtyła.  Posiadał 
on tam swój pokój, który do dziś 
jest nazywany pokojem papieża. 
Tam, w kaplicy, uczestniczyliśmy 
we mszy świętej. Po powrocie do 
Krakowa udaliśmy się na Wawel, 
gdzie  uczestniczyliśmy  w  nabo-
żeństwie. Był to bardzo deszczo-
wy  dzień,  jednak  mimo,  iż  aura 
nie sprzyjała zwiedzaniu, my by-
liśmy  nieustępliwi,  maszerowali-
śmy ulicami Krakowa z ogromną 
przyjemnością.

Środa była dniem zadumy, 
refleksji  nad  życiem  człowieka, 
jego  egzystencją.  Udaliśmy  się 
bowiem  do  Auschwitz.  Chodząc 
po terenach dawnego obozu każ-
dy z nas mógł sobie chociaż odro-
binę wyobrazić co musieli przeży-
wać ludzie tam zesłani, pracujący 
i czekający na złudny lepszy los, 
który nigdy nie przyszedł. Nade-
szła tylko śmierć. Jest to miejsce, 
w którym trudno przebywać i nie 
uronić  łzy. Pani przewodnik opo-
wiedziała  nam  historię  miłości 
dwojga  ludzi,  którzy  poznali  się  
w obozie. Oboje po kryjomu opu-
ścili  obóz,  jednak  okoliczności 
wojny  spowodowały,  że  musieli 
sie  rozdzielić.  Po  wojnie  otrzy-
mali  błędne  informacje  o  śmier-
ci  drugiego,  dlatego  też  założyli 
rodziny.  Jednak  los  sprawił,  że 
po  kilkudziesięciu  latach  znów  
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usłyszeli  swój  głos.  Po  powro-
cie  do Krakowa udaliśmy  się  na 
mszę  świętą  do  Dominikanów  
a  następnie  wróciliśmy  do  miej-
sca noclegowego, gdzie wszyscy 
razem rozmawialiśmy o wydarze-
niach dnia oraz modliliśmy się.

Czwartek był dniem wspo-
mnień  o  papieżu  –  odwiedzili-
śmy  Wadowice.  Zwiedziliśmy 
dom Jana Pawła II oraz muzeum 
poświęcone  Jego  życiu.  Wado-
wice  to  miasto,  które  mnie  za-
chwyciło.  Czuć  tam  ogromną 
radość,  dobroć,  miłość,  wiarę, 
te  wszystkie  wartości,  które  dla 
Jana  Pawła  II  miały  ogromne 
znaczenie,  którymi  kierował  się  
w  życiu  i  w  relacjach  z  ludźmi. 
Miasto  to  jest  całkowicie  Jemu 
oddane.  Kiedy  opuszczaliśmy 
Wadowice  zabrzmiała  przepięk-
ną  pieśń  ,,Moje  miasto  Wado-
wice”.  Odkąd  pamiętam  pieśń 
ta  urzekała mnie  bardzo,  jednak 
kiedy  usłyszałam  ją  w  mieście, 
z którego pochodził nasz kocha-

ny  Ojciec  Święty  musiałam  się 
na  chwile  zatrzymać  by  móc  jej 
dokładnie  posłuchać.  Następnie 
przenieśliśmy  się  do  Łagiewnik, 
gdzie uczestniczyliśmy w Koron-
ce  do  Bożego  Miłosierdzia  oraz  
w mszy świętej.

Piątek był dniem powrotu. 
Rano udaliśmy się na zakupy do 
Galerii  Krakowskiej  a  później  na 
pociąg  do  Leszna.  Pragnęłam 
by  ta  droga  trwała  jak  najdłużej, 
ponieważ  wiedziałam,  że  czas 
rozstania  będzie  trudny.  Pobyt  
z wspaniałymi  ludźmi  jest czymś 
niezwykłym dlatego każdy z nas 
docenia  wartość  tego  wyjazdu 
i  z  pewnością  zapamięta  go  na 
długie  lata. W  imieniu Młodzieży 
Świętogórskiej  chciałabym  raz 
jeszcze  podziękować  naszemu 
opiekunowi,  księdzu  Pawłowi  za 
zorganizowanie  wyjazdu,  każdą 
rozmowę,  modlitwę  i  czas  spę-
dzony razem.

Papieskie Wadowice
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Ewa Jakubowska 

Na MaryjNyM Szlaku do GdańSka
Matko nasza najlepsza, Królowo Rodzin, Królowo Sierot, módl się za nami.

Już od pięciu jest tradycją, 
że  świętogórscy  parafianie  wraz 
z    ks.  proboszczem  Dariuszem 
Dąbrowskim, w sierpniu udają się 
na  Pielgrzymkę  Szlakiem  Sank-
tuariów  Maryjnych.  W  tym  roku 
trasa  pielgrzymki  wiodła  z  Wiel-
kopolski przez Kujawy na Pomo-
rze.  Główna  intencja  pielgrzym-
ki  to  umocnienie  wiary  i  miłości  
w rodzinie i odkrycie na nowo po-
wołania rodzinnego. Na pielgrzy-
mim szlaku znalazło się Sanktu-
arium Matki Bożej Pięknej Miłości  
w Bydgoszczy i Sanktuarium Mat-
ki    Bożej  Brzemiennej  w  Gdań-
sku-Matemblewie.  

W piątek (22.08) wczesnym 
rankiem (6.30) powierzyliśmy na-
szą pielgrzymkę Opatrzności Bo-
żej i wyruszyliśmy w oczekiwaną 
od  roku  podróż. Tradycyjnie,  jak 
każdego  dnia  pielgrzymki,  nasz 
pątniczy  szlak  rozpoczynaliśmy 
od modlitwy Godzinkami  ku  czci 
NMP. Pielgrzymka to swoiste re-
kolekcje  –  każdego  dnia Eucha-
rystia, Różaniec, Koronka do Mi-
łosierdzia Bożego i specjalnie na 
każdy dzień przygotowana konfe-
rencja ks. proboszcza. Te trzy dni 
są  dla  nas  duchowym  umocnie-
niem na dalsze życie a także ode-
rwaniem od  trosk życia codzien-
nego.  Już  ok.  (8.30)  dotarliśmy 
do Gniezna, pierwszej stolicy Pol-
ski, kolebki naszej państwowości, 
miejsca  koronacji  pierwszego 

króla Polski, Bolesława Chrobre-
go (1025 r.). Tu na Wzgórzu Le-
cha w  II  poł.  XIV w.,  na  ruinach 
osady    z VIII-IX w. powstała go-
tycka katedra, gdzie znajdują się 
relikwie św. Wojciecha – Patrona 
Polski.  Po  zwiedzeniu  Katedry  
i krótkiej modlitwie przed relikwia-
mi świętego biskupa udaliśmy się 
w dalszą podróż. 

Kolejnym  przystankiem 
była Bydgoszcz. Tam po wyjściu 
z  autokaru  nasze  kroki  skiero-
waliśmy  do  z  XV-wiecznej  kate-
dry  pw.  śś.  Marcina  i  Mikołaja. 
Ta  gotycka  świątynia  posiada 
barokowo-renesansowy  wystrój. 
Kościół  to  jednocześnie  Sanktu-
arium  Matki  Bożej  Pięknej  Miło-
ści, której obraz umieszczony jest 
w  głównym  ołtarzu  (1466  r.).  Tu  
o godz. 12.00 wraz z pielgrzyma-
mi z Niepokalanowa i Kampinosu 
uczestniczyliśmy  w  Eucharystii. 
Po mszy  św.,  na  stopniach  ołta-
rza,  tuż  przed  obliczem  Bydgo-
skiej Pani, wspólnie pomodliliśmy 
się i złożyliśmy u Jej Stop nasze 
własne i powierzone nam intencje 
bliskich. 

I  tak  w  promieniach  słoń-
ca,  pokropieni  sierpniowym 
deszczem,  pożegnaliśmy  stolicę 
Kujaw  udając  się  na  nocleg  do 
Straszyna. Mimo  zmęczenia  po-
dróżą, po kolacji niektórzy nabrali 
takiej siły, że nie straszny był dla 
nich pojedynek piłkarski – dorośli  
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kontra młodzież. W trakcie meczu 
obawialiśmy  się  o  naszą  opie-
kę  duszpasterską  na  dalsze  dni 
pielgrzymki, gdyż w drużynie do-
rosłych ks. proboszcz był najbar-
dziej aktywnym piłkarzem…

Następnego dnia po śnia-
daniu  wyruszyliśmy  do  Matem-
blewa,  do  Sanktuarium  Matki 
Bożej  Brzemiennej.  Tam,  tuż 
obok kościoła, w lesie, na wzgó-
rzu  znajduje  się  kapliczka  z  fi-

gurą  Matki  Bożej  Brzemiennej  
z XVIII w. (pierwotnie drewniana, 
wybudowana  przez  Cystersów  
z oliwskiego opactwa, a obecnie 
murowana  kapliczka  z  słynącą 
łaskami figurą Matki Bożej). We-
dług  przekazów  historycznych, 
jest  to miejsce ukazania się Ma-
temblewskiej  Pani  stolarzowi, 
który  wycieńczony  trudem  drogi 
(pokonał  w  mrozie  trasę  ok.  10 
km,  w  poszukiwaniu  lekarza  dla 
chorej  żony),  tracąc  siły  modlił 
się  i  błagał  o  pomoc  dla  siebie 
i  brzemiennej  żony.  Wówczas 
pojawiła  się  przed  nim  oświetlo-
na  niezwykłym  światłem  postać 
brzemiennej Niewiasty i oznajmi-
ła  mu,  że  ma  wracać  do  domu, 
bo  żona  już  urodziła  mu  syna  
i czuje się dobrze. Tak też uczynił, 
a kilka dni później całe zdarzenie 
opowiedział  cysterskim  opatom 
w  Oliwie.  Na  miejscu  zdarzenia 
zaczęli zbierać się wierni (były to 
głównie  kobiety,  które  nie mogły 
mieć dzieci  lub które spodziewa-
ły się potomstwa; a każda z nich 
zgodnie z panującym zwyczajem 
przynosiła ze sobą woreczek zie-
mi i tak powstał kopiec, na którym 
dziś stoi kapliczka). Jak w każdym 
sanktuarium,  tak  i  tu, modliliśmy 
się przed wizerunkiem Matki Bożej  
a także uczestniczyliśmy we mszy 
św. W  jej  trakcie,  pod  przewod-
nictwem Pani Felicyty Antkowiak, 
miało miejsce bardzo wzruszają-
ce dla nas wydarzenie. Wszystkie 
obecne w kościele mamy, klęcząc 
przed  matemblewskim  ołtarzem  
w  uroczystej modlitwie  błogosła-
wiły swoje dzieci. Myślę, że był to 

Matka Boża Matemblewska
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mam, ale także dla obecnych tam 
ojców i dzieci. Zapewne cudowne 
zdarzenie  sprzed  lat,  związane  
z  figurą  MB  Brzemiennej,  stało 
się  inspiracją  do  budowy w Ma-
temblewie Domu Samotnej Matki, 
prowadzonego przez Siostry Ka-
noniczki Ducha Świętego, a  tak-
że powstania w matemblewskich 
zabudowaniach  ,,OKNA ŻYCIA’’. 
W  zadumie  opuściliśmy  miejsce 
naszej  sobotniej  modlitwy,  aby 
udać  się  pod  opieką  przewod-
niczki na dalszy etap pielgrzymki 
–  do  Gdańska.  Tam  nawiedzili-
śmy kościół Mariacki (największą 
polską  świątynię  wzmiankowaną  
w  posadzce  Bazyliki  Św.  Piotra  
w  Watykanie);  a  co  wytrwal-
si  wspięli  się  na  wieżę  kościo-
ła  (ok.  78m)  po  420  stopniach, 
skąd podziwiali panoramę miasta 
i  Zatoki  Gdańskiej.  Byliśmy  też  

w Gdańsku – Oliwie, gdzie mieli-
śmy szczęście podziwiać w trak-
cie gry, najcenniejsze w Europie 
organy. Mimo zmęczenia wszyscy 
udaliśmy  się  na  wieczorny  spa-
cer  nad  morze,  aby  choć  przez 
chwilę  zażyć  jodowych  inhalacji. 
Tak zbliżał się ostatni dzień piel-
grzymki.

Rano, po mszy św. w  miej-
scowym  kościele,  opuściliśmy 
Straszyn i udaliśmy się do Gosty-
nia, zwiedzając po drodze zamek 
krzyżacki  w  Malborku.  Niestety 
przeskok  od  średniowiecza  do 
współczesności nie trwał zbyt wie-
le czasu i już  po kilku godzinach 
byliśmy w Gostyniu. Na parkingu 
przed  świętogórską  bazyliką  po-
żegnaliśmy  się  i  rozstaliśmy  się  
z nadzieją, że nie na długo, bo za 
rok zapewne będzie kolejna piel-
grzymka…

 P R E N U M E R ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować 

Świętogórską Różę Duchowną
napisz na adres Redakcji (Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń) 

i złóż dobrowolną ofiarę przekazem pocztowym  
lub dokonaj wpłaty na konto bankowe:

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

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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ks. Jacek Niesyto COr

E b o l a ,  P a ń s t w o  I s l a m s k I E ,  U k r a I n a . . .
                                         . . . z n a k i  c z a s u

W ostatnim czasie  do na-
szej  świadomości  dochodzi  co-
raz więcej  niepokojących wieści, 
które  raczej  nie  napawają  nas 
optymizmem. Te wiadomości naj-
częściej  dotyczą  bólu Człowieka 
– bólu związanego z cierpieniem 
ciała  –  ebola,  bólu  związanego 
z  ograniczeniem  a  nawet  zaka-
zywaniem  wyznawania  wiary 
–  Państwo  Islamskie  (PI),  bólu 
związanego z utratą niepodległo-
ści i ziemi – Ukraina. 
  Przy  tym  całym  dramacie 
dotyczącym tak naprawdę całego 
świata, warto się zastanowić,  co 
przez  te  znaki  czasu,  znaki  bar-
dzo  bolesne,  chce  nam  powie-
dzieć Bóg. Wszakże w piątej mo-
dlitwie Eucharystycznej czytamy: 
Niech wszystkie dzieci Kościoła 
umieją rozpoznawać znaki czasu 
i niech ofiarnie oddają się służbie 
Ewangelii. 
  Ebola  –  wiemy  dobrze 
jak  można  się  zainfekować,  ale 
też  wiadomą  rzeczą  jest  to  jak 
ważna  jest  higiena  osobista. 
Czy  Bóg  przez  tę  epidemię  coś 
do  nas  mówi?  Może  właśnie 
patrząc  na  „ebolę”  w  Europie, 
gdzie widzimy  jak  poprzez  odej-
ście  od  higieny  ducha,  od  higie-
ny  zasad,  doprowadziliśmy  do 
rozkładu  moralnego  i  nawet  je-
śli  słyszymy  nawoływanie,  aby 
wrócić do higieny ducha  i  zasad 
życia  w  odpowiedzialności  za  

drugiego  człowieka,  to  czekamy 
na jakąś „szczepionkę”, która aku-
rat w  kwestii moralnej  nie  „przy-
będzie  z  odsieczą”.  Coraz moc-
niej podnosi się krzyk o państwo, 
nawet nie świeckie, ale ateistycz-
ne,  a  bożkiem  ma  być  szeroko 
rozumiana  ekonomia,  która  ma 
rzekomo  wszystkiemu  zaradzić. 
Czy ateizm ma być ową  „szcze-
pionką” na rozkład moralny? Ra-
czej  nie.  Gdyż  wbrew  pozorom 
kolejne znaki czasu pokazują, że 
wartości materialne wcale nie są 
jakimkolwiek  gwarantem,  same 
w  sobie,  czegokolwiek.  Dopie-
ro  sztuka  wykorzystania  owych 
zasobów się  liczy. Aby dobrze  je 
spożytkować, muszą być obecne 
zasady  wspólnego  życia.  Wirus 
eboli  nam  to  uzmysławia,  gdyż 
do  zgodnego,  solidarnego,  bra-
terskiego  życia  jest  potrzebna 
właśnie  higiena  ducha  i  zasad 
życia.  Kiedy  stoimy  przed  tego 
rodzaju  epidemiami  zauważamy 
jak ograniczona jest demokracja. 
Przecież nikt nie podnosi krzyku, 
aby przegłosować, że wirus eboli, 
który atakuje i sprawia wiele bólu 
i  cierpienia  Człowiekowi,  spra-
wia,  że  ten  Człowiek  jest  tylko 
„zdrowy inaczej”. Rozumu nie da 
się  oszukać,  lecz  ile  podobnych 
absurdów  już  zostało  demokra-
tycznie  ustalonych?  Demokracja 
jest  cenna,  ale  też,  musimy  pa-
miętać,  że  nie  wszystko  można  
przegłosować, bo zaczniemy gnić 
od środka.
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Maryjo uzdrowienie Cho-
rych – módl się za nami
  Państwo Islamskie  (PI)  – 
Aby  zasady  życia  społecznego 
i  międzynarodowego  spełniały 
swoją  rolę,  powinny  być  prze-
strzegane przez  każdą  ze  stron. 
Państwo  Islamskie,  tak  napraw-
dę, od wielu dziesiątków lat funk-
cjonuje na terenie Europy, siłą tej 
wspólnoty jest to, że my zaślepie-
ni  wygodami  jakie  wypracowa-
liśmy,  nawet  nie  zauważyliśmy, 
albo  nie  chcieliśmy  zauważyć, 
że  obok  nas  rośnie  potęga  reli-
gijna  i  państwowa,  która  wcale 
nie chce demokracji,  ale chętnie  
z niej korzysta; która nie jest tole-
rancyjna, ale chętnie z  tolerancji 
korzysta.  Owo  państwo,  chętnie 
buduje  swe  świątynie,  ale  samo 
budować innych nie pozwala. My 
zaczęliśmy,  poprzez  obniżanie 
moralności,  coraz  bardziej  słab-
nąć duchowo, oni coraz bardziej 
duchowo  rośli.  Europa  podcina-
ła  swe  chrześcijańskie  korzenie 
w  imię  demokracji  i  tolerancji,  
a Państwo Islamskie widząc nasz 
coraz większy marazm i brak du-
cha przeszło do ofensywy. 

Czy ten znak czasu obudzi 
naszą tożsamość chrześcijańską  
i spowoduje, że poważniej będzie-
my do niej podchodzić, bo akurat 
w tej walce nie liczy się siła oręża, 
ale hart ducha. Warto zauważyć, 
że członkowie PI dobrze wiedzą, 
że hart ducha jest mocniejszy od 
oręża, dlatego dają wybór chrze-
ścijanom  –  Chrystus  albo  życie. 
Nikogo,  kto  się opowie  za Chry-
stusem  nie  oszczędzają.  Nato-
miast jeśli dla kogoś ziemska rze-

czywistość  jest  cenniejsza  to  go 
zostawiają, bo i tak zginie prędzej 
czy później,  a może  jeszcze za-
cznie zabijać chrześcijan.

Odważnych natomiast, się 
zabija. Ale w historii  tak było za-
wsze.  Oby  ten  znak  czasu  tym 
bardziej,  skłonił  nas  do  odważ-
niejszego wyznawania wiary, naj-
pierw tu na naszym podwórku, bo 
to  jest  swego  rodzaju  „trening”, 
przed,  kto  wie,  może  męczeń-
stwem.  Bo  przecież  widzimy  ile 
trzeba  odwagi,  aby  stanąć  po 
stronie  życia  od  chwili  poczęcia, 
aż po naturalną śmierć. 

Oburzamy  się  na  człon-
ków  PI,  że  zabijają  niewinnych  
i  bezbronnych,  ale  nasze demo-
kratyczne  posunięcia  robią  do-
kładnie to samo, tylko w „białych 
rękawiczkach”  i  wielce  udajemy, 
że  w  celach  humanitarnych,  ni-
czym  biały  konwój  humanitarny 
na Ukrainę.

Ten  znak  czasu  jeszcze 
bardziej  powinien  nam  uświa-
damiać,  że  hart  ducha,  miłość  
i poświęcenie to są cechy, o które 
należy zabiegać.

Święci Męczennicy – mó-
dlcie się za nami 
  Ukraina  –  kolejny  znak 
czasu,  znak  czasu,  który  zata-
cza pewne  koło  upomnień Boga  
o  swoje miejsce w naszych  ser-
cach,  w  naszych  państwach,  
w polityce, ekonomii  itp.  itd. My-
śmy Boga wyrzucili, zepchnęli do 
marginesu życia. A  kiedy demo-
kratycznie rzuca się Boga z piede-
stału, to na ten piedestał, wchodzi 
wszystko to, co niszczy Człowieka  



- 40 -

     Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary  
i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; 
niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, 

niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

i człowieczeństwo: demoralizacja, 
rozwiązłość, przemoc, kłamstwo, 
egoizm,  gniew,  zachłanność  itd.  
A  najgorsze,  że  niektóre  z  tych 
bożków stają się w jakimś zakre-
sie  demokratycznie  zalegalizo-
wane. 
  Każde  poddanie  się  sła-
bości  i  zaprzestanie walki  z  nią, 
prowadzi  do  osłabienia  ducha  
i osłabienia wiary. Coraz mocniej 
wchodzi w  nasze  życie wygoda, 
również  duchowa,  a  ona  pocią-
ga nasze  rozleniwienie w podej-
mowaniu jakiejkolwiek pracy nad 
sobą  i  stajemy się marionetkami 
a  nie  osobami  wolnymi.  A  kie-
dy  człowiek  staje  się  bezwolną 
marionetką,  to  dlaczego  go  nie 
podporządkować,  czy  to w  kwe-
stii ideologiczno-religijnej, czy też 
chorym  ambicjom  jakiegoś  tyra-
na.

Ukraina,  jako  znak  cza-
su,  uczy  nas,  że  nawet  jeśli  
w  piaskownicy wszyscy w miarę 
ładnie  się  bawią  to  jednak  za-
wsze  trzeba  być  gotowym,  że 
przyjdzie  łobuz w owczej  skórze 
i  zechce  burzyć  dany  porządek. 
Trzeba być zawsze gotowym, bo 
nie znamy dnia ani godziny, kie-
dy złodziej przyjdzie. Wydaje się, 
że  za  bardzo  uwierzyliśmy,  że 
demokracja to szczyt. Jednocze-
śnie widzimy, że demokratycznie 

pokoju nie przegłosujemy (bo ło-
buz ma zupełnie inne pojęcie po-
koju), a widząc nasze osłabienie 
duchowe, moralne,  patriotyczne,  
a nade wszystko solidarnościowe, 
po prostu się śmieje i robi swoje, 
to,  co  lubi  najbardziej  –  zabija, 
grabi i niszczy. 
  Czy  te  znaki  czegoś  nas 
nauczą? Każdego z nas, z osob-
na?
  Maryjo Królowo pokoju – 
módl się za nami. 
  Bóg  upomina  się  o  swoje 
Stworzenie,  które  zostało  powo-
łane aby było szczęśliwe. Mamy 
czynić sobie ziemię poddaną, ale 
Bóg pokazuje nam, że są bardzo 
ważne Boże nakazy, a każde ich 
złamanie pociąga za sobą konse-
kwencje.  Zakazany  owoc  –  wy-
gnanie  z  raju;  bałwochwalstwo 
i  nieposłuszeństwo  Bogu,  jak  
u Saula – utratę Bożego Błogosła-
wieństwa; oddalanie się od Boga 
– wielokrotna utrata niepodległo-
ści Narodu Wybranego.
  Niech wszystkie dzieci Ko-
ścioła umieją rozpoznawać znaki 
czasu i niech ofiarnie oddają się 
służbie Ewangelii.
  Zawsze  jest  czas  na  na-
wrócenie, a znaki czasu mają nas 
do niego skłaniać.
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Matka Różańca Świętego
ks. Jacek Niesyto COr

  Zaczyna  się  kolejny  mie-
siąc październik i znów chwycimy 
za różańce, aby modlitwą różań-
cową wypełnić jesienny czas.
  Jednakże, modlitwa ta, nie 
należy wcale do najłatwiejszych, 
choć do jej odmawiania nie trze-
ba znać na pamięć wielu tekstów, 
bo  przecież  wystarczą  te,  które 
raczej  znamy.  Jednak w  tej mo-
dlitwie nie chodzi  tylko o kolejne 
10-tki różańca, ale o coś więcej. 
  W  tej  modlitwie  chodzi  
o  niesamowity  szacunek  do  ca-
łego  Bożego  Dzieła.  To  właśnie 
w  niej  bardzo  mocno  widać  jak 
w  teraźniejszości,  w  której  od-
mawiamy  poszczególne  części 
różańca,  zbiega  się  przeszłość  
i przyszłość. Przeszłość na zasa-
dzie  wspominania  tego  wszyst-
kiego  co  Bóg  uczynił  dla  czło-
wieka  i  jego  człowieczeństwa,  
a przyszłość na zasadzie obietni-
cy zbawienia każdego z nas, o co 
przecież  prosimy  po  każdej  10-
tce  różańca  świętego.  Lecz  wi-
dzimy,  że  to wszystko dzieje  się  
w  momencie  kiedy  wymawia-
my  poszczególne  Ojcze nasz…  
i   Zdrowaś Mario…. Dlatego  też 
ta modlitwa, w sposób tak szcze-
gólny pozwala nam niejako prze-
kraczać teraźniejszość, a poprzez 
głęboką  kontemplację,  dotykać 
przeszłości i niejako widzieć prze-
strzeń  raju  jako  życia z Bogiem  
i w Bogu.

  To właśnie  ta modlitwa kie-
dy  staramy  się  ją  przeżywać  nie 
tylko ustami ale i sercem, sprawia, 
że porządkuje się nasze chaotycz-
ne  życie,  że  prawdziwie  zaczy-
namy  się  zastanawiać  nad  mocą 
samego Boga. Z  jednej  strony wi-
dzimy  sznurek  nawleczony  korali-
kami  i  nasze  przesuwanie  owych 
koralików  ze  słowami  modlitw,  
a z drugiej ogromne cuda, nie tylko 
związane  z  uzdrowieniami  fizycz-
nymi,  ale  nade wszystko  z  uzdro-
wieniami  wewnętrznymi.  Dlatego 
właśnie,  ta modlitwa  jest wspania-
łym,  ważnym  elementem  porząd-
kującym,  wprowadzającym  nas  
w  poczucie  wdzięczności  Bogu 
za  cud  Stworzenia,  Zbawienia  
i  naszego  uzdrowienia,  które  pro-
wadzi  do  głębokiej  przemiany  
i  woli  zaczęcia  życia  niejako  od 
nowa,  na  fundamencie,  bożych 
praw i obietnic. 
  Słowem,  odmawianie  mo-
dlitwy  różańcowej  ma  nas  pchać 
do wypłynięcia na głębię,  czyli  do 
kontemplacji  Boga  jako  tajemnicy. 
Boga, który pragnie abyśmy Go po-
znawali, tak jak Jezus zechce nam 
objawić. To odkrywanie Boga dzieje 
się wtedy przy boku Maryi. Zarazem 
doświadczamy czegoś niesamowi-
tego, że ja naprawdę nie jestem sam 
ze swoimi  trudnościami, bolączka-
mi, ale że Bóg jest obecny w moim 
cierpieniu, moim błaganiu, w mojej  
samotności  i On  jest  naprawdę  tu 
i  teraz,  a  co  za  tym  idzie  jest ZA-
WSZE. 
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  To  wypłynięcie  na  głębię, 
wiąże się również z tym, że zde-
cydowanie  doświadczamy,  że 
nie  jesteśmy  samowystarczalni, 
ale w wolności  zależni od Boga, 
a nasz bunt tylko pogłębia nasza 
frustrację,  natomiast  zwrócenie 
się  do  Boga  sprawia,  że  nasza 
wolność,  jest  zawsze wolnością,  
a  „zależność” od Boga nie ogra-
nicza  jej,  lecz  przeciwnie  spra-
wia, że jeszcze bardziej wolności 
doświadczamy.  Doświadczamy 
jej  w  ogromnej  możliwości  nie-

sienia  dobra  poprzez  modlitwę  
i odważne czyny.
  Powierzenie się Bogu daje 
nieograniczone możliwości stawa-
nia się wolnym człowiekiem i do-
brego korzystania z tej wolności.  
A  ta  wspaniała  wolność,  zaczy-
na się od prostego sięgnięcia po 
sznur z koralikami i świadomego 
wchodzenia  w  poszczególne  ta-
jemnice  różańcowe, a mamy  ich 
do rozważania aż 20…
  Matko Różańca świętego 
– módl się za nami.
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Gemma  Galgani,  piękna 
czarnowłosa  Włoszka  o  błękit-
nych  oczach,  której  bezsprzecz-
ną urodę można podziwiać na kil-
ku zachowanych z  jej życia foto-
grafiach, mogła wybrać dostatnie 
życie u boku jednego z bogatych 
młodzieńców,  którzy  starali  się  
o jej rękę. Jednak wyjątkowa była 
nie tylko powierzchowność Gem-
my, ale i jej charakter, osobowość 
oraz  ogromna  duchowa  wrażli-
wość,  które  zupełnie  inaczej  po-
kierowały jej życiem.
  Gemma  urodziła  się  12 
marca  1878  roku  w  Camigliano 
we  Włoszech,  choć  większość 
swego  życia  spędziła  w mieście 
o  nazwie  Lukka.  Dziewczynka 
dorastała  w  otoczeniu  rodzeń-
stwa  i  kochających  rodziców. 
Jej  najbliższą  osobą  była matka 
– pierwsza  i najważniejsza opie-
kunka  duchowa,  która wpoiła  jej 
wiedzę o Bogu i umiłowanie cnót, 
opowiedziała  jej  o  marności  ży-
cia  i  ofierze  złożonej  przez  Je-
zusa.  Gemma  szybko  nauczyła 
się  wszystkich  dziecięcych  mo-
dlitw  i  zapamiętała  nauki  matki 
z  pilnością  niezwykłą  u  kilkulet-
niego  dziecka,  równocześnie 
wykazując skłonność do  refleksji  
i spędzania czasu w samotności. 
Na  pewno bardzo  różniła  się  od 
swoich  rówieśników  –  nie  dbała  
o święte obrazki, z zapałem kolek-
cjonowane przez inne dzieci – za 
wyjątkiem  wizerunków  przedsta-

wiających  Jezusa  Ukrzyżowane-
go.  „Mamo – prosiła – opowiedz 
mi o Męce Pańskiej.”
  Gemma  straciła  matkę  
w wieku 7 lat. Gdy ta umierała na 
suchoty,  dziewczynka  usłysza-
ła w sercu głos, który spytał, czy 
odda  matkę.  „Tak”,  powiedziała, 
ale poprosiła, żeby wraz z matką 
zabrał i  ją. Głos jednak odmówił. 
Była to pierwsza rozmowa Gem-
my z Bogiem.
  Po śmierci żony, pan Gal-
gani, któremu zależało na kształ-
ceniu  dzieci,  oddał  córkę  do 
szkoły  prowadzonej  przez  Sio-
stry Świętej Zyty  (Guerra  Institu-
te).  Gemma,  pozbawiona  matki 
i  opiekunki  duchowej  w  jednej 
osobie,  promieniała  w  otoczeniu 
sióstr.  Nauczycielki  przepada-
ły za nią  i chwaliły  ją za religijne 
zaangażowanie.  W  wieku  9  lat 
Gemma wyprosiła u ojca ducho-
wego  i  spowiednika  Giovannie-
go Volpi  zgodę  na wcześniejsze 
przystąpienie  do  Pierwszej  Ko-
munii Świętej. Dziewczynka była 
tak  przejęta,  że  przygotowała 
sobie  pięć  duchowych  zobowią-
zań.  Chciała  przestrzegać  ich 
więcej, ale siostry, obawiając się 
o  jej wątłe zdrowie, zabroniły  jej. 
Gemma wielokrotnie  wracała  do 
wspomnienia  Pierwszej  Komu-
nii; jako dorosła osoba tak pisała  
o  tym  niezapomnianym  dniu: 
„Ten, kto przyjmuje Ciało Jezusa, 
będzie żył jego życiem. Zatem nie 
będę żyła sama, bo Jezus będzie 
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żyć we mnie. Mało  nie  umarłam  
z  tęsknoty,  by  móc  wymówić  te 
słowa: Jezus żyje we mnie.”
  Czytając życiorys Gemmy 
łatwo  wyobrazić  sobie  skromne 
dziewczątko,  które mówiło mało, 
w  obawie  przed  poddaniem  się, 
w  jej  mniemaniu,  złym  skłonno-
ściom,  które  mogłyby  obrazić 
Boga.  Jej  pierwotna  natura  była 
jednak  inna  –  optymistyczna, 
żywa,  a  nawet  porywcza,  która, 
dzięki narzuconemu sobie opano-
waniu, uwidaczniała się w szcze-

rości  i  prostolinijności.  Jej  „tak” 
było  zdecydowanym  „tak”,  „nie” 
oznaczało  „nie”. Ludzie przycho-
dzili  do  dorosłej  Gemmy  po  po-
radę, wierząc w jej trzeźwy osąd. 
Jej biograf wspomina, że przypo-
minała  lustro  odbijające  obrazy, 
ale żaden z nich nie zostawiał na 
niej plam.
  W  wieku  15  lat  Gemma 
zachorowała  i  na  trzy  miesiące  
musiała opuścić ukochaną szko-
łę. Po powrocie do domu posta-
nowiła poświęcić się rodzinie. Nie  
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unikając  codziennych  obowiąz-
ków,  znajdowała  czas  na modli-
twy,  doświadczając  silnych  im-
pulsów  Miłości  Bożej  i  żywego 
światła intelektualnego, które na-
zywała  Jasnym  Światłem.  Mimo 
słabego  zdrowia  odczuwała  co-
raz silniejsze pragnienie doświad-
czania  cierpienia  dla  Jezusa  – 
choćby w  najmniejszym  stopniu.  
W wieku 18 lat po raz pierwszy za-
częły  się  poważne  dolegliwości. 
Ból  stopy  przerodził  się  w  bole-
sną martwicę, którą lekarz zope-
rował  bez  znieczulenia.  Gemma 
zniosła  to  dzielnie,  mając  przed 
oczami  wielokroć  straszniejsze 
cierpienia Jezusa. W przyszłości 
również  odmawiała  znieczulenia 
w podobnych wypadkach.
  Po  śmierci  pana  Galgani 
przepadł majątek rodzinny. Gem-
ma  wyjechała  do  ciotki  w  Ca-
maiore,  i wówczas odezwało się 
skrzywienie  kręgosłupa.  Potem 
przyszło  zapalenie opon mózgo-
wych – Gemma straciła słuch, wy-
padły  jej włosy,  a  kończyny  były 
sparaliżowane.  Tak  doświadczo-
na, poddała się melancholii, a ta 
przerodziła się w kuszenie przez 
Szatana,  który  obiecywał  jej wy-
zdrowienie, w zamian za duszę.

Wizyta  sióstr  kamilianek 
niespodziewanie  natchnęła  ją 
nową nadzieją. Dziewczyna obie-
cała  sobie,  że  jeśli  wyzdrowieje, 
przyłączy się do nich, a myśl o tym 
stała się dla niej źródłem radości 
i miłego oczekiwania. Chociaż jej 
marzenie nie spełniło się  i Gem-
ma  nigdy  nie  została  zakonnicą 
ani tuż po szybkim wyzdrowieniu, 

zwanym  odtąd  cudownym,  ani 
później,  uprosiła  spowiednika, 
aby pozwolił jej przyjąć śluby czy-
stości, a następnie śluby dziewic-
twa.
  W wigilię Uroczystości Naj-
świętszego Serca Jezusa Gemma 
miała wizję ran Jezusa, a następ-
nie sama tych ran doświadczyła. 
Od tej pory co czwartek pojawiały 
się  u  niej  stygmaty,  towarzyszą-
ce  stanom  ekstazy.  Rany  krwa-
wiły do piątku wieczorem, potem 
zabliźniały  się. Pod wpływem  jej 
żarliwych  modlitw  pojawiało  się 
coraz  więcej  śladów  na  jej  ciele 
–  były  to  ślady  biczowania,  co-
raz  wyraźniejsze  i  straszniejsze. 
Gemma twierdziła jednak, że Je-
zus  w  swej  dobroci  pozwala  jej 
odczuć  jedynie muśnięcia  bicza. 
Podczas  ekstaz  Jezus  zdejmo-
wał koronę cierniową i nakładał ją 
Gemmie. Były to, według jej słów, 
„bolesne, ale szczęśliwe chwile.”
  Na  prośbę  swoich  spo-
wiedników, zaniepokojonych tymi 
niezwykłymi zjawiskami, Gemma 
modliła  się  o  zniknięcie  stygma-
tów,  poprosiła  jednak  o  zacho-
wanie odczucia bólu i jego zwięk-
szenie.
  Istotą ekstaz Gemmy była 
zdolność  głębokiego  współod-
czuwania  zarówno  bólu  Jezusa, 
jak  i  grzechów  ludzkich.  Oso-
by,  które  były  świadkami  ekstaz 
Gemmy,  twierdziły,  że  dziewczy-
na jest żywym wizerunkiem Męki 
Pańskiej. Gemma była zatem ży-
wym  przypomnieniem  wydarzeń 
sprzed  niemal  2000  lat.  Mimo 
młodego  wieku  rozumiała  sens 
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swoich próśb: „Jezu, spraw, bym 
cierpiała  z  Tobą;  nie  oszczędzaj 
mnie.  Ty  cierpisz,  niech  ja  też 
cierpię. Ty jesteś Mężem Boleści 
–  ja pragnę być dzieckiem bole-
ści.” Jej drugim, pośrednim celem 
było ofiarowanie  się Bogu w za-
mian za zbawienie dusz. Gemma 
miała w zwyczaju prosić o nawró-
cenie  konkretnych  osób, modląc 
się  o  zabranie  kilku  lat  jej  życia 
w  zamian  za  zbawienie  grzesz-
ników.  Bóg  wysłuchał  jej  próśb 
i  Gemma,  w  wieku  zaledwie  25 
lat, śmiertelnie zachorowała. Nie 
mogąc  przełknąć  ani  kęsa,  do-
stała wysokiej gorączki  i zaczęła 
wymiotować  jasną krwią. Dziew-
czyna zmarła w Wielką Sobotę 11 
kwietnia 1903 r.
  Ojciec Pio, 9 lat młodszy od 
Gemmy, nazywany jej duchowym 
bratem ze względu na podobień-
stwo objawień i przeżyć mistycz-
nych, których oboje doświadczali, 
otwarcie  podziwiał  Gemmę.  Do 
odwiedzających  go  pielgrzymów 
miał w zwyczaju mówić:  „Czemu 
przychodzicie  do mnie  po  łaski? 
Idźcie  do  Lukki,  bliżej  was,  bo 
tam macie swoją Gemmę, wielką 
świętą.”
  Jej przymioty zostały doce-
nione w rekordowym jak na owe 

czasy tempie. Mistyczka z Lukki, 
beatyfikowana w roku 1933 przez 
Piusa  XI,  została  kanonizowana 
przez Piusa XII w 1946 roku. Po 
43 latach od śmierci chwałą ołta-
rzy uhonorowano skromną Gem-
mę, której ufność, wiara  i miłość 
do Boga towarzyszyły całe życie, 
w chwilach i radości, i bólu przy-
jętego dobrowolnie,  by  choć  tro-
chę ulgi przynieść Jezusowi  i  lu-
dziom.

Patronka:  studentów,  farmaceu-
tów, spadochroniarzy, tych, którzy 
stracili rodziców, ludzi cierpiących 
na uszkodzenia kręgosłupa, bóle 
głowy, migreny, ludzi narażonych 
ma pokusy cielesne i tych, którzy 
poszukują czystości.

Święto: 11 kwietnia  lub 16 maja 
(dla Kongregacji Pasjonistów).

Korzystałam z książki pt. Blessed 
Gemma Galgani napisanej przez 
Ojca Amedeo, Corpus Dei, w tłu-
maczeniu na angielski przez Ojca 
Osmunda  Thorpe,  Corpus  Dei. 
Wydawnictwo Burnes, Oates, and 
Washbourne, London (1935).

SPOTKANIA GRUPY 
ORATORIUM DOROSŁYCH

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

Bł. jAn Henryk newmAn:                
cHrześcijAnin mieszkAniem        
DucHA świętego

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha 
Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, 

i że już nie należycie do samych siebie?  
        1 Kor 6, 19

 W  dzisiejszych  czasach 
nurty  charyzmatyczne  w  teologii  
i  praktyce  życia  chrześcijańskie-
go wydają się przybierać na zna-
czeniu,  tak w  codziennej  poboż-
ności wielu ludzi, jak i w wypełnia-
niu przez Kościół  zadania nowej 
ewangelizacji.  Niemniej  jednak, 
Duch  Święty  pozostaje  tą  naj-
bardziej  trudną  do  wyobrażenia 
sobie  i  zrozumienia Osobą Trój-
cy Świętej: niewidzialny, niedoty-
kalny i tajemniczy, dający się po-
znać jedynie poprzez swoje dary, 
udzielone  ludziom  charyzmaty 
i  owoce  obecności  w  kościele. 
Jak  jednak  przekonuje  Kardynał 
Newman, podobnie jak z Bogiem 
Ojcem i Synem Bożym, Jezusem 
Chrystusem,  także  i  z  Duchem 
Świętym  chrześcijanin  nie  tylko 
może, ale wręcz powinien nawią-
zać osobową relację.
  W  jednym  ze  swoich  ka-
zań  Błogosławiony  mówi,  że 
Duch  Święty  przychodzi  do  nas 
tak samo jak Chrystus – poprzez 
prawdziwe  i  osobowe nawiedze-
nie. Przenika On duszę, jak świa-
tło  przenika  budynek,  albo  jak 

słodki  zapach  perfum  przenika 
fałdy pięknej sukni: Duch Święty 
jest  w  nas,  a  my  w  Nim.  Łaska 
Boża według Jana Henryka New-
mana  to  nie  jakieś  bezosobowe 
przyzwyczajenie lub usposobienie 
człowieka, ale to osobowa relacja 
człowieka  z  Bogiem  –  osobowe 
zamieszkiwanie Ducha Świętego 
w człowieku, w  jego duszy  i cie-
le. Newman modli  się w  jednym 
ze swoich rozważań słowami: Ty  
w nieskończonej dobroci od po-
czątku wszedłeś do mojej duszy 
i objąłeś ją w posiadanie. Uczyni-
łeś ją Twoją świątynią. W niewy-
słowiony sposób przebywasz we 
mnie poprzez łaskę Twą, łącząc 
mnie z sobą i z całą wspólnotą 
aniołów i świętych. Więcej – jak 
niektórzy utrzymują, obecny je-
steś we mnie nie tylko Twoją ła-
ską, ale Twoją wieczną substan-
cją, tak jakbym, nie tracąc własnej 
indywidualności, był nawet w tym 
życiu w jakiś sposób wchłonięty 
przez Boga. Więcej – jest tak, jak-
byś wziął w posiadanie również 
ciało moje, ten ziemski, cielesny, 
nędzny przybytek – nawet ciało 
moje jest Twoją świątynią.
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  Tak więc, według Newma-
na Duch Święty jest czymś więcej 
niż  tylko  zewnętrznym  darem  – 
przemienia On osobę ludzką i wy-
nosi na wyżyny, dając jej miejsce, 
którego nie miała wcześniej. Oto 
dzięki Duchowi człowiek staje się 
uczestnikiem  Boskiej  natury,  sy-
nem Boga i nowym stworzeniem. 
Tę przemianę wywołaną obecno-
ścią Ducha Świętego w człowieku 
Newman  nazywa  „odrodzeniem” 
lub  też  „nowym  narodzeniem”. 
Choć Duch Święty nie czyni nas 
w  ten  sposób  bogami,  odciska 
w nas Boży obraz. I choć natura 
człowieka nie zostaje w ten spo-
sób zniszczona, nie należy on już 
do siebie – wszystko, co czynimy, 
nasza wiedza, dobre myśli, modli-
twy, chrzest  i wzrost w świętości 
pochodzą  od  Ducha  Świętego.  
W swej modlitwie Newman zwra-
ca się do Pocieszyciela następu-
jącymi słowami: Podobnie jak nie 
mogłyby żyć nasze ciała, gdyby 
słońce zgasło, tak nasze dusze 
żyć nie mogą, kiedy Ty jesteś da-
leko.
  Co ważne, choć  jak New-
man  pisze,  podstawowym  miej-
scem otrzymywania Ducha Świę-
tego przez człowieka jest chrzest, 
który  dokonuje  się  w  Kościele, 
Duch Boży może być także obec-
ny w  ludziach,  którzy nie należą 
do Kościoła.  Błogosławiony Kar-
dynał  nauczał,  że  Duch  Święty 
zamieszkuje  w  papieżu,  bisku-
pach,  księżach,  ludziach  świec-
kich,  mężczyznach  i  kobietach 
wszystkich  wyznań  chrześcijań-
skich,  jak  i  religii  niechrześcijań-

skich,  w  dziełach  przyrody  i  we 
wszystkich  formach  myśli  ludz-
kiej. Nikt bowiem nie może mieć 
kontroli  nad  Duchem  Świętym,  
a naszym zadaniem jest być nie-
ustannie otwartym na Jego obec-
ność, gdziekolwiek by On nie był.
  Jak  zatem  rozpoznać 
obecność Bożego Ducha we wnę-
trzu  osoby  ludzkiej?  Pierwszym 
objawem  tego,  że  Duch  Święty 
zamieszkuje w człowieku jest na-
wiązanie relacji pomiędzy wierzą-
cym, a Bogiem Ojcem. Newman 
zaznacza,  że  Duch  Święty  wy-
ciska  w  nas  obraz  Niebieskiego 
Ojca, który utraciliśmy, gdy nasz 
praojciec,  Adam  upadł  w  grze-
chu,  i  uzdalnia  nas  do  szukania 
obecności Bożej dzięki temu wła-
śnie  „instynktowi”  naszej  nowej 
natury.  Następnie,  Duch  Święty 
ustanawia także relację pomiędzy 
wierzącym,  a  Jezusem  Chrystu-
sem – Duch przychodzi, by uwiel-
bić Chrystusa i sprawić, by został 
On poznany przez chrześcijanina  
i by objawić to wszystko o Jezu-
sie  Chrystusie,  co  pozostawało 
ukryte podczas Jego ziemskiego 
życia.
  Obecność  Ducha  Święte-
go w człowieku ma także widocz-
ne skutki w nim samym. Jednym 
z zasadniczych skutków tej obec-
ności w życiu chrześcijanina, jest 
według błogosławionego, miłość. 
Mówi Newman, że kochamy, po-
nieważ  to  Duch  Święty  uczynił 
miłość  naszą  naturą:  Boże mój, 
Pocieszycielu, uznaję w Tobie 
Dawcę owego wielkiego daru, 
bez którego nie możemy być 
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zbawieni: nadprzyrodzonej miło-
ści. Człowiek jest z natury ślepy 
i nieczuły na wszystkie sprawy 
duchowe; jakże ma dosięgnąć 
nieba? Może tego dokonać tylko 
płomień łaski Twojej, który spala 
go po to, aby go odnowić i w ten 
sposób uczynić go zdolnym do 
cieszenia się tym, czego bez Cie-
bie nie umiałby nawet zapragnąć. 
Duch Święty jest Pocieszycielem, 
który  uzdalnia  człowieka  do  po-
dejmowania  wysiłku  i  ponosze-
nia  ofiary  z miłości  do Boga: To 
Ty, wszechmocny Pocieszycielu, 
byłeś zawsze i jesteś siłą, zapa-
łem i wytrwałością męczennika  
w samym ogniu jego mąk. Ty je-
steś stałością wyznawcy w jego 
długich, uciążliwych, upokarza-
jących trudach. Ty jesteś płomie-
niem, którym kaznodzieja, nie 
myśląc o sobie, zdobywa dusze 
w swojej pracy apostolskiej.
  Jak naucza Kardynał New-
man, inne ważne dary pochodzą-
ce  od  mieszkającego  w  sercu 
człowieka  Ducha  Świętego  to 
prawda,  radość,  jedność  i pokój. 
Zwłaszcza  bez  owego  pokoju, 
pochodzącego  od  Ducha  Świę-
tego,  człowiek  jest  niespokojny, 
myśli  o sobie, mówi pospiesznie 
i nie ma czasu dla  innych. Duch 
Boży  mieszkający  w  człowie-
ku  odpędza  zwątpienie,  smutek 
i  niecierpliwość,  zamieniając  je 
w  radość  z  Ewangelii,  nadzieję 
nieba, harmonię czystego serca, 
dając zwycięskie panowanie nad 
sobą, trzeźwe myślenie i zadowo-
lenie umysłu.

  Trzeba  także  wspomnieć, 
że według Jana Henryka Newma-
na Duch Święty, mieszkający we 
wnętrzu człowieka, może być źró-
dłem  jego  świętości.  Duch  Boży 
uzdalnia  chrześcijanina  do  prze-
zwyciężania  swoich  grzechów, 
spełniania dobrych uczynków i do 
trwania  w  posłuszeństwie  Bogu. 
Jak pisze Newman, Duch Święty 
zasiewa „ziarno świętości” w wie-
rzącym, a „odrodzenie” w Duchu 
Świętym  wyprowadza  duszę  na 
drogę  wiodącą  w  kierunku  nie-
ba, daje dobre myśli i pragnienia, 
oświeca,  oczyszcza  i  przynagla 
do szukania Boga. Niemniej  jed-
nak,  kardynał  Newman  podkre-
śla,  że  zamieszkiwanie  w  czło-
wieku Ducha Świętego nie usuwa 
skłonności do grzechu, a człowiek 
poprzez doświadczenie  „nowego 
narodzenia”, nie staje się automa-
tycznie doskonały. Tak rozumiana 
droga do świętości to nieustanny 
proces,  w  którym  chrześcijanin 
stopniowo pokonuje swój grzech 
i  inne  przeszkody  w  osiągnięciu 
upragnionej świętości.
  Jak  zatem  można  wy-
raźnie  dostrzec,  osoba  Ducha 
Świętego  zajmuje  bardzo  waż-
ne miejsce, tak w nauczaniu, jak  
i w osobistym życiu duchowym bł. 
Jana Henryka Newmana. Z pew-
nością  fakt  ten  upodabnia  także 
Newmana do św. Filipa Neri, du-
chowego ojca i wzoru, który New-
man pragnął naśladować w swo-
im  podążaniu  ku  niebu.  To  św. 
Filipa,  określanego  często  jako 
„stygmatyka  Ducha  Świętego”, 
błogosławiony  kardynał  nazywa 
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w swojej litanii, napisanej na jego 
cześć,  „naczyniem  Ducha  Świę-
tego”,  „męczennikiem  miłości”, 
„sercem płomiennym” i „światłem 
radości  świętej”.  My  zaś,  mając 
tak wspaniałe przykłady osób peł-
nych Ducha Bożego – św. Filipa 
i bł. Jana Henryka, prośmy za ich 

wstawiennictwem  Pocieszyciela, 
by i nam dał doświadczyć „nowe-
go  narodzenia”  i  prowadził  nas  
w naszych drogach ku świętości.
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Posyłam was

   
ks. Stanisław Gawlicki COr

Urodził się w Górnej Austrii 
w 1907 roku.  ,,W młodości –  jak 
go  opisywał  proboszcz  w  kroni-
ce parafialnej – nie  różnił  się od 
innych. Jednak w 1934 roku spo-
ważniał. W młodym  wieku  prze-
żył  burzliwy  okres,  miał  nawet 
nieślubną córkę. W końcu jednak 
się  ustatkował    i  wiódł  spokojne 
życie. Przeżyte w 1934  roku na-
wrócenie, dało mocny fundament 
jego  wierze  i  zmotywowało  go 
do  regularnego  czytania  Pisma 
Świętego. Zmienił się na tyle, że 
sąsiedzi krytykowali jego codzien-
ne  chodzenie  na  mszę  świętą, 
klękanie na polu i odmawianie ró-
żańca, i śpiewanie w czasie pracy 
pobożnych pieśni.
  W 1936 roku poślubił Fran-
ciszkę  –  również  pobożną  i  po-
dobnie patrzącą na życie. Po kilku 
latach mieli już trzy małe córecz-
ki.  Małżeństwo  było  szczęśliwe. 
,,Byliśmy  jednym z najszczęśliw-
szym  małżeństw w parafii – wielu 
ludzi nam zazdrościło – wspomi-
na  Franciszka.  Będąc  oddanym 
mężem, Franz okazał się również 
czułym ojcem i co było niezwykłe 
u  mężczyzn  jego  czasów,  czę-
sto  szedł  przez  miasto,  pchając 
przed  sobą wózek  z  dziewczyn-
kami.    Zwycięstwo  narodowego 
socjalizmu w Niemczech wstrzą-
snęło spokojnym życiem rodziny. 
W  1938  roku  Hitler  zaatakował 

Austrię, a Austriacy w referendum 
ten  stan  zaakceptowali,  w  swo-
jej  miejscowości,  jedynie  Franz, 
odmówił  –  mimo  wielkiej  biedy, 
przyjęcia  pieniędzy,  które  w  ra-
mach  programu  wspierającego 
rodziny, mógł otrzymać od rządu 
nazistowskiego. 

W  1940  roku  podjął  służ-
bę  wojskową.  To  doświadczenie 
wzbudziło  w  nim  jeszcze  więk-
sze  przerażenie  okropnościami 
nazizmu, na przykład stosowanie 
eutanazji wobec osób upośledzo-
nych.  Dlatego  złożył  publiczne 
oświadczenie, że nigdy więcej nie 
będzie służyć w wojsku. Decyzja 
ta  podzieliła  rodzinę  i  sąsiadów, 
bo wszyscy wiedzieli, że kara za 
takie wywrotowe myślenie, może 
być  jedna  –  śmierć.  Kapłani,  bi-
skupi  –  których  pytał  o  radę  – 
przypominali o jego obowiązkach 
wobec rodziny. Franz odpowiadał 
jednak, iż nie wierzy, że człowiek 
ma  prawo  obrażać  Boga  tylko 
dlatego, że ma żonę i dzieci. Inni 
wskazywali  na  obowiązki  wobec 
ojczyzny i posłuszeństwo legalnej 
władzy. Opinii całego środowiska, 
mógł  przeciwstawić  jedynie  głos 
własnego sumienia. A co z żoną? 
Ze względu na rodzinę, ona rów-
nież  przez  długi  czas  usiłowała 
odwieść męża  od  narażania  ży-
cia.  W  końcu,  w  1943  roku  po-
nownie  powołano go do  czynnej 

Bł. Franz Jägerstätter 
                         – męczennik sumienia
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służby  wojskowej.  Sumienie  nie 
pozwoliło mu na to. Pisał później 
„Czy my, chrześcijanie,  jesteśmy 
mądrzejsi od samego Chrystusa? 
Czy na prawdę ktoś sądzi, że ten 
ogromny rozlew krwi może ocalić 
chrześcijaństwo  europejskie  od 
klęski  lub dać mu nowy rozkwit? 
Czy nasz dobry Zbawiciel, wyru-
szył  ze  swymi  Apostołami  prze-
ciwko poganom, tak jak czynią to 
dziś niemieccy chrześcijanie?”

Idąc  za  przykładem  Je-
zusa,  Franz  wybrał  „drogę  do 
Jerozolimy”.  Na  dworcu  kolejo-
wym  nie  mógł  oderwać  się  od 
rodziny. Później w  liście do żony 
pisał  ,,Najukochańsza  żono, 
chcę  jeszcze  raz  podziękować 
z  całego  serca  za Twoją miłość, 
oddanie i ofiarność dla mnie i ro-
dziny. A  także  za  te ofiary,  które 
jeszcze będziesz musiała  złożyć 
ze względu na mnie”. Następne-
go  dnia  znalazł  się  w więzieniu.  

Bł. Franz Jägerstätter
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Podczas pięciomiesięcznego po-
bytu w więzieniu napisał do żony 
wiele  wzruszających  listów,  za-
wierających  jego  refleksje na  te-
mat polityki, Pisma Świętego, ale 
przede wszystkim pełnych miłości 
słów  do  żony  i  dzieci.  Zachęcał 
ich  aby  byli  ,,bohaterami  wiary”  
i  ,,lękali się bardziej Boga niż lu-
dzi”. Walczył także ze sobą, prosił 
Boga o znak. Mówił ,,także Chry-
stus modlił się na Górze Oliwnej, 
modlił się o to, by Ojciec niebieski 
oddalił  kielich  od  Jego  ust  –  ale 
nie  wolno  nam  zapomnieć  o  tej 
części Jego modlitwy: Panie, nie 
moja,  lecz Twoja wola  niech  się 
stanie”.  Koniec  nastąpił  nagle, 
po krótkim procesie – 9 sierpnia 
1943 roku. Miał 37 lat.
  Franciszka – 26 paździer-
nika 2007  roku – mając 94  lata, 
miała  szczęście  oglądać  chwa-
lebne  zakończenia  historii  życia 
swego męża. Ona sama, a także 
wszystkie cztery jego córki, przy-
były do Rzymu, aby uczestniczyć 
w  beatyfikacji  dokonanej  przez 
papieża  Benedykta  XVI.  Niosąc 
złoty  relikwiarz,  Franciszka  pła-
kała  i szeptała  ,,Teraz on należy 
do nas wszystkich”.

Św.  Jan  Paweł  II  mawiał, 
że  święci  są  po  to,  aby  zawsty-
dzać.  Świadectwo  Franza  Ja-
gersttatera  powinno  obudzić  
w nas niepokój. Był on bożym mę-
czennikiem  sumienia.  My  także  
w naszym społeczeństwie styka-
my się z licznymi kontrowersyjny-
mi kwestiami,  które musimy  roz-
strzygnąć we własnym sumieniu. 
Katechizm  Kościoła  Katolickiego 

poucza: ,,Obywatel jest zobowią-
zany w sumieniu do nieprzestrze-
gania zarządzeń władz cywilnych, 
gdy  przepisy  te  są  sprzeczne  
z wymaganiami  ładu moralnego, 
z  podstawowymi  prawami  osób  
i ze wskazaniami Ewangelii. Od-
mowa  posłuszeństwa  władzom 
cywilnym, gdy ich wymagania są 
sprzeczne z wymaganiami prawe-
go sumienia, znajduje swoje uza-
sadnienie w rozróżnieniu między 
służbą Bogu a służbą wspólnocie 
politycznej.  ,,Oddajcie  Cezarowi 
to co należy do Cezara, a Bogu, 
to co należy do Boga” (Mt 22;21). 
,,Trzeba  bardziej  słuchać  Boga 
niż ludzi” (Rz 5,29). KKK 2242
  Formowanie w sobie ,,pra-
wego  sumienia”  wymaga  mo-
dlitwy  i pracy nad sobą. Akt nie-
posłuszeństwa  obywatelskiego, 
nawet  wspierany  przez  Kościół, 
wymaga  odwagi.  Nasza  rzeczy-
wistość  również  domaga  się  od 
nas  zdecydowanej  postawy  wo-
bec  klauzuli  sumienia  lekarzy, 
nauczycieli, innych grup społecz-
nych,  które  domagają  się,  aby 
do  składania  ślubowań  urzędo-
wych  dołożyć  formuły  ,,Tak  mi 
dopomóż  Bóg”.  Prorocze  słowa 
Franza  Jagersttatera  poważnie 
budzą z letargu: ,,Słowa poucza-
ją, ale przykład osobisty ukazuje 
ich znaczenie…” Ludzie chcą wi-
dzieć chrześcijan, którzy zajmują 
stanowisko  w  sprawach  dzisiej-
szego świata, chrześcijan, którzy 
żyjąc wśród ciemności jednak są 
głęboko  przekonani,  że  istnieje 
jasność, którą daje Chrystus.
Jesteśmy więc posłani.
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Z dziesiątką na Jasną Górę
Weronika Ślotała

  W tym roku już po raz 80. 
odbyła się Poznańska Piesza Piel-
grzymka na Jasną Górę. Kilkana-
ście  grup  z  różnych  stron  Wiel-
kopolski  wyruszyło  na  początku 
lipca, aby piętnastego spotkać się  
u Tronu Matki na Jasnej Górze.
  Wśród  pielgrzymujących 
grup znajdowała się  także grupa 
dziesiąta  pod  przewodnictwem 
księdza  Pawła  Bogdanowicza, 
filipina ze Świętej Góry, która wy-
ruszyła  5  lipca  z  Opalenicy.  Po 
porannej Mszy Świętej,  pielgrzy-
mi  napełnieni  Najświętszym  Sa-
kramentem, pełni  radości  i wiary 
wyruszyli w swoją 11-dniową po-
dróż. Grupa 10. jest  jedną z naj-
liczniejszych  grup  Poznańskiej 
Pieszej Pielgrzymki. W  tym  roku 
z  Dziesiątką  wędrowało  4  księ-
ży  i 3 siostry zakonne. To osoby 
wielkiej  wiary,  o  ogromnym  ser-
cu, z dużym poczuciem humoru,  
a  także  nieustannym  duchem 
modlitwy. Pokazywali jak kroczyć 
za Jezusem, uczyli jak się modlić 
i dawali sobą świadectwo.
  Na szlaku pątniczym wszy-
scy pielgrzymi tworzą jedną wiel-
ką  rodzinę. Każdy wnosi  coś  od 
siebie,  tworząc  niepowtarzalną 
atmosferę.  Osoby  odpowiedzial-
ne  za  studio  prowadzą modlitwy  
i śpiew, drogówka i służby porząd-
kowe  dbają  o  bezpieczeństwo 
na  drodze,  a  służby  medyczne 
leczą  i  opatrują  rany. Wędrówka 
do Maryi to dla każdego osobiste 

przeżycie duchowe. Każdy niesie  
w  sercu  intencje  i modlitwy,  aby 
po 11 dniach pielgrzymowania za-
wierzyć wszystko Matce Bożej. 
  Tegoroczna  pielgrzymka 
była wyjątkowa i niezapomniana. 
Pielgrzymi wędrowali w  deszczu 
i burzy, w upale i wielkim słońcu. 
Zawsze  radośni  i  uśmiechnięci, 
swoją wędrówką dawali świadec-
two ludziom spotykanym na szla-
ku. 
  Czwartego dnia wędrówki, 
w Pępowie,  odbyła  się  prymicyj-
na Msza  Święta,  księdza  Pawła 
Ogrodnika,  wieloletniego  piel-
grzyma  grupy  10,  który  w  maju 
tego  roku  przyjął  święcenia  ka-
płańskie. Następnie tego samego 
dnia, by tradycji stało się zadość, 
każdy  kto  pierwszy  raz  spotykał 
się z Bogiem na pielgrzymim szla-
ku  został  uroczyście  ochrzczony 
wodą z jednego z mijanych przez 
grupę  stawów  i  otrzymał  piel-
grzymkowe imię. Imię, które zwią-
zane  było  z  pielgrzymowaniem, 
jak np. Ciężka Tuba, Powiewają-
ca flaga, Wyczekiwany Postój czy 
też Placek Drożdżowy. Natomiast 
ósmego,  dnia  pełni  energii  piel-
grzymi  rozegrali  mecz  piłki  noż-
nej. Odbyły się także zawody na 
najdalszy  rzut sandałem księdza 
przewodnika,  za  co  można  było 
wygrać pielgrzymkowy puchar.
  Podczas drogi pątnicy co-
dziennie  uczestniczyli  we  mszy 
świętej,  modlili  się,  śpiewali,  
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dzielili  swoimi  świadectwami  
i  poznawali  się  wzajemnie.  Nie 
brakowało  też  śmiechu,  bajek 
czytanych na dobranoc  i długich 
postojów  na  zregenerowanie  sił. 
A gdy nadszedł wyczekiwany 15 
lipca i cała grupa stanęła najpierw 
przed  biskupem,  a  następnie 
przed obrazem Matki Bożej, każ-
dy w chwili ciszy mógł zawierzyć 

Jasnogórskiej Pani swą intencję, 
z którą kroczył przez 11 dni. Nie 
brakowało wtedy  łez  i wzruszeń. 
Grupa 10 już tęskni i z niecierpli-
wością  czeka  na  spotkania  po-
pielgrzymkowe    i na kolejny  rok, 
kiedy  znów  wszyscy  wystartują 
przed Tron Matki Bożej! 

„Dziesiątka” - najbardziej radosną grupą pielgrzymki poznańskiej

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

www.jozefzeidler.eu

SPOTKANIA
DLA  DZIECI

w każdą sobotę o godz. 11.00
(Kawiarenka SAN FILIPPO)
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MĄDRZY NA UCZCIE ŻYCIA 

Trzeźwymi bądźcie

ks. Leszek Woźnica COr

Kazanie trzeźwościowe, wygłoszone w kościele 
pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
w Poznaniu 3 sierpnia 2014 r.

Drodzy Bracia i Siostry!
Świętujemy niedzielę, tu na 

Uczcie  Pana,  przy  stole  Eucha-
rystii,  tak  bogato  zastawionym. 
On tutaj daje nam swoją Prawdę  
i swoją Miłość – Siebie nam daje. 
Ucztę taką w sposób szczególny 
zapowiedział w czasie cudowne-
go  rozmnożenia  chleba,  o  któ-
rym opowiedziała nam dzisiejsza 
Ewangelia.  Szczęśliwi  jesteśmy, 
jako synowie i córki tej ziemi, jako 
mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy 
za  Nim  kroczymy,  że  karmi  nas 
do syta. W Psalmie śpiewaliśmy: 
„Otwierasz  rękę, karmisz nas do 
syta”. On tak nas karmi, abyśmy 
mieli  życie,  abyśmy  w  drodze 
nie  ustali,  a  gdy  zakończy  się 
doczesność,  abyśmy  odnaleźli 
życie wieczne  –  na Uczcie Zba-
wionych. Bo czyż nie poucza nas 
w  innym  miejscu:  „Kto  spożywa 
moje Ciało  i  pije moją Krew, ma 
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę  
w  dniu  ostatecznym  ?”.  Istotnie, 
jako synowie i córki tej ziemi, jako 
cieszący  się  życiem,  otrzymuje-
my od Niego nieustannie pokarm 
dający życie wieczne! I za to, w tą 
niedzielę,  pośrodku  lata,  szcze-
gólnie Go uwielbiamy i śpiewamy 
Mu pieśń chwały.

Ale  też  dzisiaj,  kiedy  jest 
już  trzeci  dzień  sierpnia,    kiedy 

wspominamy  70  rocznicę  wybu-
chu  Powstania  Warszawskiego, 
kiedy  też, w  tych dniach przypo-
minamy  sobie  rozpoczęcie  100 
lat  temu pierwszej wojny świato-
wej,  uświadamiamy  sobie,  że  to 
wszystko  co  tu  jest,  co  nas  ota-
cza, co posiadamy, o co też z mo-
zołem staramy się, że to wszystko 
to dary od Pana Boga, bo On jest 
Stwórcą nieba i ziemi, On wszyst-
ko uczynił  z  niczego,  i  nas  ludzi 
stworzył na swój obraz i na swoje 
podobieństwo,    i  dał  nam  życie, 
dał  nam,  abyśmy  ziemię  czynili 
sobie poddaną. Odwieczny Bóg, 
w  którego  wpatrują  się  Anioło-
wie,  na  czele  z  Przenajświętszą 
Dziewicą Maryją, będącym na tej 
łez  dolinie mnie  i  tobie,  daje  nie 
tylko  w  prezencie  to  wszystko, 
co tu jest, ale On nam daje zada-
nie troski o życie, troski nie tylko  
o  otaczającą  nas  rzeczywistość, 
ale również troski o nas samych, 
abyśmy żyli na miarę wielkiej god-
ności,  którą  nosi  każda  i  każdy  
z nas.

Uczta  życia,  to  wspania-
ła  uczta,  to  wielkie  szczęście, 
to  radość  i  bycie  tu  na  ziemi  
w taki sposób, aby z tej uczty naj-
lepiej  korzystać,  to  jest  właśnie 
to  zadanie,  to  jest  ten  obowią-
zek,  który  winniśmy  codziennie  
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podejmować, aby w ten sposób nie 
tylko  czynić  życie  coraz bardziej 
godnym,  ale,  by  nade  wszystko 
współpracować  z  Bogiem,  który 
nieustannie o  to wszystko, co  tu 
jest, troszczy się.

Tymi  słowy,  Bracie  i  Sio-
stro,  wprowadzam  Ciebie  i  sie-
bie,  w  myśl  naszego  kazania  
i  w  którym  chcemy  powiedzieć 
sobie, że nikomu z nas nie wolno 
niszczyć życia ani tego osobiste-
go, ani tego w rodzinie i gdziekol-
wiek. A  doświadczenie  pokazuje 
nam,  że  takie  niszczenie  dzieje 
się,  zwłaszcza,  gdy  ulegamy  pi-
jaństwu,  gdy  nadużywaniem  al-
koholu niszczymy siebie i  innych 
fizycznie oraz moralnie. Bo czyż 
w domu, w którym na pierwszym 
miejscu jest alkohol, czy jest tam 
spokojne życie,  czy  jest  tam do-
statek  tego  życia?  Tam,  gdzie 
alkohol  jest  na  pierwszym  miej-
scu,  tam zawsze  jest nędza ma-
terialna  i  moralna!  Szczególnym 
dramatem zaś  jest, gdy alkoholu 
w rodzinie nadużywa żona i mat-
ka. Przecież to żona i matka jest 
rodzicielką życia  i wszystko win-
na  czynić,  aby  życie  na  każdym 
odcinku  chronić  i  rozwijać. Żona 
i matka, to wychowawczyni, to bi-
jące,  jak mówił św. Jan Paweł II, 
serce  rodziny.  Po  23  latach mo-
jej  współpracy  z  uzależnionymi  
i współuzależnionymi zauważam, 
coraz więcej dzisiaj kobiet z pro-
blemem alkoholowym. Często są 
to kobiety dobrze sytuowane, któ-
rym  od zewnątrz niewiele braku-
je. A jednak jest ich coraz więcej. 
Dlaczego? Kobiety w porównaniu 

z mężczyznami uzależniają się od 
alkoholu trzy razy wcześniej i trzy 
razy trudniej z tego problemu wy-
dostają się. Wszyscy możemy za-
uważyć, w jak łatwy sposób i w ilu 
sytuacjach kobiety dzisiaj sięgają 
po alkohol. Jeśli nie wierzycie, to 
rozejrzyjcie się wokoło  i  zobacz-
cie. I dlatego proszę Was, Drogie 
Żony  i  Drogie Matki,  nie  igrajcie  
z ogniem. Naprawdę, Ty jako ser-
ce rodziny, nie możesz doprowa-
dzać do choroby tegoż serca. „Tak 
wiele od każdej z Was zależy w ży-
ciu człowieka i rodziny” wołał św. 
Jan Paweł II. Znamy przecież sta-
re powiedzenie: „Niedaleko pada 
jabłko  od  jabłoni”.  Tylu  młodych 
jest dzisiaj zagubionych, bowiem 
jego czy jej matka zagubiona jest  
w alkoholizmie albo w innych uza-
leżnieniach. A  ileż dzieci płaczą-
cych  i  tęskniących  za  powrotem 
mamy  do  domu,  która  odeszła  
z  powodu  alkoholizmu  do  meli-
ny,  albo  do  innego  mężczyzny? 
Pozwólcie,  Kochani,  że  zagram 
teraz i zaśpiewam piosenkę, któ-
ra  jest głosem cierpiących dzieci  
z powodu alkoholizmu ich matek:

W naszym domu, nie ma dziś mamy
My na nią codziennie czekamy
Cichutko stoimy pod oknem
Tak jak ptaki powróci na wiosnę.
 

Mieszkanie tak ładnie wysprzątamy
A tatuś wypierze firany
Ten dzień niech ci przypomina
Że była spokojna rodzina.
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Czy jeszcze nas będziesz kochała
Prześlij choć promyk nadziei
Czy wrócisz mamusiu do niedzieli.

Mamo nie zostawiaj nas samych
Nie chcemy być sierotami
Te krzyki, szarpanie za włosy
Mamusiu my nie pamiętamy.

Tak razem się dzielnie trzymamy
Sąsiedzi nie widzą zza ściany
I przykre to dla nas są dni
Mamusia po nocach się śni.

Mamo, mamusiu kochana
Iwonka, Piotruś i ja
Gorąco cię z tatusiem błagamy
Wróć do nas i przestań pić.

My wszystko tobie wybaczamy
Ty dla nas, my dla ciebie chcemy żyć
Niech powróci ciepło twoich dłoni
I otrze dziecięce łzy.
 
Mamo, mamusiu kochana
Ty wrócisz, wierzymy ci
Ukradkiem po cichu wejdź
Bo na noc otwarte są drzwi.

I przytul nas mocno, gorąco
Bo mama tak tylko potrafi
Ty naprawdę mamusiu wróciłaś
I po nocach nie będziesz nam się 
śnić.

Tyle  kobiet  już  wróciło, 
pracuję z nimi od lat, są już trzeź-
we, są znowu z  rodzinami, pięk-
nie  żyjące  żony  i  matki,  piękne 
babcie,  tyle  kobiet,  które  budują 
piękną  ucztę  życia.  One  wróciły 
poprzez  przyjście  do Ruchu AA, 
poprzez  przyjazdy  do  naszego 
Duszpasterstwa  Trzeźwości  na 
Świętej  Górze,  poprzez  swoje 
szczere  nawrócenie  do  Jezu-
sa,  który  nikogo  nie  przekreśla  
i  najbardziej  zagubionym  daje 
szansę  życia.  Może  wśród  Was 
są  tak  zagubione,  czy  tak  zagu-
bieni? Pamiętajmy, że otaczająca 
nas  sytuacja  nigdy  nie  jest  bez-
nadziejną, bo w dziejach naszych 
działa Bóg – Miłośnik Życia, i On 
do nowego, trzeźwego życia cią-
gle mnie uzdalnia  i ciągle zapra-
sza. Amen.

PIERWSZA SOBOTA MIESIąCA
godz. 18.30 – Różaniec wynagradzający  

                   Najświętszemu Sercu Maryi
            godz. 19.00 – Msza Święta

              i Procesja Maryjna
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Natalia Sobkowiak-Bolewska

Muzyka w liturgii                                                           
„Ileż łez wylałem słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty 
błogim śpiewem Twojego Kościoła. Głosy te brzmiały potężnie  
w moich uszach, do serca sączyła się Twoja prawda, a z niej 
wznosiło się i ogarniało mnie gorące uczucie pobożnego oddania, z oczu 
płynęły łzy, a były to łzy szczęścia”. (św. Augustyn)

Trudno dziś sobie wyobra-
zić liturgię bez muzyki. Śpiew jest 
nierozerwalnie  związany  z  Eu-
charystią  –  darem  miłości  Boga 
do  człowieka.  Z  teologicznego 
punktu widzenia msza święta jest 
tajemnicą  obecności  Chrystusa  
i za jej sprawą wierni mają udział 
w Paschalnym misterium. W mi-
sterium  chrześcijańskim  Eucha-
rystia ma bardzo szeroki wymiar, 
w  którym dzięki Słowu dokonuje 
się  przeistoczenie  chleba  i  wina 
w  Ciało  i  Krew  Chrystusa.  Po-
chwałę śpiewu kościelnego głosi 
zarówno  Pismo  Święte,  Ojcowie 
Kościoła  oraz  papieże,  którzy  
w  naszych  czasach,  począwszy 
od św. Piusa X, jasno określili słu-
żebną funkcję muzyki w liturgii.

W miejscu, gdzie człowiek 
spotyka  Boga,  jak  pisze  J.  Rat-
zinger – „słowo już nie wystarcza, 
a że człowiek sam, własnymi si-
łami nie może sprostać temu, co 
pragnie  wyrazić,  zaprasza  całe 
stworzenie,  aby wraz  z  nim  sta-
ło się śpiewem: Zbudź się, duszo 
moja,  zbudź,  harfo  i  cytro! Chcę 
obudzić  jutrzenkę.  Wśród  ludów 
będę chwalił Cię, Panie; zagram 
Ci  wśród  narodów,  bo  Twoja  ła-

skawość  sięga  niebios,  a  wier-
ność  Twoja  aż  po  chmury!”  (Ps 
57,9-11). 

Muzyka  i  śpiew  towarzy-
szą obrzędom liturgicznym od po-
czątku  istnienia  chrześcijaństwa. 
W  śpiewnie  sakralnym  bowiem 
upatrywano udziału w liturgii nie-
biańskiej. W tym sensie można by 
porównać  śpiew  do  pieśni  anio-
łów. Jego źródła sięgają śpiewów 
synagogalnych,  praktykowanych 
przez Żydów, dla których muzyka 
była  jednym  z  najważniejszych 
czynników  sprawowania  kultu. 
Pierwszymi formami śpiewu litur-
gicznego  były  niewątpliwie  psal-
my  i  hymny,  których  rozlicznie 
przykłady  można  odszukać  już  
w księgach Starego Testamentu. 
W  przekładzie  biblijnym  tak  opi-
sane  jest  to  zdarzenie:  „Wtedy 
Mojżesz  i  Izraelici  razem  z  nim 
śpiewali taką pieśń ku czci Pana” 
(Księga Wyjścia 14,31, oraz 15,1). 
Wyśpiewują oni pieśń chwały na 
cześć Jahwe, który ukazując po-
tęgę ratuje z niewoli swój lud i od-
tąd śpiewem dziękczynnym będą 
chwalić imię Boga. 



- 60 -
Szczególnym  świadec-

twem  obecności  śpiewu  w  księ-
gach  Starotestamentalnych  jest 
Księga Psalmów. Z powodu bra-
ku notacji muzycznej niemożliwa 
jest  ich dokładna    rekonstrukcja, 
lecz  zarówno  treść,  jak  i  liczne 
adnotacje wskazują na ogromne 
bogactwo  instrumentów  wtórują-
cych śpiewom Izraelitów. 

Psałterz pozostał też „mo-
dlitewnikiem  rodzącego  się  Ko-
ścioła”  (J.  Ratzinger).  Od Ostat-
niej  Wieczerzy,  w  czasie  której 
Jezus odśpiewał wraz  z Aposto-
łami  hymn,  psalmy  śpiewane na 
modlitwie w synagogach stały się 
modlitwą  z  Chrystusem,  „nową 
pieśnią”, w której Chrystus modli 
się  w  Duchu  Świętym  do  Ojca. 
Muzyka,  bowiem  ma  wypływać 
z serca i być zewnętrznym wyra-
zem  bogactwa  duchowego  czło-
wieka,  jego  miłości  do  Stwórcy. 
Św.  Paweł  wspomina  o  szcze-
gólnym  darze  Ducha  Świętego, 
jakim  jest  „dar  śpiewania  hym-
nów”, który ma służyć człowieko-
wi „ku zbudowaniu” (1Kor 14,26).  
W ten oto sposób śpiew staje się 
zewnętrznym znakiem, w którym 
przejawia  się  wiara,  uwielbienie  
i miłość Kościoła: Cantare aman-
tis est – jak mówi św. Augustyn.
   Liturgia  ziemska  stano-
wi  swoistą  ilustrację  liturgii  nie-
biańskiej, której centrum stanowi 
Chrystus Zmartwychwstały. Środ-
ki i znaki wyrazu liturgii znacznie 
wykraczają  poza  wymiar  czasu, 
a jej okazała forma przy pomocy 
elementów artystycznych oddzie-
la  przestrzeń  sacrum  od  profa-

num.  O  tym  także  wspominają 
autorzy  ewangelicznych  opisów: 
kazania na górze,  hymnu o mi-
łości  (1  Kor  13,1-13),  czy  pieśni  
o zmartwychwstaniu (Ef 5,14). 

Inne wzmianki o śpiewach, 
które  towarzyszyły  życiu  pierw-
szych  wyznawców  Chrystusa, 
znajdziemy,  m.in.,  w  liście  Św. 
Pawła do Kolosan: „(…) z wielką 
mądrością  nauczajcie  i  napomi-
najcie samych siebie przez psal-
my,  hymny,  pieśni  pełne  ducha, 
pod  wpływem  łaski  śpiewając 
Bogu  w  waszych  sercach”  (Kol 
3,16b).

Psalmy  mają  swoje  od-
zwierciedlenie w tradycji  i obrzę-
dach religii żydowskiej, natomiast 
śpiewanie  hymnów  stało  się  już 
konsekwencją nowej duchowości 
chrześcijańskiej.

Hymnodia  chrześcijańska 
powstaje już na przełomie III i IV 
wieku  w  ośrodku  mediolańskim, 
za  sprawą  św.  Ambrożego.  Bi-
skup Ambroży, (późnej obwołany 
ojcem zachodniej muzyki kościel-
nej), człowiek obdarzony wieloma 
talentami, zalecał śpiewanie hym-
nów  i  „psalmodii  responsorial-
nych” wszystkim swoim wiernym, 
dzieląc  ich  na  dwa  chóry,  bez 
względu  na  wiek  i  płeć.  To  wła-
śnie do hymnów ambrozjańskich 
odnoszą  się  fragmenty  Wyznań 
św. Augustyna – pierwszego wiel-
kiego twórcy filozofii chrześcijań-
skiej: „Niewiele jeszcze wówczas 
upłynęło czasu, odkąd kościół me-
diolański zaczął szukać pociechy 
i duchowego umocnienia w śpie-
waniu hymnów, w których wierni 



- 61 -
z wielką żarliwością zespalali gło-
sy i serca. (…) To właśnie w tym 
okresie  wprowadzono  zwyczaj, 
wzorem  kościołów  wschodnich, 
śpiewania  hymnów  i  psalmów, 
aby wśród ogólnego przygnębie-
nia wierny lud nie tracił ducha”.

Św.  Augustyn  w  swoim 
traktacie  De musica  podejmuje 
się  próby  objaśnienia  zjawiska 
muzyki za pomocą  języka filozo-
fii i wiary. Uważa bowiem, iż mu-
zyka opiera się na niezmiennych  
i wiecznych regułach matematycz-
nych.  Stąd  też  pochodzi  ogrom-
na siła oddziaływania muzyki na 
człowieka, na jego psychikę oraz 
moralne  postępowanie,  o  czym 
wspomina w swoich dziełach.

Czasy  Ojców  Kościoła 
–  wielkich  teologów  i  filozofów 
budujących  podwaliny  filozofii 
chrześcijańskiej,  to  jednocześnie 
czasy  sztuki  wczesnochrześci-
jańskiej. Średniowiecze to epoka 
panowania monodii wokalnej. To 
także epoka powszechnej kultury 
języka łacińskiego, który staje się 
uniwersalnym  językiem  teologii, 
nauki,  filozofii,  a  przede wszyst-
kim liturgii. 

Po przyjęciu przez Kościół 
rzymski  języka  łacińskiego do  li-
turgii, we wczesnym średniowie-
czu, śpiew liturgiczny został upo-
rządkowany  oraz  przyjęty  przez 
wszystkie  Kościoły  rytu  rzym-
skokatolickiego.  Skodyfikowanie 
śpiewów  chorałowych  nastąpiło 
za  pontyfikatu  papieża  Grzego-
rza Wielkiego (590-604) i od jego 
imienia  przyjęły  one nazwę  cho-
rału  gregoriańskiego.  Melodie 

chorałowe  były  komponowane 
według określonych reguł i praw, 
które określał niespotykany dotąd 
porządek  matematyczny.  Nato-
miast każda z tych skal, a ściślej 
mówiąc każda melodia, skompo-
nowana w danej  tonacji, charak-
teryzowała  się  indywidualnym 
kolorytem i swoistym oddziaływa-
niem na słuchaczy. To przeświad-
czenie o wpływie poszczególnych 
tonacji na dusze ludzkie było zna-
ne już w starożytności.

Niemal  wszyscy  Ojcowie 
Kościoła  w  czasach  średniowie-
cza musieli zmierzyć się z proble-
mami  jakie  wyniknęły  w  wyniku 
połączenia  muzyki  ze  zbiorową 
modlitwą (w formie śpiewów litur-
gicznych). Przejmowali oni z jed-
nej  strony  teorię  muzyczną  wy-
pracowaną poprzez wiele stuleci 
przez  Greków,  z  drugiej,  nato-
miast  hebrajską  tradycję  śpiewu 
synagogalnego.  Aby  śpiew  stał 
się  pomocniczym  narzędziem 
modlitwy,  trzeba    było  dokonać 
wyraźnego  podziału  muzyki  na 
muzykę pogańską (rozpowszech-
nioną  przed  nadejściem  chrze-
ścijaństwa)  oraz  muzykę  chrze-
ścijańską  będącą  narzędziem 
zbawienia.  Treść  religijna  miała 
zatem  nadawać  nową  wartość 
muzyce.  Klemens  Aleksandryj-
ski († ok. 212 roku) i inni Ojcowie 
Kościoła  przypisują  muzyce  te 
same właściwości, które kojarzy-
li  z nią  starożytni  pitagorejczycy. 
Wierzyli  bowiem, że muzyka ma 
nie  tylko „moc ustanowienia har-
monii  między  niezgodnymi  ele-
mentami wszechświata”, lecz, że 
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sam  wszechświat  opiera  się  na 
muzyce,  czyli  na  harmonii:  „Co 
więcej, ten czysty śpiew – ostoja 
wszechświata  i  harmonia  wszel-
kiego  stworzenia,  które  rozciąga 
się od centrum ku krańcowi  i od 
najdalszych granic ku centrum – 
uczynił to wszystko harmonią nie 
wedle zasad muzyki  trackiej  (…) 
lecz zgodnie z ojcowskim zamia-
rem Boga”.

W nowym świecie chrześci-
jańskim muzyka i śpiew sakralny 
wartościowane są przede wszyst-
kim  ze  względu  na  skuteczność 
edukacyjną,  czyli  jako  narzędzia 
do uwznioślenia religijnego. Edu-
kacyjną wartość muzyki zauważa 
także  św.  Jan  Chryzostom  (ok. 
350-407),  który  w  swojej Homilii  
o Psalmie XLI  twierdzi,  iż  sam 
Bóg nadał muzyce moc przemia-
ny człowieka: „Bóg zmieszał me-
lodię i proroctwo w taki sposób, iż 
wszyscy,  rozkoszując  się  modu-
lacją śpiewu, mogą z wielkim za-
pałem kierować ku niemu święte 
hymny.  Kojąca  duszę  siła,  która 
ma źródło w muzyce rozpościera 
się także na jej użycie poza religią 
(…) ponieważ dusza łatwiej znosi 
trudy  i  wysiłki,  słuchając melodii  
i śpiewu”.

Również  duchowość  św. 
Filipa  Neri  i  jego  poszukiwanie 
sposobów dotarcia do współcze-
snego  mu  człowieka  prowadziła 
od  przygotowania  specjalnych 
„ćwiczeń duchowych”, gdzie mu-
zyka była  istotną  częścią  formo-
wania  dojrzałego  chrześcijanina. 
Bardzo  ważnym  elementem  był 
śpiew hymnów, który był nie tylko 

przyjemnością,  ale  także  służył 
tworzeniu  wspólnoty.  Święty  Fi-
lip bardzo dbał o czystość muzy-
ki  liturgicznej,  która miała służyć 
słowu  (accompagnare il testo).  
W  pierwszej  zapisanej  Regule 
Kongregacji  Oratorium,  odnaj-
dziemy  wskazania  Filipa  doty-
czące roli muzyki – jej członkowie 
mają  „przez  śpiew  i muzykę  za-
chęcać się do rozważania rzeczy 
Boskich”.

Jeszcze  w  inny  sposób  
o śpiewie na chwałę i uwielbienie 
Boga, wspomina święta Hildegar-
da  z  Bingen  (1098-1179),  ksieni 
klasztoru w Bingen  nad Renem. 
Zgromadzenia  żeńskie,  bardzo 
często stawały się ośrodkami kul-
tury  w  całej  ówczesnej  Europie. 
Hildegarda  z  Bingen  twierdziła, 
że  „wszyscy  ci,  którzy  bez  nale-
żytego  powodu  zachowują  mil-
czenie w kościołach przywykłych 
do śpiewu na cześć Boga, nie za-
sługują na to, by słuchać w niebie 
cudownych symfonii aniołów wy-
śpiewujących chwałę Pana”.

Muzyka  stanowiła  zaled-
wie  część  dorobku  ksieni,  gdyż 
oprócz kompozytorskiego kunsz-
tu, mamy do czynienia z niezwy-
kle  utalentowaną  poetką,  teolo-
giem, lekarką, a nawet prorokinią, 
o  czym  świadczy  jej  przydomek 
„reńska Sybilla”. Jej kompozycje, 
które powstawały do własnej po-
ezji,  ukazywały  niezwykły  jak  na 
owe czasy, nowatorski styl, dale-
ko wykraczający poza emocjonal-
ną  powściągliwość  ówczesnych 
utworów, powstających w oparciu 
głównie o melodie gregoriańskie. 
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Śpiew  był  dla  ksieni  integralną 
częścią  liturgii,  gdyż  stanowił 
przykład harmonia coelestis, nie-
biańskiej pieśni chwały. 

Aby  jeszcze  lepiej  zro-
zumieć  znacznie,  jakie  nada-
je  Hildegarda  muzyce  w  liturgii, 
trzeba  wiedzieć  jak  wyglądała 
oprawa muzyczna nabożeństw w 
jej  klasztorach.  Informacje  takie 
znajdziemy choćby w  liście skie-
rowanym  do  Hildegardy  przez 
Texwindę – przełożoną klasztoru 
kanoniczek  w  Andernach:  „(…) 
Wasze  dziewice  stoją  w  koście-
le i śpiewają psalmy, włosy mają 
rozpuszczone, a za ozdobę służą 
im białe jedwabne szaty sięgają-
ce ziemi. Na głowach noszą zło-
te  korony  z  krzyżami  po  bokach  
i z tyłu, z przodu zaś koron pięknie 
wyryto postać Baranka. Ponadto 
na palcach noszą złote pierście-
nie”. 

Śpiew bowiem łączy czło-
wieka z aniołami, daje namiastkę 
raju, a także kieruje ku przyszło-
ści, w której zbawieni będą mogli 
wiecznie radować się w niebie. 
Ale jak słyszysz, wszystkie te za-
stępy wyśpiewują przedziwnymi 
głosami i z pomocą wszelkiego 
rodzaju instrumentów muzycz-
nych cuda, które Bóg czyni w bło-
gosławionych duszach i przez to 
wspaniale wysławiają Boga. (…) 
jak zaświadcza mój sługa Dawid, 
który miał wgląd w niebiańskie se-
krety: „Głosy radości i zbawienia 
w namiotach sprawiedliwych”.

Wiele  form  muzycznych 
od  momentu  ukształtowania 
się,  miało  szczególne  miejsce 

w  skarbcu  twórczości  religijnej 
kompozytorów na przełomie wie-
ków.  Za  sprawą  muzyki  mogły 
one  swobodnie  ewoluować  i  po-
przez swą  różnorodność znaleźć 
odzwierciedlenie w stylistycznych 
konwencjach  poszczególnych 
epok  historycznych.  Rozmaitość 
gatunków  muzycznych  znacznie 
wzbogaca  nasze  przeżywanie  li-
turgii.

Odziedziczyliśmy po przod-
kach  bogaty  repertuar  wokalnej 
muzyki  polifonicznej  oraz  psal-
mów  i hymnów, których korzenie 
sięgają pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa.

Muzyka jest tak ważna dla 
naszej  modlitwy  liturgicznej,  że 
Ogólne Wprowadzenie do Msza-
łu  Rzymskiego mówi  bardzo  do-
bitnie:  „ze  wszech  miar  należy 
dbać o to, by nie zabrakło śpiewu 
usługujących i ludu podczas mszy 
świętych”.

Nauki  Soboru  dotyczące 
miejsca  muzyki  w  liturgii,  często 
w  swych  wypowiedziach  przy-
pominał,  św.  Jan  Paweł  II:  „Mu-
zyczna  tradycja  całego  Kościoła 
stanowi  skarbiec  nieocenionej 
wartości, wyróżniający  się wśród 
innych  form  wyrazu  artystycz-
nego  szczególnie  tym,  że  śpiew 
kościelny,  jako  związany  ze  sło-
wami,  jest nieodzowną oraz inte-
gralną  częścią  uroczystej  liturgii. 
(…) Toteż muzyka  kościelna  bę-
dzie  tym wznioślejsza,  im  ściślej 
zespoli się z czynnością liturgicz-
ną,  czy  to  serdeczniej wyrażając 
modlitwę,  czy  przyczyniając  się 
do  jednomyślności,  czy wreszcie 
nadając uroczysty charakter świę-
tym obrzędom.” (KL 112).
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„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!” 
(Ps 95, 1-2)
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Odszedł do Domu Ojca 
Andrzej Gładysz  
– Konwiktor Świętogórski

ks. Zbigniew Starczewski COr

Dnia  10  września  2014  r.  
w 82 roku życia w Poznaniu, przy-
gotowany  na  to  spotkanie  z  Bo-
giem, odszedł do Domu Ojca nasz 
świętogórski  Konwiktor  i  wielki 
Czciciel  Świętogórskiej  Róży  Du-
chownej – śp. Andrzej Gładysz.

Życie  Andrzeja  Gładysza 
rozpoczęło się w szczęśliwej i głę-
boko  religijnej  rodzinie  Mariana 
i  Ludwiki  Gładyszów,  właścicie-
li  majątku  ziemskiego  w  Brzozie 
na  wielkopolskiej  ziemi  nieopodal 
Krotoszyna.  Urodził  się  22  wrze-

śnia  1932  r. Po ukończeniu  nauki 
w szkole podstawowej oraz po za-
kończeniu  II wojny  światowej  roz-
począł naukę w gostyńskim liceum 
poświęconemu  „Bogu  i  Ojczyźnie 
Odrodzonej”.  Założycielem,  dy-
rektorem  i  wychowawcą  tej  szko-
ły  był  wielki  społecznik,  patriota  
i  wybitny  pedagog  ks.  Franciszek 
Olejniczak, który hasłem i zarazem 
programem wychowawczym  usta-
nowił  natchnione  słowa  Ewangelii 
– „Omnes unum simus” – Wszyscy 
jedno jesteśmy. W takim to klimacie 
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wychowywał się i kształtował swój 
młodzieńczy  charakter  Andrzej, 
który  od  chwili  rozpoczęcia  nauki 
w Gostyńskim Liceum zamieszkał 
w  konwikcie  prowadzonym  przez 
księży Filipinów na Świętej Górze. 
Lata  formacji  –  duchowej  i  inte-
lektualnej,  w  czasie  przebywania  
w  Gostyniu  należały  do  szczęśli-
wego  i  owocnego  okresu  krysta-
lizowania  się  jego  osobowości  
i  właściwych  dojrzałych  postaw  
w podejmowaniu ostatecznych de-
cyzji życiowych.

Po  zdaniu  matury  w  1950 
r., rozpoczął studia z zakresu pra-
wa na Poznańskim Uniwersytecie, 
które  w  pełni  usatysfakcjonowały 
Andrzeja w realizacji planów życio-
wych,  jako  prawnika  odznaczają-
cego  się  kompetencją,  zaufaniem 
i wielkim zaangażowaniem w bez-
kompromisowość i prawość w całej 
działalności organu sądowniczego 
niezależnie  od  politycznych  wy-
mogów i nacisków. Jako notariusz  
w procesach poznańskiego czerw-
ca, a przede wszystkim jako Prezes 
Sądu Rejonowego (1990-98) w Po-
znaniu dał się poznać jako rzetelny 
i uczciwy obrońca praw człowieka. 
W całej przestrzeni życia p. Andrzej 
był wierny  idei,  która  była  progra-
mem  wychowawczym  gostyńskie-
go  liceum  „Omnes  unum  simus”. 
Sam  często  w  swoich  pismach  
i  listach  do  przyjaciół  odwoływał 
się do tego hasła wzywającego do 
budowania jedności, z której płynie 
siła  i moc do  życia,  tak  jednostek 
jak i społeczeństwa. 

Dla  pełnego  obrazu  życia 
śp.  Andrzeja  należy  dodać  jego 
zaangażowanie  w  rozwój  tężyzny 
fizycznej – sportowej. Był nie tylko 
fanem piłki nożnej, ale i aktywnym 

działaczem Polskiego Związku Pił-
ki  Nożnej,  szczególnie  wspierają-
cym młodzież piłkarską. Podkreślić 
należy  i  ten  fakt,  że  przez  ponad 
20  lat  pełnił  funkcję  honorowego 
prezesa  Poznańskiego  Bractwa 
Kurkowego, będąc jego współzało-
życielem troszczącym się o chlub-
ne tradycje Bractwa, wpisujące się  
w historię naszej Ojczyzny.

Obecność  na  uroczystości 
pogrzebowej  śp.  Andrzeja  Głady-
sza świętogórskich kapłanów była 
wyrazem wdzięczności  wobec  ro-
dziny zmarłego. Ojciec śp. Andrze-
ja, p. dr Marian Gładysz był bardzo 
oddanym, sumiennym rządcą ma-
jątku ziemskiego Kongregacji Świę-
togórskiej w Drzęczewie, a zmarły 
Andrzej  zawsze  był  gotów  służyć 
prawniczą  radą  i  pomocą  Kon-
gregacji  Oratorium  św.  Filipa Neri  
w  Gostyniu,  która  niejednokrotnie 
korzystała  z  jego  pomocy.  Msza 
św.  pogrzebowa  koncelebrowana 
pod  przewodnictwem  ks.  Marka 
Dudka COr – superiora świętogór-
skiego  oraz  homilia  pogrzebowa, 
którą  wygłosił  ks.  Zbigniew  Star-
czewski COr, prokurator Federacji 
Polskiej  Filipinów,  była  okazją  do 
ukazania  sylwetki  człowieka  pra-
wego  i  sprawiedliwego,  wielkiego 
formatu  patrioty  oraz  człowieka 
Kościoła  i  czciciela  świętogórskiej 
Matki,  którego  wspólnymi  modli-
twami (tak podczas Mszy św. w ko-
ściele św. Michała Archanioła    jak  
i na Junikowskim cmentarzu w Po-
znaniu)  licznie  zgromadzeni  przy-
jaciele, współpracownicy, sportow-
cy, przedstawiciele Bractwa Kurko-
wego, żegnali z wiarą i nadzieją na 
spotkanie  ze  śp.  Andrzejem  przy 
zmartwychwstaniu.
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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 

10-12.10
REKOLEKCJE DLA ALALON

ks. Leszek Woźnica COr
 

24-26.10
REKOLEKCJE DLA ŻYWEGO RóŻAńCA

ks. Jakub Przybylski COr
 

27-30.10
REKOLEKCJE DLA KAPŁANóW

Rekolekcje z bł. HenRykiem kaRD. newmanem
ks. dr Adam Adamski COr

 
07-09.11

REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH 
PT. Róża Dla naRzeczonycH

ks. Dariusz Dąbrowski COr
 

14-16.11
PARAFIALNE ZESPOŁY CARITAS

 
17-20.11

REKOLEKCJE KAPŁAńSKIE 
- ORGANIZOWANE PRZEZ KURIĘ METROPOLITALNą W POZNANIU

ks. bp Stanisław Napierała z Kalisza

24-27.11
REKOLEKCJE KAPŁAńSKIE 

- ORGANIZOWANE PRZEZ KURIĘ METROPOLITALNą W POZNANIU
ks. Leszek Wroniecki SAC z Warszawy

 
30.12-02.01

REKOLEKCJE DLA CZCICIELI MATKI BOŻEJ ŚWIĘTOGóRSKIEJ 
I ŚWIĘTEGO FILIPA
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SERNIK TRADYCYJNY

Spód – biszkopt z 4. Jaj lub ciastka „Petitki”

Ser
1 kg sera
4 żółtka
2 całe jaja
1 szkl. cukru
1 budyń waniliowy
½ szkl. oleju
2 szkl. mleka

Do zmielonego sera dodać resztę składników i zmiksować. 
Na końcu dodać ubite białka z ½ szkl. cukru i wymieszać oraz 
rodzynki i olejek cytrynowy. 
Wylać na upieczony biszkopt i piec w piekarniku w tem. 170 
st. C około 1 godzinę.

Przepis z klasztornej kuchni...

Grażyna Andrzejewska

SMACZNEGO!
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Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia 
się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom 
doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane  
w niebie wieczne mieszkanie...

Prefacja o zmarłych 

W listopadzie pamiętajmy o modlitwie za zmarłych!


