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Venite, venite in Bethlehem!
Rok Życia Konsekrowanego
Jubileusz 500-lecia urodzin św. Filipa Neri

Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej!
Gdy pasterze dowiedzieli się o narodzeniu Chrystusa, chcąc zobaczyć Zbawiciela,
pośpiesznie i z wielką radością udali się do Betlejem. Zostawiwszy swoje sprawy, poszli
by odkryć sprawy Boże.
Czas Bożego Narodzenia jest okazją, aby wraz z pasterzami udać się znów do
Betlejem, zostawić zwyczajne sprawy i odkryć to, co tam się zdarzyło ponad 2000 lat
temu. Pasterze idący pośpiesznie do Betlejem przypominają, że jeśli coś zasługuje na
pośpiech, to właśnie pragnienie spotkania z Chrystusem.
Idźmy więc pośpiesznie drogą pasterzy na spotkanie z Nowonarodzonym i – jak oni
– opowiadajmy wszystkim, co zostało objawione o tym Dziecięciu. Opowiadajmy
i nieśmy światu Bożą miłość i radość – podobnie jak to czynił narodzony przed pięciuset
laty św. Filip Neri, apostoł Rzymu i założyciel naszego Oratorium.
W imieniu Kongregacji Księży i Braci Filipinów Świętogórskich życzę, aby ten
święty czas Bożego Narodzenia był doświadczeniem Bożej miłości w naszych
sercach, Rodzinach, Wspólnotach i Parafiach, tak abyśmy napełnieni obecnością
Nowonarodzonego Zbawiciela w świetle wiary z radością i nadzieją przeżywali wszystkie
sprawy codziennego życia w Nowym Roku 2015.
			
Pójdźmy więc razem do Betlejem!
			
Szczęść Boże!
										
						
Superior 			
						
ks. Marek Dudek COr
Święta Góra, Boże Narodzenie A.D. 2014
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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
W klimacie pięknego świątecznego czasu oddajemy w Wasze ręce
kolejny numer Świętogórskiej Róży Duchownej. Pragniemy, aby artykuły
zamieszczone w naszym sanktuaryjnym piśmie stały się dla każdego z Was
okazją do nowego spojrzenia na prawdę o Betlejemskiej Nocy, jak również
na wydarzenia minionego czasu.
Nadchodzący rok będzie dla naszego sanktuarium rokiem
wyjątkowym. Będzie to bowiem czas, który pragniemy przeżywać pod
patronatem św. Filipa Neri, wspominając 500-lecie jego urodzin. Stąd
w tym oraz kolejnych numerach będziemy mieli okazję przeczytać m.in.
katechezy ks. Dariusza Dąbrowskiego COr o życiu i działalności naszego
świętego patrona i założyciela. Najbliższy rok będzie także czasem
szczególnym dla wszystkich zakonów i zgromadzeń z racji ogłoszonego
w Kościele Roku Życia Konsekrowanego.
W bieżącym numerze siostra Mieczysława Pyśkiewicz dzieli się
wspomnieniami z uroczystości jakie towarzyszyły zakończeniu Roku
Jubileuszowego 200-lecia urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego. Tekst ten
pomoże nam rozważyć najważniejsze momenty tego dnia, jak również
wzruszającą chwilę odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci matki
bł. Edmunda, pochowanej w podziemiach Bazyliki.
Przypomnimy sobie także radosny marsz świętych – Holy Wins,
zorganizowany po raz kolejny w przeddzień Uroczystości Wszystkich
Świętych w Gostyniu, oraz zaduszkowy koncert, który wpisał się na stałe
w panoramę świętogórskich wydarzeń. Zachęcamy również do zapoznania
się z kolejnymi poradami duchowymi, tym razem, ks. Jacek Niesyto COr,
nakreślił nam dlaczego Święta Narodzenia Pańskiego mają dla nas tak duże
znaczenie. Natomiast ks. Leon Praczyk COr przekazuje nam do rozważenia
tekst jednej ze swoich pięknych homilii.
W dziale autorytety kleryk Dawid daje nam okazję zapoznać się
z osobą bł. Pawła VI – papieża. Postacią wyjątkową w historii XX-wiecznego
Kościoła, ze względu na osobowość, działalność i wpływ jaki jego pontyfikat
wywarł na wygląd współczesnego Kościoła. Godny polecenia jest także
artykuł o filipińskiej radości w pismach bł. Kardynała J.H. Newmana.
Ks. Stanisław Gawlicki COr natomiast przybliża nam postać
bł. Laury Vicuna, nastoletniej chilijki, która dla współczesnego świata może
być przykładem wytrwałości w modlitwie o nawrócenie najbliższych osób,
nawet za cenę ofiarowania za nich własnego zdrowia i życia.
Dalej przeczytamy także o wyprawie do Libanu, śladami wielkich
świętych Bliskiego Wschodu – św. Charbela i św. Rafki, oraz kolejną relację
z trasy „uBogiej Drogi” – pielgrzymki szlakiem jakubowym do Gniezna.
Z kolei ks. Leszek Woźnica COr pisze o prawdziwości choroby
alkoholowej oraz zarysowuje problematykę wyjścia z niej. Na deser p. Anna
Dopierała zaprasza do przygotowania tradycyjnych pierogów z grzybami.
Drodzy czytelnicy, niech Dzieciątko Jezus, rozświetli mroki naszego
życia! Niech treści – jakże bogate i mądre, którymi dzielą się z nami piszący
w Róży – pomogą zrozumieć sens życia w światłości Bożej Dzieciny.

Od redakcji
		

ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym

Aktualności
ks. Robert Klemens COr

Tyk tyk, tyka zegar...
Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata wszystkie znaki
Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki
Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi
Zima, zima wchodźże szybciej, ogrzej się na parę chwil.
Kiedy za oknem robi się
szaro i ponuro a wiatr wdziera
się każdą okienną dziurą, siadam
w miękkim fotelu, owijam się
w ciepły koc i wspominam. Inspiracje do wspomnień mogą być
różne: czasem spotkanie kogoś
dawno nie widzianego, czasem
tęsknota do czegoś, czasem
wdzięczność komuś.
Gdy nadchodzą zimowe
wieczory a w kominku radośnie
pali się ogień myśli się o różnych
rzeczach. A kiedy to myślenie
związane jest z kończącym się
rokiem nieuchronnie prowadzi do
sprawozdań, bilansów i podsumowań. Jaki był ten rok? Co darował, co wziął? Czy mnie wyniósł
pod niebo, czy rzucił na dno?
Każdy musi rozliczyć się
sam i dokonać cezury zysków
i strat, ale mamy pewne punkty w
tym zestawieniu wspólne i ważne
dla wszystkich. Ważne wydarzenia, które wpływają na nasze życie, na życie świata.
Bez wątpienia wielkim
„znakiem” kończącego się roku
była kanonizacja Jana Pawła II
i Jana XXIII. Osobiście w uroczystościach rzymskich uczestniczyło z Gostynia kilkadziesiąt osób

ale przecież przed telewizorami
zasiadły miliony. I dla każdego
z tych, którzy przeżywali tę uroczystość, stała się ona okazją do
dziękczynienia za osobę Papieża
Polaka ale także za Jego wkład
w kształt współczesnego człowieka i świata. Duma, radość
i wdzięczność, to uczucia, które
przepełniały serca wierzących
Rodaków. Na dziwne i trudne
czasy, w których przyszło nam
żyć święty Papież Polak stał się
ponownie jasnym drogowskazem
i czytelnym znakiem konsekwentnej wiary, bezgranicznej ufności
i wielkiego zawierzenia. Cieszą
więc inicjatywy kontynuowane
albo podejmowane w imię Jana
Pawła II. Cieszy też kult, który
przejawia się w wielkim szacunku do papieskich relikwii i miejsc
związanych z życiem nowego
Świętego.
Kończący się rok był również dla wielu wierzących czasem
trwożnego spoglądania w stronę Ukrainy, na której toczyły się
i trwają nadal działania wojenne.
Solidaryzując się z protestującymi na kijowskim Majdanie wspominaliśmy nasze niepodległościowe dążenia i w różny sposób

Aktualności
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Zegar Adama Konarzewskiego

wspieraliśmy walczących o wejście do Unii Europejskiej Ukraińców. Prawdziwie humanitarna pomoc docierająca z różnych stron
świata pokazała siłę ludzkiej solidarności, a modlitwa zanoszona
razem z protestującymi dodawał
otuchy i umocnienia wszystkim.
Wielkim wezwaniem do
modlitewnego towarzyszenia
i trwania, był apel skierowany
do wszystkich ludzi dobrej woli
przez papieża Franciszka w imieniu prześladowanych chrześcijan
w Syrii i na Bliskim Wschodzie.
Choć wydawać by się mogło, że
XXI wiek będzie czasem wzajemnego szacunku w imię humanizacji człowieka, to jednak okazuje
się, że człowiek – może coraz lepiej wykształcony – wcale nie jest
mądrzejszy, a nastawiony fana-

Aktualności

tycznie staje się niebezpieczny i niezdolny do
jakiegokolwiek dialogu.
Bezwzględność i okrucieństwo, mimo społeczeństw stojących na
wysokim poziomie rozwoju, okazują się rządzącymi „wartościami”,
wobec których nawet
ludzkie życie nie stanowi wartości nadrzędnej.
Wspólna modlitwa za
Kościół prześladowany
złączyła bardzo wielu
odpowiedzialnych wyznawców różnych religii.
Jako Polacy
przeżyliśmy także, całkiem niedawno, wybory do władz lokalnych.
I chociaż można się przelicytowywać: kto, gdzie i w jakim procencie uzyskał większe poparcie, to
najlepszym sprawdzianem będą
najbliższe lata pracy nowych Samorządów, które najobiektywniej
ocenią skuteczność i prawdziwość wybranych ludzi.
Kiedy więc zima za oknem
i kończy się stary rok, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko
dziękując za to czym mogliśmy
się cieszyć, spoglądać z nadzieją
i ufnością w przyszłość, polecając
siebie, Ojczyznę i świat Boskiej
Opatrzności i wstawiennictwu
Świętego Jana Pawła II.
Życzę wszelkiego dobra
na zimę, wiosnę, lato i jesień – na
cały 2015 rok.

Z życia Sanktuarium - 7 Ewelina Mendyka

NIECH ŚWIĘTY ZWYCIĘŻA – ZAWSZE…
W tym roku już po raz trzeci, 31 listopada wyruszył spod
gostyńskiej Fary na Świętą Górę,
najciekawszy, najbardziej wzniosły, emocjonujący i barwny korowód świętych. To niebywałe
spotkanie setek ludzi poszukujących wartości stało się alternatywą dla maskarad odbywających
się wśród tysięcy migoczących
dyń, malowanych nietoperzy,
wilkołaków, wampirów, upiorów,
demonów, cukierków i psikusów.
W przeddzień najbardziej refleksyjnego święta gostynianie i ich
goście stanęli przed możliwością
odnalezienia sensu w obcowaniu
ze świętymi, we wspomnieniu ich
wiary i drogi do wieczności.
Dlatego właśnie marsz
złamał wszelkie bariery pomiędzy pokoleniami i stanami. Wśród
barwnego tłumu na maleńkich
nóżkach podążały dzieci trzymające za rączki dumnych dorosłych, z flagami powiewającymi na wietrze ulice przemierzała
młodzież, śpiewom wtórowały
babcie, a spod wąsów uśmiechali się ukradkiem dziadkowie.
Wśród radosnych twarzy nie zabrakło przebranych za aniołów
i świętych – nauczycieli i katechetów, przedszkolaków i harcerzy, gimnazjalistów i studentów,
polityków i księży, fotoreporterów i sióstr zakonnych. Wszystkich łączył jeden krzyż, jeden cel,

jedna wiara, jedna nadzieja i jedna
miłość… Wszyscy wpatrywali się
w sylwetki świętych... Spoglądali
na niesione z należytą czcią i majestatem relikwie świętego Jana
Pawła II, świętego Filipa Neri,
świętej Faustyny Kowalskiej, błogosławionej Karoliny Kózkówny,
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, świętego Stanisława
Kostki i świętego John’a Henry’ego Newmana. Wszyscy uczestniczyli w duchowej odnowie, włączali się w dźwięczne melodie
piosenek intonowanych przez
zespół i rytmiczne wezwania Litanii do Wszystkich Świętych. Nikt
niczego głośno nie rozważał, nikt
nie prowadził dyskusji, nikt nikogo nie prowokował… a wszyscy
w swoim sercu czuli niezwykłość
tego czasu.
Niezapomnianym chwilom
towarzyszyły wzruszenia machających do uczestników marszu
mieszkańców okolicznych domów, a wzniosłość chwili potęgowała całkowita cisza jesiennego wieczoru, delikatna mgiełka
otulająca miasto i blaski otaczających wiernych pochodni, niesionych przez dbających o bezpieczeństwo harcerzy. Chciałoby
się powiedzieć – Trwaj chwilo,
jesteś piękna… – bo wszystko
to ma sens, ma sens, ma sens…
I choć początkowo wydawało
się, że każdy krok zbliża barwny

Z życia Sanktuarium
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Święci opanowali Bazylikę Świętogórską
korowód do celu, to kres nie nastąpił wraz z pokonaniem drogi
do świętogórskiej bazyliki. Tam
rozpoczęła się prawdziwa uczta –
wieczerza Pańska – Msza święta, w czasie której wszyscy zasiedli przy wspólnym stole wraz
ze swymi świętymi patronami, ze
świętością w sercach, ze swą niezwykłą zwyczajnością, troskami
i radościami, z pokorą i niewinnością, zasiedli, by trwać…
W niczym niezmąconym
spokoju przeżywali najpiękniejsze
spotkanie. Starali się zrozumieć,
iż to, co ważne i wartościowe
nie kryje się ani w malowanych
pająkach, ani w powycinanych,
dyniowych lampionach, ale w Bożym miłosierdziu, Bożej bliskości,
w służbie drugiemu człowiekowi,
wreszcie – w świętości. Oddając
cześć relikwiom, obcowali z tymi,
którzy na wieki Boga oglądać
będą, a dzięki temu mogli zapa-

trzeć się w ich świadectwo i po
raz kolejny dokonać wyboru właściwej drogi, opowiedzieć się po
właściwej stronie, na nowo pojąć
i pokochać.
Wieczór zakończył się adoracją, zjednoczeniem w Chrystusie - by posłużyć się zasłyszaną
w kuluarach z ust jednego ze studentów metaforą - najwspanialszą imprezą w mieście, duchową
ucztą.
Każdy moment tego jesiennego popołudnia zdawał się być
ogromnym sukcesem wszystkich,
pracujących pod przewodnictwem charyzmatycznego księdza
Pawła Bogdanowicza, organizatorów, którym zawdzięczamy to,
że ŚWIĘTY ZWYCIĘŻYŁ – NAPRAWDĘ. NIECH WIĘC ZWYCIĘŻA – ZAWSZE.

Z życia Sanktuarium
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Zakończenie Roku
Bł. Edmunda Bojanowskiego
w Gostyniu na Świętej Górze
Dnia 15 listopada 2014 r. –
w sobotnie przedpołudnie – plac
przed dworkiem w Grabonogu, wypełnił się liczną rzeszą sióstr służebniczek i ludzi świeckich, w tym
dzieci i młodzieży. Razem było to
ok. 1100 osób. Zgromadzeni przybyli z różnych stron Polski by uroczyście zamknąć Rok Jubileuszowy 200-lecia Urodzin bł. Edmunda
Bojanowskiego. Zanim stamtąd
na Świętą Górę wyruszyła procesja, do wszystkich zgromadzonych
przemówiła Matka Rafała Kisiel –
przełożona generalna sióstr służebniczek wielkopolskich. W krótkim przemówieniu zaznaczyła, że
zgromadziła nas w tym miejscu
piękna okoliczność – urodziny bł.
Edmunda Bojanowskiego, który
200 lat temu, w tym oto dworku,
przyszedł na świat. Historia zatoczyła koło i dziś jego dom należy
znów do niego, tzn. do Zgromadzenia zakonnego, którego On jest
założycielem – rozpoczęła Matka. W dalszych słowach wyraziła
wdzięczność Bożej Opatrzności,
która posłużyła się śp. p. Stanisławem Sroką i jego żoną, Teresą, bo
dzięki ich trosce dworek zachował
się do naszych czasów.
Budynek ten ma ogromne
znaczenie także z innego powodu.
To tu dokonało się cudowne uzdrowienie Edmunda, które tak opisują
kroniki świętogórskie:

Z nowszych czasów znajduje się w tutejszym kościele
srebrne wotum, przedstawiające
Oko Opatrzności w promieniach,
do ołtarza słynącej tutaj cudami
Najśw. Matki Bolesnej, ofiarowane około 1819 r. przez p. Teresę
z Umińskich Bojanowską z Grabonoga pod Gostyniem, na podziękę
za cudowne uzdrowienie synka jej
kilkoletniego, którego w ciężkiej
chorobie opuścili już byli lekarze.
Było to wieczorem, kiedy chore dziecię żadnego znaku
życia już nie dawało – nawet na
przyłożonym do ust zwierciadle nie
występowała najmniejsza para oddechu. Natenczas w żalu nieutulonym matka, z osobliwszą jeszcze
ufnością, klęka i gorące zanosi
modły do Matki Bolesnej Gostyńskiej o wskrzeszenie gasnącego
dziecięcia – aż omdlewająca i zalana łzami widzi naraz przed sobą
jakoby wznoszącą się w górze postać Najśw. Bogarodzicy, w tym
samym kształcie jak cudowna figura Gostyńska i trzymającą obiema
rękoma dzieciątko w bieli ubrane,
które zdawała się spuszczać ku
klęczącej matce. Na ten widok
uszczęśliwiona matka wydaje głośny okrzyk radości, wyciąga ręce
do góry, jak gdyby z łona Najświętszej Panny swe ukochane dziecię
odebrać chciała. – Wtem znikło

Z życia Sanktuarium
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Okadzenie Relikwiarza bł. Edmunda oraz wotum Jego matki
Teresy, za cudowne uzdrowienie syna
Po odczytaniu opisu uzdrowienia wielka procesja wyruszyła
w stronę Świętej Góry. Szli w niej
strażacy i dzieci z parasolami, bo
one wciąż chcą być ochraniane,
bo od dzieci rozpocznie się odrodzenie ludzkości – jak mawiał błogosławiony, i dlatego nadal trzeba
w nich zachować to, co piękne i dobre, to co ludzkie i Boże. W dalszej
kolejności szły poczty sztandarowe, młodzież i siostry nowicjuszki
niosące Oko Opatrzności – srebrne wotum, które kiedyś przyniosła
na Świętą Górę matka Edmunda –
Teresa Bojanowska. Za nimi podążali kapłani i siostry służebniczki,
(OPIS UZDROWIENIA EDMUNDA delegacje władz, dyrektorzy szkół
BOJANOWSKIEGO zawarty w „Pa- i inni uczestnicy tego wielkiego
miątce Jubileuszu dwóchsetletniego marszu, w którym obecny był też
Zgromadzenia Księży Filipinów na sam Bojanowski – w relikwii.
Bł. Edmund często przyGórze Świętej Gostyńskiej”, Poznań
chodził na Świętą Górę, bo siły
1869, s. 283-284).
widzenie. Matka porywa się z modlitwy, biegnie do drugiego pokoju,
gdzie konające dziecię leżało –
i zastaje je jakby ze snu obudzone
i wesoło ku matce spoglądające.
Od tej chwili tak nagle przybywało
zdrowia dziecięciu, że w kilka dni
powstało ze śmiertelnego łoża.
Swoje to własne uleczenie
opisał tu, na nasze prośby, żyjący
do dziś mąż, powszechnie szanowany, ale nie pozwolił swego nazwiska obwieścić, niechże wybaczy
łaskawie, gdy swe pismo drukowane będzie czytał, żeśmy bez jego
woli poważyli się nazwisko matki
przynajmniej oznajmić wszystkim.

Z życia Sanktuarium

do tak wielu działań czerpał z Eucharystii, która powinna być także
dla współczesnych ludzi, narzekających często na brak sił do realizacji różnych zamierzeń, źródłem
mocy – powiedział abp Stanisław
Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, na początku Mszy św., którą celebrował
w Bazylice na Świętej Górze.
W czasie tej jubileuszowej
Mszy św. homilię wygłosił bp Józef
Zawitkowski, biskup senior diecezji łowickiej, w której zwrócił się do
sióstr:
Siostry zakochane w swoim Ojcu
i Założycielu, całe życie idziecie za
Nim na Świętą Górę, aż do Nieba.
Więc niech będzie Bóg uwielbiony
w swoich Aniołach i w swoich Świętych. (por. 1 P 4,11)
Siostry przyzwyczaiły się modlić
w Bazylice Świętogórskiej, a dla
mnie to jest wciąż zachwyt psalmisty, bo jestem pielgrzymem:
/…/
Gostyń jest piękny, a Święta Góra
jest Cudowna. W takich właśnie
miejscach przez Boga wybranych
rodzą się i żyją święci.
W Gostyńskiej zakrystii jest piękny portret, obraz dziś błogosławionego Edmunda Bojanowskieg
o. Elegancki, przystojny pan,
w surducie, w niebieskim żabocie.
Surdut czy rewerenda?
– pytała pani Szafrańska.
Ona wytłumaczyła mi dlaczego
Pan Edmund nosił niebieski żabot? Był to znak narodowej żałoby
między powstańcami.
Panie nosiły czarne suknie, miedzianą, nawet żelazną biżuterię,

a panowie niebieskie żaboty.
Pytałem księdza Służałka,
kto to jest ten pan?
To Edmund Bojanowski z Grabonogu, on będzie świętym,
to założyciel Sióstr Służebniczek.
Mówił staruszek, przełożony księży filipinów, na Świętej Górze.
Taki przystojniak i założyciel Służebniczek? A no tak.U Boga nie
ma rzeczy dziwnych wszystkie są
normalne.
/…/
Piękny jest dworek w Grabonogu.
Z pokoiku na piętrze widać Świętą Górę i słychać świętogórskie
dzwony, co na Anioł Pański i na
prymarię wołają.
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W dobrej szkole rolniczej przy
dworku jest muzeum maszyn rolniczych i uli.
Znam z Wielkiej Soboty
pochwałę pracowitej pszczoły,
ale hymn o pługu chętnie bym
też przypisał naszemu Świętemu
z Grabonogu.
Będziesz ty orał pola i niwy,
tak jak orali rodacy bo serce ojca
by zapłakało, gdybyś Ty orał inaczej.
Zazdroszczę Ci Ojcze, że jesteś
błogosławionym, że masz ponad
trzy tysiące swoich Cór,
pokornych Służebniczek w Polsce
i na wszystkich kontynentach świata, ale zrozumieć nie mogę przedziwnych dróg Boga.
Właściwie nic Ci się w życiu nie
udało.

Z życia Sanktuarium
Nie o że n i ł e ś si ę , stu d i ó w n i e
skończyłeś, do Powstania się
nie nadawałeś, z seminarium
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delikatnie Cię wyrzucili. Musiałeś
patrzeć na niepowodzenia Twoich
dzieł. Zawiedli Cię ludzie, a jednak
przez Twoją prostotę Bóg dokonał
wielkich rzeczy, a Ciebie wyniósł
aż do chwały Błogosławionych,
a przecież będziesz Świętym.
/…/
Gdy świętujemy jubileusz
200-lecia od narodzin Ojca Edmunda chcę podziękować Siostrom.
/…/
Służebniczki moje!
jesteście zdziwieniem dla świata.
Rachunkiem sumienia i wyrzutem
dla bezbożnych:
Jest Bóg i czegóż Ci więcej?
(J. Kasprowicz)
/…/
Siostry moje! Miłujcie się!
To Ojciec Błogosławiony Was prosi.
Dobrze, że jesteście w Gostyniu.
/…/
Służebniczki Kochane, przecież
Wy wpatrzone w Gostyńską Różę
Duchowną możecie spokojnie powiedzieć:
Służebniczko Pańska!
Przecież ja mam
to samo imię – co Ty.
Ja też jestem Służebniczka
Siostro, spójrz jeszcze na obraz
Gostyńskiej Róży Duchownej,
teraz jeszcze ozdobiony
papieską różą i różańcem
i módl się ze mną:
O, daj mi sen o łąkach umajonych
gdzie jest Twój tron z Papieża złotych róż, a Ojciec nasz różańcem
Ci wyznaje Matuchno już na zawsze jestem Twój!

Ojcze Edmundzie
na prymarię czas!
Na Świętej Górze
już biją dzwony! Amen.
Na zakończenie Eucharystii
Matka Beata Chwistek, przełożona generalna sióstr służebniczek
starowiejskich i przewodnicząca federacji sióstr służebniczek
dziękując wszystkim uczestnikom
uroczystości za wspólne świętowanie i przybycie do ulubionego
kościółka założyciela, zwróciła się
do gospodarzy takimi słowami:
Bł. Edmund żył życiem Świętej
Góry, bo tutaj Maryja otacza swą
matczyną troską Księży Filipinów,
z którymi bł. Edmund żył w wielkiej
przyjaźni i u których szukał porady. Dziękuję wszystkim Księżom
Filipinom na czele z o. Prokuratorem Federacji Oratorium Kongregacji św. Filipa Neri w Polsce ks.
Zbigniewem Starczewskim oraz
Superiorem Kongregacji świętogórskiej ks. Markiem Dudkiem, za
waszą niezmordowaną i radosną
posługę szerzenia kultu naszego
Założyciela, za dzisiejsze wspólne
celebrowanie i za możliwość skorzystania z tego, o czym często
pisał Edmund: Na wieczerzę wstąpiliśmy do Księży Filipinów i stamtąd dopiero na noc do Grabonoga.
Również, przy tej okazji, w imieniu
całej Federacji Służebniczek dziękuję Księżom Filipinom za tablicę
ufundowaną i umieszczoną na
zewnątrz Bazyliki, upamiętniającą śp. Teresę Bojanowską, matkę
bł. Edmunda.
Po Mszy św. abp Stanisław Gądecki poświęcił nagrobną tablicę upamiętniającą Teresę
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Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Teresę z Umińskich Bojanowską
Bojanowską, matkę bł. Edmunda,
która spoczywa w podziemiach
świątyni. Przed jej poświęceniem
ks. Leszek Woźnica powiedział
o Teresie Bojanowskiej:
 	
Teresa z Umińskich Bojanowska, primo voto, Wilkońska,
urodziła się 25 lipca 1779 r. w Czeluścinie, k. Kobylina. Była córką
Hilarego, tamtejszego dziedzica
z przyległościami i starosty bilskiego oraz Franciszki z Ryszewskich.
Jej bratem był słynny generał Jan
Nepomucen Umiński, wsławiony
w wojnach napoleońskich. Z pierwszego małżeństwa z Wincentym
Wilkońskim, który zmarł 18 listopada 1812 roku, urodził się syn,
Teofil Wilkoński, przyrodni brat
Edmunda. Zaś z drugiego małżeństwa z Walentym Bojanowskim,
14 listopada 1814 roku urodził się
wspomniany Edmund, nasz błogosławiony.
Te r e s a w y w o d z i ł a s i ę
z katolickiej, głęboko wierzącej

rodziny, a jej szlachecki ród zawsze związany był z żywym patriotyzmem. Te cechy starała się
też przekazać swoim synom. Czas
jej zamieszkiwania w Grabonogu
związał się z żywą czcią Matki Bożej, która tutaj, na Świętej Górze,
ma słynne swoje sanktuarium. To
tutaj przychodziła sama i to tutaj
przyprowadzała swoich synów,
i zwłaszcza dorastającemu Edmundowi zawsze wskazywała na
srebrne Oko Opatrzności złożone u stóp Matki Bożej Bolesnej
jako wotum, a które związane jest
z historią cudownego uzdrowienia małego Edmunda, gdy miał on
5 lat. Wówczas Edmund zachorował i wszystko wskazywało na
to, że jego życie się kończy. Ale
głęboko wierząca Teresa zwróciła się o pomoc do Matki Bożej na
Świętej Górze i dziecko do życia
zostało przywrócone. O tym nieustannie przypominała matka swoim dzieciom i uczy ich, że w każdej
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sprawie życia osobistego i narodowego, a także życia Kościoła
trzeba wszystko oddawać Bożej
Opatrzności, przez potężne wstawiennictwo Maryi.
A gdy przyszedł czas, by
Edmunda posłać do szkół, w Płaczkowie, gdzie rodzina Bojanowskich
zamieszkała od 1826 roku, matka
postarała się, aby słabemu zdrowiem synowi nauczycielem był
słynny kapłan, patriota, ks. Jakub
Siwicki, który Edmunda nauczył
być katolikiem i Polakiem. Edmund
do końca swych dni był wdzięczny
swojemu nauczycielowi, a nawet
uczestniczył w jego sekundycjach
(50-lecie kapłaństwa) w Brzeziu
k. Pleszewa, 27 grudnia 1866 roku
– tam znajduje się do dzisiaj grób
ks. Siwickiego.
A potem, od 1832 roku rozpoczął się czas studiów we Wrocławiu. I tutaj Teresa towarzyszyła
Edmundowi zamieszkując z nim
na Ostrowie Tumskim, niedaleko
Katedry. W tym też czasie Edmund
przeżył jeden z najtrudniejszych
dni swego życia – 30 sierpnia
1834 roku w Grabonogu umarła
jego matka. Edmund miał wtedy
20 lat i to on udał się do ówczesnego przełożonego Świętej Góry,
ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr,
z prośbą, aby ciało swojej ukochanej matki mógł pochować w podziemiach Bazyliki. Księża Filipini
zgodzili się na to i 2 września 1834
roku odbyły się tu uroczystości pogrzebowe, po których trumnę ciałem Teresy złożono pod ołtarzem
św. Barbary.
Edmund i jego przyrodni
brat Teofil pragnęli ufundować, ku

czci kochanej matki, nagrobną tablicę, ale nigdy tego nie uczynili,
bowiem środki bardziej potrzebne były na utrzymanie ubogich,
którymi po przerwanych studiach
w Berlinie, na tych terenach gorliwie zajmował się zwłaszcza Edmund. Ale co roku i za matkę,
i za zmarłego 2 lata później ojca,
Walentego, pochowanego w Skoraszewicach, zamawiał nasz święty msze św. i zawsze modli się
o spokój ich dusz, ale tablicy nigdy
nie ufundował. Dzisiaj, kiedy przeżywamy 200-tną Rocznicę urodzin
Edmunda, wdzięczni Teresie, że
takiego syna, jakim jest Edmund,
urodziła i wychowała, my tę skromną tablicę ku jej czci tutaj fundujemy i poświęcamy.
Jubileuszową Uroczystość
zakończyła część artystyczna
w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piaskach.
Obchody Roku bł. Edmunda Bojanowskiego zakończyły się
już w Kościele Świętym. Błogosławiony Edmund Bojanowski – ten,
serdecznie dobry człowiek, którego z wielkim zaangażowaniem poznawaliśmy i czciliśmy jest jednak
wciąż aktualny i ufamy, że głos
jego świętości, heroicznych cnót
i podejmowanych dzieł, będzie nadal słyszany i rozpoznawany we
współczesnym świecie.

bł. Edmundzie
módl się za nami!
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Piosenki

na jesienną szarugę
Zaduszki to czas, kiedy
wspominamy Tych, którzy odeszli. W czasie Świętogórskich
Zaduszek Jazzowych słuchamy
muzyki tych, którzy teraz grają na
chwałę Pana.
Dotychczas zapraszaliśmy
młodych utalentowanych artystów
– dwukrotnie był Maciej Fortuna,
gościliśmy też wspaniały kwartet
smyczkowy Atom String Quartet,
zaś w ubiegłym roku miał miejsce
akustyczny koncert Moniki Bo-

Z kolei Bogdan Hołownia to
pianista z dużym dorobkiem fonograficznym, wielokrotnie nagradzany – choćby „Fryderykiem” za
płytę „Don’t Ask Why” (2001), czy
tytułem „Artysta Roku” (2002).
Wspólnie nagrali płytę „Droga
do Ciebie”, na której znalazły się
jazzowe interpretacje polskich
standardów, genialnej spółki autorskiej Jerzy Wasowski – Jeremi
Przybora. Autorem aranżacji jest
Bogdan Hołownia.
Usłyszeliśmy melancholijne piosenki, genialne
w swojej prostocie – jak
znalazł na jesienną szarugę. Piosenki
z krainy Starszych Panów
bardzo spodobały się melomanom licznie
Lora i Bogdan na świętogórskiej scenie zgromadzonym
w bazylice. Na
rzym. W tym roku obchodziliśmy bis usłyszeliśmy „Alleluja” Lemały jubileusz, gdyż były to już onarda Cohena, które Lora Szapiąte Zaduszki. Z tej okazji zapro- fran zaśpiewała wspólnie z pusiliśmy na Świętą Górę bardzo blicznością.
W przyszłym roku wrócimy
znanych artystów: Lorę Szafran
do formuły „młodzi utalentowani”.
i Bogdana Hołownię.
Lora Szafran jest uznawa- Mamy już pomysł, ale… „jeszna za jedną z najwybitniejszych cze poczekajmy, jeszcze się nie
polskich wokalistek jazzowych. spieszmy”.
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ks. Paweł Ogrodnik COr

Peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego
W I Niedzielę Adwentu
w Wa t y k a n i e O j c i e c Ś w i ę t y
Franciszek zainaugurował
w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Przy tej okazji w naszej
ojczyźnie podjęta została po 50
latach przerwy (od czasu wielkiego Milenium) inicjatywa by po
klasztorach męskich „wędrowała”

męskich wspólnot zakonnych
archidiecezji poznańskiej.
Następnie odśpiewano modlitwę
„Anioł Pański” oraz odmówiono
Różaniec. W dalszej części spotkania odbyła się Msza Święta,
którą koncelebrowali obecni na
uroczystości kapłani. Po Eucharystii przeniesiono obraz do kaplicy domowej
księży Filipinów
mieszczącej się
na I piętrze klaszt o r u . Ta m d o
późnych godzin
nocnych trwało
czuwanie modlitewne wspólnoty filipińskiej
oraz sióstr
służebniczek.
W czwartek po wspólnie
celebrowanej
modlitwie brewiarzowej oraz
Przeniesienie Obrazu z Bazyliki do kaplicy domowej
Eucharystii dalej
trwaliśmy na
kopia cudownego wizerunku modlitwie i zawierzeniu Maryi.
Matki Boskiej Częstochowskiej. Pó ź n ym p o p o ł u d n i e m o b ra z
W dniach 10-11 grudnia br. klasz- został przekazany do klasztoru
tor świętogórski stał się świadkiem Braci Bonifratrów do Marysina.
tego wyjątkowego wydarzenia.
W środę o godzinie 15.00
obraz NMP Częstochowskiej
został uroczyście wprowadzony
do Bazyliki w obecności arcybiskupa metropolity Stanisława
Gądeckiego oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli
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Z życia Parafii
ks. Dariusz Dąbrowski COr

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH
W PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŚWIĘTOGÓRSKIEJ
(od godz. 15.30)
Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale
każdej chrześcijańskiej rodziny, tobie nasze rodziny powierzamy.
								
							
Św. Jan Paweł II

7 stycznia (środa)

Drzęczewo II
8 stycznia (czwartek)

Drzęczewo I
9 stycznia (piątek)

Jana Pawła II, (Ferma) Gostyńska
12 stycznia (poniedziałek)

Orzechowa I, Truskawkowa
13 stycznia (wtorek)

Orzechowa II

14 stycznia (środa)

Droga do Klasztoru, Wiśniowa

15 stycznia (czwartek)

Morelowa, Czereśniowa, Agrestowa

16 stycznia (piątek)

Z życia Parafii

Brzoskwiniowa, Porzeczkowa, Jagodowa

Katecheza
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ks. Dariusz Dąbrowski COr

Ś W. F I L I P N E R I –
HISTORIA RADOSNEJ MIST YKI
								
„Co mógłbym Jezu uczynić, nia. Żaden święty
aby wypełnić Twoją wolę?”
„Nikt nie rodzi się świętym”
– mówi przysłowie. Ale świętym
można, a nawet trzeba zostać.
Niektórzy potrzebują na to więcej,
inni mniej czasu. Czego mogą
nauczyć nas ci, którzy już przeszli
tę drogę? Cierpliwości. Św. Filip
mawiał: „świętym nie zostaje się
w trzy dni”. To właśnie św. Filip
Neri ma być naszym przewodnikiem przez najbliższy Jubileuszowy Rok 500-lecia jego urodzin.
Dobrym
przewodnikiem
jest ten, kto już zna drogę. Filip
poznał ją doskonale przez 85 lat
życia i otrzymał „złotą palmę”,
jako nagrodę uznania od Boga,
któremu służył. Kościół potwierdził to, kanonizując go w 1622 r.
Żeby zaufać przewodnikowi trzeba go najpierw dobrze poznać.
Kto wie, może z tego zapoznania
zrodzi się przyjaźń? Kim był zatem nasz przewodnik?
Filippo de Neri urodził się
we Florencji w 21 lipca 1515 r.
Nazywają go Apostołem Rzymu
i jako uniwersalnego świętego
czczą go wszystkie narody ziemi
– nawet niemieccy protestanci!
– ale jest faktem, że swoją oryginalność, i prawie jedyność, swoją
fizjonomię rozpoznawalną wśród
wszystkich świętych świata, zawdzięcza niezatartemu piętnu
swojego florenckiego pochodze-

cz.

1

nie śmiał się
i nie skłaniał do śmiechu innych
tak jak on i do żadnego świętego,
poza nim, nie można zastosować
słynnego dantejskiego określenia
florencki – ekstrawagancki duch.
Nie zachował się żaden
portret z tamtych czasów naszego radosnego świętego. Ale
posiadamy relację jego siostry
Katarzyny, która wspominała opowieści mamy o cechach charakteru Filipa. Potrafił „stać w miejscu”
nieruchomo, kiedy mama tego od
niego żądała; był uprzejmy wobec ludzi; zawsze trzymały się go
żarty i dobry humor; nie sprawiał
przykrości ojcu - nigdy nie uczynił
niczego, za co by go musiał skarcić, z wyjątkiem małej złośliwości
wyrządzonej pewnego razu siostrze. Ale który brat nie dokucza
siostrze?
A teraz parę cech zewnętrznych. Już jako mały chłopiec odznaczał się starannością
w ubieraniu się, nosił długie włosy i złoty łańcuszek na ubraniu.
Najbliższa rodzina nazywała go
Pippo Buono – „dobry Filipek”
i to określenie doskonale uzupełnia brak portretu fizycznego
z tamtych czasów. Jednak każdy kiedyś dorasta, nawet święci.
Taki oto zachował się opis: Filip
był średniego wzrostu, o białej
cerze, wesołym spojrzeniu, o bardzo pięknych rysach twarzy; miał
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Św. Filip Neri – Klasztor Świętogórski
(autor nieznany)
wysokie i szerokie czoło, jednak
nie łyse, orli nos, oczy małe niebieskie, nieco zagłębione, ale
bystre; broda czarna i nie bardzo
długa, aczkolwiek w ostatnich latach siwa i całkiem biała.
Zanim jednak posiwiał,
postanowił opuścić swoją ukochaną, rodzinną Florencję. Miał
wtedy ok. 18 lat. Dziś powiemy,
że był pełnoletni, ale tak naprawdę przecież bardzo młody. Musiał
udać się w daleką podróż, ok. 500
km do San Germano, niedaleko
od słynnego Monte Cassino. Z jakich powodów? Prześladowania
polityczne we Florencji oraz trudna sytuacja finansowa. Filip miał
bogatego wuja Romola – kupca,
u niego miał się uczyć fachu ku-
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pieckiego, a kiedyś przejąć majątek. Przebywał tam około roku.
Jednak bardziej niż do interesów
ciągnęło go do sławnego klasztoru Ojców Benedyktynów. Tam
poznał dewizę tamtejszych mnichów: Nie przedkładać niczego
ponad miłość do Chrystusa.
Popołudnia spędzał także
w pewnym innym, niezwykłym
miejscu. W Gaecie, nad samym
morzem wznosi się wysoka pęknięta skała. Lokalna legenda głosi, że pękła ona w dniu śmierci
Pana Jezusa. W XV w. potężny
odłam skalny spadł w jedną ze
szczelin i utkwił w jej połowie.
W tym miejscu zbudowano kaplicę ku czci Chrystusa Ukrzyżowanego. Dotrzeć tam było można

tylko po żelaznej drabinie. To właśnie miejsce szczególnie ukochał
młody Filip, tam patrzył na bezkresne morze. Ta pęknięta skała,
stała się jego tajemnym miejscem
schronienia. Modlił się tam i rozmyślał. Powoli dojrzewała w nim
decyzja, aby zrezygnować z pracy i oddać się Bogu tak zupełnie,
aby mógł służyć Mu bez żadnych
przeszkód.
Do ulubionej lektury Filipa
w tamtym czasie należał żywot
błogosławionego Jana Colombiniego. Był to nawrócony kupiec
ze Sieny żyjący w XIV w. Zauważył on, że w świecie mówi się
o wszystkim, tylko nie o tym, co
najważniejsze – o Bogu. Jego
plan był bardzo prosty. Filipowi
się spodobał:
• Należy mówić o Jezusie,
o Jego miłości i dobroci;
• Trzeba świadczyć innym miłość i dobroć, o której się
mówi;
• Samemu podjąć takie umartwienia, które oderwą nas od
siebie samych i uczynią prawdziwie wolnymi.
Praktycznym zastosowaniem pierwszej rady było częste
używanie pozdrowienia: Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus! Może warto dziś na nowo
odkryć wartość tego pozdrowienia, które nie jest tylko pobożną
wersją „dzień dobry”, ale jest wyznaniem wiary i głoszeniem Imienia Bożego.
I tak Filip doszedł do przekonania, że kupiectwu nie poświęci życia. Powie później: Gdy-

bym pragnął majątku, mógłbym
być bogatym człowiekiem. Ale
jemu towarzyszyło inne pytanie:
Co mógłbym Jezu uczynić, aby
wypełnić Twoją wolę?
Pewnego dnia oświadcza
wujowi, że nie może u niego pozostać dłużej i udaje się do Rzymu. To była decyzja przełomowa
w jego życiu. Podobna do tej,
jaką podejmowali święci: Benedykt, który schronił się w pustelni, Franciszek, który porzucił ojca
i majątek, a Filip wybrał Wieczne
Miasto.
„Potrzeba czasu, rady i modlitwy”
Rzym w XVI w. był mniejszy niż Paryż, czy Londyn. Tak
naprawdę to było smutne miasto.
Dużo tam było wtedy ruin, nie tylko
antycznych. Wiele ulic było jeszcze nie zamieszkałych po straszliwym „Sacco di Roma”, czyli okupacji miasta przez wojska Karola
V w 1527 r. Prymitywni najemnicy
pośród okrucieństw przez 5 miesięcy plądrowali miasto, profanowali kościoły, niszczyli bezcenne
dokumenty i dzieła sztuki. Papież ukrywał się w zamku Anioła, Turcy stali pod Wiedniem,
a w Niemczech szalała Reformacja. W 1534 r. na katedrze św.
Piotra zasiadł papież Paweł III,
o którym napisano, że miał charakter bez hamulców moralnych
i intelekt bez mądrości.
Do takiego Rzymu,
w takich czasach przybywa nasz przyszły święty. Żeby
się utrzymać podejmuje pracę
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prywatnego nauczyciela. Jednocześnie rozpoczyna studia na
dwóch wydziałach: filozoficznym
i teologicznym. Później Filip sam
się przyznał, że w tym czasie
mało studiował i tylko niewiele
mógł się nauczyć, był bowiem zajęty modlitwą i innymi ćwiczeniami
duchownymi. Wszystko zaczęło
się w jednej z sal wykładowych,
gdzie znajdował się krzyż. Patrząc na niego, Filip nie mógł się
powstrzymać od łez, ani skupić
na wykładach. Postanowił przerwać studia, sprzedać wszystkie
książki i założyć “Bractwo Świętej
Trójcy” opiekujące się pielgrzymami i chorymi. Nocami chodzi
do katakumb, aby w ciszy i mroku
starożytnych cmentarzy usłyszeć
Głos i zobaczyć Światło.
Jednak porzucenie studiów nie oznacza porzucenia
nauki. Kardynał Girolamo Panfili wspominał o Filipie, że często
miał zwyczaj, aby rozerwać swój
umysł [dla odprężenia swojego
ducha od mistycznego i kontemplacyjnego doświadczenia, które nie dawało mu wytchnienia]
dyskutowania o teologii i filozofii;
w tych naukach był bardzo biegły..., a inny świadek jego życia
opowiadał o zaskakującej inteligencji Świętego: Wiele razy
słyszałem Ojca dyskutującego
z niektórymi teologami i uczonymi, w wyjaśnianiu licznych miejsc
Pisma Świętego, tak że sami ci
teologowie i obecni dziwili się
temu.
Póki co, Filip wiedzie
w Rzymie życie trochę pustelni-
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cze, a trochę koczownicze, szukając ludzi, którym mógłby pomóc. Żyjąc w wielkim mieście,
spotyka się z wieloma ludźmi, ale
kocha samotność i żyje jak pustelnik. Jedną z ulubionych form
pobożności Filipa była pielgrzymka do siedmiu kościołów. Wyprawa trwała ok. 8 godzin. Były to
świątynie uświęcone krwią męczenników oraz szczególną postawą wiary. Pielgrzymka do tych
kościołów, tak jak jego wyprawy
do katakumb, to było poszukiwanie początków wiary, przybliżanie
się do ducha Kościoła pierwszych
wieków, poszukiwanie korzeni.
Filip ciągle nie był pewny,
czego oczekuje od niego Chrystus. Noce spędzał na modlitwie.
Wiedział, że studia wymagają
takiego zaangażowania, którego
on nie może im poświęcić, więc
sprzedał wszystkie swoje książki.
To była dla niego wielka ofiara.
O tamtych czasach Filip wspominał kiedyś swoim uczniom z wielką nostalgią: Opowiadał o swojej
młodości i o tym jak sobie radził
z kilkoma groszami na miesiąc,
jak chodził do siedmiu kościołów,
mając w kapturze mały chleb,
który wystarczał mu za pożywienie. Zawsze zabierał także ze
sobą jakąś książkę, którą czytał
na dworze przy świetle księżyca.
Czy Filip zastanawiał się
wtedy, czy dobrze żyje? To był
czas jego osobistych poszukiwań, który trwał wiele lat. Później
nasz Święty będzie tak radził poszukującym swojej drogi życia, że
przy zmianie stylu życia ze złego

na dobry, mamy obowiązek sumienia natychmiast kroczyć za
rozpoznaną prawdą. Nie ma się
co zastanawiać, czy się nawrócić i zacząć życie na drodze Bożej miłości. Ale inaczej mają się
sprawy, gdy już idziemy drogami
Ewangelii. Wtedy Filip radzi wielką roztropność i poleca, by pochopnie niczego nie zmieniać bez
głębokiego zastanowienia. Kiedy
chce się przejść z dobrego w lep-

szy styl życia, wówczas potrzeba
zdecydowania, czasu, rady i modlitwy. Tutaj widzimy wskazówkę
jak mamy rozpoznawać nasze życiowe powołanie: do małżeństwa,
stanu zakonnego czy kapłaństwa,
ale także prawdziwie chrześcijańskiego: bez pośpiechu, na modlitwie, szukając rady. Przecież gdy
już jesteśmy na Bożej drodze,
to… nie ma pośpiechu.

Boże, Ty dajesz chwałę świętych
Twoim wiernym sługom,
spraw, aby Duch Święty zapalił w nas
ogień miłości, który przenikał serce
świętego Filipa.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Jeśli chcesz być duszpasterzem parafialnym, rekolekcjonistą,
katechetą, gromadzić ludzi w oratorium,
oddziaływać przez kulturę

ZGŁOŚ SIĘ DO KONGREGACJI ŚWIĘTEGO FILIPA NERI
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE!
Kandydaci do kapłaństwa muszą posiadać świadectwo dojrzałości,
natomiast bracia przynajmniej ukończoną zasadniczą szkołę zawodową.
Powinni odznaczać się, jak św. Filip, radosnym i pozytywnym usposobieniem oraz pragnieniem życia we wspólnocie.

www.filipini.gostyn.pl
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Nie lękajmy się wejść w głąb

Bożego Narodzenia
Kiedy zasiadamy do stołu wigilijnego najczęściej w naszych domach rozbrzmiewa odczytywany fragment Ewangelii
o narodzeniu Jezusa Chrystusa,
później słuchamy kolęd lub nawet
sami zaczynamy je śpiewać. Następnie wielu udaje się na Mszę
Świętą – Pasterkę. Jednakże
bardzo często na tym kończy się
nasze świętowanie i religijna aktywność.
Stąd chciałbym abyśmy
choć trochę zastanowili się nad
tymi szczególnymi Świętami, postarali się zobaczyć dlaczego są
one tak szczególne i jak możemy
pogłębić ich przeżywanie w naszych domach.
Nasze rozważania rozpocznijmy od Księgi Rodzaju
a dokładniej od grzechu pierworodnego i następstw tego występku. Konsekwencje dotyczące nas
samych raczej znamy – wygnanie
z raju, ciężka praca, ból rodzenia.
Lecz i szatan – wąż starodawny,
kusiciel, ojciec kłamstwa usłyszał
– Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy
potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę (Rdz 3,15).
Upadek człowieka – z jednej strony spowodował, że nad
ludzkością zapanowały niesamo-

wite ciemności – ciemności grzechu, ale i zabójczej, nieludzkiej rywalizacji, która wprowadza złość,
agresję i śmierć. To wszystko widzimy na kolejnych stronach Pisma Świętego (chociażby historia Kaina i Abla, gdzie przywileje
i rywalizacja sprowadziły śmierć
poprzez zabójstwo). I tak na kolejnych kartach mamy ukazane
jak cały czas ściera się człowiek
w sobie z wiernością Bogu z jednej strony a z chęcią decydowania
o wszystkim samemu z drugiej.
Kiedy jednak zamkniemy
na moment Pismo Święte i uczciwie się zastanowimy, to i dziś takie
ścieranie zauważamy w naszym
codziennym życiu. Stąd wynika
nasze traktowanie wszelkich uroczystości niezbyt poważnie albo
wręcz powierzchownie. Wszystko
to powoduje, że pomimo upływu
lat bardzo często nic się nie zmienia w naszym życiu.
Nie zmienia się na lepsze nie tylko w codzienności ale
i w naszym życiu duchowym, co
powoduje, że na wszelki przejaw pobożności patrzymy bardzo
często jak na „marnowanie czasu”, który można wykorzystać
do zwiększenia np. swojego kapitału. Takie podejście prowadzi
do ciągłej gonitwy i nieustannego rywalizowania o to by coraz
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więcej „mieć”. Zauważyć należy,
że z tego powodu jest nas jako
ludzi w Europie coraz mniej, ponieważ nasza zachłanność aby
„mieć” zabija myślenie aby „być”.
Jeśli już zgadzamy się na
jakieś uroczystości religijne to co
najwyżej jako dodatek i tylko jako
dodatek, i to raczej w taki sposób
podawany aby czasem nie spowodował jakichś głębszych przemyśleń i głębszego spojrzenia na
życie w perspektywie treści religijnych.
A Bóg zawsze chce nas
zatrzymać, abyśmy nie tylko
skosztowali Jego nauki, ale zaczęli się nią przejmować i zaczęli
nią żyć. Oczywiście to spowoduje
w naszym życiu pewną „rewolucję” ale na pewno na takiej rewolucjo nie stracimy nic z życia,
a wręcz przeciwnie – zdecydowanie zyskamy, choć na początku
będzie trudno i będziemy chcieli
uciekać do tego co już znamy, co
nami już zawładnęło.
W Księdze Apokalipsy czytamy: Poszedłem więc do anioła,
mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją,
a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie
słodka jak miód. – I wziąłem książeczkę z ręki anioła, i połknąłem
ją, a w ustach moich stała się
słodka jak miód, gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły się moje
wnętrzności (Ap 10, 9-10).
Podobnie jest w naszym
życiu, kiedy zaczynamy żyć Słowem Bożym, to w pierwszej kolejności czujemy je jako coś wspa-

niałego, coś czego od dawna
nam brakowało, czego wbrew pozorom szukaliśmy, co daje ukojenie i poczucie bezpieczeństwa,
tak samo jak nasze wspólne
przebywanie w gronie rodzinnym
w czasie wszelkich uroczystości.
Jednakże, kiedy zaczynamy się
ścierać, a czasem walczyć o swoje racje, kiedy nie jest tak po mojemu, to znowu chcemy uciekać
w swój świat, nad którym mamy
wrażenie, że panujemy. Ale właśnie takie chwile, kiedy jesteśmy
z najbliższymi uświadamiają nam
jak wiele w nas egoizmu, pychy
a czasem nawet zazdrości...
I analogicznie jest z naszym nawróceniem czy czytaniem
Słowa Bożego. Najpierw zachwyt
a potem gorycz, gdy odsłaniają
się nasze braki, zaniedbania itp.
Zatem niech te Święta
będą inne, niech prawdziwie w naszym życiu zamieszka Dzieciątko
– Jezus Chrystus. Nie mordujmy
Go jak Herod z lęku, że stracę poczucie władzy nad swoim życiem,
ale przyjmijmy jak przyjęła Boża
Matka – Maryja i Jej oblubieniec
– św. Józef.
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Bł. Paweł VI

W dniu zakończenia obrad
III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów 19 X 2014,
Ojciec Święty Franciszek włączył
w poczet błogosławionych papieża
Pawła VI. Dlatego warto zapoznać
się z historią świętego życia
następcy Apostoła Piotra i poznać
jego wkład w rozwój Kościoła Katolickiego na całym święcie.
Giovanni Battista Montini
przyszedł na świat 26 IX 1897 r.
w miejscowości Concesio koło
Brescii. Jego ojcem był Giorgio
Montini – polityk oraz wydawca
gazety, a matką Giudetta Alghisi.
Miał dwóch braci: starszego Ludovica i młodszego Francesco. Już
w młodym wieku często chorował,
dlatego musiał przerwać naukę
na Collegio Cesare Artici. Mimo
przeciwności udało mu się zdać
maturę w roku 1916. Następnie
postanowił kontynuować swoją
naukę w Seminarium Duchownym
w Brescii. Studia filozoficzno –
teologiczne zakończył w 1920
roku i 29 maja tegoż roku przyjął
święcenia prezbiteratu. Zaraz po
nich postanowił przenieść się do
Rzymu na Papieski Uniwersytet
Gregoriański, aby kontynuować
studia z dziedziny filozofii, teologii,
a szczególnie prawa kanonicznego. W Wiecznym Mieście
płnił jednocześnie posługę
duszpasterską. Będąc na studiach
rzymskich doskonale opanował
języki obce, nie tylko klasyczne:
łacinę i grekę, ale również języki
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nowożytne: francuski – język dyplomacji, hiszpański, angielski i niemiecki. Już w roku 1922 wstąpił
do służby Kurii Rzymskiej, gdzie
później pracował w Sekretariacie
Stanu aż do roku 1954. W pracy
na Watykanie miał tylko krótką
przerwę – w okresie od maja do
listopada 1923 roku piastował
urząd sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce kard. Lorenzo
Lauri. Poza tym w latach 1925 –
1933 był generalnym asystentem
przy Unii Studentów Katolickich we Włoszech. Od 1937 r. ks.
Montini sprawował urząd Podsekretarza Stanu i został bliskim
współpracownikiem ówczesnego
Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Eugenio Pacellego
(późniejszego Piusa XII).
Następnie po zakończonej
II wojnie światowej w roku 1954
został mianowany przez Piusa
XII arcybiskupem Mediolanu –
największej diecezji na świecie,
a w roku 1958 został wyniesiony
do godności kardynalskiej przez
św. papieża Jana XXIII. Będąc
Metropolitą Mediolańskim zapisał
się jako gorliwy duszpasterz, który
troszczył się o powierzony mu
lud. Bardzo mocno angażował się
w zarządzanie diecezją, cechowała
go ogromna wrażliwość pastoralna
w dziedzinie pomocy społecznej
i roli świeckich w Kościele.
Odwiedzał w swojej metropolii
różne zakłady pracy, parafie
oraz nowe kościoły, które polecał

budować. Jako kardynał, owocnie
współpracował z papieżem Janem
XXIII, szczególnie w przygotowaniach Soboru Watykańskiego II.
Czynnie uczestniczył także w pierwszej jego sesji.
Obrady Soborowe
przerwała śmieć Jana XXIII, dnia
3 VI 1963 r. sobór zawieszono
a kardynałowie musieli wybrać
nowego papieża, który miał
zadecydować o jego przerwaniu,
bądź kontynuacji. 21 VI 1963 r.,
w trzecim dniu konklawe, został
wybrany kolejny – 262 papież.
Został nim właśnie kard. Montini, który przybrał imię Paweł VI.
Zaraz po wyborze zapowiedział
kontynuację Soboru, wzmożenie
wysiłków na rzecz pokoju
w świecie oraz zaangażowanie
w sprawę jedności chrześcijan.
Konsekwentnie doprowadził  do
zakończenia obrady Soboru
w roku 1965, a następnie troszczył
się o to, aby wskazania i postanowienia soborowe były wprowadzane
w życie. Spektakularnym dziełem
była reforma Kurii Rzymskiej
i powołanie nowych kongregacji,
rad i komisji. Powołał do istnienia
Synody Biskupów jako organ doradczy papieża, poszerzył grono
kardynałów ograniczając wpływy
włoskich biskupów na rzecz innych krajów.
Paweł VI był pierwszym
papieżem nowych czasów, który
odbywał Podróże Apostolskie
poza granicami Włoch. Odbył
dziewięć podróży zagranicznych
min.: do Izraela, Jordanii, Libanu,
Indii, Stanów Zjednoczonych,
Turcji, Portugalii, Ugandy. Bardzo
wymownym działaniem na rzecz

jedności chrześcijan i ekumenizmu
było spotkanie z Patriarchą Konstantynopola Atenagorasem,
którego owocem było wzajemne
odwołanie ekskomunik, które
spowodowały Wielką Schizmę
Wschodnią w 1054 r.
Bł. Paweł VI w trakcie
swojego pontyfikatu zredagował
7 encyklik, z których największą
dyskusję wywołała ostatnia,
z roku 1968 – Humane vitae.
W tym piśmie Ojciec Święty
potępił stosowanie antykoncepcji
i aborcji oraz zdecydowanie stanął
w obronie życia. Choć sugerowano mu inaczej, pozostał jednak
przy tradycyjnej wykładni Kościoła
na temat rodziny.
B ł o g o s ł a w i o n y, b a r d z o
mocno angażował się w sprawy
pokoju, szczególnie na wschodzie
Europy. Ustanowił 1 stycznia
Światowym Dniem Pokoju. Paweł
VI pod koniec swojego pontyfikatu
był bardzo schorowany. Dlatego musiał ograniczyć wszelkie
wyjazdy i pielgrzymki. Stan zdrowia znacznie się pogorszył w lipcu
1978 r. Ostatnie chwile swojego
ziemskiego życia spędził w letniej
rezydencji papieży w Castel Gandolfo. Tam 6 sierpnia 1978 r. zmarł
na rozległy zawał serca.
Proces beatyfikacyjny rozpo czął się w 1993 r. decyzją Jana
Pawła II, a dobiegł końca 10 maja
2014 r., podpisem wyrażającym
zgodę na beatyfikację złożonym
przez Ojca Świętego Franciszka,
który osobiście wyniósł Pawła VI
do chwały ołtarzy. Dzień patronalny ustalono na 26 września.
Niech przykład bł. Pawła VI
zachęca nas do usilnego dążenia
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Błogosławiony Paweł VI
ku jedności chrześcijan, aby
zrealizowało się wołanie Pana
Jezusa: Ojcze spraw, aby wszyscy stanowili jedno (por. J 17,27).
Zachęceni jego postawą módlmy
się usilnie o pokój na całym
świecie, aby nie była przelewana
niewinna krew ludzka i aby brat nie
zabijał brata, również w naszych
czasach.

Autorytety
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Marcin Kuczok

Radość chrześcijańska
według

   bł. Jana Henryka Newmana

Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu.
Łk 2, 10

Przeżywany właśnie przez
nas w kalendarzu liturgicznym
okres Bożego Narodzenia nieodzownie kojarzy się z radością.
Cieszymy się z narodzenia Syna
Bożego, radujemy się spotkaniami z rodziną i najbliższymi, obdarowujemy miłymi prezentami,
a w sylwestrową noc z optymizmem witamy kolejny rok kalendarzowy i przechodzimy w wesoły
czas zabaw karnawałowych. Radość była także jedną z podstawowych cech św. Filipa Neri oraz
jego naśladowców. Co ciekawe,
choć bł. Jan Henryk Newman zasłynął bardziej jako poważny filozof i pisarz, aniżeli wesoły ksiądz,
tryskający poczuciem humoru na
wzór św. Filipa, to jednak radość
nie była mu obca, tak w nauczaniu, jak i w życiu osobistym.
Odnosząc się do tajemnicy Narodzenia Pańskiego, w jednym ze swoich kazań Newman
podkreśla fakt, że wezwanie do
radości uczynione przez anioła
w Noc Narodzenia zostało skierowane nie do możnych, mądrych
i wybitnych, ale do ubogich i pro-

stych pasterzy, zajętych troską
o owce podczas wypasu. To dla
nas pierwszy powód do chrześcijańskiej radości – Bóg przychodzi
do ludzi zajętych trudami życia
i wystawionych na wszelkie niedogodności: chłód, ciemność nocy,
wytężony wysiłek przy spełnianiu
swoich obowiązków, oddzielenie
od rodzin i bliskich, na samotność,
stres oraz zmęczenie. To do nich
właśnie mówi: „Nie bójcie się” –
bo nie przychodzi, by znajdujących się w takim położeniu ludzi
przerazić swoją chwałą, ale by
ich pocieszyć i dać nadzieję. Radość i nadzieja wypływają z faktu,
że On – potężny i Wszechmogący Bóg, który wzbudza trwogę,
teraz bierze pod skrzydła swojej
opieki ludzi będących w potrzebie, opuszczonych i słabych.
Po drugie, do radości pobudzają nas konsekwencje Bożego Narodzenia. Pasterze, kierując
się pouczeniem anioła, udali się
do Betlejem, gdzie ujrzeli Dzieciątko Jezus – prawdziwego Boga
i prawdziwego Człowieka. Oto
Bóg nieba i ziemi rodzi się jako
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Carl Bloch – Zwiastowanie
małe niemowlę, wydaje się w ręce
ludzi, zdając się całkowicie na
ich opiekę, pozwala się ogołocić
z chwały i przyjmuje wszystkie
cierpienia i niedoskonałości naszej natury. Jak stwierdza Newman, oznacza to, że człowieczeństwo zostało wyniesione do chwały serafinów, którzy stoją na czele
anielskiej hierarchii w niebie –
a nawet wyżej, bo dzięki Wcieleniu Chrystusa człowiek stanął ponad wszelkimi bytami widzialnymi
i niewidzialnymi, dostąpił udziału
w Jego Boskiej naturze.

Dlatego też, jedyne, co
może prawdziwie uszczęśliwić
człowieka to spotkanie z Bogiem,
czy też „kontemplacja Boga”, jak
pisze Błogosławiony na innym
miejscu. Ta zaś jest możliwa, po
pierwsze, jeśli człowiek ma czyste sumienie. Jeśli tak jest, to Bóg
wówczas napomina nas w sercu
i prowadzi, przyciągając ku sobie
i wzbudzając pragnienie, by Jego
wzrok spoczywał na nas przez
cały czas. Po wtóre, dusza ludzka, zdaniem Newmana, osiąga
poczucie szczęścia tylko wtedy,
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gdy człowiek kieruje się uczuciami, a nie zmysłowymi pragnieniami. Tak jak głód, pragnienie, smak,
dźwięk i zapach są kanałami dostarczania zmysłowej przyjemności ciału, uczucia są narzędziami
osiągania przyjemności przez
duszę. Jeśli odczuwamy miłość,
nadzieję, radość, podziw lub szacunek to nasza dusza się cieszy.
To dzięki temu właśnie wypełnia
się owa prawda, że tylko Bóg
daje szczęście człowiekowi – bo
tylko On może w pełni zaspokoić uczucia i pragnienia ludzkiego
serca – On sam wystarczy sercu
człowieka, które sam stworzył.
Nie oznacza to jednak, że nic innego nie jest w stanie odpowiedzieć na ludzką potrzebę miłości,
szacunku i zaufania – Newman
pisze, że człowiek także potrafi
do pewnego stopnia zaspokoić te
uczucia drugiego człowieka i dać
mu szczęście.
Jak zaznacza Błogosławiony Kardynał w innym ze swoich kazań, choć niektórzy ludzie
modlą się codziennie, mówiąc:
Chleba powszedniego daj nam
dzisiaj, to jednak nie zadowala
ich fakt, że go otrzymują i mają
wystarczająco, ale chcą mieć
więcej, by żyć na pokaz i w splendorze, być przedmiotem podziwu
ze strony innych, przyciągając ich
wzrok i uwagę, i aby doznawać
zaszczytów i pochwał. Niemniej
jednak, jak sami się później przekonują, owe ziemskie korzyści
nie dają im radości, ale wręcz
przeciwnie – stają się źródłem
niepokoju. Im człowiek bogatszy,

bardziej wpływowy i cieszący się
ludzkim uznaniem, tym więcej
trosk posiada, a jego czas mniej
należy do niego samego. Wtedy
w serce człowieka wkrada się
rozczarowanie, zmęczenie oraz
przesyt i okazuje się, że żadna
z tych rzeczy, które miały przynieść szczęście, nie sprawdziła się. Nikt nie wie bardziej, jak
próżne są zaszczyty tego świata,
tak pożądane przez wielu, jak ten,
kto ich dostąpił. Dlaczego tak się
dzieje? Jak stwierdza Newman –
dlatego, że dusza została stworzona dla innego rodzaju radości.
Żadne doczesne przyjemności,
bez względu na to, jak podniosłe
i wyszukane by nie były, nie zaspokoją ludzkiej duszy. Jak nie
można utrzymywać ciała w zdrowiu, jedząc plewy, tak i nieśmiertelna dusza nie nakarmi się radościami doczesnego świata.
Co wobec tego dawało radość Newmanowi? W Rozmyślaniach i modlitwach napisał: Posiadanie Ciebie, Miłośniku dusz, jest
szczęściem, i to jedynym szczęściem nieśmiertelnej duszy. (...)
Jeśli nie potrafię czerpać radości
z myśli o Nim, to później nie będzie nikogo, kim mógłbym się radować. A dalej: Cóż, jeśli nie Ty,
może dać mi szczęście? Gdybym
miał wokół siebie wszystkie zasoby czasu i zmysłów, jak mam je
teraz, czyż w ciągu wieków, a nawet lat, nie znużyłbym się nimi?
(...) Pewny jestem, Boże mój, że
nadszedłby czas, chociaż może
nastąpiłoby to późno, kiedy wyczerpałbym już wszystkie radości,
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jakie świat potrafi dać. Ty jeden,
drogi Boże, jesteś pokarmem na
wieczność i Tylko Ty.
Zatem, biorąc sobie do
serca wskazania na temat chrześcijańskiej radości, podawane
nam przez Błogosławionego naśladowcę św. Filipa Neri, nie traćmy sprzed oczu prawdziwego
sensu naszego radowania się,
którym jest sam Bóg i to, co dla
nas uczynił w Narodzeniu Jego
Syna na ziemi. Niech bliskie naszym myślom i uczuciom będą
słowa zachęty Newmana, skiero-

wane do wiernych chrześcijan na
czas świętowania Bożego Narodzenia: To dzień radości – rzeczą
właściwą jest się radować – złą
zachowywać się inaczej. (...) Wolno nam rozradować się w Panu
i dostrzec Go we wszystkich Jego
stworzeniach. Możemy cieszyć
się Jego szczodrością i dzielić
z Nim ziemskie przyjemności
w naszych myślach; możemy radować się z naszymi przyjaciółmi
z Jego powodu, miłując ich w najbardziej wyjątkowy sposób, ponieważ to On ich umiłował.
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Bł. Laura Vicuna

			

– nie daj się zwyciężyć złu

Urodziła się w Chile
5 kwietnia 1891 roku. Jej rodzice
z powodu niepewnej sytuacji politycznej opuścili Chile i osiedlili
się w Andach. Tam urodziła się
ich druga córka, tam też niestety
zmarł ojciec Laury. Przybita nieszczęściem matka, pozbawiona
środków do życia, przeprowadziła się do przygranicznego miasteczka w Argentynie, gdzie spodziewała się znaleźć pracę, jako
kucharka czy pokojówka. Poznała tam Manuela Mora, despotycznego właściciela rancza, nadużywającego alkoholu, który przyjął
ją wraz z osieroconymi dziećmi,
pod warunkiem, że matka Mercedes zostanie jego kochanką. Mercedes zgodziła się, a takie układy
nie były, niestety, rzadkością w tej
okolicy. Dla Mercedes wydawał
się to jedyny sposób na przeżycie
jej i dzieci.
Kiedy Laura ukończyła
8 lat, Mercedes zdołała nakłonić
Morę do opłacenia dziewczynkom szkoły z internatem, którą
prowadziły siostry salezjanki.
Tam w sercu dziewczynki zrodziło
się wielkie nabożeństwo i miłość
do Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie – w małym domku
– jak Laura nazywała tabernakulum. Dwa lata, po swojej pierwszej
komunii świętej Laura zanotowała w dzienniku, który prowadziła:
O mój Jezu, pragnę Cię kochać

i służyć Ci całym życiem. Oddaję
Ci moją duszę, moje serce, całą
siebie.
Laura podziwiała siostry
salezjanki, których życie – pracę
i modlitwę – obserwowała, i zapragnęła w przyszłości pozostać
jedną z nich. Zwróciła się nawet
do biskupa z prośbą o zgodę,
aby mogła złożyć ślub ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa – została jednak przez niego wyśmiana, co przy jej jedenastu latach,
było łatwe do przewidzenia. Ale
spowiednik dziewczyny uznał
jej postanowienie za dojrzałe
i stwierdził, że prawidłowo rozeznała swoje powołanie i poradził
by prywatnie złożyła śluby, które
miały obowiązywać do momentu
wstąpienia do klasztoru.
Oprócz radości życia duchowego, Laura przeżywała wiele rozterek w związku ze swoją
sytuacją domową. Poznając piękno sakramentu małżeństwa, zorientowała się jaki charakter miał
związek jej matki z Morą. Wrażliwe serce dziecka bolało nad tym,
że życie jej rodziny nie jest zgodne z Bożymi przykazaniami. Co
gorsze, Manuel był alkoholikiem
i po pijanemu potrafił być agresywny. A kiedy Laura podrosła
zaczął zalecać się do niej. Dziewczyna próbowała za wszelką
cenę unikać Mory i odrzucała
jego zaloty. Zdecydowana bronić
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Bł. Laura Vicuna
swej czystości, często modliła się
o siłę i odwagę. Bojąc się o siebie, martwiła się także o swoją
matkę. Modliła się przed ołtarzem
w szkolnej kaplicy: Jezu, pragnę,
aby moja mama poznała Ciebie
lepiej i była szczęśliwa. Bardzo
głęboko przeżywała słowa Pana
Jezusa z ewangelii św. Jana: Nikt
nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich. I być może właśnie wtedy – w Wielkanoc 1902
roku – te słowa skłoniły ją do radykalnego kroku. Coraz bardziej
przejęta sytuacją matki – uznała,
że potrzeba wielkiej ofiary: popro-
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siła Pana Jezusa, aby przyjął jej
młode życie za zbawienie matki.
Zimą 1903 roku Laura zachorowała i została odesłana ze
szkoły do domu. Jednak jej stan
zdrowia nie uległ poprawie – wręcz
przeciwnie. Matka widząc pogarszające się zdrowie córki i wzmagające się umizgi Mory do niej,
przestraszyła się do tego stopnia,
że zabrała córki i przeprowadziła
się do innego mieszkania sądząc,
że zmiana mieszkania i otoczenia
pozytywnie wpłynie na zdrowie
dziecka. Niestety. Pewnego dnia
w domu pojawił się Mora, który oznajmił, że zostaje na noc.

Przerażona Laura oświadczyła,
że w takim razie ona ucieka i zabierając wszystkie swoje rzeczy
wybiegła na ulicę. Mora pobiegł za
nią i rozwścieczony kopał ją i bił,
dopóki nie został powstrzymany
przez sąsiadów. Dziewczyna żyła
jeszcze ponad tydzień, ale czuła,
że śmierć nadchodzi – jej ofiara
została przyjęta dosłownie. Zdążył jeszcze przybyć jej spowiednik, by ją wyspowiadać i udzielić
sakramentu chorych. A kiedy została sam na sam z matką, otworzyła przed nią serce i powiedziała: Mamo oddaję życie za ciebie.
Prosiłam o to Pana Jezusa. Czy
zanim umrę doświadczę tej radości, by ujrzeć twoje nawrócenie?
Skruszona matka przyrzekła, że
zmieni swoje życie. Jeszcze tego
samego tygodnia przystąpiła do
spowiedzi świętej. I chociaż niewiele wiemy o dalszym życiu Mercedes, możemy przypuszczać,
a jest to raczej pewne – że nawrócenie okazało się trwałe, i że
znalazła sposób, aby uwolnić się
od Mory i prowadzić godne życie.
Dzięki swojej córce doświadczyła
miłości Chrystusa i znalazła drogę, by zacząć od nowa.
Laura zmarła 22 stycznia
1904 roku, kilka miesięcy przed
swymi trzynastymi urodzinami.
Podczas jej beatyfikacji 3 września 1988 roku, papież Jan Paweł
II nazwał jej życie poematem czystości, poświęcenia i dziecięcej
miłości.
„Poemat”, jakim było jej
życie, czyni Laurę cenną patronką, zwłaszcza dla ludzi będących
ofiarami przemocy lub molesto-

wania. Przykład Laury jest niezwykle nośny, ponieważ będąc
bezbronną wobec przemocy i nie
znajdując oparcia w otoczeniu,
znalazła jednak sposób, aby się
wznieść ponad okoliczności swojego życia. Trwając w bliskości
Pana przez modlitwę i życie sakramentalne, znalazła odwagę
i środki, by się bronić. Pokonując
bierność i bojaźń stawiła czoło
złu. Laura ukazuje nam, że droga
uzdrowienia jest, mimo wszystko,
w naszym zasięgu i że możemy
na nią wejść.
Być może, czytając tę historię pytamy, jakie to zwycięstwo
i gdzie to zwycięstwo? Przecież
widzimy w tym życiu jedynie uległość wobec przemocy, choroby
i śmierci. Jeżeli jednak zechcemy
z wiarą i odwagą spojrzeć na życie Laury, to zobaczymy tam wielki heroizm. Szła za Bogiem nawet
wtedy, gdy była wyśmiana, broniła
swej czystości nawet pod groźbą
przemocy. Kochała aż po śmierć.
Zjednoczona z Panem Jezusem,
który był źródłem jej siły i męstwa, jej cierpienie – tak straszne
i po ludzku bezsensowne – miało
wielką wartość odkupieńczą.
Nasz świat jest pełen bólu
i aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na własne życie. Pan Jezus czeka, aż złożymy
swoje cierpienie u Jego stóp – aż
uczynimy z niego ofiarę za siebie
i za innych. Laura Vicuni uczyniła
to z pokorą i odwagą, a dziś raduje się z Nim w niebie. Oto prawdziwa kobieta – zwycięska!
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Z pielgrzymiego szlaku
Grzegorz Musiał

LIBAN - PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTYCH:
			
CHARBELA I RAFKI
Postać św. Charbela towarzyszy mi od wielu lat. Już podczas bierzmowania chciałem przyjąć
jego imię, ale wtedy nie zgodził się na to mój proboszcz, mówiąc, że nie ma takiego świętego…
Ponieważ wtedy nie było internetu trudno było udowodnić, że jednak istnieje. Po wielu latach,
w dniach 17 – 23 września 2014 r. dzięki pomocy Adriano Hokayem, po kilku miesiącach
przygotowań i różnych perturbacjach, udałem się na osobistą pielgrzymkę z moim przyjacielem z rodzinnych stron do Libanu – ziemi świętych. Owocem tego wyjazdu są relikwie
św. Charbela na Świętej Górze oraz nawiązanie serdecznych kontaktów z ojcami maronitami
z klasztoru w Annaya. Zapraszam do przeżycia z nami tej duchowej wyprawy po Libanie,
którą opisał pan dr Grzegorz Musiał. (Ks. Dariusz Dąbrowski COr)
Od paru lat narasta w Polsce zainteresowanie osobą św.
Charbela Makhloufa (po polsku:
świętego Sarbeliusza) – jednego
z największych świętych Kościoła
Katolickiego, żyjącego w XIX w.
w Libanie. Mówi się wręcz o „modzie” na św. Charbela, gdyż coraz
więcej osób w trudnych sytuacjach
życiowych udaje się do niego po
pomoc, odmawiając Nowennę do
św. Charbela i aplikując na chore
członki swych ciał olej poświęcony przy relikwiach, w liturgiczne
wspomnienie Świętego. Urodzony
w biednej maronickiej wiosce św.
Charbel, wybrał życie wyłącznie
z Bogiem i dla Boga: zamieszkał
w górskiej pustelni należącej do
zespołu klasztornego św. Marona
w Annaya. Gdy zmarł w 1898 r.,
nad jego grobem pojawiło się nadprzyrodzone światło, a ciało pozostało nienaruszone w trumnie, aż
do czasu jego kanonizacji przez
papieża Pawła VI. Prędko rozeszła się po świecie wieść o cudach
– zwłaszcza uzdrowieniach ciała
i duszy – jakie dokonują się za jego
wstawiennictwem.

Nieco w cieniu św. Charbela jest postać innej wielkiej świętej
Libanu – mniszki klasztoru Zgromadzenia Córek Maryi i Zakonu
Libańskich Mniszek Maronickich,
św. Rafqui (po polsku bardziej
swojsko zwanej „Rafką”). Wymodliwszy u Boga łaskę cierpienia,
przez które pragnęła jak najbardziej upodobnić swój los do życia
swego Mistrza, Jezusa Chrystusa,
św. Rafka – ciesząca się zawsze
doskonałym zdrowiem - zapadła
na trapiące ją do końca długiego
życia choroby, w tym nadmierną
łamliwość kości i obuoczne zapalenie naczyniówki, zakończone
pełną ślepotą. Również grób św.
Rafki, po jej śmierci w 1914 r.,
zaczął promieniować jasnością,
a chorzy, którzy odwołali się do jej
wstawiennictwa, do dziś doznają
niewytłumaczalnych uzdrowień.
Parę słów o maronitach
Dzisiejsza ludność Libanu,
licząca ok. 4 mln., to w połowie
muzułmanie, a w połowie katolicy rytu maronickiego. Maronici
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są jednym z najstarszych kościołów chrześcijańskich na świecie,
od tysiąca lat połączonym unią
z papiestwem. Etnicznie, rdzeń
ich stanowią potomkowie dawnych Żydów i nadmorskich Fenicjan, którzy przyjęli chrześcijaństwo w czasach Piotra Apostoła.
Wierzą, że to przez niego zostali
ochrzczeni i przyłączeni do patriarchatu Antiochii, którego był
pierwszym biskupem, zanim udał
się do Rzymu. Maronici pozostali
wierni Chrystusowi przez 2 tysiące lat. Ich unia z Rzymem datuje
się od czasu wypraw krzyżowych,
kiedy to rycerze, stacjonujący
w północnym Libanie w okolicy
portu Trypolis, natknęli się w jednej z górskich dolin na brodatych
mężczyzn uzbrojonych w strzały
i miecze, którzy choć wyglądali na
Arabów, jednak mówili po aramejsku, czyli w języku Apostołów oraz
czcili Jezusa Chrystusa i Maryję.
Czcili też pamięć św. Marona (zm.
Ok. 410 r. po Chr.) – od którego
imienia przyjęli nazwę.
Najpierw trzeba się tam dostać
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy uciążliwym nocnym lotem
na trasie Warszawa – Bejrut, gdy
ku naszemu zdziwieniu, samolot
okazał się do ostatniego miejsca
zapełniony. Na miejscu zrozumieliśmy, jakim byłoby złym pomysłem
– na szczęście, prędko zarzuconym – wynajęcie przez nas na lotnisku samochodu. Zamiast tego,
w hali przylotów czekał, trzymając
kartkę z nazwiskiem księdza Darka, wynajęty dla nas kierowca, nomen omen też o imieniu Charbel.

Jazda przez zatłoczony, pomimo
nocnej pory, Bejrut, prędko nam
uświadomiła, co by nas czekało,
gdybyśmy próbowali jeździć po
Libanie na własną rękę. Jedynym
przepisem drogowym, jaki stosuje się w tym kraju, jest zdaje się
jazda po prawej stronie, i to też
nie zawsze. Co więcej, Bejrut jest
ogromną metropolią poprzecinaną autostradami, na których pasy
ruchu są już tylko zatartym wspomnieniem, a jedyne oświetlenie
stanowią reflektory innych aut
oraz tu i ówdzie zapalone neony
nad sklepami. Dla naszego wirtuoza kierownicy, gdy przeoczyliśmy zjazd z autostrady, nie było
problemem zawrócenie na tym
samym pasie i jazda pod prąd, co
najdziwniejsze, inni kierowcy widać uznali ten manewr za całkowicie uzasadniony i uprzejmie zjeżdżali nam z drogi. Wreszcie ok.
4 nad ranem dotarliśmy do hotelu,
pięknie położonego nad zatoczką
pełną łodzi i jachtów w miejscowości Jounieh (czyt. Dżunje), leżącej
20 km na północ od Bejrutu.
Harissa
Pierwszy dzień naszej
pielgrzymki rozpoczęliśmy o jedenastej rano, wycieczką z naszym kierowcą do słynnego sanktuarium maryjnego w Harissa.
Z jego opowieści – bardziej gestykulowanej, niż mówionej po angielsku – zorientowaliśmy się, że
stosunek maronitów do Matki Bożej przypomina w wielu aspektach
polski kult Maryi. Do tego stopnia,
że również Liban – fakt mało znany w Europie – zawierzył siebie
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Figura św. Charbela oblegana w dniu procesji 22 września 2014 r.
opiece Królowej Libanu, Maryi.
Jej ukoronowana wieńcem dwunastu gwiazd 8,5 metrowa figura,
odlana z pomalowanego na biało
brązu w Lyonie w 1904 r. – dla
uczczenia pięćdziesiątej rocznicy
ogłoszenia przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP
– stoi na szczycie góry w Harissa,
obejmując swym płaszczem i rozchylonymi dłońmi rozciągający się
u jej stóp Liban. Libańczycy wierzą, że ta opieka chroni ich przed
okropnościami wojny, toczącej się
tuż, za odległą o kilkadziesiąt kilometrów granicą syryjską.
Do sanktuarium w Harissa
można jednak dojechać nie tylko
taksówką z Jounieh, ale także kolejką gondolową zwaną Téléférique, która kursuje od stacji hen
w dole, w okolicy plaży, aż do
miejsca w którym stoimy na szczycie. Jest tu również nowoczesna, oszklona świątynia w „stylu
hangarowym”, przypominająca

ażurowy kościec ryby albo szkielet okrętu. W jej zabudowaniach
mieści się Nuncjatura Apostolska
oraz rezydencje patriarchów katolickich kościołów wschodnich:
maronickiego, ormiańskiego, syriackiego i melchickiego. W pobliżu i nieco niżej, złocą się kopuły
greckiej melchickiej Katedry Katolickiej św. Piotra i Pawła. Do samych stóp Matki Bożej można się
wspiąć po spiralnych schodach,
otaczających kilkoma skrętami
piramidalny postument pomnika.
Widać stąd wspaniałą panoramę
wybrzeża: w lewo zasnute mgiełką wieżowce Bejrutu, w prawo –
port Byblos, na wprost – Jounieh
i hen daleko kreseczkę Cypru, na
styku nieba i turkusowej głębi Morza Śródziemnego.
Odmówiwszy Magnificat, wędrujemy do bocznego pawilonu, gdzie pod potężnym szyldem „Direction” mieści się gabinet proboszcza. Nie, nie widzi
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przeszkód, aby ksiądz Darek odprawił w kaplicy, pod witrażem
Chrystusa Pantokratora Najświętszą Ofiarę.
Po powrocie do cierpliwie oczekującego Charbela, rozbrzmiewa jego pytanie: – A teraz,
dokąd? To my mamy zdecydować.
On tylko spełnia polecenia. Wynajęła go dla nas pani Eva, matka libańskiego znajomego księdza Darka, maronity ożenionego
z Polką i od paru lat zamieszkałego
w Polsce. Mówi o niej madame –
i, że madame proponowała, aby
nas zabrać do Bequaa Kafra, wioski, w której urodził się św. Charbel. Jest to dla nas prawdziwy
wstrząs – a więc będziemy dziś
w miejscu narodzenia świętego?!
Tego nie było w planie wyprawy pierwszego dnia. Oczywiście,
jedziemy! Znowu szalona jazda
pod prąd, wjeżdżanie w uliczki
opatrzone zakazem wjazdu, parkowanie w miejscach, gdzie jest
zakaz parkowania – bo trzeba kupić zapas wody. W tym klimacie,
zwłaszcza starsze osoby, nie powinny się rozstawać z butlą wody
niegazowanej.
Bequaa Kafra
Czytam w przewodniku,
który kupiłem w Harissa, że Bequaa Kafra to najwyżej położona
zamieszkana wioska w Libanie
(800 metrów n.p.m.), a obejście,
w którym święty przyszedł na świat
w 1828 r., przekształcono w kościół i sanktuarium św. Charbela. Do wsi dojeżdżamy coraz
bardziej stromą szosą, ciągnącą
się skrajem doliny Quadisha (co

w syriackim języku znaczy „święta”). Rodzinna miejscowość świętego to jest właściwie jedna kręta
ulica, zawijająca się w dwa placyki
otoczone jednopiętrowymi domami, wzniesionymi, jak większość
libańskich budowli, z ciosanego
wapienia. Pusto. Dwa samochody
osobowe zaparkowane na spadzistym placyku, wejście do jedynego kawowego baru przesłonięte
plastikowymi paskami. Domostwo rodziny Charbela nie różni
się od pozostałych – wtopione
w kamienną zabudowę wsi, nie
stanowi osobnego gospodarstwa.
Na stoliku przed niskim wejściem
w wiklinowych koszykach leżą
opakowane w celofan patyczki
z watką nasączoną olejem Charbela. Wchodzimy do podłużnej niskiej izby z belkowanym sufitem,
w której przyszedł na świat święty.
W głębi, jaśnieje w półmroku ołtarz
z prostym drewnianym krzyżem
i zawieszoną po lewej stronie słynną twarzą świętego – okolona siwą
brodą, z opuszczonymi oczyma,
na które opada skraj mniszego
kaptura. Miejsce jest pełne ciszy
i naturalnej świętości, oddycha
się tu atmosferą miłości i całkowitego oddania się Bogu – jakby
wciąż był wśród nas tamten młody
święty, który przed opuszczeniem
rodzinnego domu miał w niedalekiej grocie swoje miejsce modlitwy
i skupienia. Mogliśmy wtedy to poczuć, w tej kaplicy, gdzie był tylko
Bóg, Charbel i my dwaj.
Wracamy znów tą samą
drogą, wijącą się krawędziami doliny Quadisha. Powoli zapada zmierzch i wspaniała

- 39 -

Z pielgrzymiego szlaku

- 40 -

złotoczerwona kula słońca oświetla rozrzucone w dole klasztory
i miasteczka ze sterczącymi – jak
w Polsce – wieżyczkami kościołów. Jak w większości maronickich
samochodów, różaniec kołysze
się przy lusterku kierowcy, który
często żegna się, gdy mijamy na
rozstajach, albo po prostu stojące
w polu niezliczone figury lub kapliczki św. Charbela, Matki Bożej
czy Chrystusa Miłosiernego. Wiele z nich ma swoje lata, ale poza
znakami upływu czasu, nie noszą
śladów profanacji czy wandalizmu.
Widać, nie przeszkadzają nikomu,
od wieków wrośnięte w krajobraz
tej pokój miłującej krainy, gdzie
zgodnie współżyją ze sobą dwie
różne religie i różne nacje. Zastanawiamy się głośno, jak to możliwe, że tuż tuż, o kilkadziesiąt kilometrów dalej, spływa krwią Syria
i trochę dalej Irak, gdzie rzekomo
z powodów religijnych „muzułmanie rzucili się nagle na swych
chrześcijańskich sąsiadów”… Patrząc na Liban – nadal cieszący
się pokojem i nawet znów pewnym dobrobytem – trudno uwierzyć, że łaknienie krwi i mordu jest
złem, które nagle i niespodziewanie wyrasta w sercach ludzi, dotąd
żyjących zgodnie obok siebie…
Grób św. Rafki w Jrabta
Już prawie po ciemku mijamy drogowskaz, wskazujący
kierunek: Jrabta (czyt. Żrabta).
Miejsce spoczynku św. Rafki?...
Oto kolejna niespodzianka, zgotowana nam przez kochanego kierowcę: że jednego dnia możemy
odwiedzić i św. Charbela, i Rafkę!

Proces beatyfikacyjny św. Rafki
– spowodowany licznymi uzdrowieniami za jej wstawiennictwem,
dokonującymi się od jej śmierci
w 1914 r. – był prowadzony równolegle z procesem św. Charbela
i św. Nimutallaha Al.-Hardiniego,
od kwietnia 1926 r. Zatrzymał
go wybuch II wojny światowej,
po której wrócono do procesu
w 1950 r. na wieść o kolejnych cudach dokonujących się w Libanie.
Pierwszeństwo w drodze do kanonizacji dano jednak św. Charbelowi
i dopiero w 1982 r. papież Jan Paweł II uznał Rafkę za Sługę Bożą.
Ponowny wybuch wojny – tym razem izraelsko-libańskiej – opóźnił
jej beatyfikację, którą ostatecznie
ogłoszono w 1985 r., a sześć lat
później, 10 czerwca 2001 r., podczas uroczystości w Watykanie,
skromna mniszka z gór Libanu
została kanonizowana.
Do dziś w Jrabta dokonuje
się wiele uzdrowień duszy i ciała przez pełne wiary dotknięcie
grobu św. Rafki, wypicie lub obmycie chorego miejsca wodą ze
studzienki, lub – co czynią niektórzy – spożycie odrobiny ziemi
z jej grobu. Innym darem, jaki winniśmy czerpać z życia Rafki, jest
umiejętność rozeznania duchowego swego życiowego powołania. Zmęczeni dniem, wspinamy
się zakosami wysokich schodów
do ukrytego w gęstwinie pinii i górskiego dębu zespołu klasztornego
św. Józefa Al.-Dahr. Święta Rafka zakończyła tu życie w wieku
82 lat – tak osłabiona, niewidoma
i z łamiącymi się od byle wysiłku
kośćmi, że trzeba ją było nosić
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Grób św. Charbela
w prześcieradle. Szerokie tarasowe schody wiodą do kościółka
przyklasztornego, w którym, aż do
dnia śmierci, św. Rafka przyjmowała Eucharystię – często będącą
jedynym jej pokarmem. W sklepionej łukowato kaplicy obok kościoła
znajduje się grób świętej.
Bejrut i groty Jeita
Aby być bliżej Annaya –
głównego celu naszej wyprawy –
przenosimy się do hotelu w Byblos,
skąd od sanktuarium św. Charbela dzieli nas już tylko pół godziny
jazdy taksówką. Przedtem jednak,
dopóki znajdujemy się w pobliżu stolicy, musimy spłacić „turystyczny haracz” i obejrzeć Bejrut.
Z przyjemnością stwierdzamy, że
w odrodzonym centrum libańskiej
stolicy nie ma już śladów zagłady,
jaką niosły w latach wojny 1982-85
izraelskie rakiety. Także nie widać
zniszczeń po bombardowaniach
z czasu niedawnego konfliktu izra-

elsko-libańskiego w 2006 r. Tamten elegancki Bejrut nosił miano
„Paryża Bliskiego Wschodu” – teraz jest on coraz mniej Paryżem,
i może dobrze, bo zyskuje przez to
nową, jeszcze nie do końca wykrystalizowaną tożsamość. Największe jednak wrażenie robi kolejny
dowód zgodnej koegzystencji islamu i chrześcijaństwa na tej ziemi: oto odbudowany ze zniszczeń
największy tutejszy meczet El
Almine, z jego dwiema niebieskimi
kopułami i strzelającymi w niebo
wysmukłymi minaretami, zgodnie
sąsiaduje dosłownie „przez płot”
z okazałą maronicką katedrą Św.
Jerzego – głównym katolickim kościołem Libanu.
Wszędzie uwijają się gromady robotników budowlanych
i dopiero nasza opiekunka Eva
– z którą, wraz z jej mężem,
z zawodu weterynarzem, spotykamy się na lunchu – wyjaśni nam,
że są to w większości uchodźcy
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z Syrii, którzy dzięki budowlanemu
prosperity w Libanie, mają szansę stworzyć sobie nowe życie na
emigracji.
– Czy w ten sposób nie odbierają pracy Libańczykom?” – zapytuję. Eva wybucha śmiechem.
– Tu nikt nikomu nie wchodzi w drogę… – odpowiada. – Gdy
Syryjczycy pracują, Libańczycy
piją kawę. O, jak tutaj – żartobliwym gestem ogarnia zatłoczony
lokal, ku wyraźnej dezaprobacie
jej libańskiego męża. Eva jest
Czeszką z domieszką krwi polskiej, po katolickiej babce od strony matki. Z jej opowieści wynika,
że ta gałąź rodziny wywodzi się
ze szlachty zamieszkującej czesko-polskie pogranicze w okolicy
Ołomuńca. Jest pełna humoru,
bystra i dowcipna. Wyczuwam
w niej ducha polskiej fantazji
i katolickiego rozumienia słabości człowieka. Radzi, abyśmy koniecznie obejrzeli Bejrut wieczorem, my jednak wolimy wykorzystać naszego kierowcę Charbela,
dopóki go mamy, i odwiedzić słynne w świecie Muzeum Narodowe
z pamiątkami dawnej Fenicji, a potem groty Jeita, należące do 14-tu
Największych Cudów Przyrody na
świecie. Dlaczego czternastu? –
tego się nie dowiemy. Ale wizyta
w królestwie podziemnych strumieni i jezior, stalaktytów i stalagmitów
zwisających na 8,5 m olbrzymimi
festonami ze sklepień lub wyrastających gęstwinami zastygłego
lasu na półkach skalnych i w galeriach tego sięgającego wiele pięter
w głąb „królestwa Persefony” –
jest warta więcej niż połowy dnia,
które na to poświęciliśmy.

Powitanie św. Charbela
Byblos, gdzie zamieszkujemy w schludnym hoteliku na brzegu kamienistej plaży, to starożytny port fenicki. Okres świetności
przeżywał w czasach, kiedy wciąż
nieprzebrane wydawały się zasoby cedru libańskiego – najwyżej
cenionego w starożytności drewnianego budulca. Największym
ich odbiorcą był Egipt faraonów
i dzięki transportowi morskiemu,
Byblos stało się jednym z najważniejszych portów Morza Śródziemnego. Nazwa ta pochodzi od
greckiego słowa „papirus”, które
jest pamiątką związków Fenicji
z Egiptem, i na którym tu właśnie
spisano ok. 2000 r. przed Chrystusem pierwszy fenicki alfabet.
W niedzielny poranek wyruszyliśmy do Annaya. Żaden
z nas nie ukrywał wzruszenia.
Oto docieramy do punktu kulminacyjnego naszej podróży – dziś
św. Charbel czeka nas w „swoim
domu”. I rzeczywiście – już na
podjeździe przed głównym budynkiem klasztornym wita nas
naturalnej wielkości statua Charbela, uniesioną prawicą pozdrawiająca gości, których rocznie
przybywa tu 4 miliony. Sława tego
miejsca już dawno przekroczyła
granice Libanu. Klasztor w Annaya jest dziś międzynarodowym
sanktuarium, do którego przybywają pielgrzymi również innych
wyznań, i również oni uzyskują
łaski duchowe, uzdrowienia cielesnych chorób i wsparcie wobec
doczesnych utrapień. Centralnym
punktem sanktuarium jest krypta,
w której od 1952 r. znajduje się
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grobowiec świętego, odgrodzony
żelazną kratą i szybą. Trumna,
w której złożono szczątki, przeszła
specjalne testy, aby nie uszkodził
jej płyn, stale wydobywający się
z ciała zakonnika.
Kiedy zmarł on w dniu Wigilii Bożego Narodzenia 1898 r.,
nad jego grobem pojawiać się zaczęła łuna świetlna. Rozeszła się
też wieść o dokonujących się za
jego wstawiennictwem cudach.
Dokonana rok później ekshumacja wykazała brak cech rozkładu
zwłok, które za to pokryte były
wilgotną substancją przypominającą krew. Owinięto szczątki
w nowe szaty i złożono je w drewnianej trumnie, którą przeniesiono
do klasztornej kaplicy. Jednak sytuacja powtarzała się przy kolejnych otwarciach trumny w latach
1927 i 1950, w obecności komisji
kościelnej i lekarskiej. Co więcej,
ciecz uszkodziła cynowe elementy trumny i zaczęła sączyć się na
zewnątrz. Kolejne niewytłumaczalne zdarzenie, które zaszło
w 1950 r. spowodowało wznowienie procesu beatyfikacyjnego
w Rzymie. Do Annaya przybyła
bowiem grupa maronickich zakonników, którzy wykonali sobie
pamiątkowe zdjęcie przed pustelnią Charbela. Na wywołanej kliszy
ukazała się stojąca za nimi jeszcze jedna postać, w której starsi
mnisi rozpoznali ojca Charbela.
W ten sposób uzyskano jedyny
wizerunek zakonnika, który nigdy
wcześniej nie był portretowany.
Ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego w 1977 r., św. Charbel
nadal wyprasza obfite łaski tym,

którzy do jego pomocy się uciekają. Do monasteru napływają listy
z całego świata dokumentujące
ogromną ilość uzdrowień i łask
otrzymywanych przez osobistą
pielgrzymkę do jego grobu, lub „na
odległość”, dzięki przywożonemu
z sanktuarium świętemu olejkowi
oraz kawałkom płótna, które miały
styczność z ciałem świętego.
Najgłośniejsze uzdrowienie ostatnich lat miało miejsce
w 1993 r. i dotyczyło pięćdziesięcioletniej Nouhad El Shami, matki
dwanaściorga dzieci, cierpiącej
na guz tarczycy i częściowy paraliż. Lekarze uznali przypadek za
nieoperacyjny, jednak najstarszy
syn udał się do Annaya, prosić
świętego o ratunek. W nocy Nouhad miała sen, w którym ujrzała
dwóch mnichów. Jednym z nich
był Charbel, który położył jej dłoń
na szyi i powiedział: Przyszedłem
cię zoperować. Nagle poczuła ból
w szyi pod palcami obu zakonników. Po obudzeniu poczuła się
całkowicie wyleczoną. Spojrzawszy w lustro ujrzała dwie rany długości 12 cm po obu stronach szyi,
z każdej sterczały nici szwów.
Wpierw pojechała z całą rodziną
do Annaya, podziękować Charbelowi za uzdrowienie, a potem do
szpitala, na konsultacje z lekarzami. Uznali, że z medycznego
punktu widzenia operacja wykonana jest doskonale, a tak dobrze
założonych szwów dawno nie widzieli. Nie potrafili tego wyjaśnić
naukowo.
Odtąd, w klasztorze w Annaya każdego 22 dnia miesiąca
odbywa się – zgodnie z prośbą
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świętego – uroczysta Msza św.
i procesja z pustelni do głównego kościoła. W tym dniu, a także
w każdy pierwszy piątek miesiąca, blizny Nouhad uwidaczniają
się. Św. Charbel powiedział jej:
Uzdrowiłem cię, aby ludzie się nawracali. Wielu ludzi oddaliło się od
Boga, przestają się modlić, przystępować do sakramentów i żyją
tak, jakby Bóg nie istniał… Z tymi
słowami w sercu, większość czasu w Annaya spędzaliśmy przed
trumną Charbela, modląc się za
świat, coraz głębiej zapadający
się w otchłań występku, za siebie
i za innych, zwłaszcza za tych,
którzy nas o to prosili.

Klasztor i pustelnia w Annaya
Klasztor przypomina warowny zamek, zbudowany z grubo ociosanych bloków wapienia,
z wąskimi szczelinami okien i kwadratowym dziedzińcem, wprost
proszącym o średniowieczny turniej rycerski. Tędy wchodzi się
wprost do krypty grobowej, zaś po
przeciwległej stronie, kamienne
schody z małym tarasikiem prowadzą do głównej kaplicy monastyru
a także, przez plątaninę korytarzy,
którymi nieprzerwanie sunie ludzka ciżba, do muzeum z wystawionymi w gablotach pamiątkami
po Charbelu, do sali recepcyjnej
przeora i administracji klasztoru. Niestety, przeora jeszcze nie
ma, bo przebywa w Rzymie na
audiencji u Ojca św. Seniora, Benedykta XVI, jednak ma wrócić do
Annaya, by uczestniczyć w procesji 22 września. Zapisano nas na
spotkanie w dniu następnym.

Tymczasem do sanktuarium zjeżdżają autokary z pielgrzymkami. Wszyscy chcą przejść
jutro trasą procesji, od pustelni do
nowego kościoła. Coraz częściej
słychać też język polski. Mnie jednak bardziej zajmuje obserwowanie pobożności Libańczyków – bo
naprawdę, jest czego od nich się
uczyć. Przyjeżdżają – i to głównie młodzi – wielopokoleniowymi
rozmodlonymi rodzinami, z obowiązkowym różańcem w ręku lub
zawieszonym na szyi, widzę młodego osiłka z ramionami pokrytymi modnymi tatuażami, wśród
których najokazalszy to różaniec,
wytatuowany wzdłuż całej lewej
ręki. W Polsce byłaby to zapewne
prowokacja lub szyderstwo, jednak ten maronicki młodzian trzyma
w dłoni drugi różaniec, który, idąc
wraz z kolegą, głośno odmawia…
widok w katolickiej Polsce nie do
pomyślenia. Uderza też ogromna
ilość dzieci.
Straszliwy upał, pomimo
zakupionego już w pierwszych
dniach słomkowego kapelusza,
przypomniał mi niestety o przebytej przed paroma laty operacji
serca. Nie wziąłem więc udziału
w procesji z Najświętszym Sakramentem, która rozpoczyna się pod
pustelnią św. Piotra i Pawła, znajdującą się ok. 20 minut pieszo pod
górę, powyżej klasztoru i zmierza
pod baldachimami, feretronami, ze
wspaniałym chóralnym śpiewem
i różańcem do nowego kościoła,
którego halowa bryła z czerwonym
dachem i wysmukłą wieżą widnieje na placu za klasztorem. Do
pustelni wybieramy się ponownie
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po południu, gdy zmierzch chłodzi
góry i spokojny spacer pozwala
na głęboką, przyjacielską pogawędkę. Inspiracją do niej stały się
słowa angielskiego motto, które
wyryte w desce ujrzeliśmy przy
drodze, jak wizytówkę miejsca, do
którego zmierzamy: If You Do Not
Understand My Silence, You Will
Not Understand My Words (Jeśli
nie rozumiesz mego milczenia,
nie zrozumiesz też moich słów).
Pustelnia jest skupiskiem
małych pokoików, ukrytych za
mieszczącą się od frontu kaplicą,
której spokojną prostokątną fasadę z ciosanego kamienia wieńczy
niewielki kamienny krzyż. Tu św.
Charbel, od chwili uzyskania zgody swojego przełożonego, wiódł
życie w całkowitym odosobnieniu i bezwzględnie oddany Bogu.
Mijane w powolnej procesji pielgrzymów kolejne pomieszczenia,
w których wiódł pustelniczy żywot,
potwierdzają wszystko, co o nim
wiemy: że czas spędzał na modlitwie, na adoracji Najświętszego
Sakramentu i pracy w ogrodzie.
Czytał żywoty świętych, jadał raz
dziennie i równie niewiele sypiał.
Unikał kontaktów z ludźmi, w tym
również ze współbraćmi… Oto
jego zgrzebne szaty, twarde łoże,
ewangeliarz, najprostsze sprzęty… Jak niewiele potrzebne jest
człowiekowi na tej ziemi… Tym
mniej, im prostsza i szybsza ma
być jego podróż po śmierci, wprost
w ramiona Boga.
Wielki finał – relikwie
Nareszcie – spotkanie
z przeorem, które jak coda sym-

fonii wieńczy naszą peregrynację.
Ujrzawszy nas w sali recepcyjnej, siedzących na bocznej ławce
w gromadce oczekujących, podszedł, widać uprzedzony o przybyszach z Polski i wymieniwszy
krótkie uprzejmości z pozostałymi, zasiadł przy nas, dopytując
o cel naszej podróży. Młody, krępy,
z okrągłą twarzą okoloną bródką,
podczas rozmowy prowadzonej
dobrą angielszczyzną bada twarz
rozmówcy ciemnymi, inteligentnymi oczami. – Pewnie chodzi wam
o relikwie? – zapytuje z uśmiechem. – O to także – zaczynamy – ale bardziej o nawiązanie
kontaktów między naszymi sanktuariami: św. Charbela w Annaya
i Róży Duchownej w Gostyniu, na
Świętej Górze… – O, proszę…
ksiądz Darek pokazuje wspaniały
album wydany przez ojców Filipinów i zdjęcia na tablecie, ukazujące tłumy polskich czcicieli św.
Charbela na spotkaniach w świętogórskim sanktuarium, a także
konferencje, które się tam odbywają… Widać, że zrobiło to na
nim wrażenie. Podnosi się z ławy
i gestem ręki zachęca, aby iść za
nim. Potem opowie o swym uczuciu w tym momencie: że właśnie
TYM pielgrzymom z Polski POWINIEN udzielić wszelkiej pomocy.
– Tutaj, na waszych miejscach zasiada wielu księży, czasami nawet biskupi – mówi, gdy
już znaleźliśmy się w jego gabinecie – ale nie wszyscy otrzymują
to, o co proszą…
Nie odrywając od nas
oczu zaszeptał coś do mnicha,
który wszedł za nami, i po chwili
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pośrodku gabinetu wyrastają trzy
pudła kartonowe, każdy po brzegi wypełniony pakiecikami zawierającymi buteleczkę z olejem św.
Charbela i poświęcone kadzidło.
Ale przed końcem spotkania wręcza też księdzu Darkowi jeszcze
jeden pakiecik – tym razem, jak
się okazało, relikwie kości św.
Charbela wraz z certyfikatem Postulatora Generalnego potwierdzającym prawdziwość relikwii...
– Chwała niech będzie
Panu! – wzdychamy uradowani, bo oto rodzi się nam kolejny,
prawdziwy i „pełnoprawny”, bo zaopatrzony w relikwie pierwszego
stopnia, ośrodek kultu św. Charbela w Polsce!
– Czy święty Charbel to
ojcu podpowiedział? – spytał radośnie ksiądz Darek.
– On cały czas jest z nami
– odparł przeor i udzieliwszy nam
błogosławieństwa, obiecał jak najszybsze nawiązanie stałych kontaktów z Polską.
Resztę ostatniego dnia
spędzamy w domu pielgrzyma
Oasis Saint Charbel w Annaya.
W nocy mamy wracać do Bejrutu, skąd nad ranem – odlot do
Warszawy. Dwuskrzydłowe okno
otwiera się na sięgający po horyzont widok grzbietów górskich, na
których kładzie się cień zmierzchu
i ostatnie promienie zachodzą-

cego słońca. Chłodne powietrze
wypełnia płuca rześkim aromatem. Ksiądz Darek postanawia
udać się jeszcze raz do krypty
i na mszę w rycie maronickim, ja
zostaję w pokoju, aby odmówić
różaniec. I w tej chwili, daleko ponad jednym ze szczytów, zapalił
się na niebie jasny krzyż! Był to
– ustawiony przez wiernych maronitów, jako znak, że Bóg jest i czuwa nad Libanem – krzyż podobny
do tego, który stoi na Giewoncie,
choć ten w Polsce się nie zapala.
Kiedy ksiądz wyszedł i słońce całkiem zaszło, ja również zgasiłem
światło i ukląkłem przed szeroko
otwartym oknem. Zapalający się
i gasnący krzyż na ciemnym niebie Libanu towarzyszył mi przez
całą część radosną różańca, jako
dziękczynienie za łaski otrzymane
przez nas podczas tej niezwykłej
podróży.
Dr n. med. Grzegorz Musiał (ur.
1952 w Bydgoszczy). Autor licznych książek prozatorskich i tomików poetyckich. Laureat m.in.
nagrody Kościelskich, stypendium
Fulbrighta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu. Powyższy tekst jest napisaną specjalnie dla nas, skróconą
wersją obszerniejszego artykułu,
który jest dostępny na katolickim
portalu www.ekspedyt.org

SPOTKANIA GRUPY
ORATORIUM DOROSŁYCH

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

- 47 -

Wiesław Czajka, Łukasz Stefaniak

„uBogą Drogą”
		
- z Warszawy do Gniezna
4 października 2014 roku,
w pierwszą sobotę miesiąca, w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, grupa pielgrzymów
podążających drogami św. Jakuba, wyruszyła w pielgrzymce
błagalnej od grobu Prymasa Tysiąclecia do grobu św. Wojciecha
w Gnieźnie, w intencji beatyfikacji
Sługi Bożego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Pielgrzymkę rozpoczęła Msza św. o godz. 7 w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
w Warszawie, skąd pielgrzymi wyruszyli przez Barbakan na Nowe
Miasto. Po oddaniu hołdu św. Jakubowi, którego wizerunek znajduje się na jednej z tablic herbowych na frontonie kamienicy przy
ul. Długiej, grupa skierowała się
w stronę Katedry Polowej WP,
znajdującej się po drugiej stronie ulicy. Widać patron pątników
czuwał i sprawił, iż z Matki Kościoła Wojskowego, wyszedł jej
administrator ks. ppor. Maciej
Kalinowski, który rozpoznawszy
„pielgrzymów jakubowych”, ochoczo udzielił błogosławieństwa
na pielgrzymi trud. Po godzinie
wędrowcy dotarli do pl. Narutowicza, gdzie przy kościele pielgrzymim św. Jakuba chwilę odpoczęli.
Dalej Warszawską Drogą Św. Jakuba, starannie wytyczoną przez
„jakubowego orędownika” Jerzego Kazimierczaka, szli przez
Ochotę, Włochy, Ursus do podwarszawskiego Ożarowa Mazo-

wieckiego, gdzie przez chwilę
odpoczywali przy miejscowym
Sanktuarium Jezusa Miłosiernego. Wędrówce sprzyjała słoneczna pogoda. Pątnikom dane
było obserwować jesienne zbiory
roślin okopowych, których obfity
plon dają podwarszawskie żyzne
grunty. Warzywna impresja wydobytych pracowicie z gleby dorodnych pomarańczowych marchwi,
zieleń różnych odmian kapusty,
kalafiorów, brokułów, pietruszki,
jarmużu czy selera pobudzała
wzrok i dodawała sił. Delikatny
miodowy aromat ostatnich kwitnących upraw i chwastów zachęcał do śmiałego marszu wytyczonym szlakiem.
Poprzez Ożarów, idąc pośród pól, przez Płochocin, gdzie
na osiedlu Józefów pielgrzymom
było dane odpocząć w sielskim
klimacie miejscowej społeczności, pątnicy dotarli do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej
Wspomożycielki w Rokitnie. Tak
tę Świątynię nazwał Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński, który przed miejscowym obliczem
Madonny modlił się wielokrotnie. Jest to miejsce szczególnie
związane z duszpasterstwem
wojskowym. Bowiem to na portyku rokitniańskiej świątyni znajduje się oryginalna XVIII w. figura
Najświętszej Panny Marii Łaskawej, która do okresu powstania
listopadowego zdobiła kolegium
pijarów przy ul. Długiej (obecnie

Z pielgrzymiego szlaku

- 48 -

Pielgrzymi na szlaku
Katedra Polowa WP). Po upadku
powstania, gdy pijarski kościół
zamieniono na sobór prawosławny, znajdujące się w nim figury
przeniesiono m.in. do Rokitna.
Kościół w Rokitnie kilkukrotnie
ulegał wojennym zniszczeniom.
Poświęcenia świątyni, odbudowanej po I-szej wojnie światowej,
dokonał w 1931 roku biskup polowy Stanisław Gall. Z Rokitna
pielgrzymi doszli do Błonia, gdzie
zatrzymali się na odpoczynek.
Następnego dnia, w niedzielę 5 października, po porannej Mszy św., z miejscowego kościoła pw. Św. Trójcy pielgrzymi,
rozpoczęli wędrówkę w kierunku Niepokalanowa. Idąc Drogą
Warszawską, przez: Bieniewice,
Dębówkę, Bronisławów i Regów
dotarli do miejscowości Kaski.

Dystans tych ok. 13 kilometrów
niesłychanie się dłużył. W ten
chłodny poranek, siły nadwątlone
minionego dnia, jakby nie chciały
powrócić. Pielgrzymów sympatycznie pozdrawiali mieszkańcy
parafii, zdziwieni widokiem wędrowców o tej porze roku. Uświadomienie celu i intencji marszu
budziło szacunek i aprobatę. Również miejscowy proboszcz, ciepło
przyjął wędrowców i sam obiecał
udać się w pąć „jakubową drogą”.
Mazowiecką albergue w tej niewielkiej miejscowości, pełnił tego
dnia trawnik przed sklepem...
Potrzebny odpoczynek łączył się
z refleksją o bogatej przeszłości
parafii Kaski nad Pisią, do której wybierała się także szlachta
w XVI wiekuna swe sejmy.
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W dalszej drodze pejzaż
stanowiły pola udające się w zimowy odpoczynek, po płodnym
letnim okresie. Dzięki Darowi Bożemu, jakim była wspaniała aura,
pątnicy już z dala dostrzegali
górujące nad horyzontem wieże
kościoła parafialnego w Szymanowie. Ten widok był potrzeby,
gdyż obolałe nogi niosły coraz
wolniej. Świątynia dedykowana
„Jedynemu Bogu”, miała być zadośćuczynieniem za błędy protestantyzmu. Na jej frontonie znajduje się zawołanie „SOLI DEO
GLORIA ET LAUS” (Jedynemu
Bogu sława i chwała) umieszczone przez fundatora parafii Mikołaja Wiktoryna Grudzińskiego,
w 1668 roku po potopie szwedzkim. Naprzeciwko szymanowskiego kościoła parafialnego znajduje
się Sanktuarium „Pani Jazłowieckiej”, w którym to wierną wartę
pełnią siostry niepokalanki, a pamięć 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich znajduje odzwierciedlenie
między innymi w postaci gmachu
nowej kaplicy, której kombatanci
pułkowi byli jednymi z fundatorów. W centrum świątyni znajduje
się Hetmanka Jazłowiecka – łaskami słynąca figura wykonana
z kararyjskiego marmuru w XIX w.
w Rzymie przez Oskara Sosnowskiego. Posąg Najświętszej Maryi
Panny, koronował w 1939 r. Sługa Boży August Kardynał Hlond.
Nawiedzenie sanktuarium otwierało ostatni fragment sobotnioniedzielnej wędrówki do Bazyliki
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Świątynia stoi częściowo na funda-

mentach wykonanych w czasach
św. Maksymiliana Marii Kolbe.
Ten polski franciszkanin jest jednym z patronów pielgrzymki „uBogą Drogą” św. Jakuba. To w jego
więzienny pasiak przywdziana
jest ręka św. Franciszka znajdująca się w logo pielgrzymki.
Na zakończenie pierwszego sobotnio-niedzielnego etapu
pielgrzymowania „uBogą Drogą”
św. Jakuba od grobu Prymasa
Tysiąclecia do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, pątnicy udali się
na cmentarz w Niepokalanowie,
by uczcić obchodzącego imieniny dzień wcześniej Franciszka
Gajowniczka. To on, będąc „Bożym narzędziem” przyczynił się
do świętości o. Maksymiliana
i odczuł pomocną dłoń swojego patrona, którą podał mu inny
święty franciszkanin.
22 listopada 2014 r. – II
etap pielgrzymowania „uBogą Drogą” rozpoczęła Msza św.
w bazylice w Niepokalanowie,
po której uczestnicy marszu weszli na szlak. Tego dnia trasa
wiodła po mało uczęszczanych
zakątkach szopenowskiego Mazowsza. Opuszczając Niepokalanów, pielgrzymi w porannej mgle
dostrzegali w oddali Młyny Szymanów, gdzie mielona jest znana
w kraju mąka. Kubatura elewatorów zbożowych majoryzuje równinny pejzaż. Jednak kierując się
na Żelazowa Wolę, ich szarość
pozostaje za plecami. Im bliżej
było miejsca urodzenia Fryderyka Szopena, tym bardziej oczom
wędrujących ukazywał się znany,
urokliwy mazowiecki krajobraz,
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Grób Franciszka Gajowniczka

poprzecinany szpalerami charakterystycznych wierzb znaczących
linie miedz i rowów. Widok doliny
rzeki Utraty potęgował doznania
piękna przyrody i przybliżał chwilę odpoczynku w dworku w Żelazowej Woli. W tę listopadową
sobotę strudzonych już nieco
pielgrzymów zatrzymały w otulinie dworku dźwięki muzyki fortepianowej, dobywającej się gdzieś
z głębi zabytkowych zabudowań,
zupełnie jak niegdyś, gdy nasz
młody wirtuoz przyciągał do parku miejscowe chłopstwo. Krótki
odpoczynek i dalsza droga. Duch
Szopena towarzyszył wędrującym, gdy zmierzali z Żelazowej

Woli do Brochowa. W tej to starej mazowieckiej wsi znajduje się
świątynia, w której w Wielkanoc
1810 roku, chrzest przyjął kompozytor znad Utraty. Miejscowa
świątynia św. Jana Chrzciciela
i św. Rocha to unikatowy obiekt,
gdzie w bryle architektonicznej
harmonizuje się funkcja sakralna i obronna. Dziś odnowiona
po zniszczeniach I i II wojny światowej przyciąga licznych turystów
odwiedzających zachodnie obszary Puszczy Kampinoskiej.
Z Brochowa pątnicy zeszli
w dolinę Bzury, przekraczając
most pod wsią Witkowice. Przy
przeprawie napotyka się pamiątkowe tablice przypominające
o tym, że tutaj „Armia Poznań”
dowodzona przez gen. Tadeusza
Kutrzebę we wrześniu 1939 roku
toczyła zacięty bój z niemieckim
najeźdźcą. Od tego miejsca
szlak podążał z biegiem Bzury,
w kierunku jej ujścia do Wisły,
do miejscowości Kamion Poduchowny. Tam piechurzy zatrzymali się przy miejscowym kościele pw. św. Anny i św. Michała
Apostoła. W obrębie świątynnym
znajduje się głaz – „święty kamień”, na którym, jak mówi tradycja, odpoczywał św. Jacek Odrowąż w trakcie jednej ze swoich
wypraw misyjnych na Mazowsze
i od którego wzięła swą nazwę
miejscowość. Dalej, podobnie
jak średniowieczny dominikanin,
pątnicy wyruszyli na drugą stronę Wisły. W odróżnieniu od św.
Jacka nie musieli przepływać
rzeki, lecz przeszli na drugi brzeg
przez most suchą stopą, gdzie
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zakończyli noclegiem sobotnią
wędrówkę. Tego dnia przemierzyli
ok. 35 km, znakując jednocześnie
Szopenowską Drogę św. Jakuba,
która połączyła Warszawską DJ
(Niepokalanów) z Mazowiecką DJ
(Wyszogród). Trudu malowania
oznaczeń na szlaku, podjął się
z radością ppłk Jerzy Pawlikowski, który ochoczo, pod czujnym
okiem Jerzego Kazimierczaka,
przez cały dzień dzierżył pędzel
w dłoni. Na ziemiach Chełmońskiego, w duchu jego realizmu
– malował żółte strzałki. Dzięki
wysiłkowi znakujących kolejni
pielgrzymi mają ułatwione zadanie.
Kończąca rok liturgiczny Niedziela Chrystusa Króla,
dla pielgrzymów rozpoczęła się
od porannej Mszy św. sprawowanej we franciszkańskim kościele
pw. Matki Bożej Anielskiej w Wyszogrodzie. W czasie Eucharystii pątnicy polecili siebie i swoją intencję Bożej Opatrzności.
Po Mszy spożyli wspólne śniadanie w Domu Weselnym. Posileni
na dalszą wędrówkę, nawiedzili
drugą świątynię wyszogrodzką
– barokowy kościół parafialny
pw. Świętej Trójcy, skąd wyruszyli
dalej „uBogą Drogą”, tym razem
po Ziemi Płockiej.
Wierzbowy pejzaż został
zastąpiony rozległymi widokami
urodzajnych pól uprawnych, poprzecinanych zagajnikami i ruczajami, spływającymi do Wisły.
Sama Wisła, gdzieniegdzie widoczna w dole za barierą lasu, towarzyszyła pielgrzymom idącym
jej prawą skarpą. Mijane wsie

ukazywały współczesną specyfikę zmian w użytkowaniu ziemi,
symbolem czego są opuszczone
bądź zamienione na letniska zagrody wiejskie. Malownicze tereny pozwalają na wytchnienie
nie tylko „mieszczuchom”, lecz
również wędrowcom, którzy w ciszy przyrody mogą oderwać się
od zgiełku codzienności. Również
miejscowa architektura harmonijnie wtopiona w naturę sprzyja
kontemplowaniu rzeczywistości,
przez co niepozorny drewniany
średniowieczny kościół pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w miejscowości Zakrzewo Kościelne
można minąć niepostrzeżenie.
W odróżnieniu od niego kościół
św. Klemensa w Kępie Polskiej,
ulokowany na obwałowanym cyplu ujścia rzeki Mołtawy jest widoczny z lądu, jak i dla płynących
Wisłą. Za wałem, przy kościele, wodowskaz w Kępie Polskiej
ukazywał poziom 2,22 m, gdy po
południu, po przebyciu ok. 22 km
pielgrzymi zakończyli II etap sobotnio-niedzielnego pielgrzymowania.
Kolejne sobotnio-niedzielne pielgrzymowanie: „uBogą
Drogą” św. Jakuba do Gniezna
w intencji beatyfikacji Kardynała Wyszyńskiego odbędzie się
w dniach: 21-22.02.2015 r.
Biskup polowy WP Józef
Guzdek objął pielgrzymkę patronatem. Wszystkim uczestnikom
udzielił także pasterskiego błogosławieństwa.
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TRZEŹWOŚĆ, TO PRAWDA
Choroba alkoholowa nazywana jest również chorobą ludzkiego zakłamania. Zakłamanie, to
znaczy życie niezgodne z prawdą,
wbrew prawdzie. To oszukiwanie
siebie i innych, to iluzja, że również
uda mi się oszukać Pana Boga.
A przecież w każdym człowieku
jako istocie duchowej odnajdujemy wewnętrzny świat prawdy,
który wpisany jest w nas od początku. Święty Jan Paweł II uczył,
że ten świat prawdy związany jest
nade wszystko z Bożymi Przykazaniami, które Stwórca wpisał
w serce każdego człowieka i które
obowiązują każdego człowieka!
Przykazanie, zapisane w sercu,
informuje nas o prawdzie, którą
trzeba podjąć wobec siebie, wobec Pana Boga i wobec bliźnich.
I gdy podejmujemy tę prawdę
stajemy się tym, kim być powinniśmy, ale gdy odrzucamy prawdę,
postępujemy wbrew prawdzie,
wówczas zaczyna się degradacja,
czyli niszczenie siebie, innych,
a także relacji z moim Stwórcą.
A zatem życie w jakimkolwiek zakłamaniu jest wielkim nieszczęściem człowieka i na pewno, gdy
z tym nieszczęściem przychodzimy do Jezusa, zwłaszcza do spowiedzi św., wówczas otrzymujemy
rozgrzeszenie i możliwość, szczęśliwej drogi, już bez kłamstwa –
w prawdzie.
Ale może być i tak, że
z kłamstwem nie przychodzi-

my do Jezusa, nie oddajemy Mu
tego podstawowego naszego nieszczęścia, i wówczas zaczyna się
poszukiwanie, aby kłamstwo oddać komuś lub czemuś, w obojętnie jaki sposób. W tej obojętności,
często też sięgamy po alkohol,
by o kłamstwie zapomnieć, by
przynieść sobie choćby na chwilę
ulgę.
Alkohol jednak kłamstwa
nam nie zabiera, ale zwłaszcza
używany w nadmiarze, wikła nas
w świat iluzji i nieustannego okłamywania siebie oraz innych. Alkoholik jest mistrzem kłamstwa!
Alkoholikowi czynnie się upajającemu trudno wierzyć, bowiem nie
jest on wiarygodny. Zakłamanie
więc powiązane z ucieczką w alkohol popycha człowieka w świat
potężnej degradacji, świat jego
nieszczęścia. Nieszczęścia, z którego jednak można się wyzwolić.
Już od ponad 23 lat jestem
z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i przez ten czas wsłuchuję
się w ich świadectwa życia, kiedy
byli jeszcze w kłamstwie oraz kiedy na nowo zaczęli żyć prawdą.
Siłą potężną do życia w prawdzie
każdej Uzależnionej i Uzależnionemu stał się duchowy program
Dwunastu Kroków Anonimowych
Alkoholików, który otwiera szczególną drogę życia w prawdzie.
Już pierwszy krok każe stanąć
w tej najtrudniejszej prawdzie wobec siebie, a mianowicie, że jako
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Każdy człowiek,
który szuka prawdy,
w rzeczywistości
porusza się drogą,
która prowadzi do
Boga

uzależniony jestem bezsilny wobec alkoholu i że w tej chorobie,
w czynny sposób przeżywanej,
nie kieruję własnym życiem. To
jest ta najtrudniejsza prawda, którą trzeba przyjąć, a która otwiera
potem drogę do solidnej pracy
nad sobą zawsze w odniesieniu
do prawdy.
Krok piąty duchowego programu trzeźwienia wprost podpowiada: Wyznaliśmy Bogu, sobie
i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. A dziesiąty krok
tak mówi: Prowadziliśmy nadal
obrachunek moralny, z miejsca
przyznając się do popełnionych
błędów.
Tak, jeśli ktoś chce być
trzeźwy, jeśli chce żyć w trzeźwości naprawdę, pomimo śmiertelnego uzależnienia, winien ciągle
czuwać nad swoim sumieniem
i nie pozwolić, by w nim jakiekolwiek zakłamanie zamieszkiwało.
Osobiście, jako duszpasterz, stając przy osobach uzależnionych pomagam im, aby życie swoje odkłamali i by na nowo
prawda w nich zamieszkała. Dla-

tego wiem, że muszę mieć czas
na rozmowę, nieraz długą, że muszę mieć też cierpliwość i miłość,
by odebrać te trudne prawdy,
które najczęściej zamykane są
w sakramentalnej spowiedzi
i w rozgrzeszeniu.
Najpiękniejszymi chwilami
w posługiwaniu siostrom i braciom są te, gdy ktoś w całej prawdzie staje, i na tej drodze na nowo
odnajduje dla siebie ścieżki, które
nie prowadzą już do degradacji,
ale pozwalają w całej szczerości
trwać wobec siebie, wobec innych, a zwłaszcza wobec Pana
Boga, który przez Jezusa zawsze nam mówi: „ Prawda was
wyzwoli” (J 8,32). Najpiękniejsze
są chwile, gdy widzę, że po rozmowie, po spowiedzi, wychodzi
z mojego pokoju brat czy siostra
w pełni szczęścia, bo kłamstwo
zostało zwyciężone prawdą.
Tak, trzeźwość, to prawda,
to życie w prawdzie, przed sobą,
przed Bogiem i przed bliźnimi!
Tej drogi życzę sobie i wszystkim
Czcigodnym Czytelnikom tego
tekstu.
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Kazanie na Pasterkę
„Dzisiaj w Betlejem wesoła Nowina”
„Dzisiaj w Betlejem wesoła
Nowina”. Ilekroć ta Nowina rozbrzmiewa nad światem, tylekroć
w sercach ludzi rodzi się niekłamana radość, niezachwiana nadzieja, że Bóg o człowieku nie zapomniał, że wszedł między ludzkie losy i zamieszkał z nami. Ale
ile razy ta Betlejemska Gwiazda
zaświeci na niebie, by pokazać
drogę do ubogiej stajenki, tyle
razy pojawia się niezmienne pytanie: Dlaczego? Dlaczego Bóg narodził się w takim miejscu?, Dlaczego w taki sposób?, Dlaczego
w tak nieodpowiednim czasie?
Wydaje się, że w tym przyjściu Boga na ziemię wszystko
było nie tak. Przecież wszystkie
ważne wizyty muszą być szczegółowo przygotowane. Ważnych
gości przyjmuje się w ekskluzywnych rezydencjach, układa się
dyplomatyczny ceremoniał, ustala się bogaty dobór dań na wystawnych stołach.
A Boże Narodzenie? Ta wizyta Najdostojniejszego Gościa
z nieba sprawiła, że świat stracił
głowę. Jezus ominął pałace, wielogwiazdkowe hotele, dwory władców i wybrał pasterską szopę.
Nie chciał armii dworzan i zbrojnej obstawy. Przybył na ziemię
w najbardziej nieodpowiednim
momencie. Przecież trwał akurat
spis ludności w całym państwie.
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Wszyscy szli się zapisać, każdy
w swoim okręgu, to był obowiązek. Nawet kobiety brzemienne
musiały być na spisie obecne.
Kto by przypuszczał, że taki czas
wybierze Bóg, aby wśród nocnej
ciszy się narodzić. Ale taka jest
metoda działania Boga. Bóg ludzi
zaskakuje, przekreśla ich sposób
myślenia, dyplomatyczne protokoły, wywraca ustalony i urzędowy ceremoniał. Przychodzi w najbardziej niespodziewanej chwili,
przychodzi nocą, gdy ludzie śpią,
przychodzi wtedy, gdy świat zajęty jest swoimi sprawami. Przecież
i w nas, w ludziach obecnego czasu, przeżywających teraz Boże
Narodzenie, podobne pytania się
budzą. Nie mogłeś Panie przybyć
kiedy indziej?!
W Ziemi Świętej wciąż
trwają niepokoje. Teraz w świecie arabskim trwa wojna, a za
wschodnią granicą trwają zamieszki. Jezu Narodzony – świat
ma inne sprawy na głowie. Twoje przyjście w tym czasie naprawdę wprawia w zdziwienie
i zaskoczenie. Jednak, najmilsi,
w tym świecie jeszcze coś innego
nie pasuje. Coś innego wymyka
się utartym myśleniom, ktoś inny
burzy ciągle ustalony prawami
świata porządek. Wy, Kochani!
Wy, Polacy! Wy, nocni Pielgrzymi! Przecież mielibyście prawo

mówić podobnie: Panie dlaczego
przychodzisz akurat teraz? Zmienił się rząd, zmieniły się władze
samorządowe, tli się bunt wobec
biedy i niesprawiedliwości, w miastach i gminach ustalają budżety,
jest obawa, że Cię Polacy nie zauważą.
A jednak kiedy Bóg się rodzi i moc truchleje klękamy przed
Narodzonym z taką wiarą, że aż
się „herody” trzęsą ze strachu,
śpiewamy kolędy z taką mocą,
że aż głusi słyszą, pochylamy się
nad Jezusem maleńkim z taką
miłością, że aż serca kamienne
topnieją. Co to się dzieje? Czemu wywracamy ten ustalony porządek? Czy jesteśmy inni? Czy
jesteśmy narodem szczególnie
wybranym? Czy jesteśmy bardziej uprzywilejowani? Nie! My jesteśmy mądrzejsi. Żyjąc w środku Europy, ocierając się o różne,
bezbożne systemy, czujemy, że
nie wolno nam przegapić przyjścia Boga na świat. Jeśli byśmy
zaspali, to będzie po nas, jeśli
byśmy Boga nie widzieli, to nas
zniszczą. Będą nami targować,
sprzedadzą nas za euro, a my
nie chcemy umierać, nie chcemy stracić ducha i dlatego kolęda
w nas nie milknie.
I dlatego dziś tak jak od
wieków słuchamy tego świątecznego wołania, które płynie z Betlejem od Nowonarodzonego:
Ludzie! Dzieci! Rodzice! Poczekajcie na Mnie! Po to przychodzę na świat, aby wejść w wasze
życie, w wasze niepokoje, biedy
i smutki, w wasze radości i nadzie-

je. Przychodzę wejść do twojego
domu, który może już od dawna
przestał być prawdziwym domem,
do twojej rodziny, w której może
już nie ma miłości i jedności, do
twojej wspólnoty, gdzie gwiazda
Bożego ducha już dawno zgasła.
Przychodzę w czas twojego lęku
i beznadziejności, by ci powiedzieć: patrz, ta Maleńka Miłość
jest twoją nadzieją, przychodzę,
by z tej betlejemskiej szopy wygłosić świąteczne orędzie. Posłuchaj: Narodziłem się nagi, abyś
potrafił wyrzekać się siebie, abyś
ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo. Narodziłem się w stajni,
abyś ty uczył się uświęcać każde
miejsce twej pracy i życia. Narodziłem sie bezsilny, abyś ty nigdy
się mnie nie lękał. Narodziłem się
z miłości, abyś ty nigdy nie wątpił w moją miłość. Narodziłem się
w nocy, abyś ty uwierzył, że mogę
rozjaśnić każdą twoją ciemną godzinę. Narodziłem się w ludzkiej
postaci, abyś ty nigdy nie wstydził
się siebie. Narodziłem się jako
człowiek, abyś ty mógł się stać
synem Bożym. Narodziłem się
prześladowanym od początku,
byś ty nauczył się przyjmować
każdą trudność. Narodziłem się
w pokorze, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. Narodziłem się w ludzkim życiu, aby
wszystkich ludzi doprowadzić do
domu Ojca. Narodziłem się dzisiaj, abyś nie był sam, byś nie
stracił nadziei. Przychodzę na
świat, aby od tej chwili, od tej
gwiazdki, rozpoczęło się w tobie
nowe życie. Naprawdę jest taka
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li i wzywali pomocy.
Tej nocy, gdy wreszcie znalazłem się
w domu, z żoną i córkami zdałem sobie
sprawę, jak piękne
i cenne jest życie.
Nie mogłem zmrużyć
oka, snułem się po
pokojach, patrzyłem
na śpiące córeczki. Pogoń za sławą,
nudą światowego życia zniknęły zupełnie.
Zrobiliśmy wspólnie
żłóbek, kolędy wzruszały do łez. Od tej
gwiazdki rozpoczęło
się drugie i nowe życie.
Jezu Narodzony, głoś dalej to orędzie i mów: Siostro
i Bracie zawróć z drogi, którą pędzisz ku bogactwom
tego świata, bo połamiesz sobie
skrzydła, bo się roztrzaskasz.
Wróć do Betlejem. Stań obok Maryi i Józefa. Wpatrz się w ten cud
Boga na sianie. Polsko, zawróć
z tej drogi, która cię ciągle nęci
mirażem nieskrępowanej wolności i demokracji, ale bez Boga
i wiary. Zawróć, bo się rozsypiesz.
Skieruj kroki do Betlejem – to
jest twoja szansa, twoja nadzieja
i twoje zwycięstwo. Polsko, tylko
z Jezusem przeżyjesz i przetrwasz. Polacy zejdźcie wreszcie
na ziemię z obłoków szczęśliwości, jaką wam obiecują różni mędrcy o gładkich ustach, bo inaczej wypadniecie z bezpiecznego

Głoście dobrą nowinę...

szansa, tylko uwierz. Uwierz w tę
szansę, jak uwierzył słynny włoski tenor Luciano Pavarotti. Miałem 40 lat – wspomina – byłem
bogaty, sławny. Sukcesy i nadmierna praca zrujnowały mego
ducha, zrujnowały mi dom i rodzinę. 25 grudnia wracałem samolotem z Ameryki. Po przylocie
na lotnisko pilot zakomunikował,
że jest mgła, zrobił kilka okrążeń i pokusił się na lądowanie.
Zła widoczność. Samolot wypadł
z pasa startowego. Nierówny teren, skrzydło przechyliło się i pękło na pół. Jeden z silników odpadł. Samolot kontynuował swój
straszliwy bieg, w końcu rozpadł
się na części. Wewnątrz panował
chaos. Ludzie krzyczeli, płaka-
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pasa waszych dziejów i nikt was
nie znajdzie i nikt nawet palcem
nie kiwnie. Stańcie w jednym szeregu z pasterzami przy Jezusie
Maleńkim.
Rodzice bądźcie razem
ze swoimi dziećmi – jak Maryja
i Józef – pochyleni nad Dzieciątka snem.
Istnieje stara legenda, która mówi, że jest dzwon Bożego
Narodzenia, bijący tylko jedną
noc w roku, jeśli się dobrze wsłuchać, to można usłyszeć bicie
jego serca. Bożonarodzeniowy
dzwon głosi: jeżeli Bóg stał się
Człowiekiem, to nie ma rzeczy
niemożliwych, nie ma ślepych zaułków, miłości za darmo, nie ma
już złego czasu. Jeżeli Bóg stał
się Człowiekiem, to można żyć
wiecznie. Niech ten dzwon bije
dalej, niech bije Polsce i polskim
rodzinom, niech rozbrzmiewa
w naszych sercach prawdą, że:
jeżeli Bóg stał się jednym z nas,
jeżeli On jest z nami, to pokonamy beznadziejność, pokonamy biedę i strach i zachowamy
naszą rodzinę, zachowamy ten
nasz dom, bezpieczny dla tych,
co przyjdą po nas. Niech ten bożonarodzeniowy dzwon budzi
z uśpienia, prowadzi do Betlejem,
niech otwiera oczy i woła każdym
uderzeniem: że nie ma raju bez
betlejemskiego światła; że nie
ma bogactwa bez zapachu siana;
że nie ma miłości bez uśmiechu
matki nad dziecięciem pochylonej; że nie ma życia bez Tego,
który do życia się narodził; że nie
ma przyszłości bez Tego, który
z nami zamieszkał.

Kochani! Czas świąteczny
to okazja do złożenia życzeń. Zastanawiałem się czego Wam życzyć w tegoroczne święta, odpowiedź przyszła pocztą, na kartce:
Chciałam księdzu napisać piękne
życzenia, szukałam słów prostych, wzniosłych i niespotykanych. Chcę księdzu opowiedzieć
bajkę o złym wilku, co stał się
dobrym człowiekiem, bo Jezus
spojrzał na niego z miłością i pogłaskał go dziecięcą rączką. Jak
to napisać, żeby nie brzmiało jak
slogan. Tylko tyle, życzę dobrych,
ciepłych rąk, ciepłych słów, które
będą zamieniać wszystkie wilki
w dobrych ludzi.
Życzę i Wam, Kochani,
tego samego. Życzę dobrych
słów, dobrych rąk i dobrych serc,
które niech zmieniają ten świat
na lepsze. Życzę, aby groźne wilki, smutne dni, niezagojone rany,
niezatarte krzywdy ustąpiły pod
dotknięciem radosnej nowiny, że
Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
W to Boże Narodzenie życzę Wam jeszcze jednego. Za
poetą powtarzam: Pamiętaj, będą
ludzie smutni i opuszczeni, niepotrzebni nikomu, nikt z nimi słowa
nie zamieni, nie zaprosi do swego
domu, weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu świata, niech się każde serce ludzkie
rozweseli.
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ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY
serdecznie zaprasza
30.12-02.01
Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej Świętogórskiej
i św. Filipa Neri
ks. Jacek Niesyto COr
22-25.01
Rekolekcje Trzeźwościowe
ks. Leszek Woźnica COr
06-08.02
Rekolekcje Róża dla Małżeństw
ks. Dariusz Dąbrowski COr
14-20.02
Rekolekcje dla Federacji Sióstr Służebniczek
ks. Marek Dudek COr
23-26.02
Szkoła Nowej Ewangelizacji dla młodzieży
ks. Paweł Bogdanowicz COr
06-08.03
Rekolekcje dla Żywego Różańca
ks. Jacek Niesyto COr
20-22.03
Rekolekcje dla Amazonek
ks. Marek Dudek COr

.

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej.
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:
pod numerem (65) 572 00 14
lub pisząc na adres mailowy:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl

Rozmaitości
Anna Dopierała

PIEROGI Z GRZYBAMI

Składniki na ciasto
Grażyna
½ kg mąki, 2Andrzejewska
jaja, 1 szklanka ciepłego mleka, sól do smaku.
Farsz:
130g grzybów suszonych (po namoczeniu)/suche ważą ok. 50g, 2 małe
cebule, łyżka masła, jajo, sól, pieprz.
Sposób wykonania:
- ciasto
Z podanych składników zagniatamy ciasto, mleko dodajemy stopniowo,
przyprawiamy solą. Ciasto powinno być miękkie i nie przyklejać się do
dłoni.
- farsz
Grzyby namoczyć w zimnej wodzie przez całą noc. Gotować ok. 10 min.
Cebulę drobno posiekać, poddusić na maśle (ok. 4 min.) Grzyby zmielić,
połączyć z cebulką, doprawić do smaku, podsmażyć. Na końcu dodać jajo
i delikatnie wymieszać.
Na stolnicy posypanej mąką rozwałkowujemy bardzo cienko ciasto
i wykrawamy z niego krążki. Napełniamy je, zlepiamy brzegi. Pierogi
gotujemy partiami we wrzącej osolonej wodzie z dodatkiem oleju przez 3-5
min., od czasu do czasu delikatnie mieszając, by się nie posklejały. Pierogi
podajemy na ciepło. Polewamy roztopionym masłem z bułką tartą.
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Jubileusz 500-lecia urodzin św. Filipa Neri
1515-2015
24 maja - Studzianna
25 maja - Rzym
26 maja - Tarnów
25 maja - Poznań-Świerczewo
14 czerwca - Radom
28 czerwca - Gostyń-Święta Góra
21 lipca - Florencja
9 października - Poznań-Dom Klerykatu Gostyńskiego
25 października - Tomaszów Mazowiecki

