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Christus surrexit, sicut dixit. Alleluia!

	 Uroczystość	Zmartwychwstania	Chrystusa	przypomina	nam,	że	miłość	Boga	
jest	większa	niż	 śmierć,	 a	„radość	Ewangelii	napełnia	 serce	 i	 całe	życie	 tych,	którzy	
spotykają	 się	 z	 Jezusem.	 Ci,	 którzy	 pozwalają,	 żeby	 ich	 zbawił,	 zostają	 wyzwoleni	
od	 grzechu…”	 (Papież	 Franciszek,	Evangelii Gaudium,	 p.	 1).	 Dla	 chrześcijanina	 nie	
ma	 sytuacji	 bez	 wyjścia	 i	 nie	 ma	 czasów	 beznadziejnych,	 bo	 wszystko	 przeżywa	 
z	Chrystusem	Zmartwychwstałym,	do	którego	należy	ostatnie	słowo.	

	 Święta	 Paschalne	 niech	 będą	 zatem	 naszym	 osobistym	 zjednoczeniem	 
z	Chrystusem,	aby	wiara	stawała	się	siłą	i	źródłem	radości.	Nawracajmy	się	i	wierzmy	
w	Ewangelię	a	radość	Wielkanocnego	Poranka	nie	minie,	lecz	rozpromieni	każdy	nasz	
dzień,	zwłaszcza	gdy	przeżywamy	trudne	chwile.	W	Roku	Jubileuszu	500-lecia	urodzin	
św.	Filipa	Neri	odnawiajmy	nasze	serca,	aby	–	jak	Założyciel	Kongregacji	Oratorium	
–	 nie	 pragnąć	 niczego	 bardziej	 niż	Chrystusa	 i	 być	 zawsze	 świadkiem	wielkanocnej	
radości.	 Do	 tej	 duchowej	 odnowy	 skłania	 nas	 także	 Rok	 Życia	 Konsekrowanego,	
abyśmy	 jako	 ludzie	wiary	zgodnie	z	naszym	powołaniem	przemieniali	 siebie	samych	 
i	otaczającą	nas	rzeczywistość.

	 W	 imieniu	 Kongregacji	 Księży	 i	 Braci	 Filipinów	 Świętogórskich	 życzę	
radosnych	Świąt	Wielkanocnych	i	zapewniam	o	modlitwie	przed	Cudownym	Obrazem	
Świętogórskiej	 Róży	Duchownej.	 Niech	Matka	 Zmartwychwstałego	 Pana	 wyprasza	
nam	łaskę	doświadczenia	zwycięstwa	Krzyża	i	odwagę	głoszenia	Ewangelii	w	świecie,	
w	którym	jako	chrześcijanie	mamy	wprowadzać	Chrystusowy	Pokój. 

	 	 	 	 	 	 Szczęść	Boże!
                  
       ks. Marek Dudek COr
                         Superior

Święta	Góra,	Wielkanoc	A.D.	2015

ROK ŻYCIA 
KONSEKROWANEGO

     Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej!
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Od redakcji

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

 W atmosferze paschalnej radości oddajemy w Wasze ręce kolejny numer 
„Świętogórskiej Róży Duchownej”. Jak pewnie zauważyliście, obecne wydanie 
zmieniło się pod względem kolorystycznym, chcielibyśmy aby i kolejne również 
ukazywały się w bogatszej szacie graficznej.

 Jak wiecie, rok 2015 jest wyjątkowy, bowiem przeżywamy w nim Jubileusz 
500-lecia urodzin św. Filipa Neri. To dlatego w bieżącym numerze znajdziemy 
wiele tekstów poświęconych „najradośniejszemu ze świętych”. Przeczytamy m.in. 
kolejną z cyklu katechez ks. Dariusza Dąbrowskiego COr o życiu i działalności 
naszego świętego patrona i założyciela. Ks. Paweł Bogdanowicz COr przybliży 
nam znaczenie pojęcia charyzmatu oraz ukaże jak dary Ducha św. realizowały się 
w życiu św. Filipa. W dziale „Do Refleksji” odnajdziemy treść homilii o posłudze 
szesnastowiecznego mistyka, którą wygłosił w czasie peregrynacji relikwii 
Założyciela Kongregacji, ks. Jakub Przybylski COr.

 Na kolejnych stronach będziemy mogli zapoznać się z postaciami 
nieznanych, większości z nas, świętych. Ks. Stanisław Gawlicki COr prezentuje 
nam walijskie święte małżeństwo z VI w. Poznamy także pierwszą świętą Indiankę 
pochodzącą z kanadyjskiego Quebeck’u Katarzynę Tekakwitha, której postać 
prezentuje nam Kamila Korus. Nie zabraknie też kolejnego rozważania Marcina 
Kuczoka, nad duchowością św. Filipa Neri w pismach bł. Jana Henryka Newmana.

 W niniejszym numerze warto także zwrócić uwagę na kolejną relację 
z pielgrzymiego szlaku do katedry gnieźnieńskiej, jaką pokonują pielgrzymi  
z Warszawy, prosząc o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. W dziale „Trzeźwymi 
bądźcie” zapoznamy się z kolejnymi dwoma świadectwami wyjścia z choroby 
alkoholowej, będącymi owocem rekolekcji trzeźwościowych, które autorzy przeżyli 
na Świętej Górze.

 W nadchodzących tygodniach czeka nas wiele wydarzeń. Na początek,  
1 maja serdecznie zapraszamy na kolejny Eko-festyn. 16 maja odbędą się jednodniowe 
rekolekcje ze św. Charbelem, które poprowadzi o. Charbel Beiroutchy OLM  
z Libanu. W maju przeżywać będziemy także tradycyjny Tydzień Odpustowy  
(24-31 maja). Natomiast 28 czerwca pod przewodnictwem abpa Stanisława 
Gądeckiego włączymy się w centralne uroczystości 500-lecia urodzin św. Filipa 
Neri. 

 W tym wiosennym czasie ,  rozpromienionym Chrystusowym 
Zmartwychwstaniem, chcemy razem z wami wyśpiewać Świętogórskiej Pani: 
„Wesel się Królowo miła, bo Ten, któregoś zrodziła, Zmartwychwstał Pan nad 
Panami, módl się do Niego za nami”!

	 	 ks.	Michał	Kulig	COr	wraz	z	Zespołem	Redakcyjnym
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Charyzmat Ojca Filipa Neri
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ks. Paweł Bogdanowicz COr

Aktualności

Charyzmat (gr. – dobrodziej-
stwo Boga, dar darmo dany) to szcze-
gólna łaska udzielana przez Ducha 
Świętego dla osobistego uświęcenia. 
Osoby, które na co dzień żyją w zaży-
łości z Bożym Duchem, to charyzma-
tycy. Fenomen ich świętości polega 
na tym, że potrafią współpracować  
z otrzymanymi darami w sposób do-
skonały. Czy można sobie wyobrazić 
bardziej idealną zażyłość z Bogiem, 
niż bycie Jego stygmatykiem?

Taką osobą był założyciel 
Kongregacji Oratorium św. Filip Neri. 
Zgodnie z tytułem II Apostoła Rzymu, 
Filip, jako charyzmatyk: usługiwał, na-
uczał, obejmował pracą apostolską, 
udzielał pomocy duchowej papieżom, 
obmywał nogi biednym, posługiwał 
w konfesjonale i niestrudzenie nauczał 
Słowa Bożego. Wieloaspektowy świę-
ty, człowiek wielkiego ducha, o nie-
spotykanej ufności dziecięcego serca. 
Delikatność, troskliwość i gorliwość 
o zbawienie każdego napotkanego 
człowieka charakteryzowały jego po-
słannictwo.

Święty Filip Neri dzięki swemu 
stygmatowi stał się bardzo wrażliwy 
na poruszenia Bożego Ducha. Stąd 
też każdą kwestię, z jaką się do nie-
go zwracano, rozpatrywał w duchu 
miłości, radości i wolności, co było 
jego swoistym charyzmatem, zgodnie  
z którym, żył, działał i poruszał się 
(zob. Dz 17, 27-28).

Co charakteryzowało działal-
ność Filipa? Po pierwsze miłość, czy-
li potęga Bożego dobra przekazana 
Kościołowi w cnotach różnych osób. 
To stąd wzięło się określenie Filipa 
jako Męczennika Miłości Bożej. Od 
najmłodszych lat zapoznawany był 
z prawdą, że Bóg jest miłością (por.  
J 4,8.16). Na tę miłość odpowiadał 

zgodnie ze swoim charyzmatem. 
Zwraca na to uwagę J. Pabis, w „Ży-
wocie św. Filipa Neri”. Czytamy tam: 
Już w wieku dziecięcym i chłopięcym 
miłuje on Boga, żyje myślą o Bogu, 
rozmiłowany w modlitwie i rzeczach 
niebieskich. Na tak wielką miłość, Bóg 
odpowiadał jeszcze hojniej. Obdarzył 
go szczerą ufnością i głębią prawdzi-
wej miłości. Jak później św. Filip ujmie 
to w jednym ze swoich sonetów:

Kocham Cię i nie mogę nie kochać, 
tak mocna

Jest miłość ma i takie ogromne 
pragnienie,

By nastało zupełne nasze 
zjednoczenie,

Bym ja w Tobie, Ty we mnie rozpłynął 
się do cna.

Ta relacja miłości, będzie już 
zawsze przepełniała jego wnętrze. 
Sam dobrze wiedział, że na tak wiel-
ki dar, należy odpowiadać z prostotą 
i wdzięcznością. Zawsze chętnie to 
czynił i do tego zachęcał wszystkich 
swoich uczniów. Bowiem, jak mówi 
od wieków Kościół, ludzkość zmie-
rza do doskonałej, niewyobrażalnej 
wspólnoty miłości, którą objawił Jezus 
Chrystus, a którą rozlewa w ludzkich 
sercach Duch Święty. Te słowa towa-
rzyszyły św. Filipowi przez całe jego 
życie.

Drugą cechą charakterystycz-
ną naszego świętego jest radość. Nie 
taka zwyczajna radość z osiągnięcia 
jakiegoś celu, lecz Boża Radość wy-
pływająca z pełnienia Jego świętej 
woli. „Droga Duchowa Kongregacji 
Oratorium” mówi nam, że radość jest 
próbą ujęcia i ukazania tych cech 
charakterystycznych, które pozwalają 
lepiej zrozumieć to, co Duch Święty 
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przekazał Kościołowi za pośrednic-
twem św. Filipa Neri.

Św. Paweł w liście do Gala-
tów wymienia owoce Ducha Święte-
go, a są nimi: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność i opanowanie (por. 
Ga 5, 22-23). Filip, który był przepo-
jony duchem Bożej miłości, wydawał 
owoce godne tych, o których Galatom 
mówi Apostoł Narodów. Nie objawiało 
się ono w niczym spektakularnym ani 
nadzwyczajnym, lecz w codziennym 
prostym życiu, przesiąkniętym miło-
ścią Boga i człowieka.

Sam Filip powtarzał nie raz, że 
radość jest najlepszą drogą do osią-
gnięcia świętości. Do tej świętości 
wciąż nawoływał. O niej mówił bez wy-
tchnienia i codziennie ją praktykował. 
To dlatego określano go także mianem 
Światła świętej radości. Potrafił łączyć 
pozorne sprzeczności: modlitwę i sztu-
kę; pielgrzymki i podziemia katakumb; 
rozrywkę i ascetykę, a to wszystko 
w prawdziwej Bożej Radości.

Trzecią charakterystyczną ce-
chą Filipa jest wolność, czyli dar nie-
podzielnie wpisany w godność oso-
by ludzkiej. Jednak naprawdę wolny 
jest tylko ten, kto nie jest skrępowany 
przez żadne zniewolenia. Mówi o tym 
już św. Paweł słowami: Pan zaś jest 
Duchem, a gdzie jest Duch Pański – 
tam wolność (2 Kor 3,17). Zatem wol-
ność jest podstawowym działaniem 
Ducha Świętego w naszym życiu.

Święty Filip żyjąc pod bezpo-
średnim wpływem Dawcy darów mno-
gich, w swoim życiu ukazywał piękno 
wolności. Tym co doświadczał zawsze 
dzielił się ze wszystkimi. „Leksykon du-

chowości katolickiej” podaje, że ludzka 
wolność, szczególnie winna się wyra-
żać w sprawiedliwości, a nade wszyst-
ko w miłości i służbie. Takie właśnie, 
jak już zostało wcześniej ukazane, 
było charyzmatyczne posługiwanie 
Ojca Filipa. Wolność, poza miłością  
i radością, stanowi centrum jego cha-
ryzmatu. Jego szerokie spektrum od-
działywania sprawiało, że zawsze był 
nieskrępowany w ewangelizacji. Taką 
też dewizę pozostawił swym ducho-
wym synom. Nigdy nie chciał, aby ktoś 
robił coś na siłę lub pod przymusem. 
Wolność była dla niego wyznaczni-
kiem ukazywania miłości, jaką daje 
nam Bóg. Radosna posługa w duchu 
miłości była aktem przyjętej i praktyko-
wanej wolności, tak w Oratorium, jak  
i w Kongregacji.

Charyzmatyczna duchowość, 
jaką pozostawił po sobie św. Filip Neri 
wypływała z jego długiego życia i mą-
drości serca, w którym mieszkał Duch 
Święty. To właśnie wierność Bożym 
natchnieniom sprawiła, że potrafił po-
chylić się by obmywać nogi biedakom. 
Dzięki niej rozsławiał ascetykę rado-
ści i wprowadzał napotkanych ludzi  
w prawdziwe rozumienie wolności. 

Charyzmat to zatem, nie tylko 
zjawiska nadzwyczajne, ale to także 
wsparcie łaski Chrztu Świętego kolej-
nymi „darami Boga”. Ta szczególna ce-
cha osobowości przypisana jest poje-
dynczemu człowiekowi i jednocześnie 
dana w darze dla wspólnoty. Udzielo-
na poszczególnej społeczności wier-
nych (Filip w XVI-wiecznym Rzymie) 
dla budowania całego pielgrzymujące-
go Kościoła na ziemi.

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.
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kl. Dawid Majda COr 

W tym roku już po raz XVII 
obchodziliśmy w Kościele katolickim 
Dzień Życia Konsekrowanego. Od 
1997 r. z inicjatywy św. Jana Pawła 
II, w Święto Ofiarowania Pańskiego  
– 2 lutego, modlimy się szczególnie za 
osoby konsekrowane, czyli poświęco-
ne Bogu, a na co dzień żyjące w klasz-
torach według różnych reguł i zaleceń 
swoich założycieli. Celem tego święta 
jest pochylenie się nad darem życia 
konsekrowanego w Kościele, reflek-
sja nad zadaniami i celami jakim mu-
szą podołać zakonnicy i zakonnice we 
współczesnym świecie, a także modli-
twa o nowe, liczne i święte powołania.

W tym dniu każda diecezja  
w Polsce miała swoje własne obchody 
i uroczystości związane ze świętem 
osób konsekrowanych, które zazwy-
czaj odbywały się pod przewodnic-
twem miejscowych biskupów.

W archidiecezji poznańskiej 
staje się tradycją, że kapłani, siostry 
i bracia zakonni przybywają z całe-
go terytorium już dzień wcześniej do 
Poznania – 1 lutego, by wziąć udział  
w organizowanym specjalnie z tej 
okazji sympozjum poświęconemu ży-
ciu konsekrowanemu. W tym roku już 
po raz IX odbyło się takie spotkanie,  
a miało  ono miejsce w kościele pw. 
Nawiedzenia NMP na poznańskich 
Ratajach, dzięki gościnności miejsco-
wego ks. proboszcza Jacka Markow-
skiego. Sympozjum zostało zorganizo-
wane przez diecezjalnych referentów 
życia konsekrowanego: s. Józefę Kru-
pa CSSE oraz ks. Zbigniewa Star-
czewskiego COr. W spotkaniu uczest-
niczyli liczni przedstawiciele zakonów  
z terenu całej archidiecezji oraz ks. bp 
Zdzisław Fortuniak, który troszczy się  
o życie konsekrowane w archidiece-
zji.

Sympozjum pod hasłem: „Oso-
ba konsekrowana – radosnym darem 
Boga dla Kościoła i świata”, rozpoczę-
ło się o godz. 16.30 od wspólnej mo-
dlitwy do Ducha Świętego. Następnie 
po słowach powitania, została wygło-
szona konferencja. Prelegentem był 
ks. Marek Dudek COr – superior Kon-
gregacji Oratorium św. Filipa Neri na 
Świętej Górze. W swoim przemówie-
niu mówił, o radosnym przeżywaniu 
powołania, do którego także zachęcał 
założyciel oratorianów – św. Filip Neri, 
którego 500. rocznicę urodzin w tym 
roku obchodzą jego duchowi synowie 
– księża filipini.

Osoba konsekrowana powin-
na być świadkiem ewangelicznej ra-
dości, bo została powołana do wiel-
kich rzeczy przez samego Boga, który 
daje potrzebne łaski, aby zrealizować 
powierzone zadanie – mówił ks. Supe-
rior. Klasztor ma być miejscem wzro-
stu ku świętości, a nie tylko i wyłącz-
nie wielką korporacją – przekonywał  
w swoim wystąpieniu przełożony świę-
togórskich filipinów.

Po przerwie dyskusyjnej ,  
o godz. 19.00 zostały odprawione uro-
czyście I Nieszpory ze Święta Ofia-
rowania Pańskiego pod przewodnic-
twem ks. bp Zdzisława Fortuniaka, 
natomiast homilię wygłosił ks. Dariusz 
Dąbrowski COr – proboszcz parafii 
na Świętej. Po zakończonej modli-
twie brewiarzowej, ks. biskup dokonał 
wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu. W czasie adoracji wszyscy 
zgromadzeni usłyszeli medytację słow-
no-muzyczną, którą poprowadził ks. 
Robert Klemens COr wraz z muzykami:  
p. Wojciechem Czemplikiem (skrzyp-
ce) i p. Damianem Zybertem (orga-
ny). Po błogosławieństwie wszyscy 
udali się przed obraz Matki Bożej  
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Częstochowskiej, by odśpiewać Apel 
Maryjny, któremu przewodniczył  
ks. Jakub Przybylski COr. Na zakoń-
czenie spotkania, ks. bp Zdzisław For-
tuniak udzielił pasterskiego błogosła-
wieństwa.

Następnego dnia, w Święto 
Ofiarowania Pańskiego, osoby życia 
konsekrowanego zostały zaproszone 
przez poznańskiego arcypasterza do 
katedry. Uroczysta liturgia Mszy Świę-
tej rozpoczęła się o godz. 10.00, przy 
bardzo licznym udziale zakonników  
i zakonnic z terenu całej archidiecezji 
poznańskiej. Celebracji przewodniczył 
ks. arcybiskup Stanisław Gądecki,  
w asyście ks. bp Zdzisława Fortunia-
ka, ks. bp Grzegorza Balcerka oraz 
kapłanów różnych zakonów, stowarzy-
szeń i instytutów życia apostolskiego  
z całej diecezji.

W homilii ks. arcybiskup za-
wrócił uwagę na potrzebę odnowy ży-
cia konsekrowanego, do którego także 
zachęca papież Franciszek, między 
innymi poprzez ogłoszenie Roku Życia 
Konsekrowanego. Jeśli życie zakonne 
ma się odrodzić, musi zostać poddane 
radykalnej reformie. Nie można naśla-
dować przeciętności i letniego stylu 
życia pielęgnowanego w świecie. Au-
tentyczne życie konsekrowane wiąże 
się z ofiarą – mówił. Przewodniczący 
KEP zachęcał także, aby zakonnicy  
i zakonnice odkrywali ciągle na nowo 
dziedzictwo swoich poprzedników. Za-

chęcał by uchwycić inspirującą iskrę, 
ideowość, plany, wartości, które ich 
pobudzały począwszy od założycieli  
i założycielek. 

Po zakończone j  homi l i i , 
wszystkie siostry zakonne, bracia oraz 
kapłani odnowili wspólnie swoje śluby 
zakonne podtrzymując tym samym 
chęć życia zgodnego z radami ewan-
gelicznymi: ubóstwa, czystości i posłu-
szeństwa.

Na zakończenie liturgii zostały 
złożone podziękowania księżom bi-
skupom za ich wsparcie i wspólną mo-
dlitwę z osobami życia konsekrowane-
go. Podczas sprawowanej Eucharystii 
ostatni raz śpiewano tradycyjnie kolę-
dy, wraz z chórem złożonym z sióstr 
zakonnych, przy dźwiękach organów, 
a także Świętogórskiej Orkiestry Dętej 
pod dyrekcją p. Piotra Kaczora.

Módlmy się, prośmy Boga 
aby ten Rok Życia Konsekrowanego 
stał się inspiracją do odnowienia ży-
cia poświęconego Bogu. Niech Matka 
Najświętsza wyprasza dla wszystkich 
osób konsekrowanych potrzebne łaski 
w realizowaniu powołania. Nie zapo-
minajmy także w naszych modlitwach 
o ludziach oddanych na własność 
Bogu i wypraszajmy nowe, a przede 
wszystkim święte powołania kapłań-
skie, braterskie i siostrzane, aby nigdy 
na świecie nie zabrakło ludzi żyjących 
na wzór Ewangelii i pociągających in-
nych do Pana.

Świętogórska Orkiestra Dęta w Archikatedrze Poznańskiej
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W  s o b o t n i e  p o p o ł u d n i e  
10 stycznia w bazylice Świętogórskiej, 
licznie zgromadzona publiczność miała 
okazję wysłuchać koncertu bożonaro-
dzeniowego. W jego trakcie słuchacze 
byli świadkami niezwykłej muzycznej 
wędrówki przez wszystkie kontynenty 
świata. Przewodnikami tej niecodzien-

nej podróży byli: folkowy zespół Redlin 
oraz chór „Zaczarowana Melodia” pod 
kierunkiem Ewy Kuśnierek ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Gostyniu.

W t rakc ie  koncer tu  ar ty -
ści zaprezentowali pieśni śpiewane  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
w różnych zakątkach świata. Mieliśmy 
okazję wysłuchać kolęd pochodzą-
cych z Afryki, Peru, Ukrainy, Hiszpanii, 
Francji, Niemiec, Anglii i oczywiście  
z Polski. Lider zespołu Sławomir Ma-

linowski przed każdym utworem opo-
wiadał o zwyczajach świątecznych po-
szczególnych narodów, których kolędy 
były wykonywane. Nauczyciele, dzie-
ci i rodzice ze Szkoły Podstawowej  
nr 5 zorganizowali szopkę, do której 
przychodzili pokłonić się maleńkiemu 
Jezusowi przedstawiciele narodowo-

ści, których kolędy były śpie-
wane. Kolędnicy przebrani 
w charakterystyczne stro-
je przynosili Jezusowi dary 
związane ze swoim  krajem.

Zespół Redlin z towa-
rzyszącym mu chórem stwo-
rzyli w bazylice wspaniałą 
świąteczną atmosferę, za co 
zgromadzona publiczność 
zachwycona występami ze-
społu i młodych gostyńskich 
śpiewaków nagrodziła arty-
stów owacją na stojąco. Nie 

zabrakło także bisów. Na zakończenie 
tego spotkania wszyscy zgromadzeni 
zaśpiewali wspólnie „Kołysankę Świę-
tej Góry” – kolędę, której autorem jest 
nieżyjący już filipin ks. Tadeusz Na-
gel. Jej śpiewowi przewodził superior  
ks. Marek Dudek, grając na gitarze.

Organizatorem koncertu było 
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 
Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.

Z życia Sanktuarium
Krzysztof Fekecz

Kolędy Świata w Świetogórskiej Bazylice

Zespół Redlin i rozśpiewane dzieci 

Rafał Nowak

„Kołysanka Świętogórska” w Tymbarku
Boże Narodzenie to najważ-

niejsze i najuroczyściej obchodzo-
ne, obok Wielkanocy, święto religijne  
w Polsce. Ważnym elementem okresu 
Świąt Bożego Narodzenia jest śpie-
wanie kolęd. Okres liturgiczny Boże-
go Narodzenia kończy się świętem 

Chrztu Pańskiego. Kiedy zatem koń-
czymy śpiewać kolędy? Wiele kalen-
darzy liturgicznych pod datą 2 lutego  
(w Święto Ofiarowania Pańskiego) 
przypomina, że można w tym dniu 
śpiewać kolędy. Tak więc w Polsce, 
zgodnie z wielowiekową tradycją,  
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kolędy śpiewamy od wigilijnego wie-
czoru, przez święta Bożego Naro-
dzenia, aż do 2 lutego, czyli Święta 
Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tra-
dycji zwanego świętem Matki Boskiej 
Gromnicznej.

Pierwszym, a za razem moc-
nym wejściem w okres kolęd na Świę-
tej Górze jest Pasterka oraz poprze-
dzający ją coroczny koncert Orkiestry 
Świętogórskiej dla miłośników Sank-
tuarium. Uroczystą Mszę Pasterską 
upiększa śpiewem chór Palestrina. 
Wykonywanych przez chórzystów ko-
lęd można jeszcze słuchać długo po 
zakończonej mszy świętej.

Czy pasterka tak naprawdę 
jest tym czasem, gdy po raz pierwszy 
można usłyszeć tony i słowa kolęd? 
Dla nas, muzyków, ten czas zaczyna 
się dużo wcześniej. Tylko ściany salki 
muzycznej, gdyby mogły przemówić, 
oceniłyby trud i „wylany pot” chóru 
oraz orkiestry w przygotowaniach re-
pertuaru kolęd. Uwieńczeniem tych 
wysiłków są noworoczne koncerty.

Muzycy Świętogórskiej Or-
kiestry Dętej w dniu 16 stycznia wy-
brali się do Tymbarku – rodzinnej 
miejscowości ks. Michała Kuliga COr  
i Limanowej. Głównym celem wyjazdu 
było wspólne koncertowanie z miej-
scowymi chórami. Najważniejszym 
punktem wyjazdu był sobotni koncert 
w auli biblioteki w Tymbarku z udzia-
łem Chóru Parafialnego z Podłopienia 
oraz Chóru Parafialnego z Tymbarku. 
Każda występująca grupa przedstawi-

ła całkiem odmienny repertuar. Jako 
pierwszy wystąpił chór z Podłopienia 
pod batutą Lucjana Bożka. W wyko-
nanym repertuarze mogliśmy usłyszeć 
kolędy tradycyjne oraz w ogóle nam 
nieznane piękne kolędy i pastorałki  
z regionu małopolski. Na słowa uzna-
nia zasługują młodzi soliści, którzy  
w swych partiach solowych zaprezen-
towali się z bardzo dobrej strony. Nale-
ży wspomnieć o przedziale wiekowym 
członków chóru, w którym znajdujemy 
młodszych i starszych członków. Wy-
stęp chórzystów został nagrodzony 
gromkimi brawami, które wymogły na 
muzykach bis. Jako kolejny zaprezen-
tował się chór z Tymbarku, którego 
dyrygentem jest Piotr Taczanowski.  
W zgoła odmiennym i doświadczonym 
wykonaniu zafundowali szerokiej wi-
downi prawdziwą ucztę duchową. Mu-
zykom nie pozwolono zejść ze sceny 
bez bisu. W końcu nadszedł czas na 
Świętogórską Orkiestrę Dętą pod ba-
tutą Piotra Kaczora. Słowo wstępne 
wygłosił ks. Jakub Przybylski. Przy-
bliżył zebranej publiczności położenie 
Sanktuarium Matki Bożej Róży Du-
chownej oraz postać Św. Filipa Neri. 
Pierwszym wykonanym utworem była 
Suita kolędowa, której wykonanie zro-
biło na publiczności ogromne wrażenie.  
W repertuarze znalazło się miejsce  
i na Kołysankę Świętogórską, którą  
w swojej premierze wokalnej zaśpie-
wali ks. Jakub wraz z ks. Michałem. 
Publiczność bardzo szybko przyłączyła 
się do śpiewających solistów, bowiem 

Noworoczny Koncert w Tymbarskiej Bibliotece
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każdy był wyposażony w okoliczno-
ściowy obrazek w którym znajdowały 
się słowa kołysanki. Ta wyjątkowa ko-
lęda niewątpliwie podbiła serca zebra-
nej publiczności. Wykonane w koncer-
cie utwory zostały nagrodzone owacją 
na stojąco. Nie było szansy by zejść 
ze sceny bez bisu. 

Zmieniając nieco repertuar or-
kiestra zagrała Wiązankę Góralską. 
Publiczność momentalnie przyłączyła 
się ze śpiewem. Nie był to ostatni bis 
tego wieczoru. Słowa podziękowań, 
które padły z ust włodarza Tymbarku, 
pozwalają nam sądzić, że nie był to 
ostatni wyjazd do stolicy soków. Tru-
dy przygotowań i wylany pot zostały 
nagrodzone. Koncert został nagrany 
na płycie DVD – za jej przygotowanie 
i nagranie bardzo dziękujemy ks. Ada-
mowi Aniołowi COr .

Wyjazd był okazją do modlitwy 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 
Zgodnie z planem wycieczki zwiedzi-
liśmy także kopalnię soli Wieliczka,  
a ks. Michał zapewnił nam, jak na gó-
rala przystało, wspinaczkę na punkt 
widokowy na Łysej Górze. Jednym z 
punktów podróży była wspólna bie-
siada przy ognisku w sobotni wieczór. 

Członkowie orkiestry wspólnie z towa-
rzyszącymi im najbliższymi osobami 
wraz z ks. Michałem, ks. Jakubem oraz 
ks. Adamem spędzili wieczór w praw-
dziwie rodzinnej atmosferze. Rozmo-
wom i śmiechom nie było końca. 

Niedzielny poranek upłynął nie 
tylko na przygotowaniach do powrotu, 
ale przede wszystkim na przygotowa-
niu kolejnego występu orkiestry. Tym 
razem kapela zagrała w czasie nie-
dzielnej mszy św., w bazylice Matki 
Boskiej Bolesnej w Limanowej. Prze-
piękna świątynia wypełniona po brze-
gi wiernymi, zrobiła na nas ogromne 
wrażenie. Krótki koncert po błogosła-
wieństwie był ostatnim punktem wy-
cieczki przed powrotem do rodzinne-
go Gostynia.

Korzystając z okazji chciał-
bym podziękować wszystkim muzy-
kom Świętogórskiej Orkiestry Dętej 
za wspólny wyjazd i udział w koncer-
tach. Dyrygentowi Piotrowi gratulu-
ję i dziękuję za wspaniałe koncerty.  
Ks. Michałowi dziękuję za podjęcie 
trudu organizacji. Ks. Jakubowi dzię-
kuję za wszelką okazaną pomoc.  
A ks. Adamowi za nagranie koncertu.

Z życia Sanktuarium

Agnieszka Jagodzińska

Świętogórskie Spotkania w Krainie Łagodności
W ostatkowy czwartek, 12 lu-

tego 2015 roku po raz pierwszy gości-
liśmy w „Krainie Łagodności”. W Sali 
Świętogórskiego Oratorium odbyło się 
muzyczne spotkanie z wierszem, po-
ezją śpiewaną i tzw. piosenką autor-
ską. Tego wieczoru w fantastyczną po-
dróż zabrał nas Duet Czarny – Nosal.

Darek Czarny to dawny mu-
zyk Grupy Bohema i Starego Dobrego 
Małżeństwa, obecnie znakomity gita-
rzysta i wokalista zespołu U Studni. 
Rafał Nosal natomiast to doskonały 
w swoim fachu wokalista i gitarzy-

sta wspomnianej już Grupy Bohema. 
Duetowi na skrzypcach towarzyszył,  
w piosence „Kubek”, Wojciech Czem-
plik, zaś nad akustyczną stroną kon-
certu czuwał Darek Guca „Gucio”, bez 
którego nie udałoby się „ujarzmić” na-
głośnienia. 

Podczas ponad 1,5 godzin-
nego koncertu Duet Czarny – Nosal 
zaprezentował piosenki skompono-
wane do wierszy znakomitych poetów,  
m. in. ks. Jana Twardowskiego, 
Eweliny Marciniak, Adama Ziemia-
nina, Jakuba Mączyńskiego, Marii  
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Konopnickiej. Nie zabrakło również 
kompozycji własnych wokalistów. 
Przepięknym słowom wierszy w zjawi-
skowym wykonaniu, towarzyszył nie-
codzienny dźwięk gitar, który nie tylko 
zachwycał, ale i sprawiał, że wszyscy 
obecni prawdziwie zagościli w Krainie 
Łagodności.

Licznie zgromadzona publicz-
ność z wielką przyjemnością włącza-
ła się we wspólny śpiew, jak również 
oklaskami towarzyszyła muzykom. 
Szczególne uznanie zyskała piosenka 
Tomasza Szweda w wykonaniu Duetu 
„Nie mów do mnie misiu” – tymi sło-
wami męska część publiczności prze-
konywała swoje Panie, że to jednak 
nie wypada zwracać się do nich per 
Misiu.

Na zakończenie wykonawcy 
otrzymali pamiątkowe kubki Święto-
górskich Spotkań w „Krainie Łagodno-
ści” oczywiście… z jednym uchem.

Po muzycznej uczcie, w kawia-
rence San Filippo odbyło się spotkanie 
z Darkiem Czarnym i Rafałem Nosa-

lem przy kawie i słodkim ciasteczku. 
Każdy z przybyłych mógł zamienić kil-
ka słów z gwiazdami pierwszego „ła-
godnego wieczoru”.

Niedługo po koncercie na 
fb-kowym profilu Duetu Czarny-No-
sal pojawił się wpis „Cudowni ludzie  
i miejsce niebiańskie... Dziękujemy za 
przepiękną atmosferę. Do zobacze-
nia.” Trzymamy za słowo!

Pierwsze Świętogórskie spo-
tkanie w „Krainie Łagodności” zalicza-
my do udanych. Cieszymy się, że ten 
typ muzyki przypadła do gustu wszyst-
kim zebranym. Dziękujemy Darkowi 
Czarnemu i Rafałowi Nosalowi za cu-
downe muzyczne chwile.

Drodzy Państwo, jeśli chcecie 
towarzyszyć nam w kolejnych podró-
żach do „Krainy Łagodności” to zapra-
szamy na profil Świętogórskich Spo-
tkań w „Krainie Łagodności” na Face-
book’u, gdzie śledzić będzie można 
na bieżąco plany organizatorów.

„W Krainie Łagodności” – na Świętej Górze
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Kasia i Adam 

Rekolekcje małżeńskie rozpalające ogień w sercu
„Zapal w nas ogień swojej mi-

łości” - pod tym hasłem w drugi week-
end lutego w bliskości wspomnienia 
św. Walentego mieliśmy okazję wziąć 
udział w XII edycji rekolekcji dla mał-
żeństw. Było to dla nas wyjątkowe 
przeżycie, z racji tego, że parą mał-
żeńską jesteśmy dopiero od pół roku.

Rekolekcje były przepełnione 
modlitwą, którą przeplatały dźwięki 
muzyki. Przypomniały nam się słowa 
św. Augustyna: Kto śpiewa - modli się 
dwa razy. Rekolekcje prowadził wspa-
niały duszpasterz rodzin ks. Dariusz 
Dąbrowski COr, proboszcz świętogór-
skiej parafii. 

Piątkowy wieczór zaczęliśmy 
od mszy świętej w Bazylice, następnie 
braliśmy udział w Drodze Krzyżowej, 
której idea, rozważania były skiero-
wane właśnie do małżeństw. Musimy 
przyznać, że taką drogę przeżywa się 
naprawdę bardzo głęboko. Później 
mieliśmy okazję do adoracji relikwii 
Krzyża, odmówiliśmy też akt oddania 
rodzin Najświętszemu Sercu Jezu-
sa oraz odnowiliśmy przyrzeczenia 
chrzcielne.

Rekolekcyjna sobota zaczęła 
się od „historii miłosnych” w Piśmie 
Świętym. Ksiądz Darek przedstawił 
nam historię różnorodnych perypetii 
miłosnych oraz umocnił w przeko-
naniu, iż o prawdziwą miłość trzeba 
walczyć każdego dnia, ponieważ Bóg 
jest ogromną miłością, ale sama mi-
łość nie jest Bogiem. Z prowadzonych 
katechez dowiedzieliśmy się zatem, 
że trzeba zaprosić do naszych do-
mów Boga i włączać żywą modlitwę. 
Każde małżeństwo narażone jest na 
wielkie sztormy oraz burze, jednak 
przy pomocy Pana Jezusa odnajdzie 
tę właściwą drogę, nawet tam, gdzie 
nie ma ścieżki. Żadna miłość nie jest 
dana nam raz na zawsze. Przybliżo-

no nam także historię miłości Adama  
i Ewy, Jakuba i Racheli, Samsona i Da-
lili oraz Maryi i Józefa. Po koronce do 
Miłosierdzia Bożego mieliśmy okazję 
do skorzystania z sakramentu pojed-
nania, o który prosiliśmy słowami hym-
nu: Obmyj, co nie święte, ulecz serca 
ranę. Oczyszczeni mieliśmy czas, aby 
adorować Najświętszy Sakrament.  
W tym dniu „coś” w nas pękło – były 
łzy, radość, milczenie oraz ogromna 
potrzeba modlitwy.

W sobotę mieliśmy okazję do 
bliższego poznania innych uczestni-
ków rekolekcji, a było ich naprawdę 
sporo – około sto osób wraz ze swo-
imi pociechami. Rekolektanci przybyli 
m.in. z Łodzi, Opalenicy, Swarzędza 
oraz Poznania. Najmłodszy uczestnik 
rekolekcji był w chuście przy piersi 
swojej mamy, starszymi zaś zajmowali 
się młodzi wolontariusze. Skorzysta-
liśmy także z warsztatów, które pro-
wadzone były przez pedagoga – pa-
nią Katarzynę Kozłowską, na których 
mogliśmy dokonać rachunku sumienia 
odnośnie niewierności. Jak się okazu-
je jest wiele rodzajów niewierności, nie 
każda z nich kończy się zdradą… Jest 
też niewierność życia codziennego, 
która pojawia się, gdy słabnie miłość, 
która „niby cicha woda brzegi”, jest  
w stanie rozerwać nawet najmoc-
niejsze związki. Przykładem takiej 
niewierności jest m.in. to, iż „Ranimy 
miłość własną współmałżonka, pod-
kreślając swoje racje (Ha, miałem 
rację!)”, bądź też „mimo zmęczenia  
i kłopotów nie zdobyć się na spokój, 
pogodę, humor”.

Wieczorem uczestniczyliśmy 
we mszy św., podczas której odnowili-
śmy przysięgę małżeńską poprzedzo-
ną wspólną biblijną modlitwą Tobia-
sza i Sary. Modliliśmy się również do 
Ducha Świętego o rozpalenie ognia 
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miłości małżeńskiej, przytuliliśmy 
do swojego serca relikwie św. Filipa  
i przyjęliśmy błogosławieństwo. Bar-
dzo miłą niespodzianką, którą sprawił 
nam gospodarza rekolekcji – ks. Da-
riusz był ofiarowany nam różaniec, 
który trzymaliśmy w naszych dłoniach 
przy odnawianiu przyrzeczeń małżeń-
skich. Po raz pierwszy użyliśmy go już 
podczas wieczornej modlitwy różań-
cowej.

Niedziela – ostatni dzień na-
szych rekolekcji, ostatnia konferen-
cja, rodzinna msza święta w kaplicy 
rekolekcyjnej z uroczystym błogosła-
wieństwem rodziców swoich pociech, 
podziękowania i chwila wzruszeń za 
otrzymane łaski. No i obiad…

Tych kilka dni spędzonych  
w klasztorze u stóp Świętogórskiej 
Róży Duchownej i św. Filipa, było wiel-
kim darem i łaską od Boga. Łaską, któ-

ra powoduje, że rodzina jest silna Bo-
giem i miłością, którą rozlewa się na 
wszystkich najbliższych oraz na tych, 
których spotykamy w pracy i otocze-
niu. Niech Boży Duch Miłości i Pokoju 
będzie z nami, a łaska Boża pomaga 
nam w każdej chwili naszego życia. 
Bóg zapłać!
 Chcąc porównać nasze wra-
żenia z rekolekcji, pytaliśmy innych 
uczestników o ich zdanie. Część pod-
kreślała, że tegoroczne przepełnione 
były piękną modlitwą, chwilą refleksji, 
wyciszenia. Inni skwitowali: „Żal wy-
jeżdżać!!! Wspaniałe miejsce, jeste-
śmy pod wrażeniem przeżyć – uczty 
dla duszy.” Zdecydowanie się do tego 
dołączamy! Dziękujemy z całego serca 
za to duchowe przeżycie Bogu. Dzię-
kujemy, że mogliśmy tu przyjechać  
i umacniać naszą wiarę!

Wspólna medytacja w kaplicy rekolekcyjnej w klasztorze na Świętej Górze

ks. Paweł Bogdanowicz COr 
Kurs Samarytanin = Rekolekcje Młodzieżowe w Klasztorze

Zamiast spędzać wolny czas 
przed telewizorem, komputerem lub 
śpiąc do południa, w drugim tygodniu 
ferii zimowych 60-osobowa grupa mło-
dzieży wybrała Świętą Górę. Dlacze-
go? Otóż, w dniach (23-26.02.) odbył 
się tu “Kurs na Samarytanina”.

Pojawili się młodzi ludzie 
m.in. z Gostynia, Manieczek, Poznania 

czy Leszna. Wśród nich byli gimnazja-
liści, licealiści, uczniowie technikum, 
zawodówki, studenci – wybuchowa 
mieszanka… Przybyli stali bywalcy, 
ale nie zabrakło też sporej liczby no-
wych twarzy.

Kurs został przygotowa-
ny i poprowadzony przez trzy sio-
stry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa  
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Miłosiernego w Myśliborzu oraz przez 
ks. Pawła Bogdanowicza COr. Opra-
wę muzyczną zapewnił świętogórski 
zespół ewangelizacyjny Eleos, który 
grą i śpiewem, dodał charakteru tym 
rekolekcjom.

To były bardzo intensywne 
cztery dni. Tematem przewodnim sta-
ła się przypowieść o Miłosiernym Sa-
marytaninie. Codziennie odbywały się 
konferencje, podczas których młodzi 
ludzie wsłuchiwali się w Słowo Boże  

i Jego niesamowite, a chwilami niewia-
rygodne przesłanie. Odbywała się tak-
że, w mniejszym gronie, praca w gru-
pach. Młodzież, pod kierownictwem 
animatorów, interpretowała fragmenty 
Pisma Świętego omawiała pewne za-
gadnienia, które później były porusza-
ne na forum ogólnym. Oczywiście nie 
zabrakło i modlitwy, która umacniając 
każdego z osobna, pozwoliła na za-
wiązanie prawdziwej wspólnoty.

We wtorek przewidziany był 
czas na wieczorną adorację i wiel-
bienie. Podczas tej chwili wyciszenia, 

zajrzenia w głąb siebie, był czas, by 
stanąć tuż przed Najświętszym Sa-
kramentem i podziękować Bogu za 
wszystko. Środa była czasem sakra-
mentu pokuty. Każdy, kto czuł taką po-
trzebę, mógł uklęknąć przed kratkami 
konfesjonału i prosić Pana o przeba-
czenie. Wyzbywszy się grzechu, mło-
dzi ludzie mogli w pełni uczestniczyć 
w Eucharystii, która wyjątkowo odbyła 
się w bazylice. Na wieczór zaplanowa-
no też projekcję filmu “Bezcenny dar”.

Czwartkowe przedpołudnie 
minęło niepostrzeżenie. Te ostatnie 
chwile spędzone razem dały mnóstwo 
odpowiedzi. Uświadomiły, że to Jezus 
jest Miłosiernym Samarytaninem i każ-
dego z nas wyciąga ze wszystkich doł-
ków, w które niejeden raz wpadamy. 
Ciężko było powiedzieć „do widzenia!” 
i wrócić do „normalnego” życia. Na 
Świętej Górze czas zwalnia. To nie-
samowite miejsce działające jak ma-
gnes, a obecność tylu młodych ludzi  
w czasie dni wolnych od szkoły najle-
piej potwierdza tę teorię.

Liczna wspólnota młodych samarytan

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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Stygmat Ducha Świętego
To, co wyróżnia Filipa spośród 

innych świętych to stygmat Ducha 
Świętego. Co to takiego? Stygma-
ty kojarzą się nam ze znakami ran 
Chrystusa, które pozostawiła na Nim 
śmierć na krzyżu. A stygmat Ducha 
Świętego? Co jest Jego znakiem, sko-
ro sam jest niewidzialny? Oczywiście 
miłość, którą symbolizuje serce. 

Filip miał wtedy 28 lat i modlił 
się w noc przed uroczystością Zesła-
nia Ducha Świętego w katakumbach 
św. Sebastiana. O co prosił tej nocy 
ten, który miał tak intensywnego du-
cha kontemplacji, tak bardzo kochał 
Boga, że porzucił studia, aby służyć 
ubogim oraz chorym w szpitalach? 
Modlił się o swoje nawrócenie. Prosił 
Ducha Świętego, aby dał mu ducha! 
To „nawrócenie” było pragnieniem 
jeszcze intensywniejszej miłości do 
Boga. I otrzymał Go, w tajemniczy 
sposób w wigilię Zielonych Świąt  
1544 roku, o czym zaczął mówić do-
piero u kresu życia. Zawsze powtarzał 
Mój sekret tylko dla mnie…

Nie mówił chętnie o stygmacie 
Ducha Świętego, którego doświadczył, 
nie dlatego, że był egoistą i chciał to 
zachować tylko dla siebie, ale dlatego, 
że są takie doświadczenia duchowe, 
których nie można wyrazić słowami.  
A decydując się mówić, narażamy się 
na śmieszność i niezrozumienie. Są 
takie rzeczy, które można tylko prze-
żyć.

Jako znak tego nadzwyczaj-
nego doświadczenia Filipa i daru dla 
Kościoła wszystkich czasów, jest owo 
nadzwyczajne „bicie serca”, o któ-
rym mówiło wielu świadków. Jeden  
z uczniów, Federico Borromeo za-
świadcza: wtedy powiedział mi Ojciec, 

że odczuwał to bicie, które potem za-
wsze trwało. To właśnie stanowiło jego 
SECRETUM, które było jego najgłęb-
szym doświadczeniem miłości Boga. 
Od tego momentu samotność Filipa, 
namiętnie kultywowana i broniona jest 
„samotnością wewnętrzną”, w której 
doświadczał „obecności”.

Filip zobaczył w katakumbach 
płomień ognia – symbol obecności 
Ducha Świętego, a potem poczuł, jak 
powiększa się jego serce. Odczucie 
płonącego wewnątrz ognia było tak 
wielkie, że święty upadł na ziemię  
i wołał: Dość Panie, dość, już więcej 
nie mogę. Jego modlitwa była prze-
pełniona miłością, a ponieważ miłość 
nigdy nie ma dość, zawsze modlił się 
o większą miłość. Tej modlitwy Bóg 
wysłuchał. Miłość do Boga przelewała 
się z jego duszy w jego ciało i nadawa-
ła krwi tak gwałtowny ruch ku sercu, 
że cała jego postać świeciła i płonęła. 
Oczy, usta, czoło… wszystko w nim 
było jasne – jak zaświadczają świad-
kowie modlitwy Filipa. A potem ojciec 
Neri do końca życia będzie nazywał 
tę przedziwną obecność Boga w nim: 
„swoim kalectwem”. To uczucie obec-
ności serca, które sprawiało jego rado-
wanie się w Bogu żywym, pozwalało 
mu wołać z Psalmistą: cor meum et 
caro mea exultaverunt in Deum vivum 
– serce moje i ciało moje wołają do 
Boga żywego.

Przez ten nadmiar serca, tak 
bardzo przelewał się w nim płomień  
i Duch Boga, że wydawało się, iż chce 
ono wyrwać się z piersi na zewnątrz, 
nie mogąc się zmieścić wewnątrz  
w tych granicach, jakie zostały usta-
lone przez naturę. Z tych powodów, 
niektóre żebra od strony serca wygięły 
się i złamały; to wygięcie i złamanie 

ks. Dariusz Dąbrowski COr

Ś W.  F I L I P  N E R I  –                          
H I S T O R I A  R A D O S N E J  M I S T Y K I

c z .  2

Katecheza
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żeber nie sprawiało Ojcu Filipowi bólu 
ani kłopotu. Darem Ducha dla Filipa 
był wtedy „potrójny owoc”, o którym 
pisze św. Paweł w 5 rozdz. listu do 
Galatów:
- owoc miłości, aby godnie kochać 
Boga;
- owoc radości, aby napełnić się świętą 
pociechą;
- owoc pokoju, dla zupełnego ukojenia 
duszy.

Jednak nie przeszkadzało to 
w sprzecznych cechach Filipa, któ-
re należą do tajemniczej psychologii 
wielkich dusz, którą zna tylko Bóg! 
Umiłowanie wolności i uległe przyjmo-
wanie rozkazu; prawdziwa wesołość  
i delikatna powściągliwość; upodo-
banie w przyjaźni i umiłowanie sa-
motności; mistyczna żarliwość kon-
templacyjna i ustawiczne dążenie 
do apostolstwa; odrzucenie ślubów 
zakonnych i nakaz posłuszeństwa re-
gule... To także pokora Filipa i poczu-
cie niegodności z jednej strony a po-
słuszeństwo swojemu spowiednikowi  

i zaufanie Duchowi, który całkowicie 
go posiadł, kazało mu w 1551 roku, 
gdy miał już 36 lat, przyjąć święcenia 
kapłańskie.

O modlitwie św. Filipa 
Szczególnym powołaniem, ja-

kie Filip otrzymał – a prawdopodobnie 
było ono tym samym, które skłoniło go 
do opuszczenia domu wuja Romola, 
gdzie mógł spodziewać się dostatnie-
go życia – było całkowite oddanie się 
wymaganiom Ewangelii w zakresie 
modlitwy. Można powiedzieć, że ży-
cie Filipa było ustawiczną modlitwą. 
Opowiadają o naszym Ojcu, że odkrył 
moc modlitwy jako młodzieniec, na-
stępnie, że porzucił studia, aby zająć 
się modlitwą. I aby lepiej jednoczyć 
się z Bogiem oddalał się od kontaktów 
z ludźmi, i chodził do siedmiu kościo-
łów, i czasami nocował pod portykami 
kościołów, a niekiedy na cmentarzu  
w katakumbach Kaliksta. Nigdy nie 
był nasycony modlitwą i kontemplacją.  
I  tak  w ie lka  by ła  s łodycz ,  jaką  

Peregrynacja Relikwii 
św. Filipa Neri 

w Kongregacji Gostyńskiej 
11 luty 2015 r.
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 Nie jestem sama; oddałam 
swoje życie Jezusowi. On będzie 
moją jedyną miłością. Najgorsze ubó-
stwo, którego mogę doświadczyć, jeśli 

nie wyjdę za mąż, nie przeraża mnie. 
Odrobina jedzenia i kilka sztuk odzie-
ży to wszystko, czego mi trzeba. Pracą 
rąk zawsze zarobię na swoje potrzeby, 

odczuwał w tej praktyce, prędzej anio-
łów niż ludzi, że troszczył się, na ile 
potrafił, aby wszyscy pobudzali się do 
takiej modlitwy.

Jak to jednak zrobić? Ponie-
waż nie można, tutaj na ziemi, trwać 
nieustannie na modlitwie, Filip miał 
zwyczaj aktami strzelistymi utrzymy-
wać swój umysł zjednoczony z Bo-
giem. I do tego nieprzerwanie wzywał 
i zachęcał swoich synów duchowych, 
aby zawsze mieli Boga przed oczami. 
Wzruszające jest świadectwo przyja-
ciela Filipa, Loysa Ames, który przyta-
cza dawne wspomnienia, przekazane 
mu poufnie także przez innych przyja-
ciół: widziano go, wiele razy, w nocy, 
w poświacie księżyca, na schodach 
Santa Maria Maggiore i na schodach 
św. Piotra, jak odmawiał brewiarz przy 
świetle księżyca.

Filip nie będzie potrafił przez 
całe swoje życie zrezygnować z tej 
„samotności” wypełnionej Bogiem. 
Posiadający naturalne zdolności do 
kontemplacji, skarżył się, kiedy pod 
koniec dnia nie mógł poświęcić mo-
dlitwie pożądanego czasu: dzisiaj nie 
dokonałem niczego dobrego; pozwól-
cie mi pozostawać trochę samemu. 
W zimowe wieczory, kazał przynieść 
sobie lampę, stawiał ją w kącie, aby 
nie świeciła mu w oczy, zamykał się  
w swoim pokoju, gdzie trwał na medy-
tacji przez godzinę i dłużej.

Wspomina jeden z ojców Kon-
gregacji: W swoich pokojach miał małe 
schodki, którymi wchodził do małej lo-
gii na szczycie domu i często usuwał 

się tam dla modlitwy i kontemplacji,  
i pamiętam, że rano o wczesnej godzi-
nie zimą, wycofywał się tam mając na 
sobie tylko w czerwony kaftan, sięga-
jący do kolan, co zadziwiało, że kiedy 
powracał na dół, nie był martwy z zim-
na. On z tego żartował i kazał mi do-
tknąć ręki, która była bardzo ciepła.

Filip kazał zbudować sobie po-
koik na dachu, aby mieć zapewnioną 
konieczną samotność oraz nienaru-
szony widok na niebo. Jego ulubione, 
krótkie modlitwy to:
- „Mój Chrystus, miłość moja, cały 
świat jest marnością”.
- „Jak Ty wiesz i chcesz, tak czyń ze 
mną, Panie”.
- „Jezu, bądź dla mnie moim Jezu-
sem”.
- „Kto szuka czegoś innego niż Chry-
stusa, nie wie czego chce;
- „Kto pragnie czegoś innego niż Chry-
stusa, nie wie czego pragnie”.

Dar modlitwy zawsze jest darem 
Pana Boga. Ale o ten dar trzeba po-
kornie i uparcie prosić. Bóg da wam ła-
skę, że tak skoncentrujecie się w Jego 
Boskiej miłości – pisał Filip do swojej 
siostrzenicy, siostry Marii Anny Tre-
vi - że tak głęboko wejdziecie w ranę 
Jego boku, w żywe źródło mądrości 
Boga, który stał się człowiekiem, aż 
tam zatopicie swoją miłość i nigdy już 
nie znajdziecie drogi, aby z niej wyjść 
na zewnątrz. W trudnych sprawach 
św. Filip powtarzał: Póki mam czas się 
modlić, mam nadzieję, że będę wysłu-
chany. 

Kamila Korus

Katarzyna (Kateri) teKaKwitha

Autorytety
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a to, co zostanie, rozdam między krew-
nych i ubogich. Gdybym zachorowała  
i nie mogła pracować, będę jak Pan na 
krzyżu. On się nade mną ulituje i po-
może mi – jestem tego pewna.

Katarzyna (Kateri) Tekakwi-
tha urodziła się w 1656 r. w Ossernon 
(obecnie Auriesville w stanie Nowy 
Jork) w plemieniu Mohawków. Jej oj-
cem był wódz plemienia, natomiast 
matką, branka z plemienia Algonki-
nów, która została wychowana przez 
francuskie zakonnice w wierze chrze-
ścijańskiej. Lata jej dzieciństwa były 
niespokojne. Był to czas walk między 
plemionami, jednak zbrojne potyczki 
nie stanowiły jedynego zagrożenia. 
Plemiona indiańskie zmagały się także 
z częstymi wybuchami epidemii. Gdy 
Kateri miała cztery lata, cała jej ro-
dzina zachorowała na ospę. 
Ukochany brat i rodzice, jak 
i wielu innych członków ple-
mienia, umarli. Dziewczyn-
ka przeżyła, ale źle leczona 
choroba odcisnęła na niej 
swoje piętno w postaci czę-
ściowej ślepoty i brzydkich 
głębokich blizn na twarzy, 
których wstydziła się później 
przez całe życie. 

Dwie ciotki oraz wuj 
Kateri, który przejął obowiąz-
ki wodza plemienia, zaadop-
towali malutką krewniaczkę, 
której nadano przydomek 
„Tekakwitha”, oznaczający 
„tę, która wpada na przed-
mioty”, ale który interpretuje się rów-
nież jako „ta, która, nadaje wszystkie-
mu ład.” Wkrótce wuj podjął decyzję o 
przeniesieniu się z miejsca epidemii 
i założeniu nowej osady. Jego wybór 
padł na piękne miejsce oddalone o 
około pięć mil od północnego brzegu 
rzeki Mohawk. Kateri, choć osieroco-
na i na wpół ślepa, wiodła tam szczę-
śliwe życie, wypełnione sumienną 
pracą i zabawami z rówieśniczkami. 

Jedyną namacalną pamiątką po naj-
bliższej rodzinie był matczyny róża-
niec. Dziewczynka zachowała ciepłe 
wspomnienia o modlitwach matki i jej 
opowieściach, które stanowiły swo-
istą wersję mówionej Biblii. Wuj, prze-
ciwnik wiary chrześcijańskiej, nie był  
z tego zadowolony. Nie tylko musiał, 
ze względu na traktat z Francją, znosić 
pobyt misjonarzy-jezuitów w osadzie, 
to jeszcze martwiła go ta uparta krew-
niaczka, tak przecież pilna, pomocna 
i zaangażowana w życie plemienia,  
a coraz częściej przysparzająca mu 
problemów. Wraz z wiekiem Kate-
ri zaczęła przejawiać skłonności do 
kontemplacji. Spacerując po lesie, 
oddawała się rozmowom z Bogiem,  
a wkrótce odmówiła pracy w niedzielę, 
będącą dla niej dniem świętym, za co 
została ukarana pozbawieniem posił-

ków. Obecność jezuitów w osadzie była 
dla niej wybawieniem; w przeciwnym 
razie nie miałaby szansy dowiedzieć 
się więcej na temat Boga. Dziewczyna 
nie umiała czytać ani pisać, a gdyby 
nawet umiała, skąd wzięłaby książki? 
Jezuita James de Lamberville stał się 
jednym z pierwszych przewodników 
duchowych, którzy zajęli się religijną 
edukacją i kształtowaniem wiary Ka-
teri.

św. Katarzyna Tekakwitha
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Wuja i ciotki irytowała jeszcze 
jedna kwestia. Kateri, choć na wpół 
niewidoma i niepiękna, interesowała 
wielu młodych mężczyzn, którzy ze 
względu na jej pokrewieństwo z wo-
dzem plemienia chcieli ją poślubić. 
Dziewczynie bardzo się to nie podo-
bało. Bo przecież który mężczyzna,  
z krwi i kości, mógłby zastąpić Boga  
w jej sercu? Propozycje matrymonial-
ne krępowały jej wrodzoną nieśmia-
łość, pogłębioną przez brzydotę blizn 
po ospie, które skrzętnie ukrywała pod 
chustką. Z pewnością kierowało nią 
naturalne dla każdej kobiety pragnie-
nie bycia ładną i zdrową, ale i to nie 
wstrzymało ani nie zaburzyło jej roz-
woju duchowego. Wręcz przeciwnie, 
zamiast zgorzknieć lub wyjść za mąż, 
co na pewno podniosłoby jej wartość, 
jako kobiety w oczach współplemień-
ców, Kateri skupiła się na poznaniu 
Boga i w roku 1676 została ochrzczona 
na własną gorącą prośbę. Na chrzcie 
otrzymała imię Catherine na cześć św. 
Katarzyny ze Sieny.

Decyzja ta, jak można się 
było spodziewać, nie przysporzyła jej 
ogólnej sympatii. Dziewczyna odsta-
wała teraz od reszty plemienia nie tyl-
ko pod względem powierzchowności  
i zachowania. Było to zrozumiałe: 
jak mogła funkcjonować w społecz-
ności, która silnie integrowała się  
z naturą w pierwotnym wydaniu, skoro 
duchowość pojmowała zupełnie ina-
czej? Kateri, udręczona wrogością, 
wyśmiana i wyobcowana, wzięła od 
ojca de Lamberville listy polecające, 
opuściła rodzinną osadę i udała się 
do wioski Sault-Sainte-Marie nieda-
leko Montrealu, gdzie znajdowała się 
katolicka misja i gdzie miała nadzieję 
odnaleźć pociechę i zrozumienie. Po-
dróż pieszo trwała dwa tygodnie. Po 
przyjeździe Kateri zamieszkała u Ana-
stazji Tegonhatsihonga, chrześcijanki 
pochodzenia indiańskiego. W 1677 r.  
w Boże Narodzenie przyjęła upragnio-

ną pierwszą Komunię Świętą, a w wie-
ku 23 lat podjęła decyzję o przyjęciu 
ślubów dziewictwa. Teraz czuła się 
bezpieczna.

Bardzo interesujący wydaje 
się fakt, iż Kateri Tekakwitha wykazy-
wała naturalną, instynktowną potrze-
bę przyjęcia tych ślubów. Nie naśla-
dowała w tym nikogo, ponieważ nie 
miała pojęcia o życiu duchowym in-
nych chrześcijanek, z którym zetknęła 
się dopiero po wizycie w Montrealu. 
Podróż do miasta okazała się bardzo 
inspirująca. Kateri wraz z przyjaciółmi 
zapragnęła założyć wspólnotę religij-
ną dla indiańskich sióstr zakonnych  
w St. Louis, co nie spotkało się jed-
nak z aprobatą miejscowego księdza 
i przewodnika duchowego Kateri, ojca 
Pierre’a Cholonec. Dziewczyna musia-
ła pokornie pogodzić się z dotychcza-
sowym skromnym życiem i pozostać 
przy swoich obowiązkach, czyli opiece 
nad chorymi i biednymi oraz naucza-
niu dzieci. Nadawała się do tego do-
skonale. „Kateri, opowiedz nam coś” 
proszono, a ona, pamiętając nauki 
jezuitów, snuła długie opowieści, któ-
rych słuchano z przejęciem. Ludzie, 
pytani przez księdza, czemu tak lubią 
gromadzić się przy dziewczynie, odpo-
wiadali, że czują się blisko Boga, gdy 
ona przemawia. Utrzymywali również, 
że jej twarz zmienia i staje się piękna  
i pełna spokoju, jakby patrzyła w twarz 
Boga.

Sympatię podopiecznych za-
pewnił Kateri nie tylko dar wymowy, 
ale i niewyczerpane pokłady cierpli-
wości oraz pogodne usposobienie.  
W nielicznych wolnych chwilach Kateri 
praktykowała, jak dawniej w osadzie 
nad rzeką Mohawk, spacery wypełnio-
ne kontemplacją i rozmowami z Bo-
giem. Przechadzając się wśród drzew, 
Kateri podnosiła patyczki i gałązki,  
i z właściwą sobie zręcznością robiła  
z nich ładne krzyże, które umieszczała 
na trasie swych wędrówek. Stanowiły 
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one swoiste „stacje”, przypominające 
jej, że należy zmówić modlitwę. Choć 
była szczęśliwa, dokuczały jej wyrzuty 
sumienia, że opuściła swoich współ-
plemieńców. Jak mogło być inaczej? 
Kateri była przecież dzieckiem lasu, 
wychowanym wśród przyrody i pra-
dawnych zwyczajów i praktyk, które, 
choć mierziły ją, stanowiły przecież 
część kultury, w której wyrosła, a którą 
ostatecznie musiała odrzucić. 

Kateri narzuciła sobie surowe 
pokuty, które stanowiły niemą, ale wy-
mowną prośbę o nawrócenie człon-
ków jej plemienia na chrześcijaństwo, 
które uznała za jedyną możliwą drogę 
duchową. Tęskniła za ojczystymi stro-
nami i wiele myślała o swoich współ-
plemieńcach, którzy jej nie rozumieli 
i przez których została odepchnięta. 
Pokuty najprawdopodobniej wynikały 
również z poczucia winy i świadczą 
o złożonej naturze Kateri i o fakcie, iż 
jej wiara nie była wynikiem olśnienia, 
które przydarzyło się prostej indiań-
skiej dziewczynie, a raczej wynikiem 
stopniowego rozwoju duchowego, 
który doprowadził do podjęcia decyzji  
o opuszczeniu najbliższych, decyzji 
bardzo bolesnej, ale zgodnej z wła-
snym sumieniem. Mimo że Kateri cier-
piała, jej niezachwiana wiara i oddanie 
się obowiązkom na rzecz misji są do-
wodem na to, że dziewczyna przyjęła 
odcięcie od swojej społeczności jako 
nieodłączny element życia i cenę za 
skutki swojej decyzji.

Słabe zdrowie i cierpienie, któ-
remu dobrowolnie poddała się Kate-
ri, przyczyniły się do przedwczesnej 
śmierci 17 kwietnia w 1680 r. w wieku 
zaledwie 24 lat. Ostatnie zdanie, które 
wypowiedziała przed śmiercią, brzmia-
ło: „Jezu, kocham Cię.” Ci, którzy byli 
wówczas obecni, zeznali, że po tym, 
jak umarła, jej poorana głębokimi bli-
znami nieładna twarz wypogodziła 
się, wygładziła i wypiękniała, jakby 
Bóg chciał ją wyróżnić i jednocześnie 

dać innym do zrozumienia, że fizyczne 
piękno nie jest wartością nadrzędną  
i niezbędną do życia. 

Od tej pory Kateri Tekakwitha 
nazywana jest „Lilią Mohawków”. 
Dziewczynę pochowano w rezerwa-
cie Kahnawake w prowincji Quebec 
w Kanadzie, nad rzeką nieopodal 
drewnianego krzyża, gdzie lubiła się 
modlić. Łaski i cuda, których doświad-
czyli ludzie odwiedzający jej grób, 
były początkiem długiej drogi Kateri 
do kanonizacji. W 1884 r. Leon XIII 
rozpoczął proces beatyfikacyjny, który 
został zakończony 22 czerwca 1980 r. 
przez papieża Jana Pawła II. 19 grud-
nia 2011 r. Benedykt XVI oficjalnie 
zatwierdził cud przypisany interwencji 
Kateri, i ostatecznie kanonizował ją  
21 października 2012 r. Tym samym 
św. Kateri stała się pierwszą indiańską 
świętą.

Atrybuty św. Katarzyny Kateri 
Tekakwitha to: biała lilia – symbol czy-
stości; krzyż w ręku – wyraz jej miłości 
do Chrystusa oraz żółw – symbol jej 
klanu. Św. Kateri czczona jest przez 
KoŚciół KatolicKi jaKo opieKunKa eKolo-
gii, przyrody i ŚrodowisKa naturalnego, 
jest też patronKą wygnańców, sierot, 
ludzi wyŚmiewanych z powodu ich poboż-
noŚci. Modlą się do niej osoby mające 
problemy ze skórą. W 2002 r. św. Kate-
ri Tekakwitha patronowała Światowym 
Dniom Młodzieży , które odbyły się  
w Toronto.

Jej wspomnienie liturgiczne obcho-
dzone jest w Kościele katolickim  
17 kwietnia, a 14 lipca w USA.

Źródła, z których korzystałam:
http://www.katerishrine.com/
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=154
http://www.newadvent.org/cathen/14471a.htm
http://www.cccb.ca/site/eng/church-in-canada-and-
world/catholic-church-in-canada/indigenous-pe-
oples/3263-blessed-kateri-tekakwitha
http://www.americancatholic.org/features/saints/saint.
aspx?id=1444
http://conservation.catholic.org/kateri.htm
http://kateritekakwitha.net/kateris-trail/
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Marcin Kuczok

Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, 
abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury. 

2 P 1, 4

Myśli filipińskie

Pięć darów Zmartwychwstałego 
według bł. Jana Henryka newmana

 Zmartwychwstanie Chrystusa, 
które świętujemy w okresie wielkanoc-
nym, to podstawa wszystkich naszych 
nadziei życia wiecznego – przypomina 
nam błogosławiony Kardynał Newman 
w swoich notatkach, czynionych do 
jednego z kazań na święta Wielkiej 
Nocy. Nasze dusze nigdy nie umrą – 
ciała owszem, ale dusze nigdy – ciała 
umrą i zmartwychwstaną, dusze zaś 
nigdy nie przerwą swojego istnienia. 
Jak zatem – pyta Newman – jeste-
śmy przygotowani na tę nieprzerwaną 
wieczność? Czy przecież zdrowo my-
ślący człowiek nie chciałby wyruszyć 
w wieczność wyposażony w odpo-
wiedni ekwipunek? Któż chciałby udać 
się z tego świata na sąd, nie mając 
najpierw odpowiednio oczyszczonego 
sumienia?
 Jak podkreśla błogosławiony, 
odpowiedź na postawione powyżej 
pytania i rozwiązanie naszych pro-
blemów przynosi nam sam Zbawiciel. 
Jezus Chrystus – Syn Boży stał się 
Człowiekiem i umarł na Krzyżu, biorąc 
na siebie wszystkie nasze niedosko-
nałości, słabości i grzechy, składa-
jąc siebie samego w ofierze za nas.  
W ten sposób Chrystus uzyskał dla 
nas dary, dzięki którym można odwró-
cić naszą nędzną sytuację. Zbawie-
nie, według Newmana, opiera się na 
pięciu wspaniałych darach, danych 
nam przez Zmartwychwstałego Pana, 
które czynią nas uczestnikami Boskiej 
natury, jak o tym pisze w Drugim Liście 
św. Piotr: Zostały nam udzielone dro-
gocenne i największe obietnice, aby-
ście się przez nie stali uczestnikami 
Boskiej natury (2 P 1, 4). 

 Pierwszy z tych darów to ła-
ska, dająca uświęcenie, zaś drugi to 
prawda. Jak poucza św. Jan w swo-
jej Ewangelii: Z Jego pełności wszy-
scyśmy otrzymali – łaskę po łasce. 
Podczas gdy Prawo zostało nadane 
przez Mojżesza, łaska i prawda przy-
szły przez Jezusa Chrystusa (J 1, 16-
17). To właśnie uświęcająca nas łaska 
Boża, która przekracza przemijającą 
naturę świata i naszą ludzką śmier-
telną naturę, jest według Newmana 
zasadą nieśmiertelności i warunkiem 
życia wiecznego duszy, to jest, zba-
wienia.

Czym jest owa łaska? Jak pi-
sze Newman, łaska to nie jakieś bez-
osobowe przyzwyczajenie lub uspo-
sobienie człowieka, ale to osobowa 
relacja człowieka z Żywym Bogiem 
– osobowe zamieszkiwanie Ducha 
Świętego w człowieku, w jego duszy 
i ciele. Błogosławiony modli się w jed-
nym ze swoich rozważań słowami: Ty 
w nieskończonej dobroci od początku 
wszedłeś do mojej duszy i objąłeś ją  
w posiadanie. Uczyniłeś ją Twoją świą-
tynią. W niewysłowiony sposób prze-
bywasz we mnie poprzez łaskę Twą, 
łącząc mnie z sobą i z całą wspólno-
tą aniołów i świętych. Co więcej, to 
właśnie owa uświęcająca łaska Boża 
prowadzi nas do poznania prawdy  
o Bogu i o sobie samym. W innej mo-
dlitwie, Newman napisał: Przyrzekam, 
że dzięki łasce Twojej, o którą proszę, 
przyjmę wszystko, o czym będę pew-
ny, że jest prawdą, jeśli kiedykolwiek 
dojdę do pewności. I z pomocą Twojej 
łaski będę się wystrzegał wszelkie-
go oszukiwania samego siebie, które  



- 23 -

Myśli filipińskie

mogłoby mi podsunąć to, czego  
pragnie natura, zamiast tego, czemu 
przyświadcza rozum.
 Trzeci dar Zmartwychwstałe-
go Pana to światło, czyli zrozumienie 
i wiedza, dzięki którym wszystko staje 
się dla nas jasne. Raz jeszcze New-
man odwołuje się do św. Jana, który 
zanotował następujące słowa Chry-
stusa: Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał światło 
życia (J 8, 12). Dla kardynała sam Bóg 
jest Światłem, które, jak wyznawał  
w jednym ze swoich najsłynniejszych 
wierszy, prowadziło go do domu: Pro-
wadź mnie, Światło, swą błogą opie-
ką, Światło odwieczne! Noc mroczna, 
dom mój tak bardzo daleko, więc Ty 
mnie prowadź. To Bóg dzięki swojemu 
światłu pozwolił Newmanowi poznać 
i zrozumieć to, że pełnia prawdy na-
uczania apostolskiego znajduje się  
w Kościele katolickim, w którym on sam 
odnalazł swój „dom” po wielu latach 
naukowych poszukiwań i intelektual-
nych rozważań. To właśnie owo Boże 

Światło wyprowadziło go, jak wyznaje 
w sentencji, którą zażyczył sobie wy-
pisać na swojej płycie nagrobnej, ex 
umbris et imaginibus ad veritatem –  
z cieni i wyobrażeń ku prawdzie.
 Czwarty z tych wspaniałych 
darów to życie. Chrystus powiedział 
nam: Ja przyszedłem po to, aby owce 
miały życie i miały je w obfitości (J 10, 
10). Zmartwychwstanie Pana oznacza 
życie wieczne nie tylko dla ludzkiej du-
szy, ale staje się także poręką zmar-
twychwstania ciała. W ten sposób 
dochodzi do wyniesienia ludzkiego 
ciała do wielkiej godności, a już teraz 
możemy doświadczać tego, że nasze 
śmiertelne ciała stają się świątyniami 
Ducha Świętego. W „Rozmyślaniach 
i modlitwach” pisze Newman z za-
chwytem o tym wielkim darze w na-
stępujący sposób: jakiż umysł ludzki 
mógłby kiedykolwiek sobie wyobrazić 
bez pomocy Twojego objawienia, że 

to, co według naszego doświadczenia 
jest tak nędzne, tak upośledzone, tak 
zwierzęce, tak grzeszne, to, co nas łą-
czy z niemymi zwierzętami, to, co tak 
bardzo podlega zepsuciu i w proch,  
i w popiół się zmienia – z samej swej 
natury zdolne jest do tak wzniosłego 
przeznaczenia; że niebiańskie może 
się stać i nieśmiertelne, nie przestając 
być ciałem!
 Piąty dar Zmartwychwstałe-
go to radość i pokój. Chrystus Pan, 
ukazując się uczniom po swoim po-
wstaniu z martwych, powiedział: Pokój 
zostawiam wam, pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze ani 
się lęka! (J 14, 27) oraz To wam po-
wiedziałem, aby radość moja w was 
była i aby radość wasza była pełna  
(J 15, 11). Trzeba jednak zwrócić uwa-
gę, powie Newman, że radość zmar-
twychwstania to radość wyciszona, 
pełna pokoju, jak radość Marii, siostry 
Łazarza, która usiadła u stóp Jezu-
sa, przysłuchując się Mu w milczeniu 

bł. Jan Henryk Newman
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(zob. Łk 10, 38-42). Co więcej, radość 
zmartwychwstania, która przychodzi 
po udręce Wielkiego Piątku przypomi-
na radość rekonwalescenta po ciężkiej 
chorobie, który, choć przezwyciężył 
cierpienie, to ciągle ma w pamięci ból 
i osłabienie, spowodowane przez cho-
robę – stonowana, spokojna, delikatna 
– przeżywana bardziej w pokoju głębin 
serca niż w formach wyrażających się 
na zewnątrz. Jest tak dlatego, że, jak 
wyjaśnia kardynał Newman, najgłęb-
sze ludzkie emocje zawsze prowadzą 
człowieka do wyciszenia i uspokoje-
nia – czy to uczucia związane z bólem  
i cierpieniem, czy właśnie z poczuciem 
radości i prawdziwego szczęścia.
 Bł. Jan Henryk Newman pod-
kreśla w swym nauczaniu, że przyję-
cie i urzeczywistnianie tych pięciu da-
rów Zmartwychwstałego Pana w sobie 
i swoim życiu to jedyny prawdziwy 
sposób na zatrzymanie i skorzysta-
nie z łaski zmartwychwstania. Tylko 
żyjąc według nich możemy właściwie 
przygotować się na sąd, który nas 
czeka po śmierci i na życie wieczne, 
do którego drzwi otwarł nam swoim 
zmartwychwstaniem nasz Zbawiciel, 
Jezus Chrystus. Choć to niełatwe, to 
i tutaj sam Pan raz jeszcze przycho-
dzi nam z pomocą, okazując wielką 
cierpliwość i miłosierne, tkliwe wręcz, 

podejście do człowieka. Wątpiącym 
i wystraszonym uczniom, którzy nie 
chcieli uwierzyć Marii Magdalenie i in-
nym kobietom, mówiącym, że widzia-
ły Jezusa żywego po złożeniu Jego 
ciała w grobie, Chrystus powiedział: 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja 
jestem. Dotknijcie się Mnie i przeko-
najcie się: duch nie ma ciała ani kości, 
jak widzicie, że Ja mam (Łk 24, 39). 
Pozwolił im przekonać się osobiście 
o swoim zwycięstwie nad śmiercią. 
Nie inaczej dzieje się dzisiaj – Chry-
stus nieustannie okazuje nam swoje 
cierpliwe miłosierdzie, zawsze będąc  
w gotowości, by nam przebaczyć na-
sze grzechy, pojednać z Ojcem i za-
prosić do wędrówki ku wieczności. 
Odnosząc się do tych słów Ewangelii, 
Newman pyta i odpowiada: Czy jaka-
kolwiek obfitość upadków i odstępstw 
może pokonać wierność i wytrwałość 
Twojego miłosierdzia? Wody wielkie 
nie mogą ugasić miłości tak wielkiej 
jak Twoja.
 Niech naszą odpowiedzią na 
wspaniałe dary Zmartwychwstałego 
będzie chęć jeszcze głębszego zjed-
noczenia się z naszym Zbawicielem  
w modlitwie poprzez słowa „Litanii 
Zmartwychwstania”, ułożonej przez  
bł. Jana Henryka Newmana:

Panie, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się, Panie,  
zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Odkupicielu ludzkości,
Jezu, Zwycięzco grzechu i szatana,
Jezu, triumfujący nad śmiercią,
Jezu, święty i sprawiedliwy,
Jezu, Zmartwychwstanie i Życie,
Jezu, Dawco łaski,
Jezu, Sędzio świata,
Który położyłeś życie za owce swoje,
Który zmartwychwstałeś na trzeci dzień,
Który ukazałeś się swoim wybranym,
Nawiedzając Twą błogosławioną Matkę,

Ukazując się Magdalenie, gdy płakała,
Posyłając Twych aniołów do pobożnych niewiast,
Pocieszając Jedenastu,
Mówiąc im: „Pokój”,
Tchnąc na nich Ducha Świętego,
Umacniając wiarę Tomasza,
Powierzając swą owczarnię Piotrowi,
Głosząc Królestwo Boże,
My, grzeszni, błagamy Cię, usłysz nas
Abyśmy kroczyli w nowości życia,
Abyśmy mogli wzrastać w wiedzy o Tobie,
Abyśmy mogli wzrastać w łasce,
Abyśmy zawsze mieli chleb żywota,
Abyśmy umieli wytrwać do końca,
Abyśmy mogli z ufnością patrzeć na Ciebie,  
gdy przyjdziesz,
Abyśmy z radością oglądali Twe oblicze,
Abyśmy na sądzie zostali umieszczeni  
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po prawicy Twojej,
Abyśmy byli razem ze świętymi,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Panie, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się, Panie,  
zmiłuj się.

Chrystus zmartwychwstał, alleluja, – Zmartwych-
wstał naprawdę i ukazał się Szymonowi, alleluja.

Módlmy się
Boże, który przez Twego jednorodzonego Syna 
pokonałeś śmierć i otworzyłeś przed nami dro-
gę do życia wiecznego, racz, błagamy Cię, tak 
umocnić nas Twą łaską, abyśmy we wszystkich 
naszych sprawach kroczyli śladem tych, którzy 
zostali odkupieni z grzechów, przez tegoż Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Z pielgrzymiego szlaku

„uBogą Drogą” św. Jakuba z Warszawy do Gniezna 
       – etap III

Wiesław Czajka, Łukasz Stefaniak

Od października ubiegłego 
roku, grupa pielgrzymów podążających 
drogami św. Jakuba, wędruje w piel-
grzymce błagalnej: „uBogą Drogą” św. 
Jakuba od grobu Prymasa Tysiąclecia 
do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie,  
w  i n t e n c j i  r y c h ł e j  b e a t y f i k a c j i 
Sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego. Na jesieni pątnicy, 
w dwóch sobotnio-n iedzie lnych 
wyjściach przemierzyli drogę z War-
szawy do Kępy Polskiej.  
 Kolejny odcinek, pierwszy po 
zimowej przerwie, w sobotę 21 lute-
go, rozpoczął się pod kościołem św. 
Klemensa w Kępie Polskiej. Oprócz 
modlitwy na dobrą drogę, grupa  
17 osób nawiedziła znany z radio-
wych komunikatów wodomierz na Wi-
śle. Wskazywał wtedy poziom rzeki  
2,8 m. Pielgrzymi ruszyli z entuzja-
zmem w dalszą wędrówkę po Ma-

zowieckiej Drodze św. Jakuba. Idąc 
wzdłuż Wisły, przemierzali zmarznięte 
porannym przymrozkiem dukty, delek-
tując się istniejącym jeszcze wiejskim 
krajobrazem. Małe miejscowości po-
woli budziły się, oświecane blaskiem 
lutowego słońca. Wędrowcy mijali Bia-
łobrzegi, Budy Borowickie, Wykowo, 
Borowiczki-Pieńki. 

Na przedmieściach Płocka 
w Imielnicy, znajduje się kościół św. 
Jakuba Starszego, który dla pielgrzy-
mów idących ze wschodu, stanowi 
bramę wejściową do starego grodu 
królewskiego. Pielgrzymi, nieco już 
zmęczeni, podążali dalej, do górują-
cych wież bazyliki katedralnej Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
usytuowanej na Wzgórzu Tumskim. 
Wchodzących do świątyni, wprawia-
ją w zadumę i zachwyt legendarne 
drzwi płockie. Mimo, że dziś są kopią  
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oryginalnych, znajdujących się w ro-
syjskim Nowogrodzie, są symbolem 
chrześcijaństwa na Mazowszu i chwa-
ły Piastów. Płocka bazylika katedralna  
w tę lutową sobotę była ludnie nawie-
dzana, jak na tę porę roku. Oprócz 
grupy pątników jakubowych idących 
do Gniezna, świątynię wypełniła bar-
dzo liczna grupa warszawskich piel-
grzymów, którzy przybyli autokara-
mi, by uczcić przypadającą nazajutrz  
84 rocznicę płockich objawień Jezu-
sa Miłosiernego św. Faustynie. Tak 
oto „przypadek jakubowy” sprawił, iż 
w progach matki Kościoła płockiego 
w tym dniu spotkali się czciciele kul-
tu Miłosierdzia Bożego oraz kultu św. 
Jakuba Starszego. W blasku zacho-
dzącego Słońca, opuszczając Wzgó-
rze Tumskie, można było podziwiać 
uroki wiślanej panoramy, której piękno 
dodawało sił w drodze na miejsce od-
poczynku. 

W pierwszą niedzielę Wielkie-
go Postu, rankiem pątnicy wyruszyli  
w dalszą drogę. Początek trasy, był 
najbardziej malowniczym spośród do-
tychczas przemierzanych na Mazo-
wieckiej Drodze św. Jakuba. Idąc przez 
obszary Brudzeńskiego Parku Krajo-
brazowego obejmujące dolinę i ujście 
rzeki Skrwy, pielgrzymom dane było 
doświadczyć uroków niepowszech-
nego na Mazowszu ukształtowania 
terenu. Teren przecinają bowiem ma-
lownicze wąwozy, które swym wyglą-

dem bardzo przypominają te galicyj-
skie, które znane są wszystkim, którzy  
w swoim życiu wędrowali do Santiago 
de Compostela. Bliżej doliny Wisły, 
w tej części zbiornika włocławskiego 
znajduje się tak zwana „cofka”, two-
rząc naturalne siedlisko wielu gatun-
ków ptaków. Pielgrzymi widzieli kolo-
nie kormoranów, stada dzikich kaczek 
połączonych już w pary, łabędzie, 
czaple i te mniej znane wędrowcom. 
Zwiastunem wiosny, niosącym otuchę 
był widok klucza dzikich gęsi lecący 
nad głowami pątników.

Harmonia wypływająca z natu-
ry, była preludium do najważniejszego 
wydarzenia pielgrzymiego dnia, jakim 
była msza św. w parafii pw. św. Józefa 
w Siecieniu. Usytułowana na wzgórzu 
nad rozlewiskiem XVI w. gotycko-re-
nesansowa świątynia, w tę niedzielę, 
była miejscem modlitwy, nie tylko dla 
miejscowej wspólnoty, lecz również 
dla pielgrzymów idących „uBogą dro-
gą” do Gniezna. Miejscowy proboszcz  
ks. Jan Kurantowicz, sprawujący li-
turgię niczym wytrawny kapelan woj-
skowy, poinformował miejscowych 
wiernych o nawiedzających parafię 
pątnikach. W kolejną rocznicę obja-
wień Jezusa Miłosiernego w Płocku, 
wspólnie ze wszystkimi, modlił się  
o rychłą beatyfikację Sługi Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
– jak dodał – Ojca Narodu Polskie-
go. Niecodziennym widokiem dla  

„uBogą Drogą”, szlakiem św. Jakuba Apostoła
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pielgrzymów, bowiem dla miejscowych 
już nie, był obraz kaznodziei głoszące-
go kazanie z ambony. W siecieńskiej 
świątyni, zapomniany już w polskich 
kościołach, zwyczaj głoszenia Słowa 
Bożego z ambony żyje dzięki miej-
scowemu proboszczowi. Ksiądz Jan 
Kurantowicz wzoruje się na chlubnej 
tradycji polskiego kaznodziejstwa, 
nawiązując w ten sposób do Sług Bo-
żych: ks. Piotra Skargi oraz bliższego 
nam czasowo Prymasa Tysiąclecia.

Po mszy św., która pomimo 
przenikliwego zimna, była ukorono-
waniem harmonii ducha, utrudzeni już 
nieco, pielgrzymi wyruszyli w dalszą 
drogę. Idąc przez Siecień-Rumunki, 
Gorzechowo, Strupczewo-Duże, So-
bowo (miejsce chrztu Prezydenta RP 
Lecha Wałęsy i wiecznego spoczynku 
jego rodziców), Lenie Wielkie późnym 
popołudniem dotarli do historycznej 
stolicy Księstwa Dobrzyńskiego – Do-
brzynia nad Wisłą, gdzie zakończyli 
sobotnio-niedzielny etap pielgrzymki 
do Gniezna.

Słowa podziękowania należą 
się przyjaciołom dróg św. Jakuba 
na Mazowszu, niewiastom które 
wytyczyły i oznakowały Mazowiecką 
Drogę św. Jakuba: Reginie Madej-
Janiszek, Kamili Pasławskiej oraz 
Beacie Skwierczyńskiej-Mizerskiej. 

Dzięki ich wysiłkowi, pielgrzymi idący 
w sobotę i niedzielę mieli ułatwione za-
danie. Pielgrzymkę od strony logistyc-
znej zorganizowała pątniczka Regina, 
która z gospodarską troską i matczyną 
opieką czuwała nad przebiegiem 
naszej wędrówki. Dzięki jej staraniom, 
wszyscy uczestnicy pielgrzymki mieli: 
gdzie spać, co jeść, a także, czym 
dotrzeć na szlak oraz powrócić do 
Warszawy. Pielgrzymujący do Gniez-
na, składają Reginie Serdeczne Bóg 
zapłać. 

Kolejne sobotnio-niedzielne 
pielgrzymowanie: „uBogą Drogą” 
św. Jakuba od grobu Prymasa 
Tysiąclecia do grobu św. Wojciecha  
w Gnieźnie, w intencji rychłej beaty-
fikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego odbędzie się w dniach: 
21-22.03.2015 r. Ten etap pielgrzymki, 
będzie wiódł przez Włocławek, gdzie 
alumn miejscowego seminarium, Ste-
fan Wyszyński, przygotowywał się do 
kapłaństwa i gdzie podążał drogą ku 
świętości. 

Biskup polowy WP Józef 
Guzdek objął patronatem pielgrzymkę. 
Wszystkim uczestnikom pąci udzielił 
pasterskiego błogosławieństwa na 
wszystkie etapy tej wyjątkowej piel-
grzymki.

Droga krzyżowa inna niż wszystkie 
   – bo EKSTREMALNA…

 Ekstramalna Droga Krzyżowa 
(EDK) – w tych prostych słowach po-
wiedziane jest praktycznie wszystko co 
tyczy się wyjątkowego wydarzenia, któ-
re w różnych terminach odbyło się pod 
koniec marca w wielu miejscach nasze-
go kraju. Po raz kolejny tysiące osób 
wyruszyły by nocą modlić się i rozważać 
tajemnice Męki Chrystusa.
 Czym jest EDK??? To specy-
ficzna, forma duchowości pasyjnej. Nie 

jest to zwyczajne nabożeństwo, jakie 
znamy z naszych Kościołów parafial-
nych czy ulic naszych miast. To coś 
zupełnie odbiegającego od naszych 
wyobrażeń. Polega na tym by podjąć 
wyzwanie przejścia w nocy, w zupełnej 
ciemności, z latarką i krzyżem (najlepiej 
własnoręcznie wykonanym) w ręku, i co 
dla wielu najtrudniejsze – w zupełnej ci-
szy, długiej na ok. 40 kilometrów trasy, 
na której w odpowiednich miejscach za-

ks. Paweł Ogrodnik COr
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planowane zostały stacje Drogi Krzyżo-
wej – jedyne miejsca w których można 
rozmawiać – medytując nad niesionymi 
w plecakach rozważaniami.

W tym roku EDK wyruszyła 
także z Bazyliki Świętogórskiej, a zain-
teresowanie przerosło oczekiwania or-
ganizatorów. 20 marca po Mszy świętej 
i czuwaniu przed Najświętszym Sakra-
mentem prawie 200 osób podjęło walkę 
z własnymi słabościami i podążyło do 
Osiecznej, by w ciszy nocy pomyśleć 
o sobie i trudach swego życia, przez 
pryzmat Męki Pana. Dla wielu może 
wydawać się to szaleństwem, jednakże 
w chwili, w której człowiek uświadamia 

sobie, że nie jest w stanie postawić ko-
lejnego kroku, zaczyna myśleć o tym 
co robił w życiu i czym „dołożył się” do 
udręk Zbawiciela.

O to  f ragmen t  św iadec twa 
uczestnika: Do ostatniej stacji dociera 
się najczęściej ze sporym trudem, siłą 
woli i mocą modlitwy. Ale i ze świado-
mością, że już nigdy więcej nie spojrzy 
się na Drogę Krzyżową, tak jak przed tą 
nocą… to wydarzenie wyciska znamię, 
zmienia od wewnątrz.

Wszystkich, którzy nie mogli 
wziąć udziału w EDK 2015 lub wahali 
się czy dadzą sobie radę – zapraszamy 
za rok.
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Duszpasterstwo Apostolstwa 
Trzeźwości, które działa na Świętej 
Górze prawie już 24 lata, wiąże się 
z historią tysięcy sióstr i braci, którzy 
dotknięci alkoholową chorobą, w mocy 
Boga oraz dzięki pracy nad sobą, 
odnajdują nową, trzeźwą drogę życia. 
Czynne nadużywanie alkoholu zawsze 
niesie smutny owoc w życiu człowieka, 
który zatracając swoją wolność, po 
pijanemu, potrafi uśmiercić swoją 
godność, często dobro swojej rodziny, 
a nieraz i dosłownie, przedwcześnie 
skazuje się on czy ona na fizyczną 
śmierć. Iluż to, także w młodym wieku, 
jako czynnie nadużywających alkohol, 
odprowadziłem na różne cmentarze? 
Naprawdę alkohol jest trucizną, która 
potrafi tylko to, co złe w życiu człowieka 
zbudować. 

W kontekście świąt Zmartw-
ychwstania Chrystusa, także wobec 
wyżej opisanej sytuacji, odnajdujemy 
wspaniałe orędzie, że Ukrzyżowany 
Jezus, swym Zmartwychwstaniem, 
chce nas wydobyć nie tylko z ostate-
cznego grobu, ale także z każdego 
grobu naszej doczesnej pielgrzym-
ki, również z grobu pijanego życia. 
Zmartwychwstały Pan podaje rękę 
każdemu człowiekowi i każdego chce 
poprowadzić najpiękniejszymi drog-
ami, które dają nadzieję doczesne-
go, ale i ostatecznego zwycięstwa. 
Że tak jest, niech zaświadczą dwa 
świadectwa braci, które zamieszc-
zamy poniżej. Czytając treść tych 
świadectw chciejmy uzbroić s ię  
w nadzieję, że Pan pragnie zwyciężać  
w życiu każdej i każdego z nas – że 
chce nas wydobywać z naszych 
grobów, aby potem prowadzić droga-
mi życia – prawdziwie szczęśliwego!
Świadectwo Jurka:
…i niech mi ktoś powie, że życie nie 
jest piękne!!!

Najczęściej ci przestają pić, 
których Bóg postanowił zachować. 
Dawno temu (15 lat) dostąpiłem tego 
zaszczytu i czuję się wyróżnionym. 
Cieszę się, jak człowiek niespełna 
rozumu, że udało mi się wyrwać ze 
szponów szatana i uciec z piekła 
mojego dotychczasowego, pijanego 
życia. Już samo stwierdzenie tego 
faktu, daje mi pogodę ducha, bo czy 
istnieje większy cud na tej ziemi niż 
cud życia? Każdego dnia dziękuję 
Bogu za to, że mnie ocalił! Gdyby nie 
to, to już po tych 16 latach byłbym 
„rozłożony na czynniki pierwsze”. 
Dla mnie ważny jest początek roku 
1988, kiedy to przyszedłem na pier-
wszy miting i nie mogłem przekroczyć 
progu drzwi od sali mityngowej. Jakaś 
„rogata siła” trzymała mnie za kołnierz 
i podpowiadała mi – jak przekroczysz 
te drzwi nie będziesz już sobą, nie 
będziesz duszą towarzystwa, osobą 
tryskającą dowcipami jak z rękawa 
– będziesz zwykłym ciurą. W tym 
momencie stanął mi przed oczyma 
Jurand ze Spychowa, któremu ka-
zano stawić się do Szczytna, jemu 
też było trudno się przemóc, zejść  
z konia i złożyć broń – wiedział, że nie 
będzie już wielkim Jurandem, słynnym 
rycerzem. Stojąc pod tymi drzwiami 
nie mogłem się przełamać! Prosiłem 
Boga, aby mi pomógł przezwyciężyć 
wstyd, przysięgałem wtedy, że jak 
mi pomoże, to ja już więcej się nie 
napiję! I dotrzymałem danego słowa. 
Prowadzący przyjął mnie bardzo 
życzliwie, powiedział – i to utkwiło mi  
w pamięci chyba na całe życie – Kolego, 
ja widzę w Tobie jednego z dziesięciu, 
którzy tu wchodzą i zostają trzeźwymi! 
Tym jednym stwierdzeniem umocnił 
mnie w przekonaniu, że jeszcze ist-
nieje szansa, że jeszcze nie jestem 
stracony! Uczepiłem się tej szansy, jak 

Zmartwychwstanie  do  nowego  życia

Trzeźwymi bądźcie
ks. Leszek Woźnica COr, Jurek, Andrzej
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tonący brzytwy i pozostałem trzeźwym 
człowiekiem do chwili obecnej i tu 
niech będzie chwała Bogu! 

O d  2 0 0 6  r .  z a c z ą ł e m 
przyjeżdżać z moim przyjacielem 
Jasiem do klasztoru na Świętą Górę. 
Na salce mityngowej wisi taki kolorowy 
afisz z Matką Boską i liczbą – wtedy 
właśnie była liczba „62”, a dziś „93” – 
jak ten czas leci! (liczby te oznaczają 
ilość spotkań trzeźwościowych)

I niech ktoś mi powie, że życie 
nie jest piękne!!

Jurek z Dywizjonu „303”
„Reagan” Hey!

PS. Dywizjon „303” – to numer 
statystyczny choroby alkoholowej  
w czasach PRL-u.

Świadectwo Andrzeja: 
„Miniony 2014 rok – Rok wielkich 
wydarzeń”

Mam na imię Andrzej, jestem 
alkoholikiem. Pogodnie witam wszyst-
kich czytelników niniejszego pisma. 
Do napisania owego artykułu skłoniły 
mnie wydarzenia mojego życia (wiel-
kie wydarzenia), mające miejsce 
właśnie w ubiegłym 2014 roku.  
W tym miejscu posłużę się znako-
mitym (moim zdaniem) cytatem, 
który stuprocentowo obrazuje moje 
obecne życie: Jedyną stałą rzeczą 
w tym świecie są zmiany…. Może to 
wyrwane jest z szerszego kontekstu 
pewnego opisu, lecz znakomicie odd-
aje wszystko to, co dzisiaj jest moim 
udziałem. A jest tego całe mnóstwo. 
Aby jednak wszystko miało ręce i nogi, 
a głowę przede wszystkim, zacznę od 
początku…

To jest najtrudniejsza z dróg,
lecz prowadzi mnie nią Bóg,

trud jej z pokorą znoszę,
w biedzie o pomoc proszę…

Owych kilka rymów oddaje 
moją postawę wobec trudów wędrówki 
poprzez kolejne wydarzenia w moim 

nowym życiu. Bez nawet cienia 
wątpliwości używam już tego słowa, 
jako czegoś, w co wkomponowałem 
się z dobrym (chyba) efektem. I nie  
o efekciarstwo tu chodzi, a o efektywną 
i pełną wdzięczności, wymieszaną  
z pokorą, postawę wobec Boga i ludzi 
umożliwiających mi owe przemiany. 
Wcześniej już relacjonowałem moje 
„postępy” wobec powrotu do normaty-
wów, lecz wszystko to przyćmiewają 
wydarzenia z roku 2014. Nie mam 
zamiaru podawać ich w zależności od 
tzw. rangi. Wszystkie traktuję jak pa-
ciorki jednego różańca, gdyż owo sko-
jarzenie jest mi w tej chwili najbliższe. 
Czy to ,  k iedy dowiedz ia łem s ię  
o „przymusie” opuszczenia miejsca 
mego wieloletniego (13 lat) pobytu  
w ośrodku dla bezdomnych, czy też to 
ostatnie, przy którego opisie nie umiem 
powstrzymać potoku łez szczęścia, 
a dotyczy to wydarzenia związanego 
z moim powrotem (w pełnym tego 
słowa znaczeniu) na łono rodziny,  
a objawiające się zaproszeniem mnie, 
przez mojego szwagra, do stołu wigili-
jnego, stołu, od którego dawno temu 
(przeszło 15 lat) odłączyłem się sam, 
chcąc, ha, ha, „używać życia”. 

Owo używanie życia wykluczyło 
mnie z szeregu tych, którzy nazywają 
się ludźmi, i którzy potrafią mimo 
wszystko żyć. Ja nie umiałem i dlat-
ego stało się ze mną to, co się stało. 
Dlatego też, moje wzruszenie jest w 
pełni wytłumaczalnym, a gdy dodać 
jeszcze fakt nadwrażliwości ludzi 
wychodzących z podobnych opresji, 
czyli uzależnionych, to kwestia moich 
łez jest już zupełnie jasna. Nie o tym 
jednak chcę mówić. Tu posłużę się 
kolejnym znanym cytatem: Wykonuj  
z sercem swą pracę, jakkolwiek byłaby 
skromną… Zanim jednak owe słowa 
stały się po raz kolejny moim mottem, 
po ogłoszeniu przez kierownictwo 
ośrodka dla bezdomnych (odB) komu-
nikatu o rzekomym usuwaniu z owej 
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placówki osób spoza miasta Poznań, 
zacząłem gorączkowo poszukiwać pra-
cy wraz z miejscem zamieszkania. Po 
raz kolejny moja „chlubna” przeszłość 
dała znać o sobie, a dokładniej 
mówiąc, to brak wykształcenia za-
wodowego zagrodził mi drogę do 
zdobycia zatrudnienia. Zacząłem już 
wątpić w zdobycie zatrudnienia, które 
miało stanowić podstawę mojej wy-
prowadzki z ośrodka. 

Zwątpienie i marazm poczęły 
wkradać się w moje myśli i nie wiem, 
co stałoby się ze mną, gdyby nie kole-
jna (w co gorąco wierzę) ingerencja 
Boga. Otóż Pan Bóg znów postawił 
na mojej drodze człowieka, który nie 
dość, że zaproponował mi pracę, to 
jeszcze na dodatek zamieszkanie 
w podpoznańskiej miejscowości, co 
wiązało się z opuszczeniem przeze 
mnie miejsca dotychczasowego  
i długoletniego pobytu, czyli OdB. 
Dnia 3 marca 2014 roku podjąłem owo 
wyzwanie i na próbny okres jednego 
tygodnia wprowadziłem się do tego 

domu, który dzisiaj jest miejscem mego 
zamieszkania. Jak to wspaniale brzmi 
– miejsce zamieszkania – a nie poby-
tu, jak w przypadku Ośrodka. Chociaż 
tamtemu miejscu i tam pracującym 
ludziom jestem ogromnie wdzięczny 
za umożliwienie mi warunków do pra-
cy nad samym sobą i nad powrotem 
do normatywów. Pracy, która stała się 
motorem napędowym moich poczynań 
ku trzeźwości - trzeźwości, którą to 
umożliwiłem sobie nie sam, lecz przy 
pomocy, przede wszystkim Pana 
Boga oraz ludzi, których On postawił 
na mojej drodze.

Jedną z największych nagród 
dla mnie, jest sama świadomość 
faktu przydatności i co za tym idzie, 
świadomość odbudowania, choć po 
części, zapijaczonego wizerunku 
czegoś, co tylko przypominało 
(i to nie do końca) istotę ludzką. 
Wynaturzeń będących moim udziałem 
powstydziłoby się z całą pewnością, 
najdziksze nawet zwierzę. Mnie 
zaś owe zdziczenie (nie uchybiając  

Bartolomé Esteban Murillo – Nawrócenie św. Pawła Apostoła 
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zwierzakom) potrzebne było wyłącznie 
w jednym celu, by zapomnieć o swoich 
brakach, wadach, wyrządzanym złu,  
a przede wszystkim o wstydzie, który 
tkwił głęboko w mojej świadomości  
i który zalewałem.

Dzisiaj choć jestem alkoholik-
iem, jestem nareszcie świadom tego, 
co się ze mną dzieje i w jaki sposób 
mogę reagować (lub nie) na to, co 
mnie spotyka. Wracając jednak do 
tematu przewodniego, chcę kolejny 
raz podkreślić niewątpliwe działanie 
Siły Wyższej. Wiara w Boga, wiara 
Bogu, a także wiara we własne siły 
dodają mi przysłowiowych skrzydeł, 
które unoszą mnie, wraz z Boskim 
powiewem energii, tak potrzebnej mi, 
jako człowiekowi wracającemu na do-
bre życiowe tory.

Jednak, by nie było zbyt słodko 
i różowo, muszę przyznać się do 
kłopotów związanych z moją pracą. Nie 
mam tu na myśli mego zaangażowania, 
lecz konsekwencje mego upadku. 
Głównie zaś duże problemy ze wz-
rokiem, który to zniszczyłem sobie  
w trakcie nad wyraz skutecznego upad-
lania samego siebie. Dziwne by nawet 
było, gdybym wyszedł bez szwanku  
z tak dramatycznego okresu „niby życia” 
w moim wydaniu. Tu znów pojawia 
się wiara, której podstawą jest moje 
uczciwe podejście do pracy, większe 
jeszcze niż do tej pory przykładanie 
się do niej. Mniemam także, iż mój 
upór i konsekwencja (które powróciły) 
pomogą mi w trudnych momentach.

Muszę, tak, muszę dodać jeszc-
ze jeden ważny dla mnie aspekt owych 
przemian. Choć nie jest to z pewnością 
priorytetową kwestią mego powrotu, to 
jednak świadomość w dużym stopniu 
niezależności finansowej także pod-
budowuje mnie psychicznie i jakby 
nie spojrzeć, także społecznie. Szcz-
erze powiedziawszy, to już serdecznie 
dość miałem wegetowania i cofania 
się w rozwoju duchowym, który jest 

mi wręcz niezbędny do dalszej na tym 
świecie egzystencji. Egzystencji, którą 
umożliwia mi Bóg, stawiając przy mnie 
tak pomocnych mi ludzi.

Mówiąc o tak bardzo po-
mocnych mi ludziach, nie mogę nie 
wspomnieć o wydarzeniu, na które szc-
zerze powiedziawszy, czekałem już od 
kilku lat, a jest nim zaproszenie mnie do 
spędzenia pięknego czasu Wieczerzy 
Wigilijnej przy wspólnym stole w domu 
mojej siostry i jej męża oraz ich dzieci, 
a także pozostałej przy życiu części 
najbliższej mi rodziny. Fakt mego uc-
zestnictwa, po tak długim czasie, we 
wspólnej RODZINNEJ Wieczerzy 
bije na głowę pozostałe wydarzenia  
z minionego roku. Świadomość posia-
dania rodziny i to tak doświadczonej 
moim wstrętnym, pijackim zachow-
aniem, a mimo to zapraszającej mnie 
do tak ważnego wydarzenia, jest dla 
mnie chyba największą z „nagród”, 
jakie stały się moim udziałem. Fak-
tem, który zasługuje na szczególne 
wyróżnienie, jest zaproszenie mnie do 
owego stołu przez człowieka, któremu 
bardzo „nabruździłem” w wiadomym 
czasie, czyli mojego szwagra. Mało 
tego. Zaproponował mi częstsze wizy-
ty w ich domu, domu, w którym kiedyś 
mieszkałem i pracowałem.

Ciekawi mnie tylko kwestia mej 
odporności i to odporności na wiele, 
kto wie, czy nie zbyt wiele dobra, 
które przypada mi w udziale. Myślę 
jednak, że Bóg nie obciążyłby mnie 
w nadmiarze i kładzie na moje barki 
tyle, ile jestem w stanie udźwignąć. 
Tu przyszło mi do głowy skojarzenie 
z krzyżem, którym każdy człowiek 
jest „obarczony” i głównie od niego 
zależy, w jaki sposób i z jakim efektem 
ów krzyż będzie dźwigał. Odnośnie 
dźwigania to także „wyszedłem 
naprzeciw” temu zadaniu i od dnia  
13 czerwca (piątek) przestałem 
zatruwać siebie nikotyną i innymi 
trującymi składnikami papierosów. 
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Mówiąc wprost – przestałem palić. 
Jednym z wielu powodów tej decyzji 
była zwykła zazdrość. Pozazdrościłem 
pewnej  kobiec ie  spotykanej  na 
Święte j  Górze,  je j  zadowolen ia  
w trakcie przedstawiania się na mityn-
gach i dodawania słów „…i nie palę”. 
Oczywiście nie tylko ten aspekt jest 
powodem decyzji. Zdrowie, finanse, 
samozadowolenie i „troszkę” większa 
masa mego ciała, to tylko widoczne 
konsekwencje niepalenia. Dochodzi do 
tego jeszcze większa wiara we własne 
możliwości, oczywiście oparta na mod-
litwie i pokorze. Teraz czas zająć się 
jedną z konsekwencji rzucenia pale-
nia, czyli zbyt dużej tuszy. W okresie 

pół roku przybrałem 15 kilogramów. 
Mój organizm nie jest przyzwyczajony 
do dźwigania takiej masy i efekty już 
są odczuwalne. Dzięki pozytywnemu 
uporowi i konsekwencji w działaniu, 
poradzę sobie i z tym problemem.

Na koniec chcę i wręcz muszę 
dodać, iż bez odczuwalnego wsparcia 
Pana Boga, nie uczyniłbym niczego. 
Bez wsparcia i bez wiary Bogu takie 
rzeczy są nie do osiągnięcia. Kole-
jne dowody, że naprawdę warto jest 
się zmieniać – na chwałę Boga i dla 
własnych korzyści.

Z życzeniami pogody ducha 
– Andrzej PBW

 Praga, Strasburg, Berlin, Po-
znań, Rzym, co łączy te miejsca? Nie-
wątpliwie nie wszystkie są stolicami, 
nie są to także same największe mia-
sta Europy. A zatem co to takiego? Eu-
ropejskie Spotkania Młodzieży TAIZE 
w ramach “Pielgrzymki Zaufania przez 
Ziemię”, zainicjowane przez brata Ro-
gera w 1978 r.
 Europejskie Spotkania Mło-
dzieży to coroczne specyficzne dni 
skupienia, odbywające się każde-
go roku w innym miejscu, podczas 
których rodziny, bądź placówki (pod 
zwierzchnictwem parafii) przyjmują 
młodzież z Europy i nie tylko. Od kil-
ku lat największą grupą uczestniczącą  
w spotkaniach są Polacy. Przybywa-
ją z różnych stron naszego kraju. Nie 
zniechęca ich odległość – w Strasbur-
gu, do którego czekała ich co najmniej 
dwunastogodzinna podróż zjawili sie 
w liczbie pięciu tysięcy, natomiast do 
Pragi przybyło ich ponad sześć tysię-
cy! Podaję te dane tak odważnie, gdyż 
zapadły mi w pamięć, po tym jak oso-

biście doświadczyłem tego ogromu 
Polaków na ulicach wyżej wymienio-
nych miast.
 Jednakże, od początku. Dla 
mnie cała wyprawa (po wcześniej-
szych przygotowaniach) rozpoczęła 
się w Poznaniu, gdzie w dzień wyjazdu 
ks. abp Gądecki przewodniczył Mszy 
Świętej w intencji naszej pielgrzymki. 
Następnie młodzież (w tym wypadku 
rozumiana jako osoby poniżej trzy-
dziestego piątego roku życia) wsia-
dała do autobusów i poświęcała noc 
na dotarcie do celu. Na miejscu obo-
wiązkowo trzeba było przebrnąć przez 
strefę organizacyjną – spotkanie z wo-
lontariuszami, którzy zawsze wyrusza-
ją dwa dni wcześniej, by wspomóc or-
ganizatorów i skierować młodzież do 
parafii, gdzie następuje przydział do 
rodzin, bądź placówek, które goszczą 
młodych europejczyków.
 Dla zainteresowanych ewen-
tualnym uczestnictwem, końcówka 
poprzedniego akapitu może brzmieć 
nieco zniechęcająco... Na “dokładkę” Do refleksji

Michał Rajewski
Do refleksji

Pozdrawiam z Pragi!
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dorzucę fakt długiego 
oczekiwania na metro 
– w kolejce sięgającej 
kilkuset osób. Dlacze-
go zatem corocznie 
od 20 do 35 tys. mło-

dych osób przybywa na te spotkania? 
Fakt niezwykłej atmosfery, brak rygo-
ru, a przede wszystkim nastawienie 
gospodarzy i uczestników działają jak 
magnes. Nie wspominając już o możli-
wości całkiem taniego zwiedzenia Eu-
ropy…

Chcesz tam pojechać, lecz 
boisz się zgorzkniałych, marudzących 
ludzi? Myślisz, że na pytanie o zwie-
dzenie ciekawych zabytków, bądź 
wypicie ciepłego napoju, ktoś ci od-
powie “nie przyjechałeś się tu bawić, 
tylko modlić”? Nie obawiaj się! Taize 
to integracja ponad podziałami, dla-
tego na początku wyprawy spotkasz 
się z prośbą nienoszenia ubrań, szali-
ków, czapek czy czegokolwiek innego 
podkreślającego Twoją narodowość. 
Organizatorzy pamiętają o modlitwie, 
która jest najważniejsza, lecz nie po-
łączy wszystkich sama. A pozytywne 
nastawienie ludzi, którzy tutaj przy-
bywają jest bardzo pomocnym czyn-
nikiem! Czy spytasz Włocha o kieru-
nek drogi, czy wymienisz dwa słowa 
z Hiszpanem, wiedz, że uzyskasz za-
wsze odpowiedź, a nawet dowiesz się 
czegoś na temat jego życia, codzien-
ności czy wrażeń z tego wyjazdu. Na 
ulicy wystarczy jedno słowo, a grupka 
Polaków zaprosi cię do towarzyszenia 
im w drodze, np. na wieżę widokową,  
do muzeum czy kościoła; i jeszcze wy-
mieni się kontaktami. Zawarte znajo-
mości może nie pozwolą na codzienne 
spotkania, gdyż odległość może oka-
zać się przeszkodą, lecz zostaną na 
długo. Niektórzy umawiają się co roku 
tylko w ramach Spotkania Młodych, 
choć na kilka chwil, by wymienić się 
wrażeniami czy trochę poopowiadać.

 Dobrze. Ale ten tekst nie jest 
skierowany wyłącznie do wahających 
się, czy przełom roku 2015 i 2016 spę-
dzić w hiszpańskiej Walencji (TAK,  
w Walencji odbędzie się następne Eu-
ropejskie Spotkanie Młodzieży), a do 
wszystkich czytelników. Zatem wraca-
jąc do samego Spotkania.

Dzięki małej odległości, po 
mszy świętej z arcybiskupem, na miej-
sce dotarliśmy bardzo szybko. Chwila 
organizacji, której nie będę opisywał, 
dłuższy moment drogi i dużo bardziej 
czasochłonne oczekiwanie w kolejce 
w parafii. Udało się. Dostaliśmy przy-
dział do prywatnego domu pewnego 
mężczyzny, wizualnie trzydziestolet-
niego. Okazał się to bardzo miły czło-
wiek, otwarty na rozmowę. Już w dro-
dze do jego mieszkania powiedział, 
że pracuje na różne zmiany z dziećmi 
autystycznymi i wręczył nam klucz. 
Jeszcze większe wrażenie zrobił jego 
dom i regały wypełnione książkami,  
i płytami muzycznymi. Nasz gospo-
darz był bardzo pomocny, a zarazem 
niezbyt nachalny. Wracając z pracy 
nie zaglądał czy jesteśmy w pokoju, 
ale rankiem sam proponował wspólne 
śniadanie – o ile obaj wyruszaliśmy do 
miasta o podobnej porze… co niestety 
zdarzało się bardzo rzadko. Nadmie-
nię, iż przyrządzał pyszną jajecznicę 
z serem... Do tego obowiązkowe było 
poranne espresso...
 Jak wygląda dzień na TA-
IZE??? Zwykle spędza się go poza 
miejscem pobytu. Mało kto w ogóle 
myśli o innym rozwiązaniu, tak dużo 
do zobaczenia, a tak mało czasu – 
przecież to tylko pięć dni. Na począ-
tek modlitwa. Poranna, odbywała się 
o 9:30 w parafii przyjęcia i głównie 
składała się ze śpiewu kanonów. Po 
niej, rozważania, rozmowy i refleksje. 
Wymiana zdań, obserwacji z inny-
mi uczestnikami. Odbywała się ona  
w grupach językowych. Sami mo-
gliśmy wybrać w jakiej chcemy się  
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znaleźć. Z koleżanką wybraliśmy an-
glojęzyczną, co uważam za bardzo 
dobrą opcję pozwalającą na integra-
cję, jak i możliwość sprawdzenia swo-
ich umiejętności lingwistycznych... Bo 
jak inaczej nazwać rozmowę na temat 
naszych celów życiowych, obserwa-
cji, odczuć po modlitwie, wśród trzech 
Włoszek, Węgierki i kilku innych osób, 
których narodowości nie jestem w sta-
nie sobie przypomnieć. Następnie, 
przed południem, podróż metrem do 
centrum i czas wolny poświęcony na 
zwiedzanie, które dzięki atmosferze 
tego czasu odbywaliśmy w gronie kil-
kunastu osób, pomimo, iż przyjecha-
liśmy w piątkę. Do wyboru była także 
cała gama konferencji panelowych.

TAIZE to także coś dla „brzu-
cha”. Śniadania spożywa się w miej-
scu noclegu. Posiłek w ciągu dnia jest 
zbiorowy, a jego wydawanie odbywa-
ło się w dwóch miejscach w mieście.  
W zależności od miejsca pobytu  
w Pradze było się przydzielonym do 
jednego z nich. Oba były blisko miej-
sca wspólnej modlitwy – obok kate-
dry i w dzielnicy Letnany. Posiłkiem 
była puszka bądź jednorazowa porcja 
obiadowa oraz suchy prowiant na na-
stępny dzień, gdyż posiłek odbywał 
się tylko raz dziennie między 17 a 18. 
Spożywaliśmy go wspólnie w wielkiej 
hali, siedząc na podłodze i wymienia-
jąc się wrażeniami.

Modlitwa popołudniowa (lub 
raczej wieczorna), zwyczajem Taize, 
miała miejsce w ogromnej hali, spe-
cjalnie przygotowanej i przystrojonej. 

Przed wejściem rozdawane były mate-
riały do medytacji w różnych językach. 
Teksty były medytowane stopniowo 
podczas trwania modlitwy. Słowo 
Boże było odczytywane w kilku języ-
kach, podobnie odbywał się śpiew. 
Teksty piosenek w kilku językach każ-
dy uczestnik otrzymał przy zapisach.
 Dni mijają szybko. W planie 
na 31 grudnia – sylwester 2014/2015 
– przewidziano jedynie modlitwę po-
ranną z bardzo krótkim rozważaniem, 
po której można było wziąć udział  
w jednym ze spotkań tematycznych, 
które odbywały się w różnych punk-
tach miasta pod nazwą: “Duchowość”, 
“Kościół”, “Solidarność/Społeczeń-
stwo”, “Sztuka i Wiara”. Msza święta 
odbywała się w parafiach w zależno-
ści od planu miejscowego.
 Specjalnym wydarzeniem była 
sama impreza sylwestrowa – tzw. Noc 
Narodów, którą spędziliśmy w parafii. 
Po modlitwach nadszedł czas inte-
gracji. Każda narodowość ukazywała 
charakterystyczną dla swojego kraju 
zabawę. Bardzo wielką popularnością 
i zainteresowaniem cieszył się polo-
nez zaprezentowany przez Polaków. 
Po jakimś czasie wspólnej zabawy 
rozróżnić kto jest Polakiem, kto Wło-
chem, a kto Czechem było zadaniem 
nie do wykonania. Oczywiście o pół-
nocy nie ominęło nas oglądanie poka-
zu sztucznych ogni...
 W słowie podsumowania pra-
gnę nadmienić słów kilka, o źródle tej 
inicjatywy, które kryje się w małej fran-
cuskiej wiosce Taize. To właśnie tam 

Międzynarodowa modlitwa Kanonami Taize



- 36 -

Do refleksji

Co to jest? Nowa jakaś nauka 
z mocą? Pytają dzisiaj w ewangelii lu-
dzie, będący świadkami działania Je-
zusa, który wyrzucał złe duchy, uzdra-
wiał, uciszał żywioły, rozmnażał chleb. 
Jezus głosił im naukę i potwierdzał ją 
czynami – słowu towarzyszyła boska 
moc.

Każdy, kto trwa w Chrystusie 
– jeśli otrzyma taką łaskę – czyni po-
dobnie. Tym, którzy uwierzą, te znaki 
towarzyszyć będą: w imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi języka-
mi mówić będą; (...) Na chorych ręce 
kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. 
Tacy właśnie byli święci i błogosławie-
ni. Oni mieli udział w ogniu Bożej miło-
ści, tak jak Mojżesz – widzieli gorejący 
krzew i bez reszty, z pokorą troszczyli 
się o sprawy Pana. To przez świętych 
w różnych czasach Bóg okazywał swą 
moc ludziom.

Dziś mamy okazję wpatrywać 
się w jedną z tych świętych postaci, 
w których Bóg okazał ludziom swoją 
moc. Dzisiaj Bazylikę nawiedzają reli-
kwie naszego założyciela – św. Filipa 
Neri. Ten okazały relikwiarz pochodzą-
cy z klasztoru w Sewilli na południu 
Hiszpanii, peregrynuje po całym świe-
cie z okazji 500 rocznicy urodzin Ojca 
Filipa. Jest to szczególna okazja, aby 
zapytać kim był ten niezwykły święty?

Otóż urodził się we Floren-
cji – stolicy malowniczej i słonecznej 
Toskanii – 21 lipca 1515 roku. Ojciec, 
niezbyt zaradny notariusz, chciał, aby 
Filip uczył się kupiectwa u wuja Ro-

molo niedaleko Monte Cassino, lecz 
młodego florentczyka bardziej pocią-
gały inne sprawy. W sanktuarium na 
Montagna Speccata pośród odgłosów 
morskich fal i przy otwartym niebie 
zdecydował pożegnać się z wujem  
i udać się do Rzymu, który stał się 
jego ostateczną ojczyzną – jego India-
mi, do których chciał później wyjechać 
jako misjonarz, czego nigdy nie doko-
nał, ale jako prosty ksiądz całkowicie 
poświęcił się duchowej i moralnej od-
nowie „Wiecznego Miasta”.

Jak reformował Rzym? I co 
sprawiło, że do Oratorium, które za-
łożył, przychodzili zarówno zwykli lu-
dzie, jak i kardynałowie; biedni i boga-
ci; ludzie kultury i mający władzę. Co 
uczyniło go doradcą i spowiednikiem 
papieży? Otóż, pociągał ludzi do Boga 
swoją pokorą, miłością i radością – 
trzema owocami autentycznej wiary. 
Mawiał, że jeśli w czymś mamy prze-
sadzać, to właśnie  w pokorze, miło-
sierdziu i poczuciu humoru.

Pokora wobec Bożych planów 
była fundamentem całego życia św. 
Filipa. Najpierw ta pokora polegała na 
całkowitym zapomnieniu o sobie. Oj-
ciec Filip mieszkał bardzo skromnie, 
za pożywienie wystarczył mu kawałek 
sera, chleb i woda. Mawiał często, je-
śli chcecie mieć duszę, nie trzymajcie 
się sakiewki. Niczego sobie nie przy-
pisywał o wszystko prosił Pana Boga 
na modlitwie i za wszystko dziękował, 
zwłaszcza przy grobach męczenników 
w katakumbach, gdzie do dziś jest  

przyjeżdża latem młodzież, na tydzień 
lub dwa, na wielką ,międzynarodo-
wą integrację połączoną z modlitwą  
i śpiewem, pod zorganizowanym kie-
rownictwem duchowym. Są to spotka-
nia bardzo pociągające młodzież ze 
względu na czynnik duchowy z jednej 

strony, ale też czysto ludzki – wyjazd 
za granicę, poznawanie kultur, osób, 
zwyczajów całego świata. Pozdra-
wiam serdecznie Asię, Kasię, Magdę  
i Szymona, z którymi spędziłem ten 
sylwestrowy wyjazd i czas modlitwy.

Kazanie o św. Filipe neri
ks. Jakub Przybylski COr



- 37 -

Do refleksji

letto di san Filippo – miejsce, gdzie 
spędził niejedną noc.

Z  pokorą  też  p rzy jmowa ł 
wszystkie nadzwyczajne dary ducho-
we, jakich Bóg mu udzielił. Lewitacje, 
stygmat Ducha Świętego, liczne cuda 
– wszystko to wprowadzało go w za-
wstydzenie i wolał być uznany raczej 
za ekscentryka niż świętego. Mówił, 
abyśmy – jeśli Bóg obdarzy nas łaską 
– prosili, by była ona zakryta dla nas 
samych, tak abyśmy pozostali w bez-
piecznym stanie pokory. Najbardziej 
zaś w pokorze utrzymuje człowieka 
częsta spowiedź święta i umartwianie 
umysłu, które polega między inny-
mi na tym, aby nie udawać mądrego  
w każdej sprawie i w każdym towarzy-
stwie. Dla ówczesnego Rzymu pogrą-
żonego w grzechu pychy, chciwości, 
nepotyzmu i dla duchowieństwa czę-
sto zamkniętego w świecie niekoń-
czących się dysput – pokora Filipa 
okazywała się niezwykle pociągającą 
nauką z mocą, bo ludzie widzieli w nim 
autentyczne narzędzie w Bożym ręku  
i chcieli, jak on swoją wartość odkry-
wać w Bogu.

Pokora prowadziła Ojca Filipa 
do prawdziwej miłości. Wiara bowiem 
musi polegać na miłości Boga i czło-
wieka. Nasz założyciel św. Filip zale-
cał trzy sposoby wzrastania w miłości 
– codzienne słuchanie Słowa Bożego; 
codzienną, wieczorną godzinną mo-
dlitwę i trzy razy w tygodniu dodatko-
wą duchową dyscyplinę – spowiedź 
świętą i pobożny czyn, jak na przy-
kład – pielgrzymka do 7 kościołów lub 
posługa wśród chorych w szpitalu, co 
zresztą sam czynił. Bowiem u począt-
ku Oratorium powołał Bractwo Trójcy 
Świętej do takiej posługi. Filipowi nie 
chodziło o  miłość powierzchowną lub 
romantyczną, lecz o głęboki związek  
z Bogiem, a sam był i duchowo, i fi-
zycznie, napełniony tą miłością nad-
przyrodzoną.

W 1544 roku w przeddzień 
Zielonych Świąt w katakumbach obja-

wił mu się Duch Święty w postaci kuli 
ognia, który przeniknął do jego serca, 
wyłamując przy tym dwa żebra. Duch 
Święty mieszkał w nim udzielając mu 
wszelkich darów – i pobożności i mą-
drości i dobrej rady. Zwłaszcza z mi-
łością przeżywał każdą Mszę Świętą. 
Przy ołtarzu nieraz lewitował, tańczył, 
cały drżał. Przyjmował Eucharystię 
wyczuwając smak, jak gdyby spoży-
wał krew – nie mógł oderwać kielicha 
od ust i jakby miał problem z przełknię-
ciem najświętszych postaci. I później 
wszystko czynił z niezwykłą miłością 
– rozgrzeszał z miłością, przemawiał 
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z miłością, z miłością, cierpliwie znosił 
wybryki młodzieży i mówił, że mogą 
drwa rąbać na jego plecach byleby nie 
grzeszyli.

Napominał też z miłością, za-
wsze kierując ludzi na Pana Boga, jak 
wtedy, gdy rozmawiał z młodzieńcem  
i nieustępliwie pytał, co później. Skoń-
czę szkołę – usłyszał odpowiedź.  
A później? Będę pracował i założę ro-
dzinę. A później? Będę już stary. A na-
stępnie? Później umrę. A co później? 
Już koniec. 

Miłość Filipowa pobudzała do 
mądrej i konstruktywnej refleksji, a za-
korzeniona w Duchu  Świętym stawała 
się dla wielu nową nauką z mocą. 
Moi drodzy.

Szczególną cechą ducho-
wości św. Filipa, która wyróżnia go 
spośród innych świętych jest radość, 
choć czasy, w których żył z pewnością 
nie były radosne. Wielka schizma za-
chodnia zapoczątkowana wystąpie-
niem Marcina Lutra w Wittenberdze  
1517 roku, koterie i próżniactwo wyż-
szych sfer i bieda wśród ludu. Chociaż 
o Filipie mówimy, że to najradośniej-
szy ze świętych i często przytaczamy 
różne anegdoty i humoreski, jak ta, że 
czasem golił brodę do połowy i nie-
kiedy nosił sutannę na lewą stronę, 
organizował pełne radości procesje 
połączone z radosnymi piknikami, to 
jednak nie był on po prostu wesołko-
waty. Filip pokazywał, że ten smutek 
jest skutkiem oddalenia się od Boga  
i promieniując radością płynącą z wia-
ry, zachęcał ludzi do nawrócenia, aby 
tę radość życia odzyskiwali i tą rado-
ścią odnawiali siebie i świat. Przypo-
minał, że diabeł ucieka przed prawdzi-
wą radością. Często mawiał, że praw-
dziwą drogą, by pozostać dobrym jest 
święta radość, skrupuły i melancholio 
precz z mego domu!

Święty Filip miał szczególne 
nabożeństwo do świętych, zwłaszcza 
męczenników. Bardzo pragnął aby do 
jego pierwszego, własnego kościoła, 

na Vallicelli w Rzymie, wprowadzono 
relikwie świętych Papiasza i Maura. 
Wiąże się z tym pełen radości incy-
dent. Kiedy orszak zbliżał się do Chie-
sa Nouva Filip cieszył się tak bardzo, 
że święci zamieszkają z nim, że pod-
skakiwał z radości i zaczął ciągnąć 
gwardzistę szwajcarskiego za brodę, 
a uznany za niezrównoważonego, cie-
szył się, że udało mu się uniknąć le-
witacji. I ta radość stawała się chyba 
najbardziej skuteczną nauką z mocą, 
jakiej potrzebował XVI wiek i Rzym 
tamtych czasów.

Dzisiaj św. Filip szczególnie 
jest wśród nas, a tajemnicę świętych 
obcowania szczególnie przybliża nam 
i unaocznia jego obecność w postaci 
relikwii. Mów do nas święty Ojcze Fili-
pie, ukochany nasz patronie. Tak czę-
sto brakuje nam wiary z powodu róż-
nych trudnych sytuacji życiowych. Co 
mamy robić, aby i nasze serca prze-
niknął Duch Święty – duch pokory, mi-
łości i radości, co mamy robić, aby żyć 
tak jak nauczałeś?

Może warto, zwłaszcza na tym 
miejscu, wspomnieć ogromną cześć 
Św. Filipa do Matki Najświętszej i jego 
słowa o niej na koniec przypomnieć: 
Jeśli sługa Boży wśród wielu pokus  
i okazji do złego chce wytrwać w do-
brym, niech sobie obierze za Patronkę 
u Syna Bożego Pannę Błogosławioną, 
czci Ją świętym Różańcem, jeśli zaś 
nie może Różańca odmówić, to niech 
przynajmniej na różańcu zamiast 
Zdrowaś Maryjo mówi: Panno Maryjo 
Matko Boża, módl się za mną do Je-
zusa.



- 39 -

Posyłam was

Święci claudia i Gudleus
ks. Stanisław Gawlicki COr

Posyłam was

 Znamy z histori i  Kościoła 
wielu świętych, którzy w młodości – 
przed nawróceniem – prowadzili na 
wskroś światowe, hulaszcze a czasem  
i grzeszne życie. Czy jednak potrafili-
byśmy wymienić choć jedną parę mał-
żeńską, która byłaby znana ze wzglę-
du na swoją burzliwą przeszłość, jak  
i późniejszą heroiczną świętość? Taką 
parą jest dwoje walijskich świętych  
z VI wieku: Claudia i Gudleus. Ich 
wspólne życie zaczęło się od plądro-
wania i grabieży, a zakończyło okre-
sem gorliwej modlitwy i umartwienia.

Jak podaje „Żywot św. Ka-
doka”, Claudia była najstarszą córką 
króla Walii. Obdarzona nieprzeciętną 
urodą, zwróciła na siebie uwagę, jed-
nego z rywali swego ojca Gudleusa, 
herszta bandy rabusiów. Kiedy ojciec 
odmówił oddania królewny za żonę 
nieokrzesanemu i dzikiemu wojowni-
kowi – ten najechał fortecę upartego 
władcy, porwał Claudię i małżeństwo 
stało się faktem, ponoć z późniejszym 
błogosławieństwem ojca.

Początki ich wspólnego życia 
nie zapowiadały się jednak tak, jak 
moglibyśmy oczekiwać od przyszłych 
świętych. Biografowie opisują je jako 
gwałtowne i włóczęgowskie, wspomi-
nając nawet o zbójeckich napadach. 
Małżonkowie prawdopodobnie nigdy 
nie zostaliby świętymi, gdyby nie na-
rodziny ich pierwszego syna Kadoka, 
który był całkowitym przeciwieństwem 
rodziców. Kadok był wychowany przez 
irlandzkiego mnicha św. Tatheusa. Co 
ciekawe, znalazł się pod jego opieką 
nie dlatego, że rodzice mieli szczegól-
ny szacunek do życia monastycznego. 
Wręcz przeciwnie – Gudleus narodzi-
ny syna uczcił napadem rabunkowym 
na pobliskie stada. Niestety, jedna  
z ukradzionych krów należała właśnie 
do Tatheusa. Kiedy więc mnich zażą-

dał zwrotu swojej własności, Gudleus 
zaoferował mu wykształcenie syna. 
Los krowy pozostaje nieznany… 

Po osiągnięciu pełnoletnio-
ści Kadok, odrzucił złożoną mu przez 
ojca propozycję, by przejąć rodzin-
ny interes, i zajął się ewangelizacją 
swoich rodaków. Wśród pierwszych, 
którzy się nawrócili na jego słowo byli 
rodzice. Claudia, która prawdopodob-
nie została ochrzczona jako dziecko, 
powróciła do praktykowania wiary i to 
z pewnością przyczyniło się do na-
wrócenia Gudleusa. Jednak wszyst-
kie źródła zgodnie twierdzą, że obo-
je stali się dobrymi i sprawiedliwymi 
monarchami. Zaprzestali napadów 
na sąsiednie królestwa i poświęci-
li się dziełom miłosierdzia, budowie 
kościołów i wprowadzaniem pokoju. 
Po kilku latach Gudleus przeżył swe-
go rodzaju objawienie, które mogło 
być jakąś wizją. Złożył koronę i prze-
niósł się do małej drewnianej pustelni 
(dziś to miasto Newport). Było to dość 
nietypowe posunięcie w pobożności 
średniowiecznej, która sugerowała 
małżonkom dążącym do świętości se-
parację, w celu uniknięcia „grzechów 
cielesnych”. Jednak Gudleus i Claudia 
zamieszkali razem – we wspólnej pu-
stelni – i rozpoczęli tam świątobliwe 
życie jako para małżeńska. Wspólnie 
podejmowali wyrzeczenia, w tym post 
oraz surowe praktyki pokutne. Tak wy-
trwali do końca. Imiona obojga figurują 
w wykazach Królów Walii oraz w Ży-
wotach Świętych.
Czego nas uczą?

Po pierwsze – wiele się mówi 
o beatyfikacji rodziców św. Teresy, 
jako o przykładzie kochającej się pary 
małżeńskiej. A tymczasem ponad ty-
siąc lat przed nimi brytyjscy trubadu-
rzy opiewali romantyczną miłość Clau-
dii i Gudleusa. Walijscy małżonkowie 
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nie wstąpili do klasztoru. Po swoim 
nawróceniu całe życie spędzili razem, 
wspierając się nawzajem w wierze. Ich 
wspomnienie liturgiczne kościół w Wa-
lii obchodzi 29 marca.

Po drugie – wiele się mówi 
i uważamy to za normalne, że rodzi-
ce przekazują wiarę dzieciom. Jed-
nak przykład może iść także w drugą 
stronę – od dzieci do rodziców. Wielki 
znak zapytania – czy czcilibyśmy dzi-
siaj tych dwoje świętych, gdyby nie 
przykład ich syna – Kadoka. Chociaż 
Kadok wychował się poza domem, to 
jednak rodzice musieli z nim utrzymy-
wać bardzo bliski kontakt, skoro chcie-
li go zrobić swoim następcą. Fakt, że 
wyrzekł się dla Ewangelii majątku ojca, 
musiał być mocnym świadectwem dla 
pozostałych członków rodziny (nawró-
cił bowiem także czworo swojego ro-
dzeństwa).
 Po trzecie – historia Claudii  
i Gudleusa dowodzi, że nasza prze-
szłość i teraźniejszość wcale nie mu-
szą determinować naszej przyszłości. 
Można przypuszczać, że gdyby brat 

Tatheus po zajściu z krową usłyszał, 
że ma do czynienia z przyszłymi świę-
tymi, okazałby delikatnie mówiąc zdzi-
wienie. A jednak Claudia i Gudleus 
przyjęli szansę przemiany, która przed 
nimi stanęła. Pan Bóg wciąż daje nam 
szansę rozpoczęcia wszystkiego na 
nowo, do podjęcia nowych, lepszych 
decyzji, w tym także decyzji świętego 
życia. My także, niezależnie od tego, 
co robiliśmy i kim byliśmy w przeszło-
ści, możemy zacząć „bój o świętość”.
 Wreszcie historia naszej pary 
pokazuje wielką siłę i moc modlitwy. 
Kadok długo i wytrwale modlił się za 
swoich rodziców. Także Claudia, po 
swoim nawróceniu, modliła się za swe-
go męża podczas jego przygotowania 
do chrztu. Tutaj można wspomnieć 
św. Monikę, która swoim cierpieniem 
i cierpliwością uprosiła nawrócenie 
swojemu mężowi i synom. Bł. bp Se-
bastian Pelczar mawiał – „nie mów za 
dużo ludziom o Bogu, ale mów dużo 
Bogu o ludziach”. Claudia i Gudleus 
są doskonałym przykładem tego, jak 
dwoje ludzi związanych małżeństwem Posyłam was

Święci Claudia i Gudleus
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może szukać woli Bożej w modlitwie  
i odkrywać ją zarówno dla siebie indy-
widualnie, jak również dla siebie, jako 
pary. I to jest chyba najważniejsza lek-
cja, jaką daje nam ta średniowieczna 
rodzina. 

Każdy z nas ma szansę zo-
stać świętym – nie przez to, że sta-
niemy się światowej sławy misjona-
rzami, jak Matka Teresa z Kalkuty, 
wybitnymi teologami, jak papież Jan  

Paweł II, czy męczennikami jak Edyta 
Stein, ale po prostu będąc najlepszą 
wersją samego siebie. Uświęcamy 
się, żyjąc powołaniem, które Bóg wy-
znaczył – kochając męża czy żonę, 
rodziców, dzieci, przyjaciół, wykonując 
najlepiej jak potrafimy swój zawód – 
właśnie to doprowadziło do świętości 
średniowiecznych małżonków Claudię 
i Gudleusa.

ŚWIĘTY  CHARBEL  MAKHLOUF 
PUSTELNIK  Z  LIBANU 

NA  ŚWIĘTEJ  GÓRZE
16  maja 2015 r.

rekolekcje prowadzi:
o. Charbel beiroutChy olM 
kustosz grobu św. Charbela w annaya – liban

Zapisy do 13 maja br.
pod nr tel. 694 604 384 lub 694 608 338 po godz. 15.00

program

10.00 początek rekolekcji w bazylice
     - konferencje, świadectwa, modlitwy 

19.00 msza Święta

20.00 adoracja najświętszego sakramentu 
 - modlitwa o uzdrowienie przez wstawiennictwo św. charbela 
 - błogosławieństwo najświętszym sakramentem
 - namaszczenie olejem św. charbela

sanktuarium 
Świętogórskiej róży duchownej

63-800 gostyń
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10-12.04
Dni skupienia grup roDzinnych 

i Przyjaciół osób 
z Problemem alkoholowym

ks. Leszek Woźnica COr i ks. Marek Dudek COr

08-10.05
rekolekcje 

„róża dla NarzeczoNych”
ks. Dariusz Dąbrowski COr

 

11-14.05
rekolekcje dla emerytów

ks. Stanisław Gawlicki COr
 

28.06
oratorium dorosłych

ks. Wacław Wojtunik COr

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY

SerdeCznIe zapraSza

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

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

sanktuarium@filipini.gostyn.pl 
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Kolejna opowieść z serii Święci uśmiechnięci – tym razem o Filipie 
Neri, który lubił muzykę, miał ogromne poczucie humoru i niezwykły 
talent do zjednywania sobie ludzi. Filip miał zostać kupcem, wolał 
jednak pomagać potrzebującym. A z czasem został księdzem  
i założył nową wspólnotę kapłanów, którzy – od jego imienia – zwani 
są filipinami i pracują dziś na całym świecie. Rymowana książeczka 
dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Polecamy!

Rozmaitości

Książka o św. Filipe Neri 
dla dzieci

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY

SerdeCznIe zapraSza
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