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Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
(…) Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; (…)

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz

Drodzy Czytelnicy!

 W atmosferze rozpoczynających się wakacji, gdy każdy z nas myśli 
o odpoczynku, chwili relaksu i beztroski – oddajemy do waszych rąk kolejny 
numer Róży Duchownej.

 Miniony czas przyniósł ze sobą mnóstwo znaczących wydarzeń  
– zarówno tych ważnych dla Kościoła, jak i naszego sanktuarium. Stąd tra-
dycyjnie na początku przypomnimy najważniejsze z nich. Znajdziemy mi.in. 
relacje z Eko-festynu, spotkań młodzieży oraz wizyty maronickich braci z Li-
banu, którzy przybliżyli nam postać św. Charbela. Przypomnimy sobie także 
przeżycia związane z Wielkim Odpustem ku czci Zesłania Ducha Świętego. 

Przeżywany w tym roku Jubileusz 500-lecia urodzin św. Filipa daje 
nam ogromną możliwość pogłębienia znajomości tego wielkiego mistyka 
XVI wieku i Apostoła Rzymu. Stąd w numerze znajdziemy kolejną część 
życiorysu założyciela Oratorium oraz porównanie jego postaci z innymi 
wielkimi świętymi Kościoła.

 Znajdziemy również wiele podpowiedzi, wskazówek i przestróg, jak 
nie zagubić siebie i swojej wiary na wakacyjnych szlakach – bo przecież ur-
lop od pracy/szkoły nie jest (i być nie powinien) urlopem od Pana Boga. Jak 
tego dokonać pokażą nam, znani już bohaterowie wędrówki uBogą drogą do 
grobu Prymasa Wyszyńskiego w Gnieźnie.

 Spoglądając z nadzieją w niebo i prosząc o pogodę na czas urlopów 
życzymy wszystkim naszym czytelnikom i sympatykom wielu niezwykłych 
przeżyć, dobrego wypoczynku, a także nieustannego odkrywania Pana Boga 
w codziennym życiu, w pięknie przyrody oraz w ludziach spotkanych na 
wakacyjnych szlakach.

	 	 	 	 	 	 							Zespół	redakcyjny

Od redakcji
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Są jeszcze rzeczy, które mnie zaskakują
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ks. Robert Klemens COr

Aktualności

Przecież wszystko miałem 
zaplanowane i dopięte z mojej strony 
na  ostatni  guzik. Poukładane  i  dopa-
sowane  jak  w  szwajcarskim  zegarku 
i  pięknie  powinno  się  udać. Najpierw 
samolot, potem autobus, potem hotel, 
koncert  i  sympatyczny wieczór w do-
brym towarzystwie. Wszystko zaczęło 
się optymistycznie i zgodnie z planem. 
Nie przewidziałem  jednego,  że może 
się  zdarzyć  deszcz.  Nie  delikatny  
i  kapuśniaczkowy,  ale  rzęsisty,  ulew-
ny i bardzo mokry. Efektem tego opa-
du  była  mokrusieńka  głowa,  całkiem 
przemoczona  koszula  i  perspektywa 
dalszej  podróży  w  takim  stanie,  bo 
nie  będzie  czasu,  żeby  się  przebrać 
–  wszak  samolot  nie  będzie  czekał. 
Bezsilność  mieszała  się  ze  złością. 
Koszulę zmieniałem w taksówce, żeby 
nie tracić czasu, a na  lotnisku dowie-
działem się, że wylot nastąpi z 40 mi-
nutowym opóźnieniem.

Podczas  odprawy  bagażo-
wej okazało się szwajcarski  scyzoryk  
z wielką ilością różnych ostrzy bardzo 
dobrej firmy, który przejechał ze mną 
pół świata stanowić może zagrożenie  
i koniecznie musze się go pozbyć. Mu-
siałem go wyrzucić  i  to  było  przykre. 
Sentymentalność mieszała się z iryta-
cją. A miało być tak pięknie.

Lot na szczęcie odbył się bez 
problemów, chociaż deszczowe chmu-
ry, przez które musieliśmy się przebić 
powodowały delikatne turbulencje. Na 
miejscu okazało się, że autobus uciekł 
mi sprzed nosa, a następny jest za pół 
godziny. Zaskoczenie mieszało się ze 
wściekłością.    Jechałem  nim  i  zasta-
nawiałem się co jeszcze może się wy-
darzyć? 

Na miejscu, w hotelu okazało 
się, że rachunek mogę uregulować tyl-
ko gotówką, ponieważ w weekendy nie 

przyjmują płatności kartą. Trzeba było 
znaleźć  jakiś  bankomat.  W  dodatku 
okazało się, że po deszczu powietrze 
na powrót stało się nieznośnie gorące 
a klimatyzacji w pokoju nie ma. 

Na szczęście wieczorny spek-
takl był cudowny, chociaż miałem na-
dzieję na spokojne oglądanie, a zosta-
łem wciągnięty w akcję niemalże jako 
jeden z bohaterów, ale to akurat oka-
zało się miłe, bo pozwoliło spotkać się 
zakulisowo  z  aktorami.  Niestety,  gdy 
wychodziłem  z  teatru,  rozpętała  się 
nowa burza a ja, chociaż w suchej ko-
szuli, to i tym razem wybrałem się bez 
parasola. Do hotelu wróciłem komplet-
nie  zmoczony  i  dowiedziałem  się,  że 
spotkanie ze znajomym nie dojdzie do 
skutku  ponieważ wyskoczyło mu  coś 
bardzo pilnego. A miało być  tak pięk-
nie. 

Kolejne dni tego wyjazdu były 
nieustannym pasmem zaskoczeń. Za-
miast na leniwe snucie się po mieście 
trafiłem na Mszę Świętą odpustową ku 
czci  patrona  spraw  zagubionych  św. 
Antoniego.  Miałem  tam  kogoś  zna-
leźć, ale okazało się, że sam zostałem 
znaleziony przez Boga. Nie planowa-
łem spowiedzi, która trwała przez go-
dzinę,  ale  przyniosła  wielką  wolność  
i  radość.  Nie myślałem,  że  wędrując 
po  mieście,  którego  nie  znam,  trafię 
do tak niezwykle pięknych miejsc. I zu-
pełnie nie spodziewałem się spotkania 
znajomych, którzy zawieźli mnie tam, 
gdzie,  już  straciłem  nadzieję,  że  uda 
mi się być. I było tak pięknie.

Za chwile zaczną się wakacje, 
urlopy,  wyjazdy.  Wszystko  wcześniej 
zaplanowane,  ułożone  i  dopięte  na 
ostatni guzik – wiem, bo  też  tak mia-
łem. Ale może się okazać, że coś pój-
dzie  nie  po  naszej myśli,  nie według 
planu.  Coś  się  zawali,  coś  ucieknie, 
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coś  zmoknie.  Najpierw  przychodzi  
w  takich  momentach  irytacja,  złość  
a  nawet  wściekłość.  I  jeżeli  na  tym 
się  zatrzymamy,  to  nawet  najpiękniej 
zaplanowany urlop i wyjazd w najbar-
dziej  urokliwy  zakątek  świata  może 
stać się męczarnią i powodem do uty-
skiwań, a zamiast wypocząć wrócimy 
źli i zmęczeni.

Jeśli  jednak  pozwolimy  roz-
wijać  się  sytuacji,  a  na  początku  po-
prosimy Stwórcę by nas prowadził, to 
niemiłe zaskoczenie może stać się po-
wodem wielkiej radości a może nawet 
bardzo  głębokich,  mistycznych  prze-
żyć. 

Nie zachęcam do zostawiania 
wszystkiego  Boskiej  interwencji  i  re-
zygnacji ze swoich planów, ale może 
warto  pamiętać,  że  człowiek planuje, 
Pan Bóg krzyżuje  albo  inaczej  czło-

wiek myśli Pan Bóg kryśli.  On  najle-
piej wie czego nam potrzeba i czasem 
musi  zesłać  deszcz,  żeby  rozmyć 
ludzkie  plany;  czasem  opóźnia  czas 
by  jeszcze  dłużej  czekać  na  spotka-
nie,  a  kiedy  indziej  zaskoczyć  nim  
w  zupełnie  nieoczekiwanym momen-
cie.

Dać  się  Bogu  zaskoczyć,  to 
znak, że się Jemu ufa i wierzy, że On 
najlepiej wie co jest mi potrzebne. 

Niech w czasie pięknych, wy-
czekiwanych i zaplanowanych wakacji 
i nie tylko będzie jak najwięcej zasko-
czeń, które pozwolą odkryć obecność 
Boga w otaczającym Świecie, ale tak-
że w naszym życiu. 

Dajmy  się  zaskoczyć  Panu 
Bogu. Czym? Ja jeszcze nie wiem ale 
On wie!

W gorące paryskie po południe, w śro-
dę 24 czerwca 2015 roku Krzysztof Fe-
kecz, Wojciech Czemplik  i Leszek Jan-
kowski  przedstawiciele Stowarzyszenia 
Miłośników Muzyki  Świętógórskiej  oraz 
Tomasz Radziwonowicz dyrygent  i szef 
Orkiestry  „Sinfonia Viva” mieli przyjem-
ność  odebrać  w  Théâtre  du  Châtelet 
w Paryżu  prestiżową  nagrodę  „Złotego 
Orfeusza”  za  płytę  nagraną  w  czasie 
VIII  Festiwalu  Musica  Sacromontana 
z  „Oratorium  o  śmierci  św.  Filipa  Neri”  
Pasquale  Anfosiego.  Wykonawcami 
byli  znakomici  soliści Anna Mikołajczyk 
Niewiedział,  Iwona  Hossa,  Agniesz-
ka  Rehlis  i  Rafał  Bartmiński,  Orkiestra 
„Sinfonia  Viva,  Poznański  Chór  Kame-
ralny,  całością  wykonania  dyrygował 
Tomasz  Radziwonowicz.  Nagrodę  „Or-
feusza”  przyznaje  działająca  od  1958 
roku  we  Francji  Academie  du  Disque 
Lyrique. Akademia  stawia  sobie  za  cel 
promowanie  nagrań  muzyki  wokalnej. 
Jury, w  którym zasiadają muzykolodzy, 
dziennikarze muzyczni  i  znani muzycy, 

nagradza  co  roku  najlepsze  nagrania  
w  tej dziedzinie. W czasie gali wręcza-
nia  nagród  usłyszeliśmy  wiele  słów 
uznania  dla  naszej  pracy  od  członków 
Akademii,  którzy  podkreślali  jak ważną 
i świetną pracę wykonujemy odkrywając 
i  przywracając  do  życia  koncertowego 
zapomniane  dzieła  kompozytorów  eu-
ropejskich.  Dumą  napawa  nas  fakt  że 
znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych 
najlepszych  wydawców  takich  jak  np. 
Deutsche  Grammophon,  Sony  Music, 
Universal, Harmonia Mundi, czy Warner 
Classics.

ORFEUSZ 2015
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Krzysztof Fekecz 

Już  po  raz  ósmy mieszkańcy 
Ziemi  Gostyńskiej  mieli  okazję  spo-
tkać  się  w  ogrodach  świętogórskich 
na  Ekofestynie.  Tegoroczny  odbył 
się  pod  hasłem Święty uśmiechnięty 
i  był  poświęcony  świętemu  Filipowi 
Neri  w  pięćsetną  rocznicę  Jego  uro-
dzin. Spotkanie  rozpoczęło się w po-
łudnie    Mszą  Świętą    w  intencji  pra-

cowników  Nadleśnictwa  Piaski  oraz 
z okazji otwarcia sezonu rowerowego  
w powiecie gostyńskim. Zaraz po mszy 
odbyło  się  poświęcenie  licznie  zgro-
madzonych rowerzystów z klubów ro-
werowych z Piasków, Krobi i Gostynia. 
A potem rozpoczął się festyn, w trak-
cie którego wystąpiło na scenie za ba-
zyliką wiele zespołów i wielu solistów. 
Były to między innymi zespół „JaFFa”, 
Świętogórska Orkiestra Dęta, Dziecię-
co-Młodzieżowa Orkiestra z Piasków, 
Młodzieżowy  Zespół  Rockowy  z  Pia-
sków, kapela ludowa „Malińczoki”, ze-
spół  śpiewaczy  „Tęcza”,  kapela  „Pia-
skowianie”. 

Obok  koncertów  w  ogrodach 
zorganizowanych  było  wiele  atrak-
cji. Odbył  się  konkurs wiedzy  o  lesie 
zorganizowany  przez  Nadleśnictwo  
w Piaskach. Gminny Ośrodek Kultury  
i  Zespół  Szkół  w  Piaskach  przygoto-
wały blok imprez dla dzieci i dorosłych. 
Uczestnicy festynu szczególnie Ci naj-
młodsi  mogli  lepić  różne  przedmioty 

z  gliny,  czy  skorzystać  z  zabawy  na 
dmuchanych zamkach. Imprezę uroz-
maiciły  i  wzbogaciły  o  wiedzę  ekolo-
giczną  stoiska  zorganizowane  przez 
Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu 
i Zespół Szkół Rolniczych w Grabono-
gu. Wszyscy,  którzy przybyli  na Eko-
festyn  mogli  się  posilić  pyszną  zupą 
włoską przygotowaną w największym 
garnku w Polsce przez Teatr Kulinarny 
Krzysztofa Górskiego.

Zwieńczeniem  festynowego 
dnia  jest  zawsze  wieczorny  koncert 
w  bazylice.  W  tym  roku  był  to  kon-
cert  zatytułowany  Śpiewy Filipińskie  
– z Rzymu na krańce świata. Artyści 

Gry i Zabawy dla dzieci w ogrodach klasztornych

Z życia Sanktuarium
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zabrali licznie zgromadzoną w bazylice 
publiczność w podróż po świecie, roz-
poczynając od Rzymu – miejsca dzia-
łalności św. Filipa, poprzez wszystkie 
kontynenty, gdzie pracują filipini. Kon-
cert był ilustrowany zdjęciami z miejsc 
posługi filipinów, wyświetlanymi na te-
lebimie.

Koncert  rozpoczął  Poznański 
Chór  Kameralny  pod  dyrekcją  Barto-
sza  Michałowskiego,  przedstawiając 
fragmenty  mszy  afrykańskiej  i  mszy 
kreolskiej, śpiewając a capella – tylko 
przy wtórze bębnów. W dalszej części 
koncertu wystąpili tenor Tomasz Krzy-
sica  ,  gość  z Włoch  –  Valerio  Losito 
na skrzypcach oraz zespół „U Studni” 
razem  z  towarzyszącym  mu  chórem 
„Zaczarowana  Melodia”.  Koncert  za-
kończył  chór  „Zaczarowana Melodia” 

śpiewając  znaną  z  filmu o  św. Filipie 
piosenkę Preferisco Paradiso. 

Prowadzący  koncert  ks.  Ja-
kub Przybylski COr, przybliżył wszyst-
kim  postać  i  działalność  założyciela 
Kongregacji  Oratorium.  Koncert  bar-
dzo przypadł do gustu zgromadzonej  
w  bazylice  publiczności,  czemu  dała 
wyraz nagradzając wykonawców owa-
cją na stojąco i domagając się bisów. 
Wieczór ten na pewno zostanie w pa-
mięci  melomanów  odwiedzających 
świętogórską  bazylikę.

Organizatorami Ósmego Eko-
Festynu byli: Stowarzyszenie Miłośni-
ków Muzyki Świętogórskiej im. Józefa 
Zeidlera,  Kongregacja  Oratorium  św. 
Filipa Neri w Gostyniu, Nadleśnictwo 
Piaski, Gmina Piaski i GOK Piaski.

Zespół U Studni i chór Zaczarowana Melodia



Z życia Sanktuarium

- 9 -

Każdego  roku  księża  filipini 
organizują  Ogólnopolskie  Spotkanie 
Oratorium  Młodych,  czyli  spotkanie 
duszpasterstw młodzieży działających 
przy  parafiach  filipinów.  W  tym  roku 
spotkanie  to  odbyło  się  w  Tarnowie  
w dniach 30 kwietnia – 3 maja br. Świę-

togórskie duszpasterstwo młodych 
wyjechało z Gostynia w 9-osobowym 
składzie wraz z księdzem Pawłem Bog-
danowiczem.  Wyruszyliśmy  jednym 
busem wspólnie z młodzieżą z Pozna-
nia.  Poza  nami  obecna  była  również 
młodzież, wraz z opiekunami, z Tarno-
wa, Tomaszowa Mazowieckiego i Ra-
domia. Łącznie przybyło ok. 70 osób. 
Spotkanie odbyło się pod hasłem Trzy 
Palce  Świętości,  które  nawiązywało 
do słów św. Filipa i oznaczało pielgrzy-
mowanie,  rozważanie  Słowa  Bożego  
i Adorację Najświętszego Sakramentu. 

Hasło zaczerpnięte zostało z myśli św. 
Filipa Neri, gdyż w tym roku obchodzi-
my 500-lecie jego urodzin.

Pierwszego  dnia,  po  długiej 
podróży  do  Tarnowa  odbyło  się  spo-
tkanie  integracyjne. Wszyscy  zostali-
śmy podzieleni na cztery grupy  i mu-

sieliśmy wykonać kilka zadań. Świetna 
zabawa,  było  dużo  śmiechu,  ale  naj-
ważniejsze było to, że mogliśmy lepiej 
się poznać.

Drugiego  dnia  z  samego 
rana wyruszyliśmy na pielgrzymkę do 
Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. 
Po przejściu trasy liczącej ok. 15 km, 
podczas  której  śpiewaliśmy,  modlili-
śmy się  i podziwialiśmy piękne wido-
ki, odbyła się Msza Święta przed cu-
downym wizerunkiem Matki Bożej. Po 
Mszy  wszyscy  zostaliśmy  poczęsto-
wani pysznymi drożdżówkami. Jak  to  

Elżbieta Karolczak

Trzy Palce Świętości

Pielgrzymując do Sanktuarium w Tuchowie...
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Pięćdziesiąt  dni  po  Zmar-
twychwstaniu  jest obchodzona w Ko-
ściele Katolickim uroczystość Zesłania 
Ducha  Świętego,  czyli  tzw.  „Zielone 
Świątki”. Jest to liturgiczne wspomnie-
nie  historycznego  wydarzenia,  które 
zostało  opisane  przez  św.  Łukasza  
w  Dziejach Apostolskich.  Sam  Chry-
stus  zarówno  przed  swoją  śmiercią, 
jak  i  po  Zmartwychwstaniu  obiecał 
swoim Apostołom  zesłanie  Parakleta 
– Ducha Pocieszyciela,  który  sprawi, 
że będą z mocą  i nadzieją szli,  i gło-
sili  Dobrą  Nowinę  o  Zbawieniu.  Oj-
cowie  Kościoła  żyjący  w  pierwszych 

wiekach  chrześcijaństwa  interpreto-
wali  ten  podniosły  moment  jako  po-
czątek Kościoła. W dzisiejszej teologii 
wyróżniamy  dwa początki Kościoła: 
pierwszy – kiedy zrodził się z przebi-
tego  boku  Chrystusa  na  krzyżu  oraz 
drugi – właśnie w momencie Zesłania 
Ducha  Świętego  na  zgromadzonych 
w  jerozolimskim  Wieczerniku.  Zaraz 
potem apostołowie zaczęli z mocą wy-
konywać polecenie Pana Jezusa: Idź-
cie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu (Mk  16,  15). 
Od  tego momentu młody Kościół  za-
czął się rozrastać i powiększać dzięki 
pracy ich misyjnej.

kl. Dawid Majda COr

Serce wielkie nam daj

powiedzieli  kustosze  –  ojcowie  re-
demptoryści:  piekła je sama Matka 
Boża, dlatego są takie dobre. Do Tar-
nowa wróciliśmy autobusami. Po pysz-
nym obiedzie dostaliśmy trochę czasu 
na  odpoczynek.  Następnie  wszyscy 
udaliśmy  się  do  kościoła  filipinów  na 
Nabożeństwo Majowe, po którym od-
było się spotkanie tematyczne pt. Eu-
charystia i Adoracja, zakończone ado-
racją Najświętszego Sakramentu.

Familiarne rozważanie Sło-
wa Bożego było  tematem  spotkań w 
grupach, które zorganizowane zostało 
trzeciego  dnia.  Wspólnie  staraliśmy 
się  zrozumieć,  co  chce  przekazać 
nam Bóg w swoim Słowie. Po południu 
pojechaliśmy  do  Nowego  Wiśnicza, 
gdzie odwiedziliśmy więzienie, w któ-
rym przebywał przez ostatnie dni swo-
jego życia Sługa Boży ks. Ferdynand 
Machay – filipin z Tarnowa i męczen-
nik  II  wojny  światowej.  Udaliśmy  się 
również do wąwozu, w którym został 
rozstrzelany,  gdzie  pomodliliśmy  się 
o  jego beatyfikację. Zwiedziliśmy tak-
że zamek, należący kiedyś do rodziny 
Lubomirskich,  który  znajduje  się  nie-

daleko więzienia. Po powrocie wzięli-
śmy udział w Nabożeństwie Majowym 
i  Mszy  Świętej.  Wieczorem  wszyscy 
zebraliśmy się w ogrodzie klasztornym 
na spotkaniu przy grillu – były gry, za-
bawy i dużo wspólnego śpiewania.

Ostatniego  dnia  odbyła  się 
jeszcze  Msza  Święta  na  zakończe-
nie spotkania, a po obiedzie wszyscy 
zaczęli wyjeżdżać do swoich domów. 
Ciężko było nam się ze sobą rozstać.
Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i odje-
chaliśmy do Gostynia. Czas spędzony 
w Tarnowie był czasem radości i miło-
ści. Poprzez Słowo Boże lepiej pozna-
liśmy Jezusa. Nawiązaliśmy też nowe 
znajomości i spędziliśmy miło czas we 
wspólnym gronie. Te cztery wspaniałe 
dni na pewno na bardzo długo zosta-
ną w naszej pamięci. Nie możemy do-
czekać się kolejnego Ogólnopolskiego 
Spotkania Oratorium Młodych w przy-
szłym roku, w Tomaszowie Mazowiec-
kim. 
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Na Świętej Górze w tzw. Zielo-
ne Świątki obchodzony jest tradycyjny 
odpust ku czci Zesłania Ducha Świę-
tego. Pięćdziesiątnica  rozpoczyna  ty-
godniowe obchody, które kończy uro-
czystość Trójcy Świętej.

Tegoroczny  odpust  obcho-
dzony  był  pod  hasłem: Serce wielkie 
nam daj! Powyższe  słowa  są  bezpo-
średnim  nawiązaniem do  postaci  św. 
Filipa  Neri  –  założyciela  Kongregacji 
Oratorium, którego jubileusz 500-lecia 
urodzin  obchodzimy  w  tym  roku.  Oj-
ciec Filip był wielkim czcicielem Ducha 
Świętego  i  został  obdarzony  stygma-
tem w postaci  powiększonego  serca, 
wypełnionego miłością Bożą, w wigilię 
Zesłania Ducha św. w 1544 roku.  
  Przez  cały  odpustowy  dzień, 
przybyły do naszego sanktuarium tłu-
my  pielgrzymów  z  Gostynia  i  okolic. 
Najważniejszym  z  nich  był  ks.  abp. 
Celestino  Migliore  –  nuncjusz  apo-
stolski w Polsce,  który przewodniczył 
uroczystej  sumie odpustowej o godz. 
12.00.  Na  początku  Mszy  Świętej 
księdza Arcybiskupa  powitał  superior 
świętogórskiej  kongregacji  ks.  Marek 
Dudek COr. Podczas Eucharystii abp. 
Migliore  wygłosił  do  licznie  zgroma-
dzonych pątników homilię. Na wstępie 
podkreślił, że choć jesteśmy związani 
z  różnymi  parafiami,  to  jednak  czę-
sto lubimy pielgrzymować do różnych 
sanktuariów.  Wyjaśnił  także  dlacze-

go  wierni  pielgrzymują  do  świętych 
miejsc: Sanktuarium jest miejscem od-
miennym od utartych dróg człowieka. 
Jest miejscem wolności, pozostają-
cym ponad codziennymi uwarunkowa-
niami, miejscem, do którego możemy 
przyjść i poczuć się wolnymi w obliczu 
Boga i wobec innych ludzi. Potrafimy 
podziękować za jakiś specjalny dar 
otrzymany od Boga; skłonni uznać na-
sze własne ograniczenia, które utrud-
niają przyjazne funkcjonowanie rodzi-
ny, społeczności ludzkiej i kościelnej; 
wolni na tyle, aby wsłuchać się w głos 
sumienia i oczyścić się w sakramen-
cie pokuty; otwarci, aby prosić także 
o pokój w miejscach konfliktów na 
świecie, zagrożonych nienawiścią, 
dyskryminacją, prześladowaniem. Od 
ponad pięciuset lat Sanktuarium Róży 
Duchownej w Gostyniu przyjmuje piel-
grzymów, którzy przychodzą tu, aby 
poczuć swoją wolność w Bogu, aby 
z Nim rozmawiać i słuchać Jego gło-
su w przyjaznym otoczeniu zaufania 
i spokoju.

Celebrans  zachęcał  także 
wszystkich,  aby  często modlili  się do 
Trzeciej  Osoby  Boskiej:  Zacznijmy 
prosić, stale błagać o te dary w na-
szych modlitwach do Ducha Święte-
go. (…) Przybądź Duchu Święty, ześlij  
z nieba wzięty, światła Twego strumień. 
(…) Ciągle módlmy się tymi słowami. 
Bóg jest wierny i dotrzymuje swoich  

Rodzinna fotografia z Nuncjuszem Apostolskim 
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Uroczysta Eucharystia odpustowa

ks. Paweł Ogrodnik COr

W imię Ducha Świętego 
– młodzi po raz 19. modlili się na Lednicy

Tradycją  pierwszego weeken-
du  czerwca w Polsce  stało  się Ogól-
nopolskie  Spotkanie  Młodzieży  na 
Polach Lednickich. W tym roku odbyło 
się ono 6 czerwca. Mimo przerażają-
cego upału  i  palącego  słońca od go-
dzin  porannych,  z  różnych  zakątków 
kraju  zmierzały  nad  brzegi  jeziora 
Lednickiego  tysiące młodych. O 8.00 
otwarto recepcje i rozpoczął się wielo-
godzinny  przemarsz młodzieży  przez 
bramki wejściowe.

Przed  oficjalnym  rozpoczę-
ciem  młodzi  mieli  możliwość  skorzy-
stania z sakramentu pokuty i pojedna-
nia.  Towarzyszył  temu  niezwykły  kli-

mat. Spowiedź bowiem odbywała się 
na skoszonej łące – bez konfesjonału 
– twarzą w twarz, co znacznie ułatwia-
ło  wielu  rozmowę  i  otwarcie  serca.  
W  południe  wspólnie  odmówiliśmy 
Anioł  Pański  i  rozpoczęliśmy  próby 
śpiewów  i  tańców  lednickich.  Wy-
słuchaliśmy  też  homilii  bp.  Edwarda 
Dajczaka o szukaniu Boga, a o 15.00 
zaśpiewaliśmy  Koronkę  do  Bożego 
Miłosierdzia.

O g. 17.00 spotkanie oficjalnie 
otworzyła  procesja  z  relikwiami  św. 
Wojciecha. Niesiono w niej także iko-
nę Matki Bożej Częstochowskiej i św. 
Stanisława,  krzyż  podarowany  przez 

przyrzeczeń. Zobaczymy, że także 
w naszym życiu powrócą, bądź poja-
wią się po raz pierwszy, te uczucia, 
które sprawiają, że życie jest piękne.

Na zakończenie uroczystej 
sumy odpustowej  ks.  arcybiskup 
przewodniczył  także  procesji  eucha-
rystycznej  wokół  bazyliki.  Po  błogo-
sławieństwie,  do  wspólnej  fotografii  
z nuncjuszem, ustawili się zaproszeni 
strażacy oraz Świętogórska Orkiestra 
Dęta. 

Przez  cały  świąteczny  dzień 
fundacja Pro-prawo do życia zbierała 
podpisy  popierające  inicjatywę  usta-
wodawczą,  która ma  zagwarantować 

ochronę  życia  poczętego  
w naszej ojczyźnie. Mnóstwo 
pielgrzymów  złożyło  swoje 
podpisy,  wyrażając  tym  sa-
mym troskę o ochronę prawa 
do życia.

Wdzięczni  Bogu  za 
Ducha  Pocieszyciela,  który 
napełnia  nasze  serca  swo-
ją  miłością,  głośmy  radośnie 
Dobrą  Nowinę  o  zbawieniu  
i  nieustannie  przyzywajmy  
w naszym życiu Ducha Świę-
tego wołając:

Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
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św.  Jana  Pawła  II  i  odlew  jego  ręki. 
Tegoroczne spotkanie podzielone było 
na 4 części – nazwa każdej odnosiła 
się do jednego z żywiołów. Po procesji 
rozpoczęła  się  na  Polach  Lednickich 
pierwsza  część  zatytułowana  –  ZIE-
MIA.

Płk.  Krzysztof  Szopiński  sko-
czył  na  spadochronie  z  ziemią  z  Je-
rozolimy, a Drogą III Tysiąclecia prze-
szła międzynarodowa procesja, w któ-
rej siostry Misjonarki Chrystusa Króla 
dla  Polonii  niosły  ziemię  z  różnych 
zakątków  świata.  Młodzież  ucałowa-
ła ziemię, jak czynił to nieraz św. Jan 
Paweł II i wysypała na Pola Lednickie 
grudki  ziemi  przywiezione  z  rodzin-
nych stron.

Kolejna  część  spotkania  po-
święcona była WODZIE, która symbo-
lizowała niebieski dym, a wypełniła ją 
inscenizacja  Polskiego  Teatru  Tańca 
do ewangelicznej opowieści o spotka-
niu Jezusa z Samarytanką przy stud-
ni.

Po niej rozpoczęła się najważ-
niejsza część spotkania – Eucharystia, 
którą koncelebrowało wraz z abp. Sta-
nisławem  Gądeckim  oraz  prymasem 
Wojciechem Polakiem  i kilkoma  inny-

mi biskupami ponad tysiąc kapłanów.
Patrząc dziś na was wszystkich 

cieszę się i dziękuję Bogu, że znów tu-
taj jesteście! – przywitał młodych abp 
Polak,  rozpoczynając  homilię. Myślę, 
że każdy i każda z nas chciałby prze-
żyć to kolejne już spotkanie nie tylko 
jako wielkie wyznanie wiary, ale także 
jako stan ducha, który trwa dłużej niż 
tylko jeden dzień. W  homilii  prymas 
podkreślał znaczenie Ducha Świętego 
w  życiu  chrześcijanina.  Mówił  także  
o tym, że my sami często zapominamy 
o Duchu, który został nam dany  jako 
pomoc na drodze do wieczności. Tyl-
ko w imię Ducha możemy usłyszeć za-
proszenie do małżeństwa, przyjąć po-
wołanie do kapłaństwa, odpowiedzieć 
na zaproszenie do życia konsekrowa-
nego, kochać, przebaczać, powracać, 
rozdawać. Czy nie tego pragniecie?

Prymas  podkreślił  także,  że 
każdy z przyjeżdżających nad Lednicę 
chce odnaleźć tu siłę, zabrać moc do 
walki z własnymi słabościami, a przede 
wszystkim  pozostać  wiernym  w  wy-
borze Chrystusa  i nie stracić nadziei. 
Metropolita gnieźnieński tłumaczył też 
młodym, że tylko w imię Ducha Świę-
tego możliwa jest prawdziwa przyjaźń, 

Otwórzcie serca dla Ducha Święte-
go, by napełnił je swoimi darami. Przyjmijcie Go, 
jako szczególnego Gościa, napełnijcie wasze 
serca Jego obecnością. Proście, by codziennie 
Wam towarzyszył w pracy, w nauce, w modlitwie, 
w podejmowaniu decyzji, w pokonywaniu siebie 
i czynieniu dobra.            Papież Franciszek
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  W niedzielę, 26 kwietnia 2015 
roku,  zwyczajem  ostatnich  kilku  lat, 
motocykliści z całej okolicy przeżywali 
inaugurację  nowego  sezonu.  Już  od 
godzin  rannych  słuchać  było  z  dale-
ka i z bliska dźwięki nadjeżdżających 
jednośladów.  Warkot,  huk,  ryk  czy 
bulgot  – wszyscy  zmierzali w  kierun-
ku  Piasków,  gdzie  motocykliści  mieli 
się  zebrać,  aby  uformować  kolumnę 

i na godzinę 12.00 wspólnie udać się 
na Świętą Górę, by tam, niczym pier-
ścieniem  pobłyskujących  maszyn, 
otoczyć świątynię i wspólnie uczestni-
czyć najpierw w Eucharystii a następ-
nie w  uroczystym  poświęceniu,  które 
nie  tylko  oficjalnie  zainaugurowało 
nowy sezon motocyklowy, ale przede 
wszystkim  było  wspólną  modlitwą  
o   b e z p i e c z e ń s t w o ,   r o z w a g ę  

wspólne  dorastanie,  a  nie  tylko  spę-
dzanie wolnego czasu razem. Czy nie 
za tym tęsknimy? – pytał.

Po  mszy  św.  na  Lednicy  za-
brzmiał  po  raz  kolejny  głos  św.  Jana 
Pawła II wołający o moc Ducha Świę-
tego  i  apelujący  do  rodaków,  by  byli 
mocni bardziej niż w innej epoce dzie-
jów.  Następnie  rozpoczęło  się  nabo-
żeństwo  nałożenia  rąk.  Obecni  na 
spotkaniu  biskupi  nałożyli  dłonie  na 
głowy kapłanów, a ci uczynili to samo 
błogosławiąc uczestników spotkania.

O  zmierzchu  na  Polach  Led-
nickich  rozpoczęło  się  nabożeństwo 
OGNIA,  podczas  którego  z  Ostrowa 
Lednickiego przywieziony został ogień, 
który o. Paweł Kozacki, prowincjał pol-
skich  dominikanów  przekazał  pryma-
sowi Polski. Następnie wysłuchaliśmy 
przesłania papieża Franciszka:

Wasze życie, jako sióstr i braci 
Jezusa, jako Jego uczniów, nie może 
być puste, nijakie, bez celu. Otwórzcie 
serca dla Ducha Świętego, by napeł-
nił je swoimi darami. Przyjmijcie Go, 
jako szczególnego Gościa, napełnijcie 
wasze serca Jego obecnością. Pro-
ście, by codziennie Wam towarzyszył 
w pracy, w nauce, w modlitwie, w po-
dejmowaniu decyzji, w pokonywa-
niu siebie i czynieniu dobra. Bądźcie 
mężni Jego mocą. Z Nim przemieniaj-
cie świat. To Duch Święty daje praw-
dziwe życie, leczy naszą samotność, 

nieustannie nam towarzyszy i prowa-
dzi. (…) Bierzcie za nie odpowiedzial-
ność, nie poprzestając na pozorach. 
Przyjmijcie Ducha Pocieszyciela, jak 
w dniu bierzmowania. Otwórzcie ser-
ca na Jego świętość i moc. Niech On 
umocni waszą wiarę, nadzieję, prowa-
dzi ku dojrzałej i odpowiedzialnej miło-
ści, która jest mocniejsza niż śmierć. 
Niech pomaga wam podejmować, 
na tym naszym etapie dziejów, wielki 
dialog z Bogiem, z człowiekiem i ze 
światem. Pełni mocy Ducha Świętego 
idźcie tam, gdzie On was pośle. Od-
wagi! Z Nim wyruszcie w drogę! Niech 
On sam Was prowadzi! Z serca wam 
błogosławię – mówił papież.

Ostatnią  częścią  sobotniego 
spotkania było nabożeństwo WIATRU, 
symbolizowanego  przez  biały  dym. 
Godzinę  przed  północną  młodzież  
w ciszy adorowała Najświętszy Sakra-
ment, a później po raz kolejny wybra-
ła Chrystusa na swojego Pana, dając 
temu  wyraz  przejściem  przez  Bramę 
Rybę.

W  XIX  Spotkaniu  Młodych 
na  Polach  Lednickich  uczestniczyło 
według  szacunków  policji  niemal  80 
tysięcy młodych ludzi (choć organiza-
torzy  w  czasie  spotkania  kilkakrotnie 
podawali  liczbę 120 tys.), kilku bisku-
pów,  około  tysiąc  kapłanów  oraz  po-
nad 6 tys. osób ze służb medycznych, 
harcerzy, tancerzy i śpiewaków.

ks. Jakub Przybylski COr

Piękne hobby
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i  uchronienie  uczestników  ruchu  dro-
gowego  od  nieszczęśliwych  zdarzeń. 
Tuż przed poświęceniem, krótkie sło-
wo wygłosił do motocyklistów policjant 
z  wydziału  ruchu  drogowego  gostyń-
skiej komendy Policji.

Jako  pamiątkę  pielgrzymki, 
wszyscy  uczestnicy  otrzymali  naklej-
kę  przypominającą  w  formie  winietę 
autostradową. Ks. Dariusz Dabrowski 
COr, proboszcz parafii świętogórskiej, 
w  kazaniu  wyjaśnił  zawartą  na  niej 
symbolikę.  Inicjały  FN  umieszczono  
w nawiązaniu do św. Filipa Neri, które-
go pięćsetną  rocznicę  urodzin w  tym 
roku  obchodzimy.  Numery  21071515 
- 21072015  to  daty  określające  Rok 
Jubileuszowy,  a  numer  26052015  to 
data  liturgicznego  wspomnienia  Ojca 
Założyciela kongregacji.

Patrząc  na  piękne  maszyny, 
można było  zobaczyć wielką  ich  róż-
norodność. Były dostojne cruisery, po-
wszechnie  zwane  chopperami,  obok 
nich  niebezpiecznie  szybkie  super-
sporty,  piękne  nakedy, miejskie  caffe 
racery, a także oldschoolowe stodwu-
dziestkipiątki  i  dwieściepiędziesiątki. 
Zapewne  wielu  patrzących  zadawało 
sobie pytania, co tkwi w człowieku, że 
w dobie powszechnie dostępnych sa-
mochodów coraz większą popularno-
ścią cieszą się znów jednoślady.

Motocyklizm  to  piękne  hob-
by, które ma długą tradycję w Polsce. 
Przypomnijmy sobie, że polskie moto-
cykle przed II wojną światową niczym 
nie  odbiegały,  a  nawet  przewyższały 
te produkowane w Niemczech (BMW), 
w Anglii (Norton, Triumph) czy w USA 
(Harley).  Maszyny  takie  jak  Lech 
(500ccm), CWS Sokół (955ccm), Nie-
men  (75  ccm  Sachs,  98  ccm  Sachs  
i Villiers, 125 ccm Villiers, 150 ccm Vil-
lers) czy SHL (98 ccm), Torendo, Per-
kun,  Podkowa  (98  ccm)  należały  na 
owe czasy w poszczególnych katego-
riach do światowej czołówki. Z moto-
cykli korzystali wszyscy – od zwykłych 
użytkowników,  przez  Polską  Pocztę 
aż  do  różnych  służb  mundurowych,  
z wojskiem włącznie.

Gdy  nastał  czas  komunizmu 
polski  przemysł  motoryzacyjny  nie 
upadł  ale  zaczął  znacznie  odbiegać 
od tego co działo się na świecie. Po-
lakom  miały  starczyć  skromniejsze 
maszyny, ale też nie pozbawione cha-
rakteru i smaku przygody: WFM, WSK 
(125ccm),  Junak  (350  ccm),  SHL 
(150, 175 ccm), WFM OSA (175 ccm), 
Ryś, Komar czy Romet (50 ccm). Po-
siadanie  motocykla  było  czymś  po-
wszechnym, a motocykli używano na 
co dzień oraz w celach rekreacyjnych, 
ale  były  one  raczej  niewystarczają-
ce  do  dalekiej  turystyki  krajowej,  bo  
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o zagranicznej chyba rzadko kto ma-
rzył.

Wiele  zmieniło  się  ostatnich 
latach. Z Europy zachodniej masowo 
zaczęto  importować  używane  jed-
noślady  o  większych  pojemnościach  
i zaawansowanej technologicznie kon-
strukcji, umożliwiających większą spe-
cjalizację  użytkowania.  Mamy  obec-
nie  także większe możliwości zakupu 
dobrych  maszyn  z  drugiej  ręki,  albo  
w  coraz  liczniej  powstających  salo-
nach motocykli nowych. I tak, chociaż 
rodzimego przemysłu motocyklowego 
właściwie nie mamy, to moda na mo-
tocykle wróciła.
  Co  pociąga  ludzi  w  motocy-
klach? Często mówimy poczucie wol-
ności  i  wiatr  we  włosach.  Na  pewno 
też, choć włosy i tak są szczelnie ukryte  
w kasku. Z całą pewnością jest to rów-
nież smak przygody i bliskie spotkanie 
z odległym światem. Ciekawe  jest  to, 
że motocykliści, poza nielicznymi wy-
jątkami,  pozdrawiają  się  na  drodze, 
chętnie  sobie  pomagają  –  słowem  – 
stanowią  jedną  rodzinę.  Motocykl  po 
prostu łączy ludzi. Ale nie tylko to. Gdy 
jesteś  daleko  od  domu,  nie  czujesz 
paradoksalnie  tej  odległości,  a  zapa-
chy  i  widoki,  których  doświadczasz 
sprawiają, że całą nową rzeczywistość 
poznajesz jakby bliżej i bardziej.

Motocykl  daje  po  prostu  inny 
rodzaj  percepcji  świata...  i  siebie  sa-
mego też. Jazda związana  jest z wy-
siłkiem i poznaniem swojego postrze-

gania, swoich słabych i mocnych stron 
oraz  granic  i  wymagań  organizmu. 
Piękne  to  hobby,  ale  jednocześnie 
wymagające i w sumie bardzo niebez-
pieczne,  gdy  przekracza  się  normy  
i zasady, i gdy rozwagę oraz pokorę za 
kierownicą zaczyna zastępować pycha 
mieszająca  się  z  adrenaliną.  Wtedy  
o  nieszczęście  bardzo  łatwo.  Nato-
miast, gdy króluje ostrożność i wszech-
obecna  uważność,  można  bezpiecz-
nie  względem  siebie  i  wobec  innych 
cieszyć się z falowania po najciekaw-
szych  trasach,  aby  poznawać  piękny 
świat. Żeby nie ulec pysze zaprawionej 
adrenaliną, nie wystarczy dobre posta-
nowienie. Potrzebna jest jeszcze silna 
wola,  aby  nie  ulec  złemu podszepto-
wi.  Dlatego  właśnie  na  rozpoczęcie 
sezonu ubezpieczamy nasze podróże  
w macierzyńskich dłoniach Matki Bo-
żej i modląc się do Pana Boga wołamy, 
aby te pojazdy, dzieło Twoje i pracy 
ludzkiej, dzięki Twemu błogosławień-
stwu służyły dla dobra człowieka, jego 
pracy i wypoczynku. Za wstawiennic-
twem Matki Niepokalanej i św. Krzysz-
tofa, patrona kierowców i podróżują-
cych, ustrzeż Panie wszystkich, którzy 
będą korzystali z tych pojazdów, od 
wszelkich nieszczęść duszy i ciała, 
aby bezpiecznie mogli dojechać do 
wyznaczonego celu.

MODLITWA KIEROWCY

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko i doskonałą uwagę, bym nie pozostawił 
za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, 
spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, 
o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść 
i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał 
opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, 
aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi 
towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.
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Na zaproszenie świętogórskiej 
kongregacji w dniach od 13 do 18 maja 
2015  r.  przybył  do  Polski  o.  Charbel 
Beiroutchy OLM  –  superior  klasztoru 
św.  Marona  w  Annaya  (Liban)  i  ku-
stosz grobu św. Charbela. W podróży 
towarzyszyli mu jeszcze ks. Elie Laho-
ud – kapłan maronicki diecezji Byblos 
oraz p. Elie Sferi – świecki towarzysz 
podróży.  Głównym  celem  przyjazdu 
naszych gości  były  rekolekcje  ze  św. 
Charbelem, w sobotę 16 maja. 

Zanim jednak nastał ten dzień, 
w  czwartek  udaliśmy  się  do  Często-
chowy,  albowiem  pragnieniem  libań-
skich  kapłanów  było  odprawienie 
mszy  św.  przed  cudownym  obrazem 
Królowej Polski. Liturgia sprawowana 
w rycie maronickim w trzech językach 
(po  arabsku,  angielsku  i  aramejsku) 
była  najpierw  źródłem  zaskoczenia 
dla wiernych, a następnie głębokiego 
wzruszenia.  Ryt  maronicki  wywodzi 
się  z  najstarszej  tradycji  liturgicznej 
Kościoła,  a  słowa  przeistoczenia wy-
powiadane są w języku, którym posłu-

giwał się Chrystus Pan podczas Ostat-
niej Wieczerzy. Podniośle brzmiał w ja-
snogórskim sanktuarium, śpiew kapła-
na  przed  konsekracją: Święty jesteś, 
Boże, pełen miłosierdzia; Święty jest 
Twój Syn Jednorodzony, Jezus Chry-
stus, nasz Pan i Bóg; Święty jest Twój 
Ożywiający Duch. Ty, dawca wszelkie-
go błogosławieństwa, posłałeś swoje-
go Jednorodzonego Syna, który przy-
jął ciało z Maryi Dziewicy i odkupił nas 
w swoim zbawczym planie.

Dla maronitów kult Matki Bożej 
jest bardzo ważny. O. Charbel często 
podkreślał podobieństwo naszych kra-
jów w oddaniu Matce Bożej. Opowie-
dział przy tej okazji o niezwykłym ak-
cie konsekracji Libanu i całego Bliskie-
go  Wschodu  Najświętszemu  Sercu 
Pana Jezusa  i Niepokalanemu Sercu 
Maryi,  wobec  zagrożenia  płynącego  
z terroru Państwa Islamskiego. Uroczy-
stej  konsekracji  dokonał  13  czerwca  
2013 r. Patriarcha Libanu kard. Becha-
ra al-Rahi, w obecności maronickiego 
prezydenta  Michela  Sleiman’a  i  pre-
miera  -  muzułmanina  Tammama  Sa-
lami.  Patriarcha  podkreślił  wtedy,  że 
na drodze wiary, modlitwę uznajemy 
za kluczowy, nadprzyrodzony czynnik 
kształtowania historii.  Podczas  uro-
czystej  Mszy  w  Sanktuarium  Matki 
Bożej  Pani  Libanu  w  Harissa  kapłan 
z Najświętszym Sakramentem i figurą 
Matki Bożej Fatimskiej  leciał  helikop-
terem nad Libanem i błogosławił  jego 
terytorium  prosząc  o  ochronę  przed 
grzechami, które prowadzą do podzia-
łów, agresji i przemocy1.

W piątek nasi goście zwiedzi-
li  Poznań,  a  po  południu  o.  Charbel 
poświęcił Pustelnię św. Charbela, któ-
ra  powstała  w  Nowym  Belęcinie,  dla 
wszystkich którzy zechcą w ciszy i na 

1 Za: www.news.va/en/news/asialebanon-patriarch-rai-
consecrates-lebanon-to-t 

ks. Dariusz Dąbrowski COr

Maronici z Libanu na Świętej Górze

Pustelnia św. Charbela  
w Nowym Belęcinie
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modlitwie  spędzić  czas  odosobnienia 
dla Boga2.

Dniem, na który wszyscy cze-
kali, była sobota. Od rana członkowie 
Oratorium świeckiego przygotowywali 
się  na  przyjęcie  ponad  600  zgłoszo-
nych uczestników rekolekcji. Konferen-
cjom superiora z Annaya towarzyszyła 
modlitwa prowadzona przez niego sa-
mego, jak i przez nasze Oratorium oraz 
pełen  ducha  śpiew  zaprzyjaźnionego 
zespołu  z  Osiecznej.  Wszyscy  mogli 
uczcić  relikwie  św.  Charbela,  które 
otrzymaliśmy w zeszłym roku podczas 
mojego pobytu w Libanie. Na tę okazję 
został wykonany oryginalny relikwiarz 
z brązu w pracowni artystycznej Piotra 
Garstki przedstawiający twarz święte-
go Pustelnika na tle cedru libańskiego, 
przed którym z pnia wyrasta prawdzi-
we drzewo życia – krzyż Zbawiciela w 
formie używanej w liturgii maronickiej. 
Pośrodku krzyża znajdują się relikwie 
ex ossibus (z kości) św. Charbela.

Końcowa popołudniowa konfe-
rencja została wygłoszona przez tych, 
którzy w ostatnim czasie doświadczyli 
w  swoim  życiu  jakiejś  łaski  za  wsta-
wiennictwem  św.  Charbela.  Liczba 
osób,  które  zapragnęły  podzielić  się 
swoim  doświadczeniem  przekroczyła 
możliwości  czasowe  przeznaczone  
w programie. Słuchając tych wzrusza-

jących  historii,  gdzie  cierpienie  połą-
czone  z  zaufaniem  i  modlitwą  zmie-
niało  naturalny  bieg  rzeczy,  uświa-
domiłem  sobie,  że  nie wstydzimy  się 
dzielić swoją wiarą dopiero wtedy, gdy 
jej doświadczymy głęboko w sercu. 

Podczas wieczornej mszy św. 
na  której  zgromadziło  się  ok.  1200 
osób,  o.  Charbel  pobłogosławił  olej 
wg  rytu, który używany  jest przy gro-
bie  św.  Charbela,  raz  w  roku  przy 
użyciu  jego  relikwii. Podczas kazania 
padły  słowa o misji  św. Charbela  dla 
współczesnego  świata,  które  dobrze 
streszcza  proroczy  wpis  ówczesne-
go  przełożonego  do  księgi  zmarłych  
w  dniu  śmierci  najsławniejszego  Pu-
stelnika  Libanu:  24 grudnia 1898 r.; 
Ojciec Charbel, zakonnik urodzony  
w Biqa-Kafra, dotknięty paraliżem, 
otrzymawszy ostatnie namaszcze-
nie, został wezwany przez Boga  
w siedemdziesiątym roku życia. Został 
pochowany na cmentarzu wspólnoty 
podczas pełnienia stanowiska przeło-
żonego przez Ojca Anthony Mishmi-
shani. To czego dokona po śmierci, 
zwalnia mnie z wyszczególniania jego 
dokonań za życia. Wierny swemu po-
wołaniu, był wzorem posłuszeństwa. 
Jego postępowanie było bardziej 
anielskie niż ludzkie .

2 Kontakt: Longina i Wiesław Szulc, tel. 693 411 928; 

Namaszczenie olejem św. Charbela na Świętej Górze

3
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W  sobotę  13  czerwca  2015 
roku w Sali Oratorium odbyło się dru-
gie  spotkanie  z  cyklu Świętogórskich 
Spotkań w „Krainie Łagodności”. Tym 
razem wyruszyliśmy w muzyczną po-
dróż z zespołem CISZA JAK TA.

Zespół  z  Kołobrzegu  tworzy 
sześciu  muzyków.  Zadebiutował  on 
w 2003  roku w  ramach Harcerskiego 
Festiwalu Czkawka.  Podczas  swo-
jej  dwunastoletniej  przygody  zespół 
nagrał  osiem  płyt  oraz  zdobył  wiele 
nagród,  w  tym  nagrodę  Publiczności 
na  Ogólnopolskim  Studenckim  Prze-
glądzie  Piosenki  YAPA  w  Łodzi  oraz 
został uhonorowany Pegazem Kultury 
dla Twórców Kultury 2013, a płyty Na-
sze Światy oraz WUKA otrzymały mia-
no  poetyckich  płyt  roku w Audycjach 
„Baza Ludzi z Mgły”.

Podczas  niespełna  dwugo-
dzinnej  podróży  po  „Ciszakowej” 
Krainie  Łagodności  zaprezentowano 
utwory z ośmiu płyt oraz piosenki, któ-
re  pojawią  się  niebawem  na  nowym 
krążku zespołu.

Publiczność  zgromadzona 
w  świętogórskiej  Sali  Oratorium  mo-
gła posłuchać kompozycji zespołu do 
wierszy wielu poetów, w tym: Wiesła-
wy Kwinto-Koczan (WUKI), Wojciecha 
Belona,  Agnieszki  Osieckiej,  Haliny 
Poświatowskiej. Wysłuchaliśmy  także 
kilku utworów autorskich członków ze-
społu Cisza Jak Ta.

Drugie Świętogórskie Spotka-
nie w Krainie Łagodności  zgromadzi-
ło w Sali Oratorium niemal 200 osób, 
w  tym  fanów  zespołu  z  Poznania, 
Bydgoszczy  czy Beskidów,  którzy  to-
warzyszą  zespołowi  na  muzycznych 
ścieżkach.

Po  Eucharystii  i  adoracji  Naj-
świętszego Sakramentu 10 kapłanów 
udzieliło  wszystkim  indywidualnego 
błogosławieństwa namaszczając czo-
ła  olejem  św.  Charbela.  Przed  godz. 
22.00  wszyscy  po  dwunastu  godzi-
nach  wspólnej  modlitwy  i  rozważań, 
pełni ducha  i Bożej bojaźni  rozjechali 
się do swoich domów.

Następnego  dnia  z  naszymi 
gośćmi  udałem  się  do Warszawy,  po 
drodze nawiedzając Sanktuarium Uro-
dzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach 
Warckich.  Nasza  Apostołka  Bożego 
Miłosierdzia  jest  także  bardzo  znana  
i  czczona  w  Libanie.  I  tak  dobiegło 
końca nasze miłe spotkanie z braćmi 
w wierze z Bliskiego Wschodu. Jak za-

www.chata2.leszczynskie.net
3 P. Daher, Saint Charbel, Annaya – Lebanon 2012, 
s. 11.

pewniliśmy się przy pożegnaniu,  jeśli 
dobry Bóg pozwoli – nie ostatnie.

Przed Panem oręduj za nami, 
Święty z Libanu. 

Niech nasz Bóg potężny otrze 
łzy nasze,  

uzdrowi chorych i ma litość 
nad tymi, którzy już odeszli.

(Z Hymnu o św. Charbelu)

Iza Jagodzińska

W KRAINIE ŁAGODNOŚCI



- 20 -

Wszyscy, którzy chcieli zabrać 
ze sobą do domu „Ciszakową” Krainę 
Łagodności,  po  koncercie  mogli  za-
kupić  płyty  zespołu  oraz  pamiątkowe 
koszulki i uzyskać niepowtarzalny, pa-
miątkowy  wpis  na  płycie  od  samych 
artystów.

Tradycyjnie  po  koncercie  od-
było się spotkanie przy kawie, herba-
cie  i  ciasteczkach,  na  którym  każdy 
mógł  porozmawiać  z  „Ciszakami”,  
a także wyrazić swoją opinię na temat 
koncertu.

Następnego  dnia  już  na  fa-
cebookowym  profilu  Świętogórskich 
Spotkań  w  Krainie  Łagodności  oraz 
profilu  zespołu  można  było  przeczy-
tać  liczne  komentarze  uczestników 
koncertu, w tym zdania, które bardzo 
wiele  dla  nas,  jako  organizatorów, 
znaczą: Koncert rewelacyjny i bardzo 
profesjonalny czy Cudna poezja śpie-
wana, wielki szacunek dla artystów 
Cisza Jak Ta. Sami artyści podsumo-
wali swój pobyt w Świętogórskiej Kra-
inie  Łagodności  słowami:  Nam było 

cudownie:) Przepiękne miejsce, uro-
cza gościna, świetni ludzie i czas. Do 
zobaczenia mamy nadzieję wkrótce!,  
a swoje wspomnienia zawarli w fotore-
lacji na „Ciszakowym” blogu koncerto-
wym:  https://ciszajakta.wordpress.co-
m/2015/06/16/koncert-w-klasztorze-
na-swietej-gorze-w-gostyniu/

Jako  organizatorzy  bardzo 
dziękujemy zespołowi Cisza Jak Ta za 
piękną wędrówkę, w jaką nas zabrali. 
Mamy nadzieję, że razem przemierzy-
my  jeszcze  niejeden  szlak  z muzyką 
w plecaku. 

Już 30 sierpnia 2015 roku wy-
ruszymy  na  kolejną  podróż  z  poezją  
i  muzyką,  tym  razem  naszym  prze-
wodnikiem po Krainie Łagodności bę-
dzie Piotr Woźniak. 

Zapraszamy  również na profil 
Świętogórskich Spotkań w Krainie Ła-
godności na facebook-u, gdzie można 
śledzić nasze działania, a także przy-
pomnieć minione już chwile z duetem 
Czarny-  Nosal  i  zespołem Cisza  Jak 
Ta.

Zespół Cisza Jak Ta
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kl. Dawid Majda COr

Obchody 500-lecia urodzin św. Filipa Neri
W  n iedz ie lę   28   cze rwca  

2015  r.  odbyły  się  na  Świętej  Górze 
centralne  uroczystości  jubileuszowe 
dla Polskiej Federacji Księży Filipinów, 
z  okazji  500-lecia  urodzin  św.  Filipa 
Neri. Eucharystii przewodniczył JE ks. 

abp. Stanisław Gądecki – metropolita 
poznański  i  przewodniczący  Konfe-
rencji Episkopatu Polski.

Za  dar  życia  św.  Filipa  Neri 
i  jego  świętość  wraz  z  Kongregacją 
Świętogórską  dziękowali m.in.  kapła-
ni, przedstawiciele wszystkich domów 
Kongregacji Oratorium i grup działają-
cych przy klasztorach znajdujących się 
na terenie naszej ojczyzny: z Bytowa, 
Poznania,  Tomaszowa  Mazowieckie-
go, Studziannej, Radomia i Tarnowa. 
  W tym uroczystym dniu w ba-
zylice świętogórskiej obecni byli licznie 

zgromadzeni kapłani, a wśród nich był 
także o. Janusz Sok CSsR – przewod-
niczący  Konferencji  Wyższych  Prze-
łożonych Zakonów Męskich  i  prowin-
cjał polskich redemptorystów. Obecne 
były  również Siostry Służebniczki,  ze 

wszys tk ich   ga łę -
zi   zgromadzenia,  
a  wśród  nich  prze-
ł o ż ona   g ene r a l -
na  s ióst r   s łużeb -
n iczek   dęb ick ich  
M .   M a k s y -
m i l l a   P l i s z k a  
i przełożona gene-
ralna sióstr służebni-
czek  wielkopolskich  
M. Rafała Kisiel.
  Homilię wygło-
sił ksiądz Arcybiskup 
Metropolita, w której 
skomentował  czy-
tania  mszalne  oraz 
wspomniał  o  kilku 
i s to tnych   aspek -
tach  z  życia  św.  Fi-
lipa. Przedstawił go, 
jako  wzór  radosne-
go  apostoła  Dobrej 
Nowiny  i  człowieka, 
którego  charaktery-
zował  żywy  kontakt 

z  ludźmi,  dla  których  był  kapłanem, 
spowiednikiem, przyjacielem i nauczy-
cielem.

W roku jubileuszu urodzin św. 
Ojca  Filipa, modlimy  się,  aby  wypra-
szał on dla nas potrzebne  łaski, aby-
śmy naśladując jego święte życie, mo-
gli spotkać się z nim kiedyś w niebie.
  Św. Filipie oręduj szczególnie 
za swoimi duchowymi synami, aby 
wiernie realizowali swój charyzmat  
i zbliżali innych do Boga, jak czyniłeś 
to Ty – ewangelizując Rzym.

Arcybiskup Stanisław Gądecki, 
w tle figura św. Filipa ubrana w ornat 
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Przygotowanie dziecka do  
I  Komunii  św.  jest  zarówno  dla  sa-
mego  dziecka,  jak  i  jego  rodziców 
bardzo stresujące. Tak też było w na-
szym  przypadku  –  denerwowaliśmy 
się  praktycznie  od  samego  początku 
roku, dopytywaliśmy kiedy  rozpoczną 
się przygotowania i nauki. Martwiliśmy 
się  by  czegoś  nie  przegapić,  bo  ten 
czas przygotowań jest jedyny w swoim 
rodzaju i  już nigdy się nie powtórzy – 
pierwsza spowiedź, biała szata, pierw-
sze pełne uczestnictwo we mszy św.

Denerwowaliśmy  się  na  pew-
no na zapas  i niepotrzebnie, bowiem 
spotkania z ks. proboszczem i panem 
organistą rozpoczęły się kilka tygodni 
przed tym uroczystym dniem i w spo-
sób  wystarczający  (a  zarazem  przy-
jemny)  przygotowały  nasze dzieci  na 
spotkanie  z  Jezusem w  Komunii  św. 
Uczestniczyły w nich zarówno dzieci, 
jak  i  rodzice,  panowała  niemalże  ro-
dzinna atmosfera.

Ks.  proboszcz  Dariusz  Dą-
browski w sposób bardzo przystępny 
i z humorem przybliżał naszym pocie-
chom, a  i zapewne też samym rodzi-
com, sakrament Eucharystii.   Pięknie 
opisywał  elementy  liturgii,  przybliżał 
historię Świętej Góry z  jej cudownym 
obrazem  Matki  Boskiej.  Spotkania 
i  nauki miały miejsce  zarówno w  sa-
mym kościele, jak i kaplicy klasztornej 
czy kawiarence San Filippo.

Pan  organista  wspaniale  na-
uczył  nasze  pociechy  śpiewu  by  te 
dziecięce głosy rozbrzmiewały swoim 
pięknem w całej świętogórskiej bazyli-
ce, nie tylko w dniu I Komunii św., ale 
przez cały okres tzw. białego tygodnia. 
Nawet  pierwsza  spowiedź  św.,  pod-
czas której okazję do sakramentu po-

kuty miały nie tylko dzieci, ale także ich 
rodzice  i najbliższa rodzina, była mo-
mentem  spokojnym  i  bezstresowym. 
Pamiętając swoją pierwszą spowiedź 
św.  i  niesamowity  strach  z  tym zwią-
zany,  niemalże  zazdrościłam  swoje-
mu dziecku, że może być tu i teraz ze 
swoimi najbliższymi, że w każdej chwi-
li może podejść do swojej mamy czy 
taty, i po prostu się przytulić.

Chciałabym  również  wspo-
mnieć w tym miejscu o ogromnej pra-
cy,  praktycznie  przez  nas  rodziców 
nieodczuwalnej, jaką z całą pewnością 
włożyła siostra katechetka w przygoto-
wanie naszych pociech do  tego waż-
nego  dnia.  Podczas  katechez  szkol-
nych  nauczyła  nasze  dzieci  modlitw, 
prawd wiary, znaczenia sakramentów 
św., które towarzyszyć im będą praw-
dopodobnie przez całe dorosłe życie. 

W miarę jak postępowały przy-
gotowania, nasze troski i zmartwienia, 
czy nasze dziecko zdąży nauczyć się 
wszystkiego, ustępowały, a ich miejsce 
wypełniała radość  i szczęście, że  ten 
niezwykle ważny moment będzie miał 
miejsce właśnie tu – na Świętej Górze, 
u naszej Matki, Róży Duchownej. Tyle 
tysięcy  pielgrzymów  przybywa  co-
rocznie  do  tego  świętego miejsca  by 
wypraszać  łaski  dla  siebie  i  bliskich.  
A  nasze  dzieci  mogą,  w  uroczysty 
sposób, właśnie tu, przed Cudownym 
Obrazem móc przyjąć po raz pierwszy  
w życiu Jezusa do swojego serca. 

Uczestniczyłam w swoim życiu 
już  w  niejednej mszy  pierwszokumu-
nijnej,  czy  jako  matka  chrzestna  czy 
członek rodziny  lub zwykły uczestnik. 
Wszystkie  te  uroczystości  kojarzyły 
mi  się  zwykle  z  tłumami,  ze  zdener-
wowanymi  rodzicami,  starającymi  się 

Z życia Parafii
Agnieszka Pawlicka

Nasze  przygotowaNia  do  i  KomuNii  św.
święta góra, 26 KwietNia 2015 r.
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przepchnąć do swoich pociech i prze-
dłużającymi  się  mszami.  Jestem  do 
dziś  pod  wrażeniem  tego,  jak  osoby 
przygotowujące nasze pociechy i nas 
rodziców, do  tego pięknego dnia, po-
trafiły w  sposób  niezwykle  ciepły,  ra-
dosny i spokojny sprawić, że tak wiel-
ka, długo oczekiwana chwila, jaką jest  

I  Komunia  św.  przebiegła  w  sposób 
bardzo uroczysty, a zarazem niezmier-
nie przyjazny i wydawać by się mogło, 
że  całkowicie  bezstresowy. Dziękuje-
my Wam za to.

Kamila Korus

Święty Antoni wielki

Autorytety

  Święty Antoni Wielki  – patron 
rycerzy,  tkaczy,  cukierników,  wie-
śniaków,  koszykarzy  i  szczotkarzy, 
dzwonników,  pasterzy  trzody  chlew-
nej, rzeźników i grabarzy; uważany za 
opiekuna zwierząt domowych, szcze-
gólnie świń; wzywany w przypadkach 
zarazy i trądu. Uważa się go także za 
pogromcę szatana i cudotwórcę.
  Liczne obrazy przedstawiające 
świętego Antoniego Opata są do sie-
bie bardzo podobne i  odzwierciedlają 
wyobrażenie,  jakie mamy o  typowym 
pustelniku.  Święty  jest  stary,  lekko 
przygarbiony, ma długą siwą brodę, ły-
siejące czoło i zatroskaną minę, będą-
cą zapewne, w zamyśle  twórców ob-
razów, wynikiem zmagań z Szatanem  
i  umartwień,  którym  się  poddawał. 

Jeśli  jednak  przyjrzeć  się  dokładniej 
dziełom malarzy, z postaci św. Anto-
niego bije spokój, a jego oczy są nie 
tylko  smutne,  ale  i  pełne  głębokiej 
mądrości,  pokazując,  że  żywot  pu-
stelnika  to  nie  tylko  troski,  kuszenia 
i  asceza,  ale  również  źródło wiedzy, 
samodoskonalenia i duchowego uko-
jenia.
  Święty  Antoni  Opat,  zwa-
ny Wielkim,  urodził  się  ok.  251  n.e.  
w  wiosce  Keman  (Koma)  w  środko-
wym Egipcie. Jego rodzice byli poboż-
nymi  chrześcijanami,  których  Antoni 
bardzo szanował i kochał. Wzrastając  
w  sprzyjającej  atmosferze,  chłopiec 
tak pilnie i chętnie słuchał Słowa Bo-
żego,  że  zapamiętał  wszystko,  co 
usłyszał, do końca życia.
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  Antoni  cieszył  się  opieką  ro-
dziców przez dwadzieścia lat. Pewne-
go dnia, sześć miesięcy po ich śmier-
ci, rozmyślał nad fragmentem Dziejów 
Apostolskich,  podziwiając  ludzi,  któ-
rzy, zaufawszy Jezusowi, sprzedawali 
swoje  majątki  i  przynosili  pieniądze 
Apostołom (Dz 4, 35). Poruszony tymi 
słowami  udał  się  do  kościoła,  gdzie 
usłyszał  Ewangelię,  w  której  Chry-

stus  przemawia  do młodzieńca:  Jeśli 
chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, 
co posiadasz i rozdaj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną!  (Mt  19,  21). 
Antoni  uznał  wówczas,  że  słowa  te 
skierowane są bezpośrednio do niego 
i zareagował na nie z ufnością równą 
ufności tych, którzy uwierzyli Chrystu-
sowi.  Zadbawszy  o  finansową  przy-
szłość siostry,  którą powierzył opiece 
klasztornej,  sprzedał  przysługującą 
mu część majątku, a pieniądze rozdał 
ubogim.
  Tak  wyglądał  początek  asce-
tycznego  życia  Antoniego.  Wybór 
pierwszego miejsca odosobnienia padł 
na chatkę nieopodal rodzinnej wioski. 

Życie młodego ascety wypełniały licz-
ne  zajęcia,  takie  jak  praca  fizyczna, 
która  pozwalała  mu  na  zaspokojenie 
najważniejszych  potrzeb  oraz  po-
moc  najuboższym.  Antoni  odwiedzał 
również  innych  ascetów,  a  spotkania  
z nimi stanowiły inspirację i nadawały 
kierunek  jego  drodze  duchowej.  Był 
to  okres  intensywnego  duchowego 
rozwoju młodego człowieka, który pró-
bował określić swoje miejsce na ziemi 
i  upewnić  samego  siebie,  że  podąża 
dobrą drogą.

Nie ułatwiały mu  tego pokusy 
Szatana, z którymi musiał walczyć do 
końca  życia. Antoni  był  nie  tylko nie-
ustannie wabiony obietnicami łatwego 
życia  pełnego  bogactwa  i  kobiet,  ale 
i  dręczony  wyrzutami  sumienia,  że 
porzucił siostrę. Według  św. Atanaze-
go, ucznia św. Antoniego i autora jego 
żywota,  ataki  Szatana  były  bardzo 
gwałtowne  i  wyczerpujące  zarówno 
duchowo,  jak  i fizycznie. Post przery-
wały Antoniemu wizje mnicha przyno-
szącego chleb; czasem pojawiały się 
dzikie bestie, a nawet żołnierze, którzy 
atakowali  świętego. Świadkowie wizji 
widzieli  nieraz  dotkliwie  pobitego An-
toniego  i  przysięgali,  że  te  zdarzenia 
miały  miejsce  w  rzeczywistości.  Aby 
nie dać się  zwieść, Antoni  stopniowo 
narzucał  sobie  kolejne  ograniczenia: 
przyjmował pokarm jedynie po zacho-
dzie słońca; całą noc aż do świtu, spę-
dzał na modlitwie, a wkrótce pozwalał 
sobie na sen jedynie raz na trzy doby.
  Wytrwałość św. Antoniego sta-
ła  się  legendarna,  a  kuszenia  przez 
Szatana i opór świętego niejednokrot-
nie  służyły  jako  motyw  w  literaturze  
(w  powieści  Gustawa  Flauberta  pt. 
Kuszenie świętego Antoniego) i malar-
stwie (w obrazach Hieronima Boscha, 
Paula Cezanne'a i Salvadora Dali).
   Kilka  lat  później,  około  roku 
275, Antoni przeniósł się na Pustynię 
Libijską  i  zamieszkał  w  starym  gro-
bowcu,  aby  zapewnić  sobie  lepsze  

Francisco de Zurbaran
św. Antoni Wielki 
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odosobnienie  i  warunki  do  kontem-
placji  Pisma  Świętego.  Gdziekolwiek 
się  jednak  nie  udał,  znajdował  na-
śladowców,  którzy  szukali  kontaktu  
z  nim  i  starali  się  przebywać  w  po-
bliżu  mistrza.  Tak  powstały  pierwsze 
skupiska anachoretów (ludzi żyjących  
w odosobnieniu).
  Antoniemu  trudno  było  pogo-
dzić  się  z  brakiem  możliwości  życia 
w  samotności,  ciszy  i  spokoju.  Jego 
osoba  fascynowała  zarówno  jego 
naśladowców,  tych,  którzy  doraźnie 
potrzebowali  duchowej  porady,  oraz 
niewierzących filozofów, którzy poszu-
kiwali Prawdy. Przyszły święty cierpli-
wie przyjmował wszystkich, zmagając 
się  nie  tylko  z  codziennymi  ludzkimi 
problemami natury  religijnej, ale  i za-
rzutami ze strony filozofów o brak wy-
kształcenia i niekompetencję.
  Można  uznać,  że  Antoni, 
zmieniając  miejsce  pobytu  jeszcze 
dwukrotnie, pragnął uciec od zgiełku, 
którego  odwiedzający  mu  nie  szczę-
dzili.  W  286  r.  przeniósł  się  do  ruin 
fortecy Pispir, na prawym brzegu Nilu 
(najprawdopodobniej w okolice miasta 
Afroditopolis), gdzie pozostał przez 20 
lat, a ostatnie lata życia spędził w oa-
zie Wadi Araba, u stóp góry Qolzum.

Nie  można  jednak  przy  tym 
powiedzieć, że chciał odciąć się całko-
wicie od życia Kościoła. Antoni mimo 
wszystko zdawał sobie sprawę z  roli, 
jaka mu przypadła,  i  kontakty z  ludź-
mi  traktował  jako  obowiązek  i  misję, 
udzielając odwiedzającym rad i wspie-
rając prześladowanych. Antoni poma-
gał  również  uwięzionym,  był  obecny 
na procesach i w trakcie przesłuchań, 
a  nawet  towarzyszył  skazanym  na 
śmierć w drodze na miejsce egzekucji. 
W roku 335 wyraził swoje poparcie dla 
biskupa  aleksandryjskiego,  Atanaze-
go,  występującego  przeciwko  doktry-
nie Ariusza (arianizmowi). I to właśnie 
Atanazemu,  późniejszemu  świętemu, 
zawdzięczamy  najwięcej  wiadomości 
na temat życia świętego pustelnika.

  Nie  ma  wielu  wiarygodnych 
źródeł  wiedzy  o  życiu  świętego  An-
toniego.  Oprócz  żywota  spisanego 
przez św. Atanazego, są jeszcze listy 
napisane  przez  cesarza Konstantyna 
Wielkiego  i  jego  synów. W  odpowie-
dzi  Antoni  dyplomatycznie  pochwalił 
cesarza  za  wiarę  w  Chrystusa  i  jed-
nocześnie  przypomniał  o  Dniu  Sądu 
Ostatecznego  i  o  tym,  że  jedynym 
prawdziwym królem jest właśnie Chry-
stus.  Autorstwu  świętego  przypisuje 
się siedem listów napisanych do kilku 
różnych  zakonów,  których  treść  do-
tyczy  doskonalenia  duchowego  oraz 
przedstawia życie zakonne jako walkę 
duchową.  Reguła  zakonna  świętego 
Antoniego została spisana dopiero po 
jego  śmierci  i  zakładała  życie  w  sa-
motności, czego Antoniemu nie udało 
się osiągnąć ze względu na  istnienie 
licznych rzesz naśladowców towarzy-
szących  mu  niemal  na  każdym  kro-
ku.  Dało  to  początek  monastycyzmu 
semianachoreckiego,  czyli  częściowo 
spędzonego w samotności. 
  Św.  Antoni  spędził  na  pusty-
ni  osiemdziesiąt  pięć  lat. Mimo ogra-
niczeń  związanych  ze  stylem  życia 
cieszył  się  doskonałym  zdrowiem  do 
końca swoich dni; jego oczy pozosta-
ły  przejrzyste  i  jasne,  miał  wszystkie 
zęby, a ciało wciąż było silne. Mówio-
no  o  nim  z  podziwem,  a  niezwykłą 
sprawność  fizyczną  i  bystrość  umy-
słu  postrzegano jako uzewnętrznienie 
przymiotów ducha oraz wyraz miłości 
Boga.
  Dożywszy  sędziwego  wieku 
105 lat, tuż przed śmiercią, Antoni po-
wiedział  swoim  uczniom,  że  wkrótce 
odejdzie  z  tego  świata  i  nakazał  im 
podążać  drogą,  którą  obrali,  starając 
się  utrzymać  wiarę  w  takiej  postaci,  
w jakiej ją przyjęli, unikając heretyków. 
Poradził  im  również,  by  nie  ustawali  
w  próbach  zjednoczenia  się  Panem  
i ze świętymi, tak, aby po śmierci zo-
stali przez nich przyjęci do Królestwa 
Niebieskiego, jak starzy przyjaciele.
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  Dwaj  najbliżsi  uczniowie, Ma-
kary i Amatas, którzy towarzyszyli św. 
Antoniemu przez ostatnie 15  lat  jego 
życia, obiecali swojemu mistrzowi, że 
pogrzebią jego ciało nie w Aleksandrii 
ale  na  pustyni.  Śmierć  nastąpiła  do-
kładnie  w  dzień  przewidziany  przez 
świętego:  17  stycznia  356  r.  Obec-
nie 17 stycznia każdego roku Kościół 
wspomina jego postać w liturgii.
  Św.  Antoniego  uważa  się 
obecnie za drugiego, po Pawle z Teb, 
pustelnika  chrześcijańskiego  (niektó-
re  źródła  podają,  że  doszło  między 
nimi do spotkania, a o istnieniu Pawła  
z Teb Antoni miał się dowiedzieć z ob-
jawienia). Jego popularność po śmier-
ci jeszcze wzrosła, a kult rozprzestrze-
nił się na całym Wschodzie. Około 200 
lat  później  cesarz  Justynian  I  podjął 
decyzję  o  przeniesieniu  szczątków 
św. Antoniego  z  pustyni  do Aleksan-
drii, skąd w 635 r. zostały zabrane do 
Konstantynopola. W XII w. krzyżowcy 
postanowili zabrać relikwie do Monte-
Saint-Didier we Francji.
  Kult  św.  Antoniego  osiągnął 
apogeum  w  średniowieczu.  Modli-
li  się  do  niego  nie  tylko  ubodzy,  ale  
i rycerze, tkacze, cukiernicy, wieśniacy, 
koszykarze  i szczotkarze, dzwonnicy, 
rzeźnicy,  grabarze  i  pasterze  trzody 
chlewnej, jako że św. Antoniego uwa-
żano za opiekuna wszystkich zwierząt, 
szczególnie  świń.  Legenda  głosi,  że 
przywrócił  wzrok  niewidomemu  pro-

siątku.  Ku  czci  świętego  poświęcany 
był ogień, aby chronić bydło przed za-
razą  zwaną  „ogniem  św. Antoniego”, 
czyli ergotyzmem, chorobą wywołaną 
spożyciem  sporyszu;  (pasożytnicze-
go  grzyba  atakującego  kłosy  zbóż).  
W  razie  pożaru  modlitwy  kierowano 
również do niego. Przypisanym świę-
temu symbolem, który można było no-
sić przy sobie, była grecka litera tau.
  Około  1100  r.  niedaleko Gre-
noble we Francji powstał Zakon Szpi-
talny imienia św. Antoniego, który stał 
się  wkrótce  miejscem  pielgrzymek 
osób cierpiących na ergotyzm. Czarno 
odziani mnisi,  podzwaniający małymi 
dzwoneczkami i zbierający odzież, je-
dzenie i datki dla biednych, byli nieod-
łącznym elementem krajobrazu w wie-
lu krajach ówczesnej Europy Zachod-
niej. Dzwoneczki mnichów szpitalnych 
oraz ich świnie, którym specjalny przy-
wilej  zezwalał na swobodne bieganie 
po  średniowiecznych  uliczkach,  sta-
ły  się  częścią  późniejszej  ikonografii 
związanej ze św. Antonim. 
  W 1491  r.  jego  relikwie  trafiły 
do Saint Julien koło Arles. Tak  jak za 
życia św. Antoni wędrował w poszuki-
waniu samotni, a  ludzie potrzebujący 
go  podążali  za  nim,  tak  i  po  śmierci 
jego święte szczątki wielokrotnie zmie-
niały miejsce pobytu, by nieść otuchę 
pielgrzymom w różnych częściach Eu-
ropy.

Misje Święte na Świętej Górze
5-13 września 2015

NIEPOKALANE SERCE MARyI 
BąDź nASZyM RATUnKIEM
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Porady duchowe

Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz 
Bóg, jest jedynym Bogiem. Będziesz 
miłował Pana, Boga twego, z całego 
twojego serca, z całej twojej duszy  
i ze wszystkich sił twoich, a przyka-
zania, które ci dziś daję, niech będą  
w twoim sercu. Będziesz je przekazy-
wał twoim dzieciom, będziesz o nich 
mówił zarówno przebywając w domu, 
jak i w czasie podróży, kładąc się spać 
i ze snu powstając. (Pwt 6, 4nn)

Tak się pięknie składa, że za-
czynamy  czas  urlopów.  Wakacje  to 
bez wątpienia jeden z radośniejszych 
okresów w ciągu całego roku. W tym 
czasie  dochodzi  nieraz  do  dysku-
sji,  gdzie wyjechać? Nad morze,  czy  
w góry, w kraju, czy za granicę? Pośród 
tych  pytań  najważniejsze  jest  jednak 
to,  aby  odpocząć  od  tego wszystkie-
go co pochłania nas w czasie naszych 
codziennych  zmagań  zawodowych  
i nie tylko zawodowych.

Myślę,  że  tak  naprawdę  to, 
gdzie  pojedziemy  (jeśli  tylko  to  bę-
dzie możliwe) nie ma większego zna-
czenia – bardziej będzie się liczyć co  
z czasem wolnym, czasem wypoczyn-
ku uczynimy. Jednakże nawet jeśli nie 
uda  nam  się  wyjechać  gdzieś  dalej  
z racji dziury w  budżecie, to zapewne 
i tak będziemy chcieli choć na moment 
poobcować  z  naturą.  Dlatego  chciał-
bym abyśmy obserwując naturę, prze-
bywając na jej łonie zechcieli słuchać 
przemawiającego do nas Boga.

Tradycyjnie mówi  się,  że  Zie-
mia  Święta  to  piąta ewangelia,  lecz 
dlaczego miałaby być zarezerwowana 
tylko dla nielicznych? Skoro Ewange-
lia jest dla wszystkich, osobiście uwa-
żam,  że  „piątą  ewangelią”  jest  ota-
czająca  nas  przyroda,  poprzez  którą 
nieustannie  przemawia  do  nas  Bóg, 

wiele  spraw  nam empirycznie  uświa-
damiając.

Czytając  Pismo  Święte  nie-
ustannie natrafiamy na wiele odniesień 
do przyrody, do ukształtowania terenu, 
do troski o przyrodę. A skoro tak jest, 
to znaczy, że owo stworzenie – fauna  
i  flora,  i  nasze  przebywanie  pośród 
niej – ma nas, a przynajmniej powin-
no, skłaniać do większej refleksji.

Może  kiedy  będziemy  się 
przechadzać  po  leśnych  ścieżynach 
w  poszukiwaniu  grzybów,  czy  też  je-
żyn albo innych leśnych smakołyków, 
warto podnieść choć na chwilę wzrok 
w górę. Po co? By uświadomić sobie, 
że  tak często  rozmaite sprawy, a na-
wet  różnego  rodzaju  reklamy, wbijają 
nasz wzrok w to, co przyziemne, przez 
co nie możemy (tak nam się wydaje) 
spojrzeć  wyżej  i  dalej.  Patrząc  tak  
w  górę  na  korony  drzew,  ale  i  jesz-
cze dalej, czyż nie sprawia  to wraże-
nia  jakbyśmy sami  rośli? Błękit nieba 
i  na  nim  zielone  korony  drzew,  czyż 
nie  sprawiają  wrażenia  niesamowitej 
lekkości? I tu wcale nie potrzeba jakie-
goś napoju, który „dodaje skrzydeł”… 
wystarczy  autentyczny  zachwyt    nad 
pięknem takiego widoku.

Zupełnie analogicznie jest kie-
dy wędrujemy po górach, warto co ja-
kiś  czas  zatrzymać  się  i  spojrzeć  na 
piękne  szczyty,  i  uświadomić  sobie, 
że  nikt  nam  tego  doświadczenia  nie 
zabierze.  Nie  musimy  się  ścigać  kto 
pierwszy, bo wtedy nie doświadczy się 
piękna  –  dokładnie,  tak  jakby  ścigać 
się  w  jedzeniu  pysznego  obiadu,  nie 
podelektuje się człowiek tym wspania-
łym aromatem i smakiem. Przecież po 
to  jest wypoczynek,  aby móc  się  de-
lektować pięknem stworzenia.

Porady duchowe

Zatrzymać się, aby słuchać
ks. Jacek niesyto COr



- 28 -

Myśli filipińskie

  Św. Charbel Makhlouf to libań-
ski  mnich  żyjący  w  XIX  wieku,  który 
niemal całe swoje dorosłe życie spę-
dził w ciszy  i odosobnieniu klasztoru,  
a  potem  pustelni,  pozostając  prawie 
zupełnie  nieznany,  nawet  dla  tych, 
którzy  żyli  w  jego  otoczeniu.  Z  kolei 
św. Filip Neri był szesnastowiecznym 
włoskim  kapłanem,  słynnym  aposto-
łem  Rzymu,  rozchwytywanym  spo-
wiednikiem i kierownikiem duchowym, 
założycielem zgromadzenia księży fi-
lipinów  i promotorem zaangażowania 
świeckich w prowadzone przez niego 
oratoria. Zaś bł. Jan Henryk Newman, 
podobnie  jak  św.  Charbel,  żył  w  XIX 
wieku, ale należał do ścisłej elity inte-
lektualnej wiktoriańskiej Anglii, był pro-
fesorem renomowanego uniwersytetu 
w  Oksfordzie,  aktywnym  filozofem, 
teologiem  i  duszpasterzem,  autorem 
licznych  dzieł  naukowych,  powieści, 
poezji  i  kazań.  Pozornie  wygląda  na 
to, że to trzech różnych ludzi i trzy róż-
ne drogi do świętości. W rzeczywisto-

ści  jednak być może łączy ich znacz-
nie  więcej  niż  mogłoby  się  zdawać,  
a w    przykładach  ich  życia  i  naucza-
niu  można  dopatrzeć  się  pewnego 
uniwersalnego  przepisu  na  świętość, 
który  daje  się  realizować  niezależnie 
od okoliczności życia.
  Podczas  czuwania  modlitew-
nego  ze  św.  Charbelem,  które  odby-
ło się na Świętej Górze 16 maja 2015 
roku,  o.  Charbel  Beiroutchy,  kustosz 
grobu  św.  Charbela  z  Annaya  w  Li-
banie  rozpoczął  swoje  rekolekcje  od 
uwagi, że w katalogu świętych Kościo-
ła  znajdziemy  najróżniejszych  ludzi, 
że są tam bogaci i biedni, wykształceni  
i  analfabeci,  duchowni  i  świeccy,  jak 
też  reprezentanci najróżniejszych na-
rodów na świecie. Moglibyśmy podjąć 
tę myśl  i  zauważyć,  że  pośród  świę-
tych  i błogosławionych Kościoła znaj-
dziemy ludzi żyjących w każdej epoce 
– są wśród nich rówieśnicy Chrystusa, 
jak i tacy, którzy przyszli na świat dwa 
tysiące lat po Jego śmierci; są ludzie, 

Kiedy  człowiek  zaczyna  się 
delektować tym pięknem, to po prostu 
sam z potrzeby serca będzie o to pięk-
no dbał, będzie je szanował. Ale kiedy 
pęd życia przenosimy na czas urlopu 
i znowu ścigamy się z czasem, by jak 
najwięcej przejść, zobaczyć, to nie za-
dbamy o przyrodę, nie pomyślimy, nie 
zatrzymamy się,  i w konsekwencji po 
prostu dalej niszczymy siebie i środo-
wisko.

Taki  czas  zatrzymania  jest 
bardzo ważny.   Dlaczego? Ponieważ 

kiedy naprawdę wyhamujemy w cza-
sie  urlopu,  to  i  w  życiu  codziennym 
będziemy coraz bardziej doceniać i tę-
sknić za chwilami podniesionej głowy, 
chwilami  smakowania  piękna.  Dzięki 
temu  również  w  czasie  mszy  świę-
tej nie będziemy spoglądać na zega-
rek,  ale  będziemy  się  delektować  tą 
ogromną miłością Boga do nas, której 
doświadczyliśmy  w  czasie  naszego 
choćby krótkiego wypoczynku.

Czego  Wam  i  sobie  na  ten 
czas życzę.

Marcin Kuczok

Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem 
zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę 

w Tym, który mnie umacnia
Flp 4, 12-13

Myśli filipińskie

W poszUkiWaniU UniWersalnego przepisU na śWięTość: 
św. Charbel Makhlouf – św. filip Neri – bł. JaN heNryk NewMaN
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Myśli filipińskie

którzy  od  dziec-
ka odznaczali się 
pobożnością,  jak  
i  grzesznicy,  któ-
rzy  dopiero  po 
la tach b łądze -
nia  odkryli  Boga; 
m a m y   w ś r ó d 
świętych:  papie-
ż y,   b i s kupów, 
kap łanów,   za -
konników  i  sio-
stry zakonne,  jak  
i  świeckich:  mę-
żów i żony, ojców 
i matki oraz  ludzi 
bezżennych;  lu-
dzi,  którzy  sku-

tecznie  realizowali swoje  powołanie 
i  misję,  zyskując  wsparcie  i  licznych 
zwolenników,  jak  i  takich,  którym  los 
jakby  nieustannie  rzucał  kłody  pod 
nogi,  i  których  nie  rozumieli  nawet 
przełożeni  i  zwierzchnicy  Kościoła; 
mamy  monarchów  i  polityków,  jak  
i zwykłych obywateli; ludzi szlachetnie 
urodzonych i zajmujących wysokie sta-
nowiska w świecie, jak i tych prostego 
pochodzenia;  męczenników  i  takich, 
którzy  w  spokoju  dożyli  sędziwego 
wieku; starców, jak i tych, którzy umarli 
jako dzieci, nastolatkowie, młodzieńcy 
lub będąc w kwiecie wieku;  ludzi nie-
zmiernie aktywnych na polu zawodo-
wym i towarzyskim, jak i zamkniętych 
przed wirem świata w klasztorach lub 
pustelniach;  chorych,  przykutych  do 
łoża  cierpienia,  jak  i  cieszących  się 
całe życie dobrym zdrowiem – są wy-
sportowani  i  wątłego  zdrowia;  są mi-
sjonarze, którzy przemierzyli świat, jak 
i  ludzie,  którzy  w  życiu  nie  wyjechali 
poza swoje miejsce zamieszkania. 
  Bo  wszystko  to,  co  dotyczy 
miejsca,  czasu,  naszego  wieku,  płci, 
stanu  cywilnego,  zawodu,  osiągnięć, 
zdolności, zadań i obowiązków wypeł-
nianych w świecie i w Kościele wcale 
nie jest  ważne w drodze do świętości. 

Najdobitniej pokazał to swoim przykła-
dem właśnie  św. Charbel,  który  –  po 
ludzku  rzecz ujmując – był za swoje-
go życia po prostu nikim. Nie dość, że 
niczego w życiu nie osiągnął, niczego 
nie  dokonał  ani  nie  napisał  i  niczego 
też po sobie nie pozostawił,  to nawet 
jako  kapłan  i  zakonnik  ani  nie  głosił 
kazań, ani nikogo nie nawracał, ani nie 
był  znanym  duszpasterzem.  Co  wię-
cej, na ikonach i obrazach św. Charbel 
przedstawiany  jest  jako zakapturzony 
mnich  z  długą  brodą  i  spuszczonym 
wzrokiem, jakby zupełnie nie był zain-
teresowany  tymi, którzy na niego pa-
trzą. A jednak dzisiaj, ponad sto lat po 
jego śmierci, jest jednym z najbardziej 
popularnych  świętych  w  Kościele, 
słynąc z cudów i uzdrowień oraz licz-
nych nawróceń,  dokonujących  się  za 
jego wstawiennictwem. Jak zauważył 
w jednej ze swoich konferencji przeor 
klasztoru w Annaya, to nie święty do-
konuje  uzdrowień  i  cudów,  ale  Bóg, 
któremu  św.  Charbel  całkowicie  od-
dał siebie  i  swoje życie – Jedyny, na 
którego chciał spoglądać  i którym był 
zainteresowany.  Cuda  zaś  dokonują 
się dzięki wierze, która sprawia, że dla 
Boga otwierają się serca ludzi.
  Gdy  z  kolei  przyjrzymy  się 
św.  Filipowi,  zauważymy,  że  w  jego 
nauczaniu  przewija  się  wątek  głębo-
kiej  pokory  i  uniżenia,  łącznie  z  do-
browolną  rezygnacją  z  przyjmowania 
jakichkolwiek wyróżnień  i chwały, na-
wet  jeśli  miałyby  się  łączyć  ze  służ-
bą Kościołowi  i pracą duszpasterską. 
Sam Filip nigdy nie ukończył studiów 
teologicznych,  mimo  ogromnej  wie-
dzy i doświadczenia w pracy z ludźmi, 
docenianych  nawet  przez  kolejnych 
papieży,  dla  których  był  częstym  do-
radcą.  Trzeba  zaznaczyć,  że  okazji 
do  zdobywania  zaszczytów  Filipowi 
nie  brakowało  –  odmówił  papieżowi 
przyjęcia godności kardynalskiej, któ-
rą ten chciał nadać Filipowi w uznaniu 
dla  jego niezwykle gorliwej  i owocnej  
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pracy duszpasterskiej. Tak bardzo umi-
łował pokorę, że nawet w założonym 
przez niego zgromadzeniu księży nie 
było ślubów, które wyróżniały wszyst-
kich ówczesnych zakonników. Co wię-
cej,  tuż  przed  śmiercią  spalił wszyst-
kie  swoje notatki,  bo  tak bardzo pra-
gnął  pozostać nieznanym dla  świata. 
Równocześnie  jednak  tym wszystkim 
ludziom,  którzy  licznie  go  odwiedza-
li, prosząc o spowiedź  i kierownictwo 
duchowe,  odradzał  zmianę  swojego 
stanu cywilnego czy zawodu i zalecał 
powstrzymywanie  się  od  rezygnacji  
z  posiadanych  stanowisk  i  majątku. 
Był  bowiem  przekonany,  że  żadna  
z  tych  rzeczy  ziemskich,  światowych 
nie jest przeszkodą we wzrastaniu ku 
świętości, bo nie od ich posiadania lub 
braku zależy  jej  zdobycie przez czło-
wieka.
    Tego,  co  znaczy  należeć 
do  elity  społeczeństwa  doświadczył  
bł.  Jan  Henryk  Newman  –  jako  wy-
kładowca  uniwersytetu w Oksfordzie, 
wybitny  kaznodzieja  i  filozof  cieszył 
się ogromnym uznaniem, szacunkiem 
świata  i  sławą. A  jednak nie  zawahał 
się porzucić  tego wszystkiego  i pójść 
za  Chrystusem  w  nieznane,  pomimo 
niezrozumienia przez ludzi, ostrej kry-
tyki  i  odrzucenia  tak  ze  strony  przy-
jaciół,  jak  i  rodzonej siostry. Jako du-
chowy  syn  św.  Filipa  Neri,  Newman 
nauczał, że Bóg może posługiwać się 
wszystkim  tym,  co  posiadamy  i  kim 
jesteśmy  w  świecie,  albo  i  tym,  cze-
go  nam  brakuje. Wierzył  bowiem,  że 
wszystko,  co  czynimy może przyczy-
niać się do realizacji Bożej woli wobec 
świata i ludzi, a tym samym prowadzić 
nas do świętości. Pisał o tym, że świę-
tość realizuje się w kręgu codzienno-
ści, poza który nie trzeba nam wycho-
dzić.  Życiorys  Newmana  nie  jest  hi-
storią wielkiego naukowca, robiącego 
oszałamiającą karierę i pociągającego 
swoją nauką rzesze ludzi, ale to opo-
wieść o wytrwałym kroczeniu drogami 

wiary, często po omacku, o podejmo-
waniu  zaskakujących  i  niezrozumia-
łych  dla  ludzi  decyzji,  o  rezygnacji  
z własnej sławy ze zgodą na porażkę 
włącznie,  a nade wszystko o wierno-
ści Chrystusowi pomimo  tego,  co  się 
dzieje wokoło.
  Czasami możemy ulegać złu-
dzeniu,  że  żeby  osiągnąć  świętość, 
trzeba  poszukiwać  „czegoś  głębsze-
go”, zdobyć się na o wiele więcej niż 
czynimy na co dzień albo też radykal-
nie pozbyć się dóbr, które posiadamy, 
lub  by  koniecznie  zaangażować  się  
w  jakieś  inicjatywy  pobożnościowe, 
zajmować  się  dziełami  charytatyw-
nymi,  czy  też  by  jakkolwiek  się  od-
znaczyć  w  Kościele  lub  zaistnieć  
w  świecie.  Tymczasem  jednak  przy-
kład  życia  i  nauki  głoszonej  przez 
naszych  trzech  bohaterów  pokazuje, 
że nie  tędy wiedzie droga do święto-
ści. Wręcz  przeciwnie  –  to  usunięcie 
się w pewnym sensie na bok, by zro-
bić miejsce  Bogu  stanowiło  klucz  do 
świętości  w  przypadku  rozważanych 
przez  nas  świętych  Kościoła  –  oto 
uniwersalny przepis na świętość, któ-
rym się kierowali św. Charbel, św. Filip  
i bł. Jan Henryk. Wszyscy oni zgodzili 
się na jakąś formę uniżenia i rezygna-
cji  z siebie – choć na  różne sposoby 
i  w  różnych  okolicznościach  życia:  
w  odosobnieniu  pustelni  w  Annaya,  
w radosnym i pokornym równocześnie 
apostołowaniu  pośrodku  tętniącego 
życiem Rzymu, czy też w przy biurku 
wybitnego,  choć  niezrozumiałego  dla 
sobie współczesnych pisarza, filozofa, 
teologa  i duszpasterza w Oksfordzie, 
a  potem  Londynie,  Dublinie  i  wresz-
cie  Birmingham.  Wszystko  po  to,  by 
otworzyć drzwi Chrystusowi  i  pozwo-
lić Mu zająć to najważniejsze miejsce  
w przestrzeni swojego życia.
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„uBogą Drogą” św. Jakuba z Warszawy do Gniezna 
       – etapy IV-VI

Wiesław Czajka, Jerzy Pawlikowski Łukasz Stefaniak

Rankiem  w  sobotę  21  marca,  
13 osób wyruszyło spod pofranciszkań-
skiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP  
w  dalszą  wędrówkę.  Tym  razem  piel-
grzymi  przecierali  nowy  szlak  –  Do-
brzyńsko-Kujawską  Drogę  św.  Jakuba, 
który projektują lokalni działacze: Paweł 
Śliwiński  i Ryszard Bartoszewski. Dzię-
ki  ich  życzliwości  pątnicy  idący  z  Ma-
zowsza do Gniezna, mogli spędzić noc  
z piątku na sobotę i posilić się w interna-
cie dobrzyńskiego zespołu szkół.

Idąc  w  pierwszy  dzień  kalen-
darzowej  wiosny,  pielgrzymi  podziwiali 
sielskość  ziemi  dobrzyńskiej  oraz  do-
świadczyli  radości  budzącej  się  do  ży-
cia po zimie przyrody. Tego dnia, pieśń 
godowa skowronków, dzięciołów, rudzi-
ków  i  innych  zdobywców  przestworzy, 
towarzyszyła  wędrowcom  przez  całą 
trasę.  Pogoda,  dzięki  Bożej  opatrzno-
ści  i  orędownictwu  świętego  patrona 
pielgrzymów,  sprzyjała.  Począwszy 
od Góry Zamkowej w Dobrzyniu grupa  
z entuzjazmem zmierzała przez Grocho-
walsk  i  Zaduszniki  do Chełmicy Dużej, 
gdzie miejscowej świątyni patronuje św. 
Jakub Apostoł. W tym bardzo ciekawym 
architektonicznie  kościele,  z  dwoma 
asymetrycznymi,  widocznymi  z  daleka 
strzelistymi  wieżami  na  dalszą  drogę 
błogosławił krzyżem na czole proboszcz 
ks. Henryk Wysocki. 

Docelowym kierunkiem marszu, 
był Włocławek. Zatem, idący przemiesz-
czali się w kierunku Wisły, przechodząc 
przy  kościele  w  Szpetalu  Górnym,  do 
mostu kratownicowego  im. Edwar-
da  Śmigłego-Rydza.  Na  przedmościu  
z daleka patrzyli na pomnik – obelisk po-
święcony obrońcom Włocławka z 1920 
roku.  Przechodząc  przez  most  podzi-
wiali pałac biskupów włocławskich, któ-
rego  fronton  skierowany  jest  do Wisły. 
Z jego prawej strony znajduje się ujście 
rzeki Zgłowiączki, na skarpie której, po-
sadowiono katedrę włocławską. Świąty-

nia klasycznie orientowana na wschód, 
dominuje  nad  resztą miasta. Widok  jej 
posągowych wież towarzyszył pątnikom 
przez ostatni kilometr marszu. 

Bazylika katedralna Wniebo-
wzięcia  NMP  we  Włocławku,  to  miej-
sce  szczególne  dla  pielgrzymów  idą-
cych  do  Gniezna.  Niesiona  intencja 
–  beatyfikacji  Sługi  Bożego  Stefana 
Kardynała  Wyszyńskiego,  miała  na-
brać jeszcze większej mocy, gdyż tutaj,  
w  kaplicy  Najświętszej  Marii  Panny,  
3 sierpnia 1924 roku, w dniu swoich 23. 
urodzin Prymas Tysiąclecia  został włą-
czony do grona prezbiterów. W bazylice 
katedralnej ks. Wyszyński pełnił również 
funkcję  wikariusza.  Społeczność  para-
fialna pamięta o swoim wielkim kapłanie 
i  tak,  jak pątnicy z Mazowsza pielgrzy-
mując,  tak miejscowi każdego 28. dnia 
miesiąca, w czasie comiesięcznych Eu-
charystii, wznoszą modły w  intencji be-
atyfikacji Prymasa.

Tego  wieczora,  po  całym  dniu 
marszu, pielgrzymi zostali ciepło przyję-
ci przez proboszcza bazyliki katedralnej 
ks. prał. Radosława Nowackiego,  który 
zziębniętych  podjął  gorącą  kawą  oraz 
obdarował  publikacją  o  bazylice.  Dzię-
ki  czemu  ogrzani  pielgrzymi  mieli  siłę 
dojść  na  zaplanowany  nocleg.  Ksiądz 
prałat  następnego  dnia  wcześnie  rano  
– w 4. niedzielę Wielkiego Postu spra-
wował  mszę  św.  w  intencji  niesionej 
przez mazowieckich peregrinos. Po Eu-
charystii  pielgrzymi  wyruszyli  w  dalszą 
wędrówkę, w kierunku kolejnej świątyni 
pod wezwaniem św. Jakuba w Siniarze-
wie. Początek dnia wiódł przez podwło-
cławskie sosnowe bory, skrywające ma-
lowniczy Wieniec Zdrój, w którym chętni 
pili słynną leczniczą miejscową solankę 
(z  lekkim  posmakiem  siarkowodoru…). 
Przekroczywszy linię autostrady A1 pąt-
nicy  weszli  do  Wieńca,  w  którym,  po-
dobnie  jak  we Włocławku,  na miejsco-
wej  plebanii  zostali  ugoszczeni  przez  
proboszcza kawą i herbatą.
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Droga z Wieńca do Siniarzewa 
łączy geograficzne krainy. To  tu  zaczy-
nają  się  geograficznie  Kujawy,  czego 
symbolicznym przejawem było przejście 
przez  wieś  Kujawka.  Leży  ona  gdzieś 
pośrodku, na długiej, ponad dziesięcio-
kilometrowej, prostej drodze nad doliną 
Bachorzy, którą przemierzali pielgrzymi. 
Pośród rozrzuconych gospodarstw dane 
im  było  obserwować  pełnię  bogactwa 
najstarszych  ziem  piastowskich,  jaką 
była żyzna ziemia uprawna. Kiedy Słoń-
ce  powoli  chyliło  się  ku  zachodowi,  na 
widnokręgu pojawiła się ceglana wieża 
zakończona  spiczaście.  Była  to  wieża 
kościoła  parafialnego  pw.  św.  Jakuba 
Apostoła w Siniarzewie, przy którym wie-
czorem 22 marca 2015 roku pielgrzymi 
zakończyli IV etap pielgrzymki.

W sobotę i niedzielę 11-12 kwiet-
nia 2015 roku pątnicy kroczyli dalej. Ce-
lem pierwszego dnia V etapu pielgrzym-
ki,  w  pierwszą  sobotę  po  Wielkanocy, 
była Kruszwica, legendarna stolica króla 
Popiela, leżąca na Pojezierzu Gnieźnień-
skim nad Jeziorem Gopło. Spod kościo-
ła św. Jakuba w Siniarzewie po porannej 
Mszy św., wyruszono na południe przez 
pradolinę dawnej Bachorzy. Droga pro-
wadziła wśród pól,  tak aby po minięciu 
Kanału Bachorza skręcić na zachód do 
Czołpina i Krzywosądza. W tym ostatnim 
pielgrzymi minęli drewniany kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP. Na tutejszym przy-
kościelnym cmentarzu znajduje się grób 
Heleny z Góreckich Modlińskiej, wnucz-
ki Adama Mickiewicza.  Pod  Krzywosą-
dzem 19 lutego 1863 roku miała miejsce 
bitwa Powstania Styczniowego, w której 
zginął  brat  Marii  Konopnickiej.  Dawny 
trakt  między  Krzywosądzem  a  miej-
scowością Dobre  to  rejon walk oddzia-
łów  Ludwika Mierosławskiego,  jednego  
z  przywódców powstania. Dobre w XX 
wieku uzyskało charakter przemysłowy, 
dzięki działającej cukrowni. Jej ceglany 
komin w kompleksie budynków stanowi 
świetny punkt orientacyjny i przypomina, 
że jeszcze niedawno Polska była poten-
tatem w produkcji cukru.

Dalej  pielgrzymka  podążała  na 
zachód  do  Bronisławia,  miejscowości  

z  kościołem  pw.  św.  Bartłomieja  Apo-
stoła, wymienianym w dokumentach już  
w XII wieku. Obecna murowana świąty-
nia została wzniesiona w XIX wieku na 
miejscu spalonego drewnianego kościo-
ła. Proboszczem w Bronisławiu w latach 
1938-1955 (z przerwą wojenną na pobyt 
w  obozie  koncentracyjnym w Dachau), 
był  ks.  Stefan  Kołodziejski.  Był  on  bli-
skim  kolegą  z  seminarium  kardynała 
Wyszyńskiego. To dzięki  niemu parafię 
w  Bronisławiu  odwiedzał  kilkakrotnie 
Sługa Boży, co potwierdza umieszczona 
na ścianie kościoła tablica. 

Za miejscowością Bronisław 
pątnicy przekroczyli historyczną granicę 
zaborów:  rosyjskiego  i  pruskiego. Tego 
dnia,  dalszą  drogę  pokonywali  po  dnie 
osuszonego  długoszowego Mare Polo-
norum  (dziś Gopło  –  przyp.  red.),  idąc 
„śródpolniem”  lśniących,  urodzajnych 
czarnoziemów.  Pierwszą  parafią  archi-
diecezji  gnieźnieńskiej,  do  której  wkro-
czyli pielgrzymi, była parafia pw. Ścięcia 
św.  Jana  Chrzciciela  w  miejscowości 
Piaski.  Dalej,  obserwując  tereny  rolni-
cze, wzbogacone  jeziorami  rynnowymi, 
ułożonymi najczęściej w linii północ-po-
łudnie i połączonymi naturalnie rzekami 
lub kanałami, zbliżali  się do Kruszwicy. 
Po przejściu mostu nad wodami Jezio-
ra  Gopło,  będącego  pozostałością  po 
Mare  Polonorum,  pątnicy  zauważyli 
słynną Mysią Wieżę. W czasach  rzym-
skich, przez ten piastowski gród prowa-
dził  szlak  bursztynowy.  W  okresie  od  
X do XII wieku Kruszwica była ważnym 
grodem  władców  piastowskich.  Miasto 
było  siedzibą  biskupstwa  kujawskiego, 
które  później  zostało  przeniesione  do 
Włocławka. 

W  Kruszwicy  pielgrzymi  odpo-
czywali  przed  kolejnym  dniem marszu. 
Ukojeniem  dla  strudzonych  ciał,  były 
docierające  do  ich  uszu  ptasie  odgło-
sy. Ostoja nadgoplańska  jest miejscem 
ochronnym  dla  bielików,  bąków,  bącz-
ków,  podróżniczków,  perkozów,  pła-
skonosów,  krakw,  gęgaw,  brzęczek, 
wąsatek,  świstun, mew, żurawi. W gło-
wach brzmią te wymyślne nazwy, tak jak  
o  świcie w  niedzielę, wędrowców  
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zbudziła  ptasia  kakofonia  dobiegająca 
znad jeziora.

Niedzielę Miłosierdzia pątni-
cy  rozpoczęli  mszą  św.  odprawianą  
w kruszwickiej kolegiacie. Wczesnopia-
stowska,  romańska  świątynia  pw.  św. 
ap.  Piotra  i  Pawła,  to  budowla  bazyli-
kowa wzniesiona z granitu i piaskowca, 
będąca przykładem  jednego z najlepiej 
zachowanych  kościołów  romańskich  
w  Polsce.  W  tę  niedzielę,  kruszwiccy 
wierni modlili się wraz z pątnikami, o dar 
beatyfikacji  kard.  Stefana  Wyszyńskie-
go. Po Eucharystii, pielgrzymi wyruszyli 
dalej w kierunku Gniezna.

Z  Kruszwicy  droga  prowadziła 
duktami  przez  urodzajne  pola  do miej-
scowości Polanowice i dalej przez Książ 
i Starczewo, do Strzelna. W tym miejscu 
wędrowców powitał   uniesioną do góry 
ręką  sam  św.  Wojciech,  ustawiony  na 
wysokim cokole przy kompleksie klasz-
tornym.

Na  zespół  budynków  klasztor-
nych  norbertanek  składa  się  bazylika 
strzeleńska św. Trójcy, romańska rotun-
da św. Prokopa i tzw. wikarówka wznie-
siona z wykorzystaniem murów dawne-
go klasztoru, łączącego niegdyś te dwa 
kościoły.  Rotunda  jest  typem  świątyni, 
nawiązującej  do  tradycji  architektury 
wielkomorawskiej,  który  utrzymywał 
się do końca XII wieku na naszych zie-
miach. Natomiast bazylika swoją archi-
tekturą  nawiązuje  do  romańskich  wzo-

rów przejmowanych z zachodu Europy. 
Wyeksponowane  wewnątrz  elementy 
romańskie, zaskakują przybysza swoim 
oryginalnym  programem  rzeźbiarskim, 
widocznym  szczególnie  w  zdobnictwie 
słynnych kolumn. Styl  romański zacho-
wała w pełni  tylko  kaplica  św. Barbary, 
której  sklepienie  podparto  jednym  fila-
rem. W  niej,  przepełnieni  duchowością 
miejsca  pielgrzymi,  odmówili  wspólnie 
koronkę. Ten modlitewny akcent zakoń-
czył V etap pielgrzymowania z Warsza-
wy do Gniezna.

W piątkowe popołudnie, sobotę 
i niedzielę, 22-24 maja 2015  roku, pąt-
nicy  pokonywali  ostatnie  odcinki  drogi. 
Z romańskich świątyń strzeleńskich, od 
kamieni św. Wojciecha, w piątkowe po-
południe część pątników skierowała się 
na Mogilno przez Kwieciszewo, miejsco-
wość  wzmiankowaną  w  dokumentach 
w  XII  wieku,  jako  dużą  miejscowość 
targową.  Druga  zaś  grupa  podążała  
w  kierunku  Jeziora  Bronisławskiego, 
nad Notecią, by przez Czarnotul dotrzeć 
do Mogilna. Za Czarnotulem pielgrzymi 
przeszli  przez  teren  dawnego  majątku 
opactwa mogileńskiego Szczeglin, zna-
nego  już w XII w. W prawie  900-letnią 
historię  tej  miejscowości  wpisuje  się 
także  dramatyczny  epizod  z  począt-
ku  II  wojny  światowej,  związanany  ze 
zorganizowaniem  tu  przez  Niemców  
w  latach 1939-1945 obozu karno-izola-
cyjnego dla żołnierzy WP, Żydów, księży 

Pątnicy w drodze do Gniezna



- 34 -

Z pielgrzymiego szlaku

i  rodzin  polskich.  Pielgrzymi  zatrzymali 
się przy krzyżu poświęconym błogosła-
wionym, którzy przeszli przez ten obóz. 
Należeli oni do 108 polskich męczenni-
ków  zamordowanych  podczas  II  wojny 
światowej z nienawiści do wiary i beaty-
fikowanych przez Jana Pawła II w cza-
sie pielgrzymki do Polski w Warszawie  
13 czerwca 1999 roku.
  Mogilno  znane  jest  ze  swego 
opactwa  benedyktyńskiego,  wzniesio-
nego  na  cyplu  nad  Jeziorem  Mogileń-
skim, którego fundatorem był król Bole-
sław Śmiały w 1065 roku. Pokutującego 
króla  w  stroju  pielgrzyma  jakubowego 
znajdziemy  na malowidle  pod  chórem, 
we  wnętrzu  pobenektyńskiego  kośció-
ła  romańskiego z XII wieku, który wraz  
z zespołem budynków klasztornych, po 
kolejnych  przebudowach  zmieniał  swe 
oblicze, najpierw w gotyckie, potem ba-
rokowe.  Pod  prezbiterium  pierwotnego 
kościoła zachowały się oryginalne kryp-
ty  romańskie  pochodzące  z  XI  wieku. 
Nieopodal klasztoru, również nad jezio-
rem, zbudowano kościół pw. św. Jakuba. 
Jego  fundatorzy,  jeszcze w  roku  1145, 
przekazali  świątynię  wraz  z  uposaże-
niem  pobliskiemu  klasztorowi.  Obecna 
budowla została wzniesiona na począt-
ku XVI wieku i była później wielokrotnie 
odnawiana.
  W  mogileńskim  pobenedyktyń-
skim klasztorze,  którego gospodarzami 
od stycznia 2014 roku są Bracia Mniejsi 
Kapucyni, pielgrzymi spędzili noc, przed 
kolejnym  dniem  wędrówki.  Sobotnim 
rankiem w kościele św. Jakuba, sprawo-
wana była Eucharystia, po której pątnicy 
wyruszyli po zachodniej stronie Jeziora 
Mogileńskiego kierując się na południo-
wy  zachód.  Trasa  w  tym  dniu  wiodła 
Wielkopolską Drogą św. Jakuba. Osza-
łamiający zapach kwitnących rzepaków 
dodawał pielgrzymującym energii, gdyż 
dotarcie do Trzemeszna oznaczało tego 
dnia tylko połowę założonej trasy.

Trzemeszno to kolejna miejsco-
wość, zagłębiona w polski chrystianizm 
bogactwem zabytków sztuki romańskiej. 
Obecna świątynia w Trzemesznie, pier-
wotnie  pw.  św. Wojciecha,  była  od  XII 

wieku  siedzibą  kanoników  regularnych 
laterańskich  zwanych  augustianami.  
W dzisiejszej bazylice pw. Wniebowzię-
cia NMP i św. Michała Archanioła, prze-
budowywanej do końca XVIII wieku za-
chowały się jeszcze znaczne fragmenty 
murów romańskich, skryte w zachodniej 
części jego barokowej bryły.

W  Trzemesznie  urodził  się 
słynny  warszawski  szewc  Jan  Kiliński, 
pułkownik  insurekcji  kościuszkowskiej  
w  1794  roku,  co  upamiętniono  pomni-
kiem  znacznego  rozmiaru.  Na  podob-
nym monumencie warszawskim, szewc 
wznosi szablę wysoko ponad swoją gło-
wą. W Trzemesznie szabla jest jeszcze 
w pochwie. 

Z Trzemeszna pątnicy podążali 
w  kierunku  Niechanowa,  gdzie  patro-
nem miejscowej parafii,  jest św. Jakub. 
Utrudzeni  dotarli  do  świątyni  w  porze 
nabożeństwa  majowego.  Kościół  tutej-
szy  wielokrotnie  nawiedzał  sługa  Boży 
kard.  Wyszyński,  który  z  miejscowym 
proboszczem,  późniejszym  biskupem 
pomocniczym  gnieźnieńskim,  Janem 
Michalskim,  wielokrotnie  dyskutował 
nad życiem chrześcijan polskich, egzy-
stujących pod komunistyczną okupacją. 
Tu  też  pielgrzymi  zakończyli  sobotnią, 
długą – 36 kilometrową wędrówkę. Na-
stępnego dnia o poranku, od progu  ja-
kubowej  świątyni  rozpoczęli  finałowe 
przejście.

Odcinek  od  Niechanowa  do 
Gniezna  stanowił  zwieńczenie  dro-
gi  rozpoczętej  wiele  miesięcy  temu.  
W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 
24  maja  2015  roku,  cztery  dni  przed 
34. rocznicą śmierci sł. Bożego Stefana 
kard.  Wyszyńskiego  pielgrzymi  dotarli 
do Gniezna – miejsca, gdzie zaczęła się 
chrześcijańska historia państwa polskie-
go.

Pątnicy  w  czasie  mszy  świętej 
celebrowanej pod przewodnictwem pro-
boszcza katedry  ks. prał. Jana Kaspro-
wicza, modlili  się  przy  grobie  świętego 
Wojciecha o beatyfikację kardynała Wy-
szyńskiego, by katolicka tradycja mogła 
kształtować świadomość współczesnych 
Polaków.
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kilku wieków noszą tytuł prymasów Pol-
ski  i  w  okresach  bezkrólewia  uosabiali 
władzę  królewską.  Obecnie  ponownie 
rezydują  w  miejscu  złożenia  relikwii 
św. Wojciecha, przy swojej katedrze na 
Wzgórzu Lecha. 

W  prezbiterium  bazyliki  gnieź-
nieńskiej  wzniesiono  barokowy  grobo-
wiec,  gdzie  umieszczono  w  roku  1662  
w srebrnej  trumnie relikwie św. Wojcie-
cha.  Wcześniejszy  gotycki  grobowiec 
św.  Patrona  Polski  został  zniszczony 
przez  Szwedów w  roku  1656. W  kate-
drze  zachowały  się  słynne  romańskie 
drzwi  brązowe,  ozdobione  scenami  
z żywota św. Wojciecha, a ufundowane 
jeszcze  w  XII  wieku  przez  Bolesława 
Krzywoustego dla wcześniejszej świąty-
ni. Spotykane na pielgrzymim szlaku, ar-
tystycznie wykonane drzwi do kościołów 
Warszawy, Płocka czy Włocławka, poka-
zują, że Drzwi Gnieźnieńskie od stuleci 
są inspiracją dla twórców i ich mecena-
sów. Przed  katedrą  ponownie,  od  roku 
1985, stoi na pomniku pierwszy korono-
wany  władca  Polski  Bolesław  Chrobry. 
Należy dodać, że pierwotny pomnik kró-
la z 1925 roku, został zniszczony przez 
Niemców już w 1939 roku.  

Pątnicy  z  Warszawy  po  przej-
ściu  około  350  km  dotarli  w  sześciu 
etapach, w miesiącu maju, do celu swo-
jej  pielgrzymki,  czyli  prymasowskiego 
Gniezna. W ostatnim etapie wędrowało 
21 osób. Dla idących do Gniezna głów-
nym  motywem  trudu  pielgrzymowania, 
była prośba o beatyfikację Stefana kar-
dynała  Wyszyńskiego.  Jednak  każdy  
z idących w swoim sercu posiadał indy-
widualne  intencje,  które  stanowiły  ka-
talizator,  do:  rannego  wstawania  zimą, 
trudnych  podróży  na  start  etapu  i  do 
domu,  a  przede wszystkim wymagania 
od  siebie.  Wszystkie  te  przymioty  sta-
nowią  clou  egzystencji,  o  czym  wielu 
współczesnych często zapomina.

Kroczący z Warszawy do Gnie-
zna pielgrzymi, są wdzięczni JE Bisku-
powi Polowemu WP Józefowi Guzdkowi, 
iż zechciał objąć swym patronatem bła-
galną wędrówkę oraz udzielił wszystkim 
pasterskiego błogosławieństwa. Dzięku-
ją również księdzu prałatowi Zbigniewo-
wi  Kępie,  który  był  opoką  i  wsparciem  
w wielu sytuacjach.

Organizacją  pielgrzymki  zajęła 
się Grupa Inicjatywna Konfraterni Świę-
tego  Apostoła  Jakuba  Starszego  przy 
Katedrze  Polowej  Wojska  Polskiego. 
Trud logistycznego przygotowania, wzię-
ła na swoje barki pątniczka Regina Ma-
dej-Janiszek, która przez cały czas piel-
grzymki  czuwała nad zabezpieczeniem 
jej  przebiegu.  Dzięki  jej  wsparciu  piel-
grzymi mieli prostszą drogę do celu. Na 
wszystkich zaś, którzy dotarli do relikwii 
św. Wojciecha, czekało okolicznościowe 
testimonium wykonane przez  ppłk. Ry-
szarda Bożka, który ponadto wyposażył 
wcześniej  pątników  w  okolicznościowy 
paszport pielgrzyma (credenciale). 

W ciągu kilku miesięcy pielgrzy-
mowania, na drodze do Gniezna, pątni-
cy spotkali wielu nieznanych wcześniej 
ludzi dobrej woli, którzy bardzo często, 
chociażby miłym spojrzeniem i słowem, 
ich wspierali. Świadczy to o  tym,  iż ka-
tolicki  i pielgrzymi duch w narodzie jest 
żywy. Odkryć go może tylko ten, kto wy-
ruszy na pielgrzymi szlak. Kto znajdzie 
w sobie  intencję  i  cel. Grupa  Inicjatyw-
na  Konfraterni  Świętego  Apostoła  Ja-
kuba Starszego przy Katedrze Polowej 
Wojska  Polskiego,  stara  się  pomocnie 
wskazywać kierunki. Już dziś proponu-
ję wszystkim chętnym pielgrzymowanie 
piesze, weekendowe od jesieni 2015 do 
wiosny  2016  z Warszawy  do  Krakowa 
przez Święty Krzyż: Drogą Miłosierdzia, 
w Roku Miłosierdzia, do Serca Miłosier-
dzia.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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„Panie,  nie  dowierzaj  Filipowi!”,  czyli  
o pokusach

Pokusą,  jakiej  doświadczała 
epoka Renesansu, ale i nie mniej do-
świadczają  nasze  czasy,  to  pokusa 
„naturalizowania”  łaski,  aby  sprowa-
dzać  wszystko  do  tego,  co  ludzkie. 
Nie trzeba wcale negować  Boga, wy-
starczy wszystko opierać na człowie-
ku. Dowodem tego jest pewna współ-
czesna  „anty-modlitwa”:  Tak, Boże, 
zgrzeszyłam... Zgrzeszyłam świado-
mie. Chciałam tego. Smakował mi ten 
grzech. I jadłam do syta. Delektowa-
łam się każdym kęsem tego grzechu, 
każdy z nich był rozkoszny. Nie, Boże, 
nie chcę przebaczenia... Bo wiem, że 
jeśli ktoś poczęstuje mnie jeszcze raz, 
nie odmówię. Chętnie skosztuję po-
nownie...  Te  słowa  pokazują  dramat 
duszy,  która  utraciła  poczucie  śmier-
telnej mocy grzechu. 

Filip Neri  „prorok  radości”,  na 
tę  destruktywną  pokusę  odpowiada 
stanowiskiem  chrześcijańskim,  przy-
pominając,  że  prawdziwym  szczę-
ściem człowieka  jest być świadomym 
dziecęctwa  Bożego,  znajdować  się  
w objęciach Ojca, trwać przy Chrystu-
sie, który to co ludzkie doprowadza do 
doskonałości.

Dlaczego  więc  zło  jest  takie 
atrakcyjne?  Przypomnijmy  sobie  naj-
pierw  z  katechizmu,  jakie  są  rodzaje 
grzechu:
Grzech śmiertelny•	  – niszczy miłość 
w sercu człowieka wskutek poważ-
nego  wykroczenia  przeciw  prawu 
Bożemu;  podsuwając  człowiekowi 
dobra niższe, odwraca go od Boga, 
który  jest  jego  celem  ostatecznym  
i szczęściem; 
Grzech powszedni – pozwala trwać •	
miłości, chociaż ją obraża i rani;

Aby grzech był śmiertelny, są koniecz-
ne jednocześnie trzy warunki: 
musi  dotyczyć  poważnej  materii 1. 
(przykazania);
musi  zostać  popełniony  z  pełną 2. 
świadomością (wiedza);
i za całkowitą naszą zgodą (w wol-3. 
ności).

Widzimy więc, że grzechu nie można 
popełnić  przez  przypadek,  mimocho-
dem.  Ale  też  i  wiemy,  że  zakazany 
owoc  smakuje  lepiej.  Jak  w  dowci-
pie:   – Szkoda, że nie jest grzechem 
pić wodę – powiedziała kobieta. – Tak, 
świetnie by smakowała – odpowiedział 
mężczyzna.

Dlaczego  grzech  wydaje  się 
tak  atrakcyjny?  Ponieważ  opiera  się 
na  pozorach!  Później  pozostawia  tyl-
ko rozczarowanie. Problemem jest to, 
że grzech ogłupia człowieka. Jest  jak 
wirus, który atakuje rozum. Czy mogą 
być atrakcyjne grzechy,  takie  jak: py-
cha,  chciwość,  zazdrość,  gniew,  nie-
czystość,  łakomstwo  i  lenistwo?  Kto 
chciałby się pochwalić taką osobowo-
ścią. Normalnie wstyd. I to jest właści-
wa postawa. Grzechu należy się wsty-
dzić, ale nie ukrywać przed Bogiem.

Grzech jest czynem osobistym, 
ale nie możemy zapomnieć też o tzw. 
grzechach  cudzych.  Co  to  znaczy? 
Ano  to,  że  ponosimy  odpowiedzial-
ność za grzechy popełniane przez in-
nych, gdy w nich współdziałamy:
  – uczestnicząc w nich bezpo-
średnio i dobrowolnie; 
  – nakazując je, zalecając, po-
chwalając lub aprobując;
  – nie przeszkadzając im, mimo 
że jesteśmy do tego zobowiązani;
  – chroniąc  tych, którzy popeł-
niają zło.

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 .  3
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W  czasach,  kiedy  nie  każde-
mu  sumienie  starcza  do  pierwsze-
go,  św.  Filip  pokazuje  nam  jak  sobie 
poradzić  ze  złem,  nie  poddając  się 
przygnębieniu.  Znów  widzimy  ten 
jego  naturalny  realizm,  gdy  uparcie 
przypomina się Bogu: Panie mój, nie 
oczekuj ode mnie niczego innego, jak 
tylko zła.  Umieć  pokornie  przyznać 
się do  tego  jaki  jestem –  to pierwszy 
etap  duchowej  przemiany.  Ks.  Józef 
Tichner napisał kiedyś, że bycie sobą 
nie może być zbudowane tylko na ak-
tach bohaterstwa. Jestem sobą także  
w moim grzechu, w mojej skończono-
ści, w mojej winie! I to jest niezwykłe! 
Żyjemy w  świecie  takim  jaki  jest,  ale 
mamy być w nim światłem i solą. Pan 
Jezus modlił się za nas, nie o to byśmy 
uciekali od świata, ale pokonywali zło: 
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, 
ale byś ich ustrzegł od złego (J17,15).

Przygoda  radosnej  duchowo-
ści  jaką proponuje nam św. Filip,  nie 
jest  przeznaczona  do  realizowania 
„poza  światem”,  ale  właśnie  w  nim. 
Gdy  pewnego  dnia  Filipa  zapytała 
pani ambasadorowa Hiszpanii, od jak 
dawna  opuścił  świat,  odpowiedział, 
że nie przypomina sobie by go kiedyś 
opuścił. Filip nie bał się świata, w któ-
rym żył, bo bał się Boga, czyli kochał 
Go całym sercem.

Jak się spowiadać? 
Filip  Neri  –  Apostoł  Rzymu  

i  Prorok  Radości  miał  prosty  sposób 
prowadzenia  ludzi  do  Chrystusa.  Je-
den z pierwszych biografów świętego 
napisał  o  nim,  iż  po  święceniach  ka-
płańskich objął funkcję słuchania spo-
wiedzi.  Dla  kapłaństwa  Filipa  było  to 
charakterystyczne  do  końca  jego  ży-
cia. Do konfesjonału schodził z miesz-
kania wczesnym  rankiem  i  czekał  na 
penitentów. Zawsze był do dyspozycji. 
To sprawiło, iż miał coraz więcej ludzi 
do  spowiedzi.  Gdy  niektórzy  martwi-
li  się  jego  niestrudzonym  trwaniem  

w  konfesjonale,  on  odpowiadał:  słu-
chanie spowiedzi jest dla mnie odpo-
czynkiem.

Aby  zrozumieć  szczególność 
tego  apostolatu,  trzeba  przypomnieć, 
iż w odrodzeniu, wraz z humanizmem, 
propagowano  coraz  bardziej  pogań-
stwo.  Życie  sakramentalne  było  za-
niedbane. Człowiek renesansu uświa-
damiał  sobie  własną  indywidualność. 
To odczytał  i wykorzystał Filip – indy-
widualne spotkanie w spowiedzi, jako 
nawrócenie  jednostki.  Traktowanie 
każdego na  jego własny sposób było 
metodą  świętego,  który  mawiał:  nie 
wszystko, co samo w sobie jest lep-
sze, jest dla każdego lepsze.

Filip  do  tego  apostolatu  miał 
specjalne charyzmaty, zdolność czyta-
nia w duszy, nie znużoną i cierpliwą do-
broć, nie surowość, lecz miłosierdzie, 
bo okazywanie miłosierdzia tym, któ-
rzy zgrzeszyli, jest najlepszym sposo-
bem na to, by samemu nie upaść. Dla 
niego  spowiedź  była  przede  wszyst-
kim spotkaniem z miłością Chrystusa. 
Uparcie  wpatrywał  się  w  grzesznika, 
by nakłonić go do spowiedzi, gdyż jest 
to  pierwszy  krok  do  poprawy  życia. 
Podczas  gdy  dla  siebie  był  surowy, 
to dla innych miał tylko miłość, pocie-
chę i zrozumienie. Nie ukazywał drogi 
duchowej  jako  jednorazowego  całko-
witego  opowiedzenia  się  za Chrystu-
sem,  lecz stopniowego postępowania 
naprzód,  natychmiastowego powrotu, 
gdy  się  zbłądziło,  ciągłego  zawierza-
nia Bogu wyrażonego słowami: Panie, 
nie ufaj mi, bo na pewno upadnę, jeśli 
Ty mi nie pomożesz.

Filip  uważał,  że  systema-
tyczną  spowiedź  najlepiej  połączyć 
ze  stałym  spowiednikiem  i  kierow-
nictwem  duchowym.  Dziś  mówimy: 
towarzyszeniem  duchowym.  Swoim 
uczniom zalecał, aby przed wyborem 
spowiednika  dobrze  się  zastanowić. 
Do  wszystkich  decyzji  wskazywał 
drogę,  którą  już  znamy:  czas,  rada  
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i modlitwa. Wybrany spowiednik powi-
nien być roztropny, doświadczony, cier-
pliwy, zawsze gotowy przyjąć peniten-
ta i taki, przed którym można szczerze 
i  otwarcie ujawnić  stan  swojej  duszy. 
Zalecał, aby przy wyborze spowiedni-
ka kierować się tym, iż chce się zostać 
„naprawdę świętym człowiekiem”. Gdy 
penitent  wybierze  kapłana,  z  reguły 
nie powinien go zmieniać. Należy po-
zostać przy nim i być mu posłusznym, 
otwarcie i szczerze przedstawiać grze-
chy i drogę prowadzącą do nich oraz 
obdarzyć go głębokim zaufaniem. Filip 
nalegał, aby nie zaniedbywać ustalo-
nych  dni  na  spowiedź.  Nawet wtedy, 
gdyby  były  pilne  zajęcia,  to  najpierw 
pójść do spowiedzi, a potem wykonać 
zamierzone zadania.

Unikanie spowiedzi, nieufność 
do  spowiednika  oraz  zatajanie  grze-
chów  uważał  za  podstępy  szatana. 
Mówił: kto zataja na spowiedzi ciężkie 
grzechy, jest całkowicie w rękach dia-
bła,  natomiast  szatan jest pokonany 
przez jasne, szczere i proste wyzna-
nie grzechów i pokus na spowiedzi.  
W jej czasie należy najpierw oskarżać się  
z grzechów ciężkich i tych, których się 
wstydzimy, bo to jest bardzo owocne. 
Powtarzał często by nigdy nie ukrywać 
czegoś z ludzkiej bojaźni, choćby było 
błahe.  Podczas  spowiedzi  nie  ufać 
sobie, lecz przyjmować rady spowied-
nika,  a  szczególnie  przy  skrupułach 
kierować się zawsze  i we wszystkich 
sprawach  osądem  swojego  spowied-
nika.
    Filip  wskazywał  na  korzyści 
poddania  się  kierownictwu  ojca  du-
chownego,  którymi  są:  nauka  mo-
dlitwy,  poprawne  badanie  sumienia, 
pozbycie  się  złych  przyzwyczajeń, 
rozeznawanie  natchnień,  osiąganie 
pokory, radości, wolności, miłosierdzia 
i wytrwałości w  dobrym. Częsta  spo-
wiedź  przy  stałym  spowiedniku  jest 
wielkim dobrem dla duszy, albowiem 
przez nią dusza się oczyszcza, uświę-

ca i umacnia.  Ojciec  Filip  był  zdolny 
budzić w  osobach  uczucie  raczej  ra-
dowania się z siebie niż smucenia się 
z  czegoś,  co  w  nich  zasługiwało  na 
odrzucenie.  Twarda  prawda  o  grze-
chu  siedzi  często  głęboko  w  sercu. 
Filip  to  widział  wyraźniej  niż  ludzie, 
których  to  dotyczyło.  Ale  przez  jego 
serdeczny  uścisk,  z  sercem  przepeł-
nionym  Duchem  Świętym,  który  jest 
Duchem  Prawdy,  przynosił  ukojenie  
i pragnienie pojednania. Dlatego Filip 
mówił prawdę uderzając we właściwy 
punkt,  ale  tak,  aby  nie  ranić.  Jeden  
z  jego  uczniów  wspomina: Doświad-
czałem bardzo wiele razy, osobiście, 
kiedy byłem udręczony lub kuszony, 
idąc do błogosławionego Filipa, ujmo-
wał mi głowę i mocno przyciskał do 
swojej piersi, i trzymał mnie tak przez 
chwilę, a ja czułem bicie jego serca, 
i wszystko drżało: po tym pozostawiał 
mnie całkiem pocieszonym; słysza-
łem, że czynił to samo z wielu innymi.

Święty Filip był spowiednikiem 
wszystkich stanów w Rzymie: prostych 
ludzi, kupców, artystów, duchownych, 
a nawet spowiednikiem i doradcą Pa-
pieży. Gdy dzisiaj wielu  ludzi  absolu-
tyzuje swoje sumienie  i uważa się za 
samowystarczalnych  może  warto  na 
nowo  odkryć  wartość  Sakramentu 
Pojednania, tak jak nam to ukazuje je-
den z najwybitniejszych spowiedników  
w historii Kościoła. Filip pokazuje nam 
wyraźnie:  Nie  czekaj  ze  spowiedzią, 
aż będziesz lepszy, bez spowiedzi nie 
będziesz lepszy.

Módlmy się
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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Trzeźwymi bądźcie

ZMOTYWOWAĆ DO ŻYCIA W TRZEŹWOŚCI

Trzeźwymi bądźcie
ks. Leszek Woźnica COr

Po  prawie  24  latach  pracy  
z  uzależnionymi  i  współuzależnionymi 
dzisiaj wiem bardziej, że najważniejsze 
jest,  aby przychodzącą do mnie osobę 
zmotywować  do  uczciwej  pracy  nad 
sobą. To motywowanie dzieje się przez 
rozmowę,  przez  tzw.  dialog  motywują-
cy. Ważny jest ten dialog, tym bardziej, 
że alkoholizm jest chorobą zaprzeczeń, 
tzn.  że  uzależniony  nieraz  całymi  lata-
mi zaprzecza  i mówi sobie oraz  innym, 
że  on  nie ma  problemu,  że  on  alkohol 
pije okazyjnie, że on tak naprawdę wie, 
co  robi,  gdy  zetknie  się  z  obojętnie  ja-
kimi  trunkami. Oczywiście,  taki  sposób 
rozumowania  jest  kłamstwem,  bowiem  
u  uzależnionego  nie  ma  kontroli  picia  
– on przestał kierować własnym życiem, 
i nawet jeśli długo nie pije alkoholu, gdy 
tylko weźmie go znów do ust, upija się 
na nowo. On nie  jest w stanie pokiero-
wać własnym życiem, ale alkohol ma go 
lub ją w swoim władaniu. 

Trudne  to  jest,  by  w  życiu  na-
szym przyznać się do jakiejkolwiek sła-
bości,  a  cóż  dopiero  przyznać  się  do 
śmiertelnej słabości, a taką jest alkoho-
lizm – jest to śmiertelna choroba, która, 
gdy w człowieku zamieszka towarzyszy 
mu do końca życia. Trzeba od razu do-
dać,  iż  stwierdzenie  „śmiertelna  choro-
ba”  wcale  nie  oznacza,  że  z  czynnym 
alkoholizmem mam żyć do końca moich 
dni. Przez 24  lata bycia z uzależniony-
mi poznałem tysiące kobiet i mężczyzn , 
którzy niszczyli siebie i innych czynnym 
upijaniem  się,  a  oni  dzisiaj  są  trzeźwi, 
żyją w abstynencji, żyją bardzo pięknie, 
często, jak nigdy dotąd. A wszystko za-
częło się od chwili uznania swojej bez-
silności wobec alkoholu, co najczęściej 
zdarza  się  poprzez  odpowiednią  roz-
mowę,  która  daje motyw do pracy nad 
sobą,  do  życia  w  całkowitej  abstynen-
cji.  Nawiasem,  trzeba  powiedzieć,  że 
wśród  trzeźwych alkoholików są  i  tacy, 
którzy zrozumieli swój problem bez roz-
mowy motywującej – jak uważam dzięki 

Bożej  łasce,  nastąpiło  w  nich  nadzwy-
czajne  przebudzenie,  które  kazało  nie 
tylko  porzucić  życie  z  alkoholem,  ale 
również wejść na drogę uczciwej pracy 
nad  sobą,  zwłaszcza  poprzez  kontakt 
z Grupą Anonimowych Alkoholików. Są 
więc  i  takie  osoby,  ale  większość  ży-
jących  w  trzeźwości  właśnie  poprzez 
rozmowę motywującą  rozpoczęło nowy 
szlak  życia,  na  którym  zawierzyli  oni 
temu,  co  zostało  im  zaproponowane, 
nade  wszystko  uznali  swoją  chorobę  
i konieczność podjęcia pracy nad sobą 
poprzez kontakt z Grupą AA.

Ci,  którzy  czynnie  nadużywają 
alkoholu,  którzy ciągle wmawiają sobie 
i  innym, że oni problemu nie mają, oni 
tak naprawdę potrzebują  rozmowy mo-
tywującej do podjęcia nowego życia. Ta-
kie  rozmowy  przeprowadzają  fachowo 
zajmujący  się  trzeźwością. Może  prze-
prowadzić ją każdy, kto ma choć trochę 
wiedzy na temat alkoholizmu i mechani-
zmów wychodzenia z niego. Osobiście, 
jako ksiądz jestem tą osobą, która tych 
rozmów  przeprowadza  bardzo  wiele. 
Ludzie z problemem alkoholowym  i  ich 
bliscy  mają  często  zaufanie  do  osoby 
duchownej,  i  dlatego  przychodzą  do 
mnie z odwagą. 

Chcę  więc  powiedz ieć ,  że  
w  moim  dialogu  motywującym,  czy  
w Twoim,  który możesz  przeprowadzić  
z  uzależnionym,  trzeba  ciągle  najpierw 
pamiętać, że ten, który z nami rozmawia 
ma swoją godność, i że on, chociaż sam  
siebie często nienawidzi  i niejednokrot-
nie przekreślony został przez innych, on 
nigdy nie był, nie jest, i nie będzie prze-
kreślony  przez Pana Boga. Bóg  kocha 
każdego człowieka, kocha nas pomimo 
wszystko,  i  zawsze ma dla nas najlep-
szy  plan,  w  cierpliwości  oczekując  na-
szego powrotu. W dialogu motywującym 
człowieka do pracy nad sobą, do życia 
w trzeźwości, czy do wychodzenia z in-
nego uzależnienia, trzeba też pamiętać, 
że człowiek jako osoba jest istotą wolną, 
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Teresa – lekarz

Duch Święty wieje, kęDy chce...
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  Ksiądz Michał,  którego  spotka-
łam będąc na mszy świętej w Gostyniu 
w  niedzielę  Zesłania  Ducha  Świętego, 
poprosił  mnie  o  napisanie  artykułu  do 
Róży Duchownej związanego z Duchem 
Świętym.
  Długo  zastanawiałam  się  nad 
tym - co wybiorę, co napiszę.
  W Boże Ciało, miejsce drugiego 
ołtarza,  ksiądz  proboszcz  naszej  para-
fii  wskazał  przed  naszym  domem;  po-
nieważ dowiedzieliśmy się o  tym dzień 
przed  Bożym  Ciałem,  pomagali  nam 
sąsiedzi,  których  znamy mówiąc  sobie 
„dzień dobry” od 1982 roku.

Boże  Ciało  było  w  czwartek;  myśmy  
w tym dniu wyjeżdżali na ślub chrześnia-
ka mojego męża – więc zaprosiliśmy są-
siadów na kolację następnego dnia.
  Kolację  przygotowałam  bardzo 
uroczystą;  atmosfera  była  przednia,  
a  ja, między  innymi,  opowiedziałam  im  
o  moim  niezwykłym  doświadczeniu  
z gabinetu lekarskiego.
  Duch Święty wieje,  kędy  chce, 
jak często mówi ksiądz Adam Adamski.
  Było  to  w  2011  roku.  Do  gabi-
netu wszedł człowiek – pacjent, którego 
znałam od wielu lat; którego wyleczyłam 
z ciężkiej choroby endokrynologicznej.

a wolność - to jest wybór. Rozmawiają-
cy  z  uzależnionym nie może  stosować 
słowa: musisz! Bóg nie chce, abyśmy do 
jakiegokolwiek  dobra  byli  przymuszeni. 
I  warto  w  tym momencie  przypomnieć 
sobie  ewangeliczną  rozmowę  Chrystu-
sa  z młodzieńcem,  który wzywając  go, 
aby poszedł  za Mistrzem nie mówi:  „ty 
musisz”, ale „  jeśli chcesz” (por. Mt 19, 
6-22). Młody człowiek rozmawiał z Jezu-
sem, z samą Mądrością  i Miłością  i nie 
poszedł  za Nim,  i  pozostał  smutny. Po 
ludzku  Jezus  winien  go  przymusić  do 
najpiękniejszej przecież drogi, ale Mistrz  
tego  nie  uczynił,  bowiem  On  zawsze 
szanuje  wolność  człowieka,  również 
tego, który jest uzależniony, który dostał 
się w trudne kajdany tak wiele zniszczeń 
niosące. 

Osobiście  doświadczyłem  kie-
dyś  wzruszającej  rozmowy,  w  której 
uzależnioną  zapytałem:  „co  było moty-
wem, że po tylu  latach wybrałaś się do 
spowiedzi?”.  Odpowiedziała  wówczas: 
„motywem było to, że ksiądz nigdy mnie 
nie zmuszał do  tego, ale zawsze życz-
liwie ze mną rozmawiał  i dobro mi pro-
ponował. W  tym klimacie dojrzałam do 
tej decyzji i dzisiaj jestem bardzo szczę-
śliwa”. Podkreślę to jeszcze raz, że nie 
można mówić w tzw. rozmowie motywu-

jącej: ty  musisz. Trzeba mówić: ty masz 
możliwość wyjścia z tej trudnej sytuacji, 
a drogą do  tego  jest między  innymi  te-
rapia, a nade wszystko Ruch AA, który 
milionom  na  świecie  przywrócił  naj-
piękniejsze  życie  mierzone  całkowitym 
zawierzeniem Panu Bogu  i współpracą  
z drugim człowiekiem. 

Pamiętajmy więc,  że w  rozmo-
wie  motywującej  człowieka  do  pracy 
nad sobą mamy szanować  jej czy  jego 
wolność  i zawsze pamiętajmy,  jak wiel-
ka jest godność człowieka! Pomimo, że 
spotkamy się z trudnymi sytuacjami sza-
nujmy człowieczeństwo  i  jako wierzący 
ogarniajmy  naszego  rozmówcę  mądrą 
dobrocią  wyrażoną między  innymi mo-
dlitwą  w  jego  intencji.  Błogosławiona 
Matka  Teresa  z  Kalkuty  uczy  nas,  że 
do nawracania człowieka jest Pan Bóg, 
a my jesteśmy po to, by służyć mu do-
brocią. Tym się  kierujmy,  gdy  zjawi  się 
na naszych drogach osoba czynnie uza-
leżniona – z mądrym szacunkiem zapro-
ponujmy jej nową, trzeźwą drogę, która 
naprawdę niesie szczęście i radość.  
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Spojrzałam  na  mojego  pacjenta  i  po-
czułam ogromny lęk, że on mi za chwilę 
umrze, a jest to późna godzina wieczor-
na  i  ja  tutaj  z nim zostanę do późnych 
godzin nocnych.
Zachowałam  się  profesjonalnie:  zba-
dałam  go  i  oczywiście  potwierdziłam 
wstępną diagnozę - ciężką chorobę ser-
ca.
Zapytałam go: czy pan wie, że ma pan 
chore serce?
Pacjent powiedział: tak; wczoraj wysze-
dłem z oddziału kardiologicznego i cze-
kam na przeszczep serca. Rozumiałam 
myślenie pacjenta – myślał,  że mu po-
mogę,  tak  jak wcześniej pomogłam mu 
wyjść  z  choroby  endokrynnej  i  wtedy, 
tak  naprawdę  chyba  po  raz  pierwszy  
w życiu w gabinecie  lekarskim, zapyta-
łam chorego, czy pan się modli?
Pacjent  spojrzał  na  mnie  i  powiedział:  
„a  pani doktor to jeszcze wierzy?”
Wtedy  odpowiedziałam:  tak  –  wierzę 
głęboko  i  poprosiłam,  żeby  zamknął 
oczy.  Wtedy  zadałam  mu  pytanie,  czy 
widział kiedyś owoc dębu. Odpowiedział 
mi:  tak  –  żołędź;  następnie  zapytałam, 
czy widział kiedyś wielkie drzewo dębu; 
wtedy odpowiedział: tak w Rogalinie.
Pytałam dalej, czy gdyby nigdy nie miał 
takiego doświadczenia i nikt mu nie po-
wiedział,  że  z  takiego małego  żołędzia 
wyrośnie  taki dąb  i  kontynuowałam, że 
przemienił  się  ten mały  żołędź w drze-
wo i do przemiany potrzebna była tylko 
woda, gleba, słońce i to, żeby go nikt nie 
zniszczył np. ptaki nie wydziobały.
Mówiłam  dalej,  że  to  cud  życia;  jeden  

z przykładów cudów życia.
My przywykliśmy do tego, że rosną lasy, 
rosną zboża z ziaren. I gdy kontynuowa-
łam tę opowieść, zobaczyłam na policz-
kach mojego pacjenta łzy; mówiłam, że 
głęboko wierzę, że gdy będziemy mieli 
miłość  w  sobie,  to  z  nas  też  wyrośnie 
inna jakość, i że mamy jeden taki przy-
kład – Jezusa Chrystusa, który po zmar-
twychwstaniu  przechodził  przez  drzwi, 
św. Tomasz wkładał mu rękę w bok i tak 
dalej.  Mówiłam  pacjentowi,  że  ja  głę-
boko wierzę,  że my  do  takiej  głębokiej 
przemiany potrzebujemy tylko miłości.
Pacjent  płakał  i  mówił  :  „aleś  mi  pani 
zadała…”  i  kontynuował  „a  był  u mnie 
biskup,  czy  arcybiskup  (nie  pamiętał)  
i dał mi obrazek”, bo był to dzień chorego  
i ten duchowny odwiedził go w szpitalu; 
zapytałam:  a  co  jest  na  tym  obrazku? 
On odpowiedział „nie wiem, a kto by to 
wiedział?”  i  łzy mu się  lały  i  powtarzał: 
„aleś mi pani zadała...”.
Nie pamiętał o formie „pani doktor”, a ja 
po  jego  wyjściu  sama  się  popłakałam  
i musiałam odpocząć parę minut zanim 
przyjęłam następnego pacjenta.
  Mój  sąsiad  Jarek,  który  był  na 
kolacji  po  uroczystości  Bożego  Ciała 
powiedział:  pani  Tereso  –  bardzo  pani 
dziękuję; długo milczał; pozostali sąsie-
dzi również. Pomyślałam: a może to bę-
dzie  dobry  przykład  do  podzielenia  się  
z czytelnikami Róży Duchownej?
  Duch Święty wieje, kędy chce.

Duch Święty zstąpi na Ciebie  
i moc najwyższego osłoni Cię...
                Ewangelia Marka

Do refleksji
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Jest Ojciec imiennikiem św. Char-
bela. Czy to popularne imię w Liba-
nie?
– Imiona świętych są w ogóle popular-
ne w Libanie, co wynika z naszej kul-
tury. Imię maronickie powinno pocho-
dzić od jakiegoś silnego świętego, bo 
potrzebujemy tej  ich siły na co dzień. 
Nigdy  bowiem  nie  było  nam  łatwo 
zmagać się ze skalistą ziemią naszego 
górzystego kraju i z przeciwnościami, 
jakie niosła nam historia. Dlatego po-
pularnymi świętymi, od których bierze-
my imiona, są np. prorok Eliasz, który 
przedstawiany jest z mieczem czy św. 
Jerzy,  który  zabijał  smoki.  Natomiast 
imię Charbel, co znaczy Historia Boga, 
dopiero od niedawna zyskuje popular-
ność.  Jego  kult  tak  naprawdę  zaczął 
się  szybko  rozpowszechniać  dopie-
ro  po  beatyfikacji  w  1965  r.,  bowiem 
wcześniej czynione przez niego cuda 
nie  były  zaaprobowane  przez Stolicę 
Apostolską. Teraz jest, jeśli można tak 
powiedzieć, bardzo popularny.

W czym w takim razie tkwi siła św. 
Charbela, który przecież nie był wo-
jownikiem, tylko mnichem?
– Rzeczywiście, jego życie było życiem 
zwyczajnego  człowieka.  I  w  tej  zwy-
czajności  jest  nam  bliski.  Natomiast 
jego siła objawia się w  tym, że kiedy 
usłyszał  głos  Boga:  „Zostaw  wszyst-
ko,  idź za Chrystusem, aby wszystko 
otrzymać”, po prostu to zrobił. Podążył 
za tym głosem i poświęcił się zupełnie 
swojemu  powołaniu.  Zawierzył  Bogu 
bez  reszty  i  pozostał  Mu  wierny  do 
końca. Także  jego  życie  jako mnicha 
i pustelnika było surowe, ale zwyczaj-
ne. Z tym, że we wszystkim, co robił, 
we wszystkim,  co  go  spotykało,  oka-
zywał wielką wiarę w Boga. Wynikała 

ona z jego miłości do Stwórcy i dopro-
wadziła go do świętości. Tego właśnie 
możemy się od niego uczyć i za to go 
podziwiamy.

Zaznaczył Ojciec, że św. Charbel 
jest obecnie bardzo popularnym 
świętym. Zakonnicy w Annaya, 
gdzie znajduje się jego grób, mają 
więc pewnie ręce pełne roboty?
– Nie  narzekamy  na  brak  zajęć,  tym 
bardziej,  że  do  grobu  św.  Charbela 
pielgrzymuje  co  roku  jakieś  4,5  mln 
osób.

4,5 mln!? To nieprawdopodobne! 
To o milion więcej pielgrzymów niż 
przybywa co roku na naszą Jasną 
Górę. A Polska jest przecież zde-
cydowanie większym i ludniejszym 
krajem niż Liban...
–  Zdecydowanie.  Liban  ma  jedynie 
10,5 tys. km kwadratowych powierzch-
ni  i  mieszka  w  nim  obecnie  ponad  
3 mln Libańczyków. Szacuje się przy 
tym, że 14 mln moich rodaków żyje na 
emigracji, dosłownie na całym świecie.  
W samej Brazylii jest ich prawie 6 mln.  
I  to  libańscy  emigranci  stanowią  naj-
liczniejszą grupę pielgrzymów przyby-
wających do Annaya. Natomiast drugą 
co  do  liczebności  są  Polacy.  Nie ma 
miesiąca,  żebyśmy  nie  gościli  piel-
grzymki  z  waszego  kraju.  Zazwyczaj 
trwają  one  kilka  dni,  ale  prawie  za-
wsze Polakom zależy na tym, aby być 
w Annaya 22. dnia miesiąca i uczest-
niczyć w uroczystej procesji odbywa-
jącej  się wówczas z udziałem Nohad 
Al Chami.

Nohad to ta kobieta uzdrowiona  
w 1993 r. w cudowny sposób za 
wstawiennictwem św. Charbela, 
prawda?

Błażej Tobolski

wiara większa niż strach
Rozmowa z o. Charbelem Beiroutchy’m z Libanu, 
kustoszem grobu św. Charbela
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Dokładnie.  Dziś ma  77  lat  i  mieszka 
w  Byblos,  kilkanaście  kilometrów  od 
Annaya.  Kiedy  dostała  udaru  mózgu 
z  powodu  niedrożności  tętnicy  szyj-
nej,  a  w  konsekwencji  paraliżu  lewej 
połowy ciała, ona  i  jej  rodzina modlili 
się za wstawiennictwem św. Charbela. 
22  stycznia  1993  r. wieczorem córka 
natarła  jej  szyję  ziemią  pochodzącą  
z  grobu  świętego  zmieszaną  z  jego 
olejem. W nocy Nohad przyśniło  się, 
że zbliżają się do niej dwaj zakonnicy. 
Jeden  z  nich  powiedział:  „Jestem  oj-
ciec Charbel i przyszedłem cię zopero-
wać”. Po chwili na swojej szyi poczuła 
ręce  zakonnika  i  silny  ból.  Kiedy  ko-
bieta się obudziła, zorientowała się, że 
może normalnie się poruszać. Wstała 
więc z łóżka i w lustrze zobaczyła, że 
po obu stronach szyi ma zszyte  rany 
o  długości  kilkunastu  centymetrów. 
Po pewnym czasie ponownie we śnie 
ukazał jej się św. Charbel mówiąc, że 
zostawił  jej blizny, aby wszyscy mogli 
je  zobaczyć,  a  szczególnie  ci,  którzy 
oddalili się od Boga i Kościoła. Polecił 
również  kobiecie,  aby  każdego  mie-

siąca w rocznicę uzdrowienia udawa-
ła się do klasztoru w Annaya na mszę 
św. I tak robi, a dzień ten zawsze przy-
ciąga  rzesze  pielgrzymów.  22  stycz-
nia  tego  roku  w  sprawowanej  u  nas 
mszy św. uczestniczyło 150 tys. osób,  
a  w  niedzielę  przypadającą  po  tym 
dniu  200  tys.  A  trzeba  pamiętać,  że 
nie wszyscy pielgrzymi nawiedzający 
grób  świętego  i  jego  pustelnię,  biorą 
udział w Eucharystii,  bo  nie wszyscy 
są katolikami.

Z tego co Ojciec mówi wynika, że 
obecna napięta sytuacja na Bliskim 
Wschodzie nie zahamowała ruchu 
pielgrzymkowego. Czy kiedy wokół 
trwa wojna, w Libanie jest spokoj-
nie?
– W Libanie patrzymy na całą  tę  sy-
tuację  nieco  inaczej  niż wy, Europej-
czycy. Tak naprawdę chrześcijanie na 
całym  Bliskim  Wschodzie,  nie  tylko  
w Libanie, nigdy nie żyli w pokoju. To, 
co się teraz u nas od kilku lat dzieje, to 
dla nas nic nowego. Tak było od wie-
ków. Jako chrześcijanie dobrze wiemy, 
że  sam  Chrystus  był  prześladowany  
i  umęczony  na  krzyżu.  On  dał  nam 
przykład  jak  żyć.  Pokazał,  że  mamy 
podążać Jego śladami. Tak naprawdę 
więc chrześcijanie na Bliskim Wscho-
dzie nie szukają pokoju. Chcemy żyć 
w wewnętrznym pokoju, a jest on moż-
liwy  do  osiągnięcia  jedynie  w  Bogu. 
Stąd w czasie wojen  i prześladowań, 
jakie nas dotykały w ciągu wieków, nie 
myśleliśmy  przede  wszystkim  o  tym, 
żeby uciekać, dlatego, że takie właśnie 
życie rozumiemy jako życie wiarą.
  Trzeba też przyznać, że teraz, 
w  związku  z  kryzysem  wywołanym 
przez  Państwo  Islamskie,  sytuacja 
chrześcijan w Libanie jest o wiele lep-
sza niż w innych krajach tego regionu. 
Jesteśmy zresztą  jedynym państwem 
na  Bliskim  Wschodzie,  gdzie  prezy-
dentem jest chrześcijanin. Mamy wol-
ność wyznawania naszej wiary  i stąd  
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w Libanie można zobaczyć liczne krzy-
że  na  wzgórzach,  figury Matki  Bożej 
czy świętych, w wielu miejscach usły-
szeć bijące dzwony kościelne wzywa-
jące na nabożeństwa.

Sytuacja ulega jednak zmianie. Do 
Libanu przybywają bardzo liczni 
uchodźcy, którzy są przede wszyst-
kim muzułmanami...
–  Także  kwestia  uchodźców  nie  jest 
dla  naszego  państwa  czymś  nowym. 
W 1948 r., kiedy wojska izraelskie za-
jęły  Palestynę,  Palestyńczycy,  którzy 
w większości byli muzułmanami, ucie-
kli właśnie do Libanu. Ci muzułmanie, 
a  było  ich  700  tys.,  żyją  w  naszym 
państwie od ponad 60 lat. Teraz przy-
jęliśmy  ponad  1,5  mln  uciekinierów 
z  Syrii.  Oczywiście,  mają  oni  wpływ 
na naszą ekonomię  i  funkcjonowanie 
państwa, ale nie jest to dla nas coś, do 
czego nie bylibyśmy przyzwyczajeni.

Państwo Islamskie podejmuje 
ciągłą ekspansję. Nie boicie się  
w związku z tym, że wolność reli-
gijna i swobodne wyznawanie wia-
ry także w Libanie może się skoń-
czyć?
–  Tak  jak  mówiłem,  kryzys,  którego 
obecnie  doświadczamy,  nie  jest  dla 
nas  czymś  nowym.  Nie  zaczęliśmy 
się  więc  bać  teraz.  Jako  chrześcija-
nie  zawsze  żyliśmy  w  pewnym  stra-
chu, ale większa niż nasz strach  jest 
nasza wiara. Wierzymy, że zwłaszcza 
w  tych  trudnych czasach, nasz pokój 
pochodzi  od  Boga,  a  pośrednio  od 
Maryi. W Libanie Maryja  jest  otacza-
na niezwykłą czcią i bardzo kochana. 
Wy,  Polacy  powinniście  to  rozumieć. 
Tak  jak wy macie  swoją Matkę Bożą 
Częstochowską,  tak  my  w  Libanie 
mamy  Matkę  Bożą  Libańską,  która 
czuwa nad nami z narodowego sank-
tuarium w Harissie, do którego przyby-
wają także muzułmanie. Również św. 
Charbel miał wielkie nabożeństwo do 

Matki Bożej.  Zresztą  nie  tylko miłość 
do Maryi nas łączy. Wydaje mi się, że 
naszym narodom,  pomimo oddalenia 
geograficznego, jest do siebie bardzo 
blisko. Polacy, tak jak Libańczycy, wie-
le wycierpieli w swojej historii. Bardzo 
rozpowszechniony  jest  też u nas kult 
Miłosierdzia Bożego, św. siostry Fau-
styny, a  i  teraz także św. Jana Pawła 
II.

Wiara Ojca zdaje się być iście li-
bańska – jak skała. Ale Ojciec jest 
mnichem, a czy inni mieszkańcy Li-
banu też podchodzą w ten sposób 
do obecnego, bliskowschodniego 
kryzysu?
– Przed dwoma  laty, kiedy zaczynały 
się  niepokoje,  rządzący  naszym  kra-
jem, wśród których są zarówno chrze-
ścijanie, jak i muzułmanie, podjęli wraz 
z biskupami wspólną inicjatywę. Liban 
został  konsekrowany  Najświętszemu 
Sercu Jezusa i Matce Bożej. A odbyło 
się to w ten sposób, że kapłan trzyma-
jąc  monstrancję  z  Najświętszym  Sa-
kramentem latał helikopterem nad ca-
łym krajem, błogosławiąc go i kropiąc 
wodą  święconą.  Równocześnie  pa-
triarcha maronicki przewodniczył uro-
czystej Mszy św. z udziałem m.in. pary 
prezydenckiej.  Podkreślał  podczas 
niej, jak ważny jest Bóg, Maryja i świę-
ci w utrzymaniu wolności wyznawania 
wiary  w  Libanie.  Czujemy  się  więc 
dobrze  chronieni,  silni  wiarą,  mimo 
wszystkich  pojawiających  się  proble-
mów. Wierzymy,  że  jeśli  się  ostoimy, 
to tylko dzięki Maryi i świętym.

O. Charbel Beiroutchy jest libańskim 
mnichem należącym do Kościoła ma-
ronickiego, jednego ze starożytnych 
Kościołów Wschodu obrządku kato-
lickiego, który jako jedyny zachował 
łączność z Rzymem. Pełni również 
funkcję kustosza grobu św. Charbe-
la znajdującego się przy klasztorze  
w Annaya w Libanie.

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY

serdecznie zaprasza
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20-23.07
REkOlEkcjE dla MiniStRantów

ks. Paweł Ogrodnik COr

22-26.07
Filipińskie Dni MłoDzieży

ks. Paweł Bogdanowicz COr

10-13.08
letnie oratoriuM Dorosłych

ks. Adam Adamski COr
 

16-18 i 18-20.08
rekolekcje Dla katechetów

21-23.08
ii ogólnopolski przegląD 

twórczości abstynenckiej 
ks. Leszek Woźnica COr i ks. Marek Dudek COr

24-27.08
rekolekcje Dla księży

ks. bp Adam Lepa

07-16.09
wczasorekolekcje Dla chorych

ks. Paweł Ogrodnik COr

26-27.09 i 03-04.10
X FEStiwal  

MUSICA SACROMOnTAnA

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY

serdecznie zaprasza

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

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

sanktuarium@filipini.gostyn.pl 



ZAPRASZAMY  
NA  PROCESJE  FATIMSKIE 
Z FARY GOSTYŃSKIEJ 
NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ
KAżdEGO 13. dNIA mIESIĄcA 
Od mAJA dO pAźdZIERNIKA

Godz. 18.30 msza Święta we Farze 
a następnie procesja różańcowa



Opłukać i oczyścić truskawki, włożyć do blendera i zmiksować. 
Dodać mleka, by koktajl  uzyskał  mleczny smak i doprawić 
cukrem do smaku. Podawać z gałką lodów i sosem czekolad-
owym.

Dlaczego warto jeść truskawki?
Właściwości odżywcze i lecznicze truskawek są nie do przece-
nienia. Poleca się je reumatykom, cierpiącym na schorzenia 
wątroby, a także nerek – są bowiem moczopędne. Truskawki 
działają też dobroczynnie na serce: obniżają poziom choles-
terolu i ciśnienie tętnicze. Są wskazane dla osób z nadwagą  
i otyłych. Zawarte w truskawkach minerały i witaminy korzyst-
nie wpływają na włosy, a truskawkowa maseczka wygładza  
i nawilża cerę. Poza tym mają doskonały orzeźwiający smak, 
ale niestety niektórzy są na nie uczuleni...

źródło: www.poradnikzdrowie.pl

KOKTAIL TRUSKAWKOWY
Karolina Szymkowiak
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 15 sierpnia 2015 roku

Odpust Wniebowzięcia 
     Najświętszej Maryi Panny

             Dożynki Powiatu Gostyńskiego

     Powiatowe Święto Chleba

         
       26-27 września
       3-4 października 2015 roku

 X FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ 
    MUSICA SACROMONTANA


