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Tui amoris in me ignem accende!
Rozpal we mnie ogień twojej miłości!

                   św. Filip Neri

Drodzy Czytelnicy!

 Po letnim wypoczynku, większość z nas, wróciła już do swoich 
codziennych obowiązków. Szkoły zapełniły sie uczniami, uczelnie rozpoczynają 
już swoją działanośc, a w zakładach pracy prawie zapomniano już o przebytych 
urlopach.

Miniony – piękny, wakacyjny czas przyniósł wiele ważnych wydarzeń  
w życiu naszego sanktuarium. Rozpoczęły je, centralne obchody Jubileuszu  
500-lecia urodzin św. Filipa, którym przewodniczył abp Stanisław Gądecki. 
Czas żniw uświetnił odpust Wniebowzięcia NMP, połączony z powiatowymi 
dożynkami. Także wakacyjne wyjazdy grup duszpasterskich, związanych z naszym 
klasztorem, koncerty, Przegląd Twórczości Abstynenckiej, kolejny Ogólnopolski 
Festiwal Bez barier oraz Jubileuszowy X Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica 
Sacromontana wpisały się w pejzaż minionego czasu. Wydarzeniem wielkiej wagi 
były również tygodniowe Misje Święte w świętogórskiej parafii.
 Z początkiem nowego roku szkolnego, po tych wszystkich wydarzeniach, 
zostały nam nie tylko wspomnienia i zdjęcia. Dziś patrzymy naprzód i korzystając 
ze zdobytych doświadczń, chcemy uczyć się dalej w szkole Maryi i św. Filipa. 
Dlatego, w tym jesiennym wydaniu naszego sanktuaryjnego pisma zapraszamy 
do lektury wielu ciekawych artykułów z dziedziny duchowości, a także historii 
naszego sanktuarium – tym razem cudów związanych z kapliczką Matki Bożej 
Bolesnej, mieszczącą się przy drodze wiodącej do Bazyliki.
 Życzymy wszystkim Czytelnikom interesującej lektury, podczas 
wydłużających się wieczorów. Wspominając czas dany nam przez Boga, 
otwórzmy się na nowe doświadczenie Jego obecności podczas: październikowej 
modlitwy różańcowej i listopadowej modlitwy za zmarłych. A wraz z początkiem 
Adwentu, wejdźmy głęboko w czas Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia. 

	 	 ks.	Michał	Kulig	COr	wraz	z	Zespołem	Redakcyjnym

Od redakcji
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BÓG PONAD WSZYSTKO
ks. Robert Klemens COr

Aktualności

Chociaż miesiące największe-
go „nasilenia pielgrzymkowego” już 
za nami, chciałbym wrócić jeszcze do 
niezwykłych przeżyć tamtych dni. Bo 
chociaż nie uczestniczyłem w żadnej 
pieszej pielgrzymce, to miałem oka-
zję przyglądać się dwóm niezwykłym 
miejscom na pielgrzymkowej mapie 
Polski.

Pierwszym z nich była Górka 
Duchowna, niewielka wioska w połu-
dniowej części Wielkopolski, w której 
znajduje się Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia, gdzie w ostatnim tygo-
dniu sierpnia odbywa się „wielki od-
pust”. Każdego roku Parafianie razem 
ze swoim Duszpasterzem mobilizują 
ogromne „siły” aby przyjąć i ugościć 
pielgrzymów, którzy w odpustowym ty-
godniu przybywają tu z okolic w liczbie 
nawet kilku tysięcy dziennie. Przycho-
dzą, aby spoglądając na niewielkich 
rozmiarów – ale niezwykłej piękności 
– obraz, polecić swoje sprawy Maryi. 
Przychodzą pieszo, w grupach zorga-
nizowanych lub indywidualnie. Wielu 
przyjeżdża samochodami albo auto-
karami. Przybywają grupy parafialne, 
ale też zawodowe i społeczne. Szcze-
gólnie wielu ludzi ściąga przy okazji 
pielgrzymki druhów strażaków oraz 
przy pielgrzymce służb mundurowych 
– Wojska, Policji, Bractw Kurkowych 
i Rycerzy. Tak niezwykła frekwencja 
wiąże się z pobożnością i cudownym 
oddziaływaniem miejsca kultu, ale 
także z bardzo bogatą „oprawą” tych 
pielgrzymich spotkań. Obserwowa-
łem także wielką grupę dzieci, które 
– mimo sierpniowego czasu – w cza-
sie odpustu miały swój Dzień Dziec-
ka. Związany był on z Mszą Świętą, 
specjalnym błogosławieństwem dzieci  
i wspaniałym festynem, pełnym do-
brej zabawy i nagród. Można by po-
wiedzieć, że wszystko to, co dzieje się 

rokrocznie w tej niewielkiej wiosce ma 
znamiona ludycznego święta, któremu 
oczywiście towarzyszyć muszą kra-
my z „niezwykłościami” odpustowymi  
i jedzeniem. Ale sądząc po ilości ludzi 
przystępujących do sakramentu spo-
wiedzi i wielkich rzeszach uczestni-
czących nie tylko w Eucharystiach, ale 
także w codziennym śpiewaniu „Godzi-
nek”, drodze krzyżowej, nieszporach 
czy maryjnych apelach, dochodzę do 
wniosku, że ich uczestnictwo w „gó-
reckim wielkim odpuście” ma znacznie 
głębszy wymiar. W tym miejscu czuje 
się, niemalże namacalnie, pełne wza-
jemnego zaufania, spotkanie dziecka 
z Matką; chęć i pragnienie uczenia się 
od Maryi rozwiązywania czasem bar-
dzo trudnych, życiowych spraw, tak 
indywidualnych, jak rodzinnych, spo-
łecznych czy nawet światowych.

Drugim niezwykłym miejscem 
szczególnego, maryjnego kultu, jest 
leżące na wschodniej granicy Sank-
tuarium Królowej Podlasia. Kodeń to 
liczącą dziś ok. 1500 mieszkańców 
wioska, która nie wyróżniałaby się ni-
czym, gdyby nie dokonana przed wie-
kami, wprost z papieskiej kaplicy, zu-
chwała kradzież obrazu Matki Bożej, 
która właśnie tu – za sprawą pomysło-
dawcy „błogosławionej winy” Mikołaja 
Sapiechy – znalazła swoje miejsce 
i stąd rozdaje łaski przybywającym 
pielgrzymom. Miejsce niesamowite ze 
względu na położenie geograficzne 
– tuż nad Bugiem, który jest granicą 
państwa. Ale na jego urok wpływają 
także piękne i troskliwie zadbane te-
reny należące do klasztoru oblatów, 
którzy są stróżami tego sanktuarium. 
Cisza podlaskiej wioski i spokój krajo-
brazu sugerowałyby „senność” miej-
sca. Tymczasem okazuje się, że nie 
tylko na odpusty, które gromadzą na-
wet 75000 ludzi, ale także w zwykły 
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dzień można tu spotkać kilka auto-
karów pielgrzymów z najróżniejszych 
stron naszej ojczyzny. Miałem okazję 
przeżyć w tym miejscu Nocne Czuwa-
nie Młodych. Grupa ok. 300 młodych 
ludzi z diecezji siedleckiej co miesiąc 
gromadzi się w kodeńskiej bazylice na 
nocne przebywanie z Panem Bogiem. 
Połączone to jest ze wspólnym śpie-
wem, modlitwą, Eucharystią, konfe-
rencją i wielką spontaniczną radością 
młodych. Najbardziej jednak zaskoczy-
ła mnie cykliczność tych spotkań. Nie 
są one jakimś jednorazowym zrywem, 
ale systematycznym wchodzeniem  
w głąb siebie – z miesiąca na mie-
siąc coraz mocniej. Pewien jestem, 
że mogą stanowić doskonały punkt 

wyjścia do dalszej refleksji i pracy nad 
sobą dla młodych uczestników. I tu 
znów moje spostrzeżenie – wszystko 
to dzieje się „pod okiem” Matki Bożej, 
bo to Ona stanowi przewodniczkę tych 
spotkań.

Pewnie można by jeszcze 
wiele niezwykłych miejsc opisywać 
zdając relacje co się w nich dzieje.  
O tym co w naszym świętogórskim 
sanktuarium się wydarzyło i co dziać 
się będzie, poczytacie na kolejnych 
stronach. Pamiętajcie tylko o jednym. 
To jest tylko otoczka, piękna i potrzeb-
na do tego, żeby odkryć i jeszcze bar-
dziej pokochać Boga, który ma być 
ponad wszystko.

Święta Góra - nasz bezcenny skarb
ks. Jakub Przybylski COr

 Bazylika pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP i św. Filipa Neri 
na Świętej Górze, wraz z całym ze-
społem klasztornym, od 2008 roku 
jest Pomnikiem Historii. Jest to jeden  
z najcenniejszych obiektów baroko-
wych w Polsce. Świątynia zbudowana 
na planie centralnym, z dominującą 
nad nią kopułą, zwieńczoną latarnią i 
kulą z krzyżem, z reprezentacyjnymi, 
trójosiowymi schodami, wzniesiona 
została w latach 1675-1756 i podnie-
siona do godności bazyliki mniejszej 
przez Papieża Pawła VI w 1971 roku.

Wewnątrz znajduje się jedna 
ośmioboczna nawa środkowa z obej-
ściem z kaplicami. Sklepienie kopuły 
zdobi polichromia Jerzego Wilhelma 
Neunhertza ze scenami z życia św. 
Filipa Neri, założyciela Kongregacji 
Oratorium. Na chórze muzycznym, 
niedziałający obecnie, instrument or-
ganowy z lat 1766-1768, będący dzie-
łem Bernarda z Głogowa. Na lewo od 
prezbiterium usytuowana jest ambona 
z 1756 r. W prezbiterium ołtarz głów-
ny z lat 1723-1726 – dzieło Ignacego 
Provisore i Jana Siegwitza z Wrocła-

wia. W ołtarzu cudowny obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem – Świętogórskiej 
Róży Duchownej, datowany na rok 
1540 r., koronowany na prawie pa-
pieskim w 1928 roku, ozdobiony zło-
tą różą papieską w 2012 roku. Nawa 
główna jest otoczona nawą boczną  
z sześcioma kaplicami. W podziemiach 
świątyni znajdują trumny fundatorów  
i zmarłych członków kongregacji,  
w tym Sługi Bożego ks. Wawrzyńca 
Kuśniaka (1788-1866).

Obiekt stanowi jedyny na te-
renie kraju przykład importu czystego 
baroku włoskiego, jako architektonicz-
ne dzieło Balthasare Longheny oraz 
Pompeo Ferarriego. Obok kościoła 
znajdują się zabudowania klasztorne 
z wirydarzem. Zespół klasztorny na 
Świętej Górze posiada także bezcen-
ne zabytkowe wyposażenie w postaci 
złotnictwa, malarstwa, snycerki, staro-
druków i manuskryptów muzycznych.
 Święta Góra będąc głównym 
sanktuarium Maryjnym Archidiece-
zji Poznańskiej, jest ważnym ośrod-
kiem kultu religijnego jako miejsce 
pielgrzymek, spotkań o charakterze  



Aktualności

- 6 -

Prace konserwatorskie przy schodach bazyliki

rekolekcyjnym, pomocy potrzebują-
cym, a także wielu duszpasterstw spe-
cjalistycznych, skierowanych do po-
szczególnych grup, takich jak kapłani, 
siostry zakonne, młodzież, chorzy czy 
uzależnieni. Ponadto księża filipini, 
jako kustosze sanktuarium proponują 
wiernym udział w wielu spotkaniach 
kulturalnych i rekreacyj-
nych. Organizowane są 
na Świętej Górze piel-
grzymki krajowe i zagra-
niczne, co roku odbywa 
się w maju Eko-Festyn, 
jesienią Festiwal Muzy-
ki Oratoryjnej Musica 
Sacromontana z pra-
wykonaniami muzyki 
odnalezionej w klasz-
tornych zbiorach a tak-
że dożynki powiatowe, 
Ogólnopolski Konkurs 
„Bez barier” dla osób 
niepełnosprawnych, 
M i ę d z y d i e c e z j a l n a 
Pielgrzymka Osób Ży-
cia Konsekrowanego, 
Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Abstynenc-
kiej oraz szereg innych 
wydarzeń, które integrują społeczeń-
stwo lokalne, umacniają więzi między-
ludzkie i służą formacji duchowej.
 Funkcja społeczno-religijna 
klasztoru wymaga stale poszerzane-
go zaplecza infrastrukturalnego oraz 
podejmowania wielu prac remonto-
wo-konserwatorskich, które nie tylko 
są obowiązkiem administratora, ale 
podnoszą atrakcyjność obiektu zabyt-
kowego oraz przywracają i zabezpie-
czają jego funkcjonowanie dla przy-
szłych pokoleń. W ostatnich latach  
w zabytkowym zespole bazyliki i klasz-
toru na Świętej Górze, dzięki dotacjom 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-

bytków i samorządom lokalnym, a tak-
że dzięki ofiarom pielgrzymów, podjęto 
następujące prace: renowacja elewa-
cji zewnętrznych i wewnętrznych wraz 
z łącznikiem oraz izolacja ścian funda-
mentów klasztoru (2008-2009), kon-
serwacja ambony (2009-2010), kom-
pleksowa konserwacja XVII-wiecznej 

latarni na kopule kościoła (2011), 
konserwacja kaplicy Matki Bożej Bole-
snej przy drodze wjazdowej na Świę-
tą Górę (2011), konserwacja ołtarza 
bocznego pw. św. Jana Nepomucena  
i św. Antoniego Padewskiego w bazyli-
ce na Świętej Górze (2011-2015), izo-
lacja przeciwwilgociowa fundamentów 
wraz z cokołem wokół świątyni (2013-
2014), konserwacja XVIII-wiecznych 
elementów kamiennych przy wejściu 
głównym – etap I (2015).
 Bardzo ważną inwestycją  
w tym roku, jest pierwszy etap prac re-
stauratorsko-remontowych schodów 
wejściowych do bazyliki świętogór-
skiej. Gdy spoglądamy na elemen-
ty kamienne, widzimy spore ubytki  
w kamieniu, pęknięcia, niestabilności, 
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rozstąpienia poszczególnych części 
oraz ogólny zły stan techniczny i es-
tetyczny. Od kilku lat staraliśmy się  
o dotacje na ten remont, ale dopiero  
w roku 2015 udało się zgromadzić 
środki, które pozwoliły zrealizować 
pierwszy etap remontu, w ramach 
którego tylko część prac będzie wi-
doczna dla oka, ponieważ większość 
to niejako „fundament” niezbędny dla 
możliwie najlepszego i trwałego efek-
tu końcowego, który nastąpi w drugim 
etapie. W tym roku mamy zamiar wy-
konać – izolację pionową ścian funda-
mentów schodów wraz z wprowadze-
niem drenażu i instalacji odprowadza-
jącej wodę opadową z tarasu górnego. 
W wielu miejscach fundament został 
także naprawiony i umocniony. Górny 
taras został również pokryty hydrobe-
tonem i izolacją bitumiczną, tak aby 
zlikwidować przecieki wody do wejścia 
do podziemi. Płyty posadzkowe tarasu 
zostały przeszlifowane, odnowione, 
zakonserwowane i ułożone ponow-

nie ze szczelnym spoinowaniem oraz 
poddane hydrofobizacji (zabezpie-
czenie przed wodą). Pełna konserwa-
cja kamiennych elementów schodów 
obejmuje natomiast prawą stronę, 
czyli wejście boczne – balustrady bez 
stopnic oraz okładziny kamienne aż 
do uskoku przy wejściu do podziemi.
 Trzeba dziękować Panu Bogu 
i Matce Najświętszej, że udaje się co 
roku realizować kolejne prace, które 
stanową istotny wkład w ratowanie 
dziedzictwa, jakim jest Święta Góra. 
Wdzięczność należy się także lu-
dziom, którzy wspierają nas, kustoszy 
sanktuarium, swoją modlitwą, ofiarą 
i dobrym słowem. Święta Góra jest 
naszym bezcennym skarbem, który 
otrzymaliśmy od naszych przodków 
i który następnym pokoleniom mamy 
przekazać, dokładając choćby skrom-
ną cegiełkę w postaci tych prac i inwe-
stycji, wyrażających naszą wiarę.

Homilia na 500-lecie Urodzin św. Filipa Neri
Święta Góra – 28 czerwca 2015 r.

ks. abp Stanisław Gądecki

W dzisiejszą XIII niedzielę 
zwykłą przeżywamy znaczącą uroczy-
stość: 500-lecie urodzin Filipa Neri, 
założyciela księży Filipinów. Dzisiaj 
przybyliśmy na to miejsce, nazna-
czone obecnością jego duchowych 
synów, aby wsłuchiwać się w Słowo 
Boże i stać się jego żywym echem, 
wynosząc z tego cudownego miejsca 
jak najwięcej łask duchowych, po-
trzebnych do rozwoju życia rodzinne-
go i zawodowego.

Wnikając w istotną treść dzi-
siejszych czytań, zauważymy, że za-
sadniczo koncentrują się one wokół 
problemu śmierci i życia. Ten temat 
zostaje na początku podjęty przez 
pierwsze czytanie: „Bóg nie uczynił 

śmierci i nie cieszy się ze zguby ży-
jących. Stworzył bowiem wszystko po 
to, aby było, i byty tego świata niosą 
zdrowie (…) Bo dla nieśmiertelności 
Bóg stworzył człowieka – uczynił go 
obrazem swej własnej wieczności” 
(Mdr 1, 13-15; 2, 23-24). 

Przywilejem człowieka jest to, 
iż życie człowiecze jest czymś więcej 
niż tylko istnieniem w czasie. Ono jest 
dążeniem do pełni życia. Jest zaląż-
kiem istnienia, które przekracza gra-
nice czasu: „Bo dla nieśmiertelności 
Bóg stworzył człowieka – uczynił go 
obrazem swej własnej wieczności” 
(Mdr 2,23).

Św. Ambroży powie: „Praw-
dziwie, powinniśmy zachować pełne 
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bojaźni milczenie, ponieważ Pan ... 
spoczął ... we wnętrzu człowieka, spo-
czął w jego umyśle i w jego myślach; 
stworzył przecież człowieka jako isto-
tę rozumną, zdolną Go naśladować, 
wzorującą się na Jego cnotach, spra-
gnioną niebiańskich łask. 
W tych cechach człowieka 
zamieszkuje Bóg (por. Evan-
gelium vitae, 34-35).

Lecz skoro „Bóg dla 
nieśmiertelności stworzył 
człowieka” (Mdr 2,23), to 
skąd się wzięła śmierć, któ-
rej nikt  nie może uniknąć? 
Księga Mądrości wyjaśnia: 
„Śmierć weszła na świat 
przez zawiść diabła” (Mdr 
2,24). To szatan – skłaniając 
człowieka do grzechu – po-
ciągnął go jednocześnie do 
śmierci fizycznej i duchowej.

Na szczęście jed-
nak, jak nieposłuszeństwo 
Adama zniszczyło zamysł 
Boży wobec ludzkiego ży-
cia i wprowadziło na świat 
śmierć, tak odkupieńcze 
posłuszeństwo Chrystusa 
otwarło wszystkim na oścież 
bramy królestwa życia ( por. 
Rz 5,12 -21). Apostoł Pa-
weł pisze: „Stał się pierwszy 
człowiek, Adam, duszą żyjącą a ostat-
ni Adam duchem ożywiającym” (1 Kor 
15, 45). Ostatni Adam, czyli Chrystus 
jest duchem ożywiającym, duchem 
przywracającym do życia.

Dzisiejsza Ewangelia stanowi 
prostą ilustrację tej prawdy. Przypo-
mina nam ona dwa cuda dokonane 
przez Jezusa. Oba cuda dają nam do 
zrozumienia, że Jezus może obdarzyć 
życiem tak młodych, jak i starych.

Pierwszy cud to wskrzeszenie 
zmarłej dziewczynki. Jezus słysząc, 
co mówiono o śmierci dziewczynki, 
oznajmia zgromadzonym, że dziew-
czynka „śpi”. Podobnie jak w przy-

padku Łazarza, „spać” stanowi tutaj 
eufemizm wskazujący na faktyczną 
śmierć (Dn 12,7; Ps 88,6; 1 Tes 5,10). 
Następnie bierze dziewczynkę za 
rękę i wypowiada aramejskie: „Tali-
tha kum”. Tym czasownikiem (kum)  

– odpowiadającym greckiemu egeiro 
(„powstać”) – opisuje się zwykle w Bi-
blii fakt wskrzeszenia.

Drugi cud to uzdrowienie ko-
biety cierpiącej od 12 lat na krwotok. 
Dwanaście lat cierpienia. Ziemscy le-
karze mogą wiele, lecz nie są wszech-
mocni. Mimo wiedzy i dostępnych im 
środków nie potrafią przezwyciężyć 
śmierci.

W końcu usłyszała o Jezusie. 
Przyszła do Niego i dotknęła się z wia-
rą Jego płaszcza. Jezus zwrócił się do 
niej słowem „twoja wiara cię uzdrowi-
ła” (por. Mk 10,52). A więc koniecznym 
warunkiem pojawienia się cudu jest 

Arcybiskup w Bazylice Świętogórskiej
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wiara. W pierwszym przypadku wiara 
zastępcza ojca. W drugim – wiara sa-
mej chorej kobiety.

Te dokonane przez Jezusa 
uzdrowienia i wskrzeszenia były za-
powiedzią daleko większej rzeczywi-
stości. One były zapowiedzią zmar-
twychwstania ciał. Należy umacniać tę 
wiarę, aby móc spojrzeć na chorobę  
i śmierć okiem chrześcijanina.

Taką moc uzdrawiania chorych 
i obumarłych duchowo otrzymał od 
Chrystusa św. Filip Neri. Filip urodził 
się we Florencji 21 lipca 1515 roku. 
Narodził się na styku dwóch epok 
–średniowiecza i humanizmu, gdy po-
jawiły się postulaty „wyzwolenia” czło-
wieka spod panowania Chrystusa.

Duchowo kształtowali go do-
minikanie z florenckiego konwentu 
San Marco. Po przedwczesnej śmierci 
matki i starszego brata, kiedy pogor-
szyły się znacznie warunki majątkowe 
ojca, Filip udał się do swojego bez-
dzietnego stryja w San Germano pod 
Monte Cassino, by wyręczyć go w za-
wodzie kupca. Miał wówczas 17 lat.

W czasie pobytu u stryja od-
wiedzał często opactwo benedykty-
nów, a jego kierownikiem duchowym 
był Euzebiusz z Eboli. Przyjął wów-
czas za swoją, dewizę benedyktynów: 
„Nic nie przedkładać ponad miłość do 
Chrystusa”.

Wkrótce Filip udał się do Rzy-
mu, gdzie miał pozostać do końca 
swego życia – a więc przez ponad 60 
lat (1534-1595). Kiedy w roku 1544 w 
Zielone Święta znalazł się w katakum-
bach św. Sebastiana, które były ulu-
bionym miejscem jego wypraw, wpadł 
w ekstazę; poczuł, jak tajemnicza ręka 
wyciąga mu z boku dwa żebra, a jego 
serce, podobne do ognistej kuli, grozi-
ło rozsadzeniem piersi.

Odtąd stał się – na wzór 
Chrystusa – lekarzem ludzkich dusz.  
W roku 1551 – kiedy to przyjął świę-
cenia kapłańskie – miał już 36 lat. Za-

mieszkał w konwikcie św. Hieronima 
della Carità w centrum Rzymu. I tam 
właśnie dojrzało jego wielkie dzieło, 
czyli Oratorium. Filip zaczął gromadzić 
kapłanów, zakonników, mieszczan, 
kupców, artystów. Wspólna modlitwa, 
spotkania i rozmowy, spowiedź, czy-
tanie duchowe, konferencje i dyskusje 
na aktualne tematy, rekolekcje sta-
ły się programem tych spotkań. Filip 
organizował też koncerty oraz nabo-
żeństwa, w czasie których śpiewano 
pieśni w formie dialogowanej Ta forma 
wokalno-instrumentalna przyjęła – od 
miejsca pierwszych wykonań – nazwę 
oratorium.

W pełni epoki Odrodzenia, 
kiedy uczeni i artyści zwrócili się do 
źródeł klasyków, Filip Neri zwrócił się 
do źródeł chrześcijaństwa. Zapisał się 
w pamięci mieszkańców Rzymu jako 
człowiek rozjaśniający ulice i domy 
wiecznego miasta swoim niegasną-
cym uśmiechem, pokonujący wszelkie 
zło radosnym przekonaniem o niewy-
czerpanym miłosierdziu Boga. Sposób 
bycia wesołego apostoła był tak ujmu-
jący, że nawet najbardziej zatwardziali 
wieloletni grzesznicy nie zdołali mu 
się oprzeć. Niezależnie od okoliczno-
ści sprawiał wrażenie człowieka bez-
względnie szczęśliwego. Jego życie 
było właściwie niepozorne, a jednak 
był postacią powszechnie rozpozna-
waną w Wiecznym Mieście, w którym 
spełniał swój apostolat.

Do Oratorium spieszyła cała 
elita duchowa Rzymu. Do grona przy-
jaciół Filipa należeli m.in.: św. Kamil 
de Lellis, św. Feliks z Cantalice, św. 
Jan Leonardi, św. Franciszek Salezy, 
św. Ignacy Loyola i wielu innych.

Dzięki roztropności Filipa 
ówczesna Francja pozostała kato-
licką. Król Henryk IV, który był zrazu 
kalwinem, został katolikiem. W cza-
sie wojny domowej powtórnie zo-
stał kalwinem, a potem znów wrócił 
na łono Kościoła katolickiego i prosił  
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o odpuszczenie grzechów. Papież 
Klemens VIII, idąc za radą niektórych 
kardynałów, nie chciał udzielić abso-
lucji ani królowi, ani duchowieństwu 
francuskiemu, i gdyby nie Filip, nigdy 
by do ich rehabilitacji nie doszło. Ten, 
spostrzegłszy, że taka odmowa po-
pchnie króla wraz z duchowieństwem 
w objęcia kalwinizmu i narazi kraj fran-
cuski na wojnę domową - powiedział 
do Baroniusza: „Dziś wezwie cię pa-
pież, aby się spowiadać. Zanim mu 
udzielisz rozgrzeszenia, oświadcz mu: 
Ojciec Filip polecił mi, abym Waszej 
Świątobliwości nie udzielił rozgrze-
szenia, jeśli nie przebaczysz królo-
wi francuskiemu”. Papież wzruszony 
tymi słowy, prosił spowiednika, aby go 
rozgrzeszył, po czym zwołał kardyna-
łów na naradę, na której uchwalono by 
publicznie rozgrzeszyć króla Henryka 
IV i przyjąć z powrotem do Kościoła 
katolickiego.

W roku 1564 florentczycy od-
dali Filipowi w zarząd swój rzymski ko-
ściół pw. św. Jana. Tam właśnie naro-
dzili się jego duchowi synowie, zwani 
później oratorianami czy też filipinami. 
Za datę założenia Oratorium przyjmu-
je się rok 1565.

Filip zmarł wyczerpany pracą 
na rękach swych duchowych synów 
26 maja 1595 r. w noc uroczystości 
Bożego Ciała. Przekonanie o jego 
świętości było tak powszechne, że 
jego beatyfikacja odbyła się już w 15 
lat po jego śmierci.

Na koniec modlitwa z nowen-
ny do św. Filipa Neri wg bł. J.H. New-
mana COr:

Święty Filipie, świątobliwy mój 
patronie, przykładem swoim mnie na-
ucz i wstawiennictwem swoim wyjed-
naj mi, abym zawsze i we wszystkich 
miejscach szukał Pana mego i Boga, 
żył w Jego obecności i w świętym  
z Nim obcowaniu.

Jak dzieci tego świata zwra-
cają oczy ku bogaczom albo dostoj-
nikom, aby uzyskać od nich dary, 
których pragną, tak ja niechaj zawsze 
podnoszę oczy i ręce, i serce ku nie-
bu, i zwracam się ku Źródłu wszelkie-
go dobra, aby uzyskać dobra, których 
mi potrzeba.

Jak dzieci świata obcują  
z przyjaciółmi i znajdują w tym obco-
waniu przyjemność, tak ja niechaj za-
wsze łączę się ze świętymi i aniołami, 
i z Najświętszą Panną, Matką mojego 
Pana.

Jezus na Woodstocku
Ania i Mikołaj Różańscy

Wszystkim bardzo dobrze zna-
ny jest festiwal muzyki rockowej, zwa-
ny Przystankiem Woodstock, odbywa-
jący się w Kostrzynie nad Odrą, a jeśli 
nie wszystkim, to na pewno większo-
ści osób mieszkających w Polsce. Jest 
to jedna z największych darmowych 
imprez muzycznych w Europie, której 
frekwencja rokrocznie sięga ok. 500 
000 osób. Właśnie dlatego, nie czując 
się komfortowo w tak ogromnej ilości 
ludzi, nigdy nie chciałem tam jechać  
i nigdy nie przypuszczałem, że pewne-
go dnia znajdę się w samym centrum 
tego wydarzenia…

Nieodłączną częścią Wood-
stocku jest Przystanek Jezus, który od 
16 lat odbywa się w tym samym czasie 
i w zasadzie w tym samym miejscu. 
Znałem go z opowiadań, ale nigdy nie 
czułem potrzeby, żeby tam jechać, 
tym bardziej, że większość osób któ-
rymi się otaczałem, postrzegały go 
jako próbę stworzenia alternatywy lub 
nawet konkurencji dla Przystanku Wo-
odstock. Bóg jednak ma niesamowite 
poczucie humoru i znając nasze za-
hamowania, obawy, ograniczenia etc., 
daje nam sposobność przekonania się 
o tym, w jak dużym błędzie tkwiliśmy 
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Pantomima w jedności z prześladowanymi chrześcijanami

przez lata. Nie jestem w stanie nawet 
przypomnieć sobie jak doszło do tego, 
że wraz z moją żoną pojechaliśmy na 
Przystanek Jezus. Wiem natomiast, 
że podczas tygodniowego pobytu tam, 
przekonałem się jakie to wielkie, Boże 
dzieło.

Przystanek Jezus to inicjaty-
wa ewangelizacyjna, odbywająca się 
nieopodal pól Woodstockowych, gdzie 
wszyscy jej uczestnicy, najprościej 
mówiąc, rozmawiają z napotkanymi 
osobami, opowiadając o tym, jak spo-

tkały Jezusa w swoim życiu. Napoty-
kane przez nas osoby z pomalowany-
mi, postawionymi na irokeza włosami, 
w glanach, podartych spodniach, czę-
sto pod wpływem alkoholu, stawały się 
tak otwarte, jak nikt nigdy wcześniej. 
Większość woodstock’owiczów z któ-
rymi rozmawialiśmy, z uwagą i zain-
teresowaniem słuchały i nawiązywały 
szczerą, przyjacielską rozmowę, sły-
sząc, jak zwyczajni ludzie opowiada-
ją o Jezusie, Jego miłości i działaniu 
w życiu każdego człowieka. Mało kto 
zdawał sobie sprawę z tego, że jest 
Dzieckiem Boga, Dziedzicem Króle-
stwa Bożego, najbardziej ukochaną 
istotą na ziemi. Tak! Najbardziej uko-
chaną, a fenomenem jest to, że wszy-
scy jesteśmy przez Niego najbardziej 
ukochani… Tak może działać tylko 
Bóg.

Każda napotkana osoba, 
była prawdziwy Bożym błogosławień-
stwem, niezapomnianym doświadcze-
niem Bożej miłości i obecności oraz 
pragnienia prostej, otwartej, przepeł-
nionej niespotykanym spokojem roz-
mowy, wśród głośnej muzyki, kurzu  
i unoszących się wszędzie oparów al-
koholu. Wielu naszych rozmówców de-
cydowało się na generalną spowiedź 
świętą, pójście na mszę i przystąpie-
nie do Komunii Świętej. Bywały także 
kilkugodzinne rozmowy na środku jed-

nej z głównych „ulic” Woodstocku, któ-
re kończyły się błogosławieństwem, 
wspólną modlitwą i wieloma przeja-
wami serdeczności. Niektórzy ludzie 
na pozór zamknięci w sobie, patrzący 
w ziemię, stawali się niesamowitymi 
partnerami do dyskusji, często dając 
nam zupełnie inne spojrzenie na wiele 
poruszanych problemów.

Duch Święty działał w niezna-
ny dotąd dla nas sposób. Prowadził 
nas, dawał siłę i wytrwałość, poczu-
cie bezpieczeństwa i mnóstwo miłości 
dla drugiego człowieka. Nauczył nas, 
że bardzo ważne jest werbalizowa-
nie wszystkich niepokojących spraw, 
sytuacji czy problemów. Nazywanie 
„rzeczy po imieniu” ma ogromną moc, 
ponieważ bardzo wiele osób nie zda-
je sobie sprawy z tego, w jakim punk-
cie w swoim życiu utknęli, gdzie się  
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W dniach od 22 do 26 lipca 
odbyły się, jak co roku od 11 lat, Fi-
lipińskie Dni Młodzieży. Uczniowie 
szkół gimnazjalnych, ponadgimna-
zjalnych, a także studenci z Gostynia 
i okolic zebrali się na Świętej Górze, 
by wspólnie spędzić czas, modlić się  
i zbliżyć do Boga. Gościem specjalnym 
tegorocznych FDM-ów był Arkadiusz 
Zbozień (znany jako Arkadio), który 
przyjechał wraz z rodziną i DJem. Je-
dyny w swoim rodzaju raper, który jest 
twórcą ogólnopolskiego projektu „Rób 
to, co kochasz”. Promuje on szukanie  
i rozwijanie talentów oraz pasji mło-
dych ludzi.

FDM-y dla każdego uczestni-
ka rozpoczęły się od zakwaterowania  
i wybrania warsztatów, w których chcia-
ło się w kolejnych dniach uczestniczyć. 
Do wyboru były grupy: muzyczna, bi-
blijna, sportowa, studencka, teatralna 
i multimedialna. Po przybyciu wszyst-
kich, udaliśmy się do sali kominkowej, 
gdzie razem z ks. Pawłem – naszym 
opiekunem, zapoznawaliśmy się ze 
sobą. Dla części z nas był to czas na 
odświeżenie starych znajomości, dla 
innych moment przedstawienia się 
grupie. O godzinie 19.00 w bazylice 
odbyła się Msza Święta przeznaczo-
na specjalnie dla nas – modliliśmy się 

o dobre przeżycie Dni Młodych przez 
wstawiennictwo św. Filipa.

Tego dnia każdy z nas cze-
kał szczególnie na wieczór, ponieważ 
wtedy poznaliśmy Arkadio we własnej 
osobie. Jest on osobą, której nie da 
się nie lubić. To niesamowicie sym-
patyczny mężczyzna, do tego bar-
dzo utalentowany – a jego pasją jest 
rap. Opowiedział nam o swoim życiu,  
o dzieciństwie, które nie było łatwe 
oraz o tym, jak odnalazł Boga, przez 
co zmienił swoje życie. Zachęcał nas 
do rozwijania swoich talentów, przeko-
nywał, że warto w życiu robić to, co się 
umie i kocha.

Następne trzy dni spędziliśmy 
na modlitwie oraz codziennych konfe-
rencjach, gdzie dowiadywaliśmy się 
ciekawostek z życia św. Filipa Neri.  
W tych dniach odbywały się także tzw. 
Biblie Study, czyli czytanie fragmen-
tów Pisma Świętego w mniejszych 
grupach, na łonie natury, a także  
w salach i późniejsze dzielenie sie 
przemyśleniami z innymi.

W każdym dniu odbywały 
się także, wspomniane na począt-
ku, warsztaty. Najbardziej oblegany-
mi były grupy: muzyczna i teatralna. 
Na warsztatach można było rozwijać 
swoje zainteresowania, nauczyć się  

znajdują i dlaczego nie mogą ruszyć  
z miejsca do przodu. Wspólna mo-
dlitwa łamie wszelkie konwenanse, 
wszystkie obwarowania, które mają na 
celu zakamuflowanie naszego praw-
dziwego „ja” – tego, które dał nam Bóg 
– naszej tożsamości.

Pamiętajmy każdego dnia, 
że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, 

stworzonymi na Jego podobieństwo, 
z cudownym darem wolnej woli, któ-
ry możemy wykorzystać do wielkich 
dzieł, dzieląc się z innymi swoją wiarą 
i miłością w takich miejscach jak Przy-
stanek Jezus, Woodstock i w każdej 
chwili naszego życia. 

Filipińskie Dni Młodzieży - Certyfikat Radości
Magdalena Kołak

Z życia Sanktuarium
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czegoś nowego lub po prostu miło 
spędzić czas w gronie przyjaciół.

W czwartkowy wieczór, mieli-
śmy szansę nagrać swoją własną pio-
senkę. Każdy wymyślał prostą frazę 
o Dniach Młodzieży – dosłownie kilka 
słów – które później, przy współpra-
cy Arkadio, nagrywał. Dla większości  
z nas było to niezapomniane przeży-
cie ponieważ nie codziennie można 
nagrywać piosenkę i to razem z czło-
wiekiem, który jest znany w całej Pol-
sce.

Następnego dnia, w piątek, 
odbył się koncert pożegnalny Arkadia. 
Raper specjalnie dla nas zaśpiewał 
swoje utwory oraz ku naszemu zasko-
czeniu… puścił także nasz FDM-owy 
utwór. Tego wieczoru miało miejsce 
także zupełnie inne wydarzenie. Po 
uczcie dla ucha udaliśmy się do kapli-
cy na Adorację Najświętszego Sakra-
mentu.

Uwielbienie Pana Boga dla 
każdego z nas znaczy coś innego.  
W sobotę mogliśmy to okazać w czasie 
radosnego spotkania w kaplicy. Śpie-
waliśmy i wielbiliśmy Pana razem, ale 
każdy w indywidualny sposób. Nie ma 
piękniejszych chwil. Jest dużo uczuć, 
ale wszystkie pozytywne – a radosny 
płacz łączy się ze śmiechem.

Niestety wszystko co się za-
częło, musi się skończyć. Niedziela 
była chyba najsmutniejszym dniem ze 
wszystkich. Pożegnanie, ostatni raz  
w takim gronie. Lecz to nie koniec. Za 
kilka miesięcy spotkamy się znowu.  
W ostatnich godzinach pobytu na 
Świętej Górze opiekunowie naszych 
grup wręczyli nam certyfikaty „Orę-
downika Radości”. Z utęsknieniem bę-
dziemy czekać na kolejne spotkanie. 
Dziękujemy!

Filipińskie Dni Młodzieży 2015

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
Dożynki Powiatu Gostyńskiego

kl. Dawid Majda COr

(…) Ogłaszamy, wyjaśniamy 
i określamy, jako dogmat przez Boga 
objawiony, że Niepokalana Bogarodzi-
ca zawsze dziewica Maryja, po zakoń-
czeniu biegu życia ziemskiego, została 

z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej 
chwały (…) – słowa te zapisane  
w konstytucji apostolskiej Munificentis-
simus Deus przez Ojca Świętego Piu-
sa XII w roku 1950, ogłosiły dogmat 
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ks. bp Stanisław Stefanek święci zaczyn na chleb

o Wniebowzięciu Matki Bożej. Choć 
prawda ta, została oficjalnie uznana 
za objawioną stosunkowo niedawno, 
to kult Maryi Wniebowziętej był bardzo 
żywy już w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa. Dowodem tego są liczne 
kościoły, którym nadawano takie we-
zwania, a szczególnie bardzo licznym 
katedrom. W tradycji polskiej obchody 
uroczystości Wniebowzięcia NMP są 
bardzo silnie związane z dziękczynie-
niem za doroczne żniwa. 15 sierpnia, 
ludzie wierzący przynoszą do swoich 
kościołów parafialnych kwiaty i zioła, 
aby kapłan je poświęcił. Tym samym, 
dziękują Bogu przez wstawiennictwo 
Maryi, za dobrą pogodę i obfite plony 
ziemi.

Na Świętej Górze, każdego 
roku w Uroczystość Wniebowzięcia 
Matki Bożej jest obchodzony dzień 
odpustowy, połączony z Dożynkami 
Powiatu Gostyńskiego. Już od sa-
mego rana do bazyliki świętogórskiej 
przybywały tłumy pielgrzymów, aby 
uczestniczyć w mszach świętych, pod-
czas których wierni, przez ręce Maryi, 
składali swoje prośby i intencje, pro-
sząc aby Miłosierny Bóg je wysłuchał. 
Pod koniec każdej mszy tradycyjnie 
święcono kwiaty i zioła, które pielgrzy-
mi przynieśli ze sobą. Zaś każdy, kto 
był w stanie łaski uświęcającej, mógł 
zyskać odpust zupełny.

Uroczysta suma odpustowa 
została odprawiona przy ołtarzu po-

lowym przez J.E. ks. bpa Stanisława 
Stefanka z Łomży. On także wygłosił 
homilię. Na tę Eucharystię, mimo wiel-
kiego upału, przybyło bardzo wielu 
pielgrzymów. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć delegacji z wieńcami do-
żynkowymi, które poprzedzały w pro-
cesji wejścia asystę liturgiczną i cele-
bransów. Na początku szli starostowie 
tegorocznych dożynek trzymając  
w ręku chleb, wypieczony z tegorocz-
nego ziarna, za nimi delegacje niosące 
wieniec powiatowy, a następnie wień-
ce gminne i parafialne wraz z delega-
cjami. Wszystkich zgromadzonych na 
sumie odpustowej, powitał ks. Marek 
Dudek COr – superior Kongregacji 
Świętogórskiej, zachęcając do wspól-
nej modlitwy.

Podczas homilii, ks. biskup 
bardzo mocno podkreślał rolę rolnika 
w każdym społeczeństwie. W swoim 
kazaniu stanął w obronie polskiego 
rolnictwa, nawoływał o poszanowanie 
ludzi pracujących na roli, bez których 
nie mielibyśmy dzisiaj powszednie-
go chleba. Bp Stefanek mówił także, 
o niepokojącym zjawisku jakim jest 
sprzedawanie polskiego gruntu, co 
jest wielkim złem: Bo polityka i bez-
względna ekonomia weszły tam, gdzie 
jest chleb. Po homilii wierni przynieśli 
do ołtarza dary: kwiaty, zioła, ziar-
no na zasiew, zaczyn dla piekarzy, 
miód, wędliny, chleb oraz wodę i wino,  
a także szczególny dar od piekarzy dla  
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Świętej Góry, w postaci kielicha mszal-
nego, który został pobłogosławiony 
przez głównego celebransa.

Pod koniec mszy nastąpił tra-
dycyjny obrzęd poświęcenia ziarna 
na zasiew dla rolników, kwiatów i ziół 
oraz zaczynu na chleb dla piekarzy. 
Uroczysta suma odpustowa zakoń-
czyła się odśpiewaniem radosnego 
hymnu Ciebie Boga wysławiamy oraz 
błogosławieństwem Najświętszym Sa-
kramentem wraz z procesją Eucha-
rystyczną do bazyliki Świętogórskiej, 
gdzie odśpiewano pieśń Boże coś 
Polskę.

Po mszy świętej, na placu 
przed ołtarzem polowym odbył się ob-
rzęd „ośpiewania” wieńca powiatowe-
go oraz dzielenie się chlebem, wypie-
czonym z tegorocznego ziarna, który 
rozdawali kapłani na czele z ks. bisku-
pem, parlamentarzyści i przedstawi-
ciele władz samorządowych naszego 
powiatu. Następnie odbyły się wystę-
py m.in. Orkiestry Świętogórskiej, gru-
py teatralnej „Na fali” z Krobi, Kapeli 
„Pieczarki”.

Tegorocznym dożynkom to-
warzyszyło również mnóstwo atrakcji 
dla całych rodzin. Odbył się konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy, rozdano tytuły „Dobre smaki po-

wiatu”, oraz „Zasłużony dla Powiatu 
Gostyńskiego”. Można był skoszto-
wać lokalnych produktów, a dla dzie-
ci zorganizowane zostało „Kulinarne 
Przedszkole”, prowadzone przez Jana 
Kuronia. Były także wystawy sprzętu 
wojskowego, rolniczego, stoiska z wy-
robami rękodzielniczymi. Na zakoń-
czenie tegorocznych dożynek, miał 
odbyć się koncert Haliny Mlynkovej  
z zespołem, jednak z powodu ogrom-
nej nawałnicy, która pojawiła się na 
Świętej Górze ok. godz. 19.00, organi-
zatorzy byli zmuszeni odwołać występ 
gwiazdy. 

Dożynki to piękne, tradycyjne 
polskie święto, podczas którego wszy-
scy rolnicy, ale i nie tylko, dziękują 
Bogu za dobrą pogodę i obfite plony. 
Nasze dziękczynienie, jak co roku  
w świętogórskim sanktuarium, złożyli-
śmy w ręce Najświętszej Maryi Panny 
Wniebowziętej, ufając, że przedsta-
wi je Wszechmocnemu Bogu. Matko 
Boża Królowo nieba i ziemi, wstawiaj 
się za nami nieustannie, abyśmy za-
wsze potrafili dziękować Panu za 
otrzymane dobro, a przede wszystkim 
abyśmy tymi licznymi dobrami ziemi 
mądrze dysponowali, dzielili się i ko-
rzystali z nich, dla pożytku każdego 
człowieka.

Takich ludzi jak tu, nigdzie nie ma
Mirosław Sobkowiak

Krzysztof Sawicki ze Skrzyn-
na (łódzkie), Beata Kaźmierczak  
z Kościana (wielkopolskie) i Jan Jędra-
szyk z Leszna (wielkopolskie) zostali 
zwycięzcami XVI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” 
– Święta Góra 2015, odbywającego 
się pod patronatem Starosty Gostyń-
skiego.

W konkursie piosenki i dwóch 
konkursach plastycznych zmagało 
się 224 artystów niepełnosprawnych, 
którzy przybyli na Świętą Górę, by wy-

stąpić lub też nadesłali swoje prace  
z różnych stron Polski. Publiczność 
przyznała swoją nagrodę Natalii Buliń-
skiej i Łukaszowi Kociembie z Chwał-
kowa za oryginalne i porywające wy-
konanie „Nie patrzę w dół” z repertuaru 
Natalii Szroeder.

W części finałowej, tuż przed 
koncertem laureatów, wystąpiły też 
dzieci z klas integracyjnych ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 z Oddziałem 
Integracyjnym  w Gostyniu. Zapre-
zentowały wraz z wychowawcami  
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edukacyjny koncert, przygotowany  
z okazji 20-lecia funkcjonowania klas 
integracyjnych. Z kolei uczniowie Ze-
społu Szkół Specjalnych w Brzeziu 
przedstawili pouczający spektakl te-
atralny, oparty na regionalnej opowie-
ści o śmierci uwięzionej przez pustel-
nika na gruszy.

Zmagania konkursowe były 
bardzo emocjonujące i stojące na 
bardzo wysokim poziomie. 
Oprócz nich, dla organiza-
torów Festiwalu, ważne jest 
również stworzenie okazji do 
bycia razem osobom niepeł-
nosprawnym z różnych stron 
Polski i różnych środowisk 
oraz do zaprezentowania in-
nym swoich talentów, gdyż 
spotkanie ma charakter 
otwarty i integracyjny.

W tym roku bawiło 
się z nami blisko pół tysią-
ca osób. – Lubię tu przyjeż-
dżać, bo spotykam starych 
znajomych – podkreśla Piotr z Zimno-
wody, a Barbara z Łagiewnik dodaje – 
Jeżdżę na dużo konkursów, ale takiej 
przyjaznej atmosfery i takich ludzi, jak 
tu w Gostyniu, to nie ma nigdzie.

Zmaganiom konkursowym, 
zabawom i występom artystycznym, 
towarzyszącym konkursom, przyglą-
dali się specjalni goście, m.in. starosta 
i wicestarosta oraz przedstawiciele lo-
kalnych gmin i instytucji wspierających 
osoby niepełnosprawne. Nie zabrakło 
także władz klasztoru, który od lat go-
ści u siebie Festiwal „Bez Barier”.
 Sam festiwal rozpoczął się  
11 września o godz. 10.00 w ogrodach 
klasztornych na Świętej Górze i trwał 
aż do godzin popołudniowych. Pogo-
da była wspaniała, a gości, artystów, 
opiekunów i widzów opanowała at-
mosfera radości i zabawy. Przybyłych 
powitała w imieniu organizatorów Na-
talia Hajnsz z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Oficjal-

nego otwarcia festiwalu dokonał wice-
starosta gostyński Czesław Kołak, ży-
cząc wszystkim wspaniałych przeżyć.

Na scenie odbywały się prze-
słuchania muzyczne, którym uważnie 
przysłuchiwało się jury konkursu pio-
senki. W podcieniach muru ogrodo-
wego została przygotowana wystawa 
prac nadesłanych na konkurs pla-
styczny. Oglądali ją przez cały czas 

trwania festiwalu widzowie oraz jury 
konkursów plastycznych. Na placu 
przy scenie, artyści startujący w kon-
kursie „Prace przygotowywane na 
żywo”, wykonywali swoje konkursowe 
dzieła. Widzowie z ciekawością obser-
wowali, jak na ich oczach powstają, 
realizowane różnymi technikami, małe 
arcydzieła.

Organizatorzy festiwalu „Bez 
barier” przygotowali dla uczestników 
także wiele innych atrakcji – dmucha-
ne zamki i ściankę wspinaczkową dla 
dzieci. Festiwal stal się też okazją do 
sympatycznego spotkania opiekunów  
i terapeutów osób niepełnospraw-
nych.

Organ iza to rzy  zapewn i l i 
wszystkim uczestnikom festynu i kon-
kursów „Bez Barier” kawę, herbatę, 
pyszny placek oraz kiełbasę i bigos. 
Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymy-
wali także słodycze.

Artyści bardzo się starali...
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 Zamykając XVI Festiwal „Bez 
Barier”, starosta gostyński Robert 
Marcinkowski podziękował wszyst-
kim, którzy pracowali przy organizacji 
festiwalu. Wyrażając swój podziw dla 
artystów biorących udział w festiwalu, 
ich opiekunów i rodziców oraz uznanie 

dla jego organizatorów, podkreślił, że 
takie spotkania, jak to festiwalowe, po-
kazują, że sami uczestnicy konkursów 
dają przykład innym, jak się pokonuje 
bariery, i to te najtrudniejsze, związa-
ne z publicznymi występami.

Piotr Woźniak i Wojciech Czemplik 
w Świętogórskiej ,,Krainie Łagodności”

Iza Jagodzińska

Piotr Woźniak na Świętej Górze

W ostatnią niedzielę sierpnia, 
mogliśmy już po raz trzeci uczestni-
czyć w Świętogórskich Spotkaniach 
w Krainie Łagodności. Tym razem po 
„łagodnej krainie’’ oprowadził nas zna-
komity gitarzysta o anielskim głosie 
– Piotr Woźniak. Muzykowi na skrzyp-
cach towarzyszył, znany nam dosko-

nale – Wojciech Czemplik z zespołu 
U Studni. Gościnnie wystąpiła także 
Zofia Banaszak, która zaprezentowała 
trzy utwory. Szczególnie pięknie wy-
brzmiał utwór do słów Bogdana Cho-
rążuka „Tren o Róży” wykonany przy 
akompaniamencie gitary Piotra Woź-
niaka.

W czasie koncertu mogliśmy 
usłyszeć najpiękniejsze piosenki, któ-
re znalazły się na płytach artysty Dom 

na dachu czy Jak ze źródła: „Lekkim 
być, by fruwać”; „Siedem gór”,  „Gdzie 
jest siódme morze?”. Nie zabrakło 
również piosenek z najnowszej płyty 
artysty; Tata Adama: „Kot albo życie”; 
„Napisz mi o miłości”. Przy pięknych 
dźwiękach skrzypiec i gitary zapozna-
liśmy się z „Compańiero”, piosenką za-

inspirowaną filmem „Niebo nad 
Berlinem”, do której tekst napi-
sali Piotr Woźniak i Agnieszka 
Łomnicka. Zwieńczeniem kon-
certu był występ: Piotra Woź-
niaka, Wojtka Czemplika i Zosi 
Banaszak, którzy wspólnie,  
w niecodziennej aranżacji, wy-
konali utwór „Korowód”.

Licznie zgromadzona 
publiczność nagrodziła arty-
stów długa owacją, a oklaskom 
nie było końca. Po koncercie 
można było nabyć płyty Piotra 
Woźniaka z autografem i spe-
cjalną dedykacją, ponieważ 
artysta z wielką przyjemnością 
podpisywał krążki i rozmawiał  
z publicznością.
Tradycyjnie po koncercie prze-

nieśliśmy się do kawiarenki „San Fi-
lippo”, gdzie można było osobiście 
spotkać się z wykonawcami, a także 
napić się kawy lub herbaty i skoszto-
wać słodkich ciasteczek.

Już dziś zapraszamy na ko-
lejny koncert z cyklu Świętogórskich 
Spotkań w Krainie Łagodności. Pią-
tego grudnia w sali Oratorium wystąpi 
zespół Małżeństwo z Rozsądku.
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Zapraszamy również do od-
wiedzania naszego profilu na Fa-
cebook’u (Świętogórskie Spotkania  
w „Krainie Łagodności”), gdzie moż-
na się dowiedzieć o naszych planach 

koncertowych, obejrzeć zdjęcia z do-
tychczasowych koncertów, a także po-
dzielić się swoimi wrażeniami.

 Ewangelia ma wniknąć w na-
sze życie! My z kolei mamy przyczy-
niać się do tego, by została przyjęta 
przez ludzi, przenikała coraz głębiej 
w ich serca, świadomość i życie – to 
wezwanie skierował do osób konse-
krowanych bp Marian Błażej Kruszy-

łowicz. Biskup senior archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej, który sam 
należy do zgromadzenia franciszka-
nów konwentualnych, uczestniczył 
12 września w VII Międzydiecezjalnej 

Pielgrzymce Osób Konsekrowanych 
do sanktuarium Matki Bożej Róży Du-
chownej na Świętej Górze pod Gosty-
niem. 
 Pielgrzymkę rozpoczęła pro-
cesja, która wyruszyła z gostyńskiej 
fary. Na Świętą Górę szło w niej kil-
kuset przedstawicieli zakonów żeń-
skich i męskich z terenu archidiecezji 
gnieźnieńskiej, szczecińsko-kamień-
skiej i poznańskiej oraz diecezji kali-
skiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, byd-
goskiej, zielonogórsko-gorzowskiej  
i włocławskiej, niosąc relikwie świętych 
i błogosławionych poszczególnych 
zgromadzeń. Tą drogą dziękczynienia 
i zawierzenia Matce Bożej Świętogór-
skiej Róży Duchownej po raz pierwszy 
przeszła procesja w 1495 r. Była ona 
wyrazem dziękczynienia gostynian za 
pierwszy udokumentowany cud na 
Świętej Górze: niejaki pan Krzyżanow-
ski został uzdrowiony z trwającego 
trzy lata paraliżu nogi. W ten sposób 
mieszkańcy dziękowali też za wszyst-
kie łaski, jakie były ich udziałem za 
przyczyną Maryi – wyjaśnia ks. Marek 
Dudek, superior filipińskiej Kongrega-
cji Oratorium na Świętej Górze, doda-
jąc, że wówczas w miejscu, w którym 
dziś wznosi się wspaniała barokowa 
bazylika, znajdowała się mała drew-
niana kapliczka.
 Z uczestnikami pielgrzymki 
doświadczeniem przeżywania życia 
konsekrowanego, podzielił się o. Ma-
ciej Biskup, który przypomniał swoim 
siostrom i braciom, by w codziennych 
trudach i przeciwnościach nie tracili  

VII Międzydiecezjalna Pielgrzymka 
Osób Życia Konsekrowanego

Błażej Tobolski

Biskup Marian Kruszyłowicz OFMConv.
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z oczu oblicza Jezusa. Mamy być 
ludźmi życia, ale jednocześnie nie tra-
cić zdolności do głębszego patrzenia 
na rzeczywistość, do kontemplacji, 
czyli pełnego ufności trwania w obec-
ności Bożej – przekonywał dominika-
nin dodając, że kontemplacja nie po-
winna prowadzić do zamknięcia się  
w sobie, ale do daru z siebie dla in-
nych.Niech ta pielgrzymka przyniesie 
nam pobudzenie, jak zachęcał nas do 
tego papież Franciszek na początku 
ustanowionego przez siebie Roku Ży-
cia Konsekrowanego, do życia wiary, 

nadziei i służby miłości – apelował  
z kolei bp Kruszyłowicz, który prze-
wodniczył mszy św. dla pielgrzymów. 
Zaznaczył jednocześnie, że obecnie 
największymi zagrożeniami dla świata 
są ateizacja i laicyzacja, bowiem nie 
tylko szkodzą człowiekowi, ale pro-
wadzą do jego destrukcji. Stawianie 
oporu temu zjawisku czy wręcz prze-
zwyciężanie go, jest dziś głównym 
zadaniem Kościoła, a zwłaszcza osób 
konsekrowanych – podkreślił.

Wczasorekolekcje dla chorych
s. M. Manuela Żychlińska

Jak co roku, na począt-
ku września grupa ponad 50 star-
szych, chorych i niepełnosprawnych 
osób uczestniczyła na Świętej Górze  
w 10-dniowych wczasorekolekcjach. 
Grupą od strony duchowej zajmowali 
się ks. Paweł Ogrodnik COr i siostra 
M. Manuela Żychliń-
ska – Służebnicz-
ka Maryi. Osobami 
niepełnosprawnymi 
opiekowało się także 
ponad 20 wolonta-
riuszy (klerycy ASD  
w Poznaniu, student-
ki, studenci oraz oso-
by, które chciały się 
podzielić swoim cza-
sem i talentami).

Wczasoreko-
lekcje to oczywiście 
czas na modlitwę 
wspólnotową i oso-
bistą. Dla wielu osób 
jest to moment, z któ-
rego czerpią nowe 
siły do dźwigania 
codziennego krzyża. Niejednokrotnie 
jest to krzyż samotności, choroby i tru-
du życia z dnia na dzień. Jest to też 

czas ożywiania wiary, czas modlitwy  
i dziękczynienia. Często słyszę o tym 
z ust uczestników, którzy przybywają 
na Świętą Górę, że przyjeżdżają do 
Matki słuchającej i przygarniającej.

Jednak wczasorekolekcje to 
nie tylko modlitwa. To także czas od-

poczynku, bycia z drugim człowie-
kiem, któremu nie przeszkadza to, że 
jest się osobą starszą, że jest się na 

Uczczenie relikwi bł. Matki Teresy z Kalkuty
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wózku inwalidzkim. Każdy z uczestni-
ków chce tu wrócić za rok.

Od dwóch lat, z księdzem 
Pawłem, na czas wczasorekolekcji 
obieramy patrona. W tym roku była 
to bł. Matka Teresa z Kalkuty. Jej 
osoba i działalność była przybliżana  
w codziennych homiliach oraz w cza-
sie wolnym, w którym rozważano jej 
teksty. Każdego dnia dostrzegaliśmy 
małe cuda. Jeden z nich związany 
był z pielgrzymką pieszą do kościoła 
farnego w Gostyniu. Pod koniec mszy 
św. tam sprawowanej zerwał się silny 
wiatr, zaczął padać ulewny deszcz. Po 
wyjściu z kościoła natomiast zastała 
nas niespodzianka – deszcz natych-
miast przestał padać i w pełnym słoń-
cu wracaliśmy do klasztoru.

Drugim, namacalnym cudem, 
było spotkanie w sobotę dwóch sióstr 
ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości 
założonego przez bł. Matkę Teresę. 
Korzystając z takiej okazji poprosili-
śmy, by siostry opowiedziały o Zgro-
madzeniu i swojej pracy. Trzeba tu 

dodać, że jedna z nich była siostrą 
pochodząca z Indii, którą formowa-
ła sama Matka Teresa. Podzieliła się  
z nami osobistym świadectwem spo-
tkania z tą świętą za życia.

Jadąc na wczasorekolekcje 
obawialiśmy się tego, że pogoda nie 
będzie sprzyjająca tak długiemu poby-
towi. Tymczasem dobra aura dopisy-
wała nam każdego dnia. To także je-
den z cudów tego czasu, zważywszy 
na wrześniowe kaprysy pogodowe.

Wczasorekolekcje dla wie-
lu starszych i chorych osób, to czas 
uśmiechu, czas oderwania od samot-
ności. To czas, w którym ma miejsce 
sporo atrakcji – zabaw, konkursów, 
spotkań towarzyskich. Wszystko to 
dzięki pomocy wolontariuszy.

Dziękuję Ojcu Niebieskiemu 
za to, że w czasie całego pobytu udało 
się stworzyć dobrą rodzinną atmosfe-
rę. Wierzę, że to wspólne dzieło wielu 
bezinteresownych serc doprowadzi do 
kolejnego spotkania za rok.

Twórcze owoce trzeźwości
ks. Leszek Woźnica COr

W sierpniu 2015 r. – w miesią-
cu trzeźwości – dokładnie w dniach od 
21 do 23, odbył się na Świętej Górze 
II Przegląd Twórczości Abstynenckiej. 
Wydarzenie to jest częścią działające-
go przy sanktuarium Duszpasterstwa 
Apostolstwa Trzeźwości, które organi-
zuje nie tylko rekolekcje i dni skupie-
nia, ale i takie spotkania, które mają 
na celu pokazać, że trzeźwość to nie 
tylko trud codziennej, solidnej pracy 
nad sobą na różnych odcinkach, ale 
i to, że ta praca przynosi wymierne 
owoce nowego życia.

Od początku  wspó łpracy  
z ludźmi uzależnionymi i z ich rodzi-
nami, zauważam, jak bardzo wrażliwy 
jest człowiek związany z tą chorobą,  
i ile dobra potrafi on z tej wrażliwości, 

już po trzeźwemu, wydobyć. Istotnie, 
kiedy jest czynne nadużywanie alko-
holu, wówczas mamy do czynienia  
z chaosem, z niszczeniem i marnowa-
niem Bożych talentów. Ale, gdy czło-
wiek naprawdę trzeźwieje, gdy rze-
telnie współpracuje z nowym życiem, 
potrafi on na nowo, a nawet więcej niż 
przedtem, tworzyć i to w każdej niemal 
dziedzinie życia.

Już ponad dwa lata temu po-
myśleliśmy, dlaczego tym dobrem się 
„nie pochwalić”, dlaczego go nie poka-
zać? I tak się stało. Pierwszy Przegląd 
odbył się w 2013 r.

Na tegoroczny Przegląd, który 
miał wymiar ogólnopolski, nie przy-
były może nieprzebrane tłumy, ale 
przyjechali ci, którzy chcieli, z różnych 
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stron Ojczyzny, a także z Berlina.  
W tym roku, to spotkanie powiązali-
śmy z rodzinnym, radosnym piknikiem 
pod patronatem Świętego Filipa Neri, 
którego 500-lecie urodzin w Kościele 
obchodzimy. Święty Filip obracał się 
wśród potrzebują-
cych ludzi, wśród za-
gubionych i zawsze 
c ieszy ł  s ię  odzy -
skanym duchowym 
pięknem człowieka,  
i tym, co było owocem 
jego nowego życia. 
Pewnie uradował się 
w niebie, gdy zoba-
czył, że przy najstar-
szym jego Oratorium 
w Polsce odbył się 
Przegląd Twórczości 
Abstynenckiej i na 
pewno z nieba wiele 
łask nam wypraszał  
i ciągle wyprasza.

Teraz oddajmy głos jednej  
z uczestniczek Przeglądu, Helenie – 
miłośniczce artystów i sztuk pięknych, 
która tak pisze:

Miałam zaszczyt i przyjem-
ność uczestniczyć w II Przeglądzie 
Twórczości Abstynenckiej na Świętej 
Górze. Wydarzenie to, w Roku Ju-
bileuszu 500-lecia urodzin św. Filipa 
Neri, było wyjątkowym spotkaniem 
artystów-amatorów, ich rodzin i miło-
śników sztuki. Wielu z nas, na długo 
przestało wierzyć we własne człowie-
czeństwo. Jednakże nasze pielgrzym-
ki do domu Maryi, Róży Duchownej na 
Świętej Górze, odmieniły nasze serca 
i rozświetliły nasze dusze, czego owo-
cem są te spotkania. Wielu odnalazło 
w sobie talenty wszelkiej twórczości. 
Przyjechaliśmy z różnych stron Pol-
ski – malarze, podróżnicy opisujący 
świat w swoich książkach, fotorepor-
terzy, koronczarki, hafciarki, aktorzy, 
śpiewacy, muzycy, poeci, rzeźbiarze 
i wielu innych rękodzielników. Podzi-

wialiśmy piękne dzieła. Wszyscy cie-
szyliśmy się sobą nawzajem, były rów-
nież wspólne śpiewy i tańce.

Jak niegdyś św. Filip groma-
dził wokół siebie dzieci, młodzież  
i różnych zagubionych, i potrafił wydo-

być z nich najpiękniejsze cechy oraz 
radość, tak teraz jego następcy, nasi 
kochani księża filipini ze Świętej Góry, 
uczą nas budować życie szczęśliwe  
i radosne. Zapraszają nas, udostęp-
niają swój dom i ogród – tę bezpieczną 
przestrzeń, abyśmy mogli spotkać się, 
cieszyć sobą, i dzielić się tą radością 
ze światem.

W czasie spotkania uczest-
niczyliśmy także we mszy św. przy 
ołtarzu polowym, którą celebrowali:  
ks. superior Marek Dudek i ks. Leszek 
Woźnica. W swoim kazaniu ks. Leszek 
nawiązał do tajemnicy tego miejsca, 
które pomaga nam tworzyć piękno,  
a także do wyjątkowej postaci św. 
Filipa, który jako czciciel Matki Bo-
żej zdobył największe piękno życia – 
świętość!

Już dzisiaj żyjemy nadzieją na 
następne spotkanie, które znowu po-
każe nam, jak wspaniałe są twórcze 
owoce trzeźwości.

Wspólna zabawa w ogrodach klasztornych
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Dziesiąty Festiwal Musica Sacromontana
Krzysztof Fekecz

W dwa weekendy festiwalowe 
mogliśmy wysłuchać czterech świetnych 
koncertów, prezentujących różne oblicza 
muzyki zwanej klasyczną. Na koncercie 
inauguracyjnym, 26 września usłysze-
liśmy doskonałą orkiestrę Capela Cra-
coviensis pod dyrekcją Jana Tomasza 
Adamusa z udziałem solistów: Michaliny 
Bienkiewicz – sopran, Doroty Dwojak-
Tlałki – mezzosopran, Piotra Szewczyka 
– tenor i Sebastiana Szumskiego – bas. 
Artyści zaprezentowali „przeboje” mu-
zyki klasycznej: Mszę Nelsońską Hayd-
na, III Koncert Brandenburski Bacha  
i Eine Kleine Nachtmusik Mozarta. War-
to wspomnieć, że orkiestra z Krakowa 
grała na barokowych instrumentach hi-
storycznych. Wielu melomanów na pew-
no z wielką przyjemnością wysłuchało 
znane i lubiane utwory.

Niedzielny koncert, 27 września 
zatytułowany „Przez śpiew i muzykę 
rozważać rzeczy boskie – Św. Filip Neri” 
poświęcony właśnie św. Filipowi Neri 
w 500. rocznicę jego urodzin. Koncert 
swą obecnością zaszczycili padre Mario 
Alberto Aviles – Prokurator generalny 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 
na świecie i ks. bp Damian Bryl z Po-
znania.
W programie znalazły się dwa utwory 
poświęcone Założycielowi Kongrega-
cji. Była to piękna i dostojna Litania do 
Filipa Neri autorstwa Josefa Ondreja 
Novotnego ze zbiorów świętogórskich, 
tę kompozycję wykonali: Kapela Święto-
górska, Chór Kameralny Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu oraz soliści: Marze-
na Michałowska – sopran, Piotr Olech 
– kontratenor i Jarosław Brek – bas pod 
dyrekcją Marka Toporowskiego. Drugim 
utworem wykonywanym tego wieczoru 
było piękne, napisane w stylu włoskiej 
opery Oratorium o Świętym Filipie Neri 
Alesandro Scarlattiego. Kompozycja ta 
została wykonana w sposób perfekcyj-
ny i piękny przez kapelę świetogórska  
i dwoje solistów pochodzących z Włoch: 
Annę Chierichetti – sopran i Riccardo 
Botta – tenor. Całość wykonania popro-
wadził maestro Estewan Velardi w iście 
włoskim stylu. Według wielu słuchaczy 
był to jeden z lepszych festiwalowych 
koncertów.

W kolejny weekend byliśmy 
świadkami dwóch, równie ciekawych, 
koncertów. W sobotni wieczór, 3 paź-
dziernika publiczność zgromadzona  
w bazylice odbyła podróż do słonecznej 
Andaluzji, a to za sprawą Carlosa Pina-
ny, znakomitego gitarzysty i kompozytora 
flamenco, któremu towarzyszyli: Miguel 
Angel Orengo na instrumentach perku-
syjnych oraz świetna Orkiestra Sym-
foniczna Filharmonii Kaliskiej. Artyści  
w sposób żywiołowy i z wielkimi emo-
cjami wykonali „Flamenco Symphony”. 
Widać było, że artyści z Polski i Hisz-
panii doskonale się rozumieją i przeka-
zywanie emocji związanych z muzyką 
flamenco jest dla nich ważne. Całość 
wykonania poprowadził znakomity dyry-
gent Adam Klocek. Koncert zakończyły 
bisy i owacja na stojąco zgromadzonych 
słuchaczy. 

Koncert finałowy tegorocznego 
Festiwalu, który się odbył w niedzielę,  
4 października, i był według wielu 
uczestników – jednym z najlepszych 
koncertów w dziesięcioletniej historii 
Festiwalu. Wykonawcami tego koncertu 
byli orkiestra Sinfonia Varsovia, Camer-
tata Silesia– Zespół Śpiewaków Miasta 
Katowice i czworo wspaniałych solistów: 
Iwona Hossa – sopran, Agnieszka Reh-
lis – mezzosopran, Rafał Bartmiński – 
tenor i Robert Gierlach – bas–baryton. 
Całość wykonania poprowadził w spo-
sób perfekcyjny znakomity maestro Je-
rzy Maksymiuk. Na początku koncertu 
niejako „na rozgrzewkę” usłyszeliśmy 
Trzy utwory w dawnym stylu Henry-
ka Mikołaja Góreckiego i Divertimento 
D-dur KV 136, Wolfganda Amadeusa  
Mozarta. Jednak kulminacją koncertu 
była Missa Ex D, Józefa Zeidlera. Utwór 
ten odnaleziony w Bibliotece w Mona-
chium zachwycił wszystkich obecnych 
w bazylice.W wykonaniu doskonałych 
muzyków i śpiewaków zawładnął emo-
cjami słuchaczy. W opinii wielu jest to 
najpiękniejsza „Msza” Józefa Zeidlera, 
którą mogliśmy do tej pory usłyszeć,  
a koncert przejdzie do historii Festiwalu. 
Na zakończenie koncertu słuchacze na-
grodzili artystów długotrwałą owacją na 
stojąco. Warto nadmienić, że Msza Ex 
D Józefa Zeidlera znajdzie się na płycie, 
którą nasze Stowarzyszenie wyda już 
niebawem.
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Marta, Paulina, Marysia

Wyjazd Oratorium Dzieci 
Krynica Morska 2015

Od kilku lat na Świętej Górze, 
w sobotnie przedpołudnia, mają miej-
sce spotkania Oratorium Dzieci, sku-
piającego najmłodszych sympatyków 
św. Filipa i sanktuarium świętogórskie-
go. Każdego roku pod koniec wakacji, 
dzieci wraz z opiekunami – p. Basią 
Dopierałą i p. Anią Ogrodnik, wyrusza-
ją na zasłużone wakacje. Po górach i 
jeziorze w ostatnich latach, przyszedł 
czas by zobaczyć polskie morze. Tym 
samym Oratorium wybrało się do Pia-
sków koło Krynicy Morskiej – ostatnie-
go punktu na mapie Polski tuż przy 
rosyjskiej granicy.

Wyjazd rozpoczął się tradycyj-
nie udziałem w Eucharystii o 8.00 rano 
w bazylice i wspólnym śniadaniem  
w klasztorze. Po posiłku i załadowa-
niu bagaży do autokaru, wyruszyliśmy  
w długą drogę do Torunia, który stał 
się pierwszym przystankiem na naszej 
wakacyjnej mapie. Po zwiedzeniu sta-
rówki i modlitwie w katedrze toruńskiej 
ruszyliśmy do Krynicy Morskiej, podzi-
wiając zmieniający się co rusz krajo-
braz. Późnym popołudniem dotarliśmy 
do celu naszej podróży. Jak przystało 
na wytrawnych traperów poszliśmy 
przywitać się z Bałtykiem. Powoli ro-
biło się ciemno, ale to nie odstraszało 
nas – dzielnie pokonaliśmy wysokie 
na prawie 40 metrów wydmy i w koń-
cu dotarliśmy do przepięknej, sze-
rokiej plaży. Zanurzyliśmy też stopy  
w wodzie, która okazała się straszliwie 
zimna…

Kolejne dni upłynęły nam pod 
znakiem zwiedzania okolicy. I tak  
w pierwszych dniach zobaczyliśmy: 
Krynicę Morską – straszliwie zatłoczo-
ny w porównaniu z „naszymi” Piaska-
mi kurort i Gdańsk – gdzie ks. Paweł 

Ogrodnik pokazał nam wspaniały Ko-
ściół Mariacki i zaprosił na morderczą 
wspinaczkę po 409 stopniach na taras 
widokowy na wieży kościoła, skąd jak 
się okazało roztacza się niesamowita 
panorama miasta. Przespacerowali-
śmy się także po Długim Targu i by-
liśmy na mszy w kościele dominika-
nów. Największą atrakcją tej wyprawy 
była jednak awaria autobusu kilka km 
przed naszym ośrodkiem…

Niedziela upłynęła nam na dłu-
giej zabawie nad morzem. Rano, po 
śniadaniu udaliśmy się na mszę św. do 
parafialnego kościoła, w czasie której 
obstawiliśmy liturgię (czytanie, śpiew, 
itd.). Po Eucharystii przeszliśmy od 
razu na plażę, gdzie szaleliśmy aż do 
późnego popołudnia. Woda, jak na ten 
czas była bardzo, ciepła – miała 20˚C, 
co powodowały spore mielizny przy 
brzegu, dzięki czemu wraz z opie-
kunami, mogliśmy wyjść kilkadzie-
siąt metrów „w morze”, nie bojąc się  
o życie bo woda sięgała nam do pasa. 
Po południu natomiast, poszliśmy 
pod rosyjską granicę państwową – 
od ośrodka mieliśmy do niej zaledwie  
3 km. Największym wrażeniem nie 
było samo to, że jesteśmy tak blisko 
Rosji, ale strażnik z karabinem, który 
obserwował nas przez lornetkę…

W przedostatni dzień pojecha-
liśmy do Malborka by zobaczyć naj-
większy zamek ceglany na świecie. 
Po ciekawym zwiedzaniu udaliśmy się 
na obiad i nawiedziliśmy kościółek św. 
Jana Chrzciciela. Wieczorem, do póź-
na bawiliśmy się na zorganizowanej 
przez nas dla całego ośrodka zaba-
wie.

Wszystko co piękne musi się 
niestety skończyć. Ostatniego dnia po 
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śniadaniu spakowaliśmy nasze torby  
i udaliśmy się do przepięknej gotyckiej 
katedry w Pelplinie, w której znajduje 
się drugi, największy w Europie ołtarz, 
a po której oprowadził nas pochodzą-
cy z rodzinnej parafii ks. Darka Dą-

browskiego, kleryk Patryk. W kaplicy 
seminaryjnej mieszczącej się obok ka-
tedry wzięliśmy udział we mszy świę-
tej. Późnym wieczorem dotarliśmy do 

domu – zmęczeni podróżą, ale pełni 
wrażeń. 

S e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y 
wszystkim, dzięki którym nasz wyjazd 
doszedł do skutku. Już dziś czeka-
my na to, co za rok wymyślą dla nas 

nasi opiekunowie – p. Ania, p. Basia  
i nasz duchowy przewodnik ks. Paweł 
Ogrodnik.

Z życia Parafii

Aleksandra Leciej

Wakacyjny wyjazd Oratorium Młodzieży na kajaki
Wakacyjne wyjazdy to już 

tradycja Duszpasterstwa Młodzieży 
Oratoryjnej. Jak co roku, z końcem 
sierpnia (24-28), grupka lektorów  
i młodzieży, wraz z ks. Pawłem Bog-
danowiczem COr, wybrała się na za-
służony odpoczynek.
 Tym razem udaliśmy się do 
Tomaszowa Mazowieckiego. Główną 
atrakcja wyjazdu był spływ kajakowy. 
Na początek poznaliśmy podstawy 
machania wiosłami… i od razu zosta-
liśmy rzuceni na głęboką wodę. Co-
dziennie pokonywaliśmy około 8 km 
rzeką, podziwiając przy tym piękno 
otaczającej nas przyrody.
 Utrzymując sportowego du-
cha, codziennie wsiadaliśmy na ro-

wery. Odwiedzaliśmy miejsca godne 
polecenia, takie jak bunkry poniemiec-
kie w Konewce, Groty Piaskowe czy 
Niebieskie Źródła w tomaszowskim 
rezerwacie przyrody. Interesującym 
obiektem okazał się również drewnia-
ny kościółek w Spale oraz romański 
kościół św. Idziego w Inowłodzu.
 Zamierzając aktywnie wyko-
rzystać każdą wolną chwilę, graliśmy 
w kręgle i squacha. Na wyjeździe nie 
mogło zabraknąć nuty filipińskiej rado-
ści i spontaniczności. Jedno popołu-
dnie zostało przeznaczone na zabawę 
w parku linowym, która dla niektórych, 
okazała się być walką z własnymi lę-
kami i słabościami.

Zwiedzanie Kościoła Mariackiego w Gdańsku 
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 Codzienne uczestnictwo w Eu-
charystii, umacniało nas na cały dzień. 
Doświadczenie kameralnej mszy świę-
tej, przypominało, że Bóg jest obec-
ny nie tylko w świątyniach, 
ale także wszędzie dookoła,  
w zwykłej codzienności.
 Ostatniego dnia zo-
staliśmy poddani niemal eks-
tremalnej próbie. 2-osobowe 
kajaki zmieniono nam na po-
jedyncze oraz dodano deskę 
surfingową. Z pozoru łatwe za-
danie, okazało się być nie lada 
wyzwaniem. Musieliśmy wal-
czyć o utrzymanie równowagi  
i suchego stroju, co okazało 
się niezłą zabawą, a jednocze-
śnie zadaniem prawie niemoż-
liwym do wykonania. 
 Na zakończenie wyjazdu, od-
wiedziliśmy Kongregację Oratorium 
Księży Filipinów w Tomaszowie Ma-
zowieckim, gdzie zostaliśmy bardzo 

serdecznie przyjęci. W tamtejszej ka-
plicy uczestniczyliśmy w dziękczyn-
nej Eucharystii, po której zostaliśmy 
poczęstowani pysznym obiadem. Po 

zwiedzeniu kościoła, nasyceni fizycz-
nie i duchowo, obraliśmy kierunek po-
wrotny – Gostyń. 

Z życia Parafii

A po kajakach - przejażdżka na rowerach

Magdalena Jakubowska 

Miłosierdzie Jego na wieki
Śladami Bożego Miłosierdzia

Tradycją już się stało, że para-
fianie świętogórscy w ostatnich dniach 
sierpnia wyruszają na pielgrzymkowy 
szlak. Tego roku podążaliśmy ślada-
mi Bożego Miłosierdzia. Rankiem 28. 
sierpnia rozpoczęła się przed bazyli-
ką świętogórską nasza wędrówka ku 
wschodnim rubieżom naszego kraju. 
Mieliśmy niezmiernie długą drogę do 
pokonania, ale wspólnie modląc się  
i przebywając w „parafialnym” gronie, 
czas szybko nam upływał.

W pierwszej kolejności od-
wiedziliśmy Świnice Warckie – nie-
wielką miejscowość, gdzie w parafial-
nym kościele mała Helena Kowalska  
(s. Faustyna) została ochrzczona, 
a także przyjęła Pierwszą Komunię 
Świętą. Tam też doznała pierwszych 
objawień. W ołtarzu głównym tego nie-

wielkiego kościółka znajduje się obraz 
Jezusa Miłosiernego. W ołtarzach 
bocznych umieszczono wizerunek MB 
Częstochowskiej oraz św. Faustyny 
wraz z jej relikwiami. W świątyni, do 
dziś możemy zobaczyć konfesjonał, 
przy którym św. Faustyna korzystała  
z Sakramentu Pojednania. Pocho-
dząca ze Słowacji, przesympatyczna 
i tryskająca humorem siostra z za-
konu Sióstr Miłosierdzia przybliżyła 
nam nieco historię tego miejsca. Tu-
taj uczestniczyliśmy we mszy świętej 
oraz uczciliśmy relikwie świętej, pole-
cając jej własne intencje.

Następnie na kilka chwil za-
witaliśmy do Głogowca, wioski, gdzie 
znajduje się rodzinny dom siostry 
Faustyny. Bardzo skromny budynek 
z dużą izbą oraz maleńką kuchnią  
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i warsztatem mieścił dziesięcioosobo-
wą rodzinę. Dalszą część tego dnia 
spędziliśmy w drodze do Białegosto-
ku, gdzie czekał na nas hotel i pysz-
na kolacja, po której niektórzy z nas 
wyprawili się na wieczorne zwiedzanie 
starówki z deptakiem i pięknym pała-
cem Branickich.

Kolejny dzień dostarczył wie-
lu wrażeń. Umocnieni śpiewem Go-
dzinek udaliśmy się do Świętej Wody 
– Sanktuarium MB Bolesnej. Nasz 
wzrok przykuła tam Góra Krzyży 
wznosząca się nad okolicą. Idąc ku 
jej wierzchołkowi odmawialiśmy przy 
pięknych kapliczkach Różaniec Sied-
miu Boleści Matki Bożej. Po dotar-
ciu na szczyt każdy mógł pozostawić 
drewniany krzyż lub kamień z własną 
intencją. Następnie przeszliśmy do 
Groty Matki Bożej – wzorowanej na 
Grocie w Lourdes – wzniesionej nad 
źródełkiem cudownej wody. Dalszym 
etapem pielgrzymowania była Sokół-
ka – miejsce cudu Eucharystycznego. 
Po Mszy świętej i adoracji Korporału 
z cząstką Ciała Chrystusowego uda-
liśmy się do sali pielgrzyma, gdzie 
obejrzeliśmy film na temat badań nad 
cudem oraz wysłuchaliśmy relacji jak 
doszło do zmiany Postaci euchary-
stycznej komunikantu w cząstkę mię-
śnia sercowego. Otóż w niedzielę,  
12 X 2008 roku, tuż po beatyfikacji  
ks. Michała Sopoćki, w trakcie komu-
nikowania kapłanowi upadł na stopień 
ołtarza konsekrowany Komunikant. 

Zgodnie z przepisem liturgicznym ów 
Komunikant został włożony do naczy-
nia z wodą i umieszczony w sejfie. Po 
upływie tygodnia, w niedzielę misyjną 
s. zakrystianka zajrzała do sejfu, z któ-
rego przy otwieraniu unosił się zapach 
przaśnego chleba. Po zajrzeniu do na-
czynia oczom jej ukazała się czerwo-
na plama pośrodku rozpuszczającego 
się Komunikantu. Przeprowadzone 
badania dowiodły, że fragment konse-
krowanej Hostii przybrał postać tkanki 
mięśnia sercowego człowieka będące-
go w stanie agonii. Struktura włókien 
mięśnia i struktura chleba wzajemnie 
się przenikały i były ze sobą ściśle 
związane.

Po wysłuchaniu tak niewiary-
godnej prelekcji, udaliśmy się w drogę 
powrotną do Białegostoku, odwiedza-
jąc na kilka chwil Supraśl. Zwiedziliśmy 
tam Monaster Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Panny. Potężna cerkiew 
prawosławna wraz z klasztorem ba-
zylianów została wzniesiona w XVI w.  
i miała charakter obronny, łącząc ce-
chy architektury gotyckiej i bizantyj-
skiej. Po powrocie do hotelu i krót-
kim odpoczynku, w małych grupach, 
kontynuowaliśmy zwiedzanie miasta, 
racząc się słodkościami w pijalni cze-
kolady na starówce.

Ostatni pątniczy dzień roz-
poczęliśmy niedzielną mszą św.  
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Białymstoku. W kościele tym znaj-
duje się kaplica bł. Michała Sopoćki, 
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w której m.in. można dostrzec kon-
fesjonał, w kapłan którym spowiadał,  
a także wykonany przez niego klęcznik. 
Miejsce to ma symboliczne znaczenie 
w przekazie orędzia Miłosierdzia –  
s. Faustyna otrzymała owe orędzie od 
Pana Jezusa i podzieliła się nim ze 
swoim przewodnikiem duchowym ks. 
Michałem. Również w tej świątyni są 
razem jako apostołowie Miłosierdzia 
Bożego i nasi orędownicy. Po odpra-
wionym nabożeństwie wyruszyliśmy  
w drogę powrotną do domu.

Ku zaskoczeniu wszystkich, 
z inicjatywy p. Felicyty odwiedziliśmy 
ukryte w głębokich lasach Sanktu-
arium MB Królowej Polski w Nowej 
Osuchowej. Miejscowy ks. proboszcz 
przybliżył nam kilka faktów z historii 
tego miejsca. Po odmówionym przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej ró-

żańcu, udaliśmy się, do leżącego nie-
opodal w lesie cudownego źródełka, 
przy którym jest kapliczka, w której 
podziwiać można piękne, cudownie 
ocalałe z pożaru drewniane sukien-
ki z obrazu Matki Bożej. Po obmyciu 
się wodą ze źródełka, przeszliśmy 
do miejsca ukazania się Matki Bożej 
przekazującej orędzie. Stoi tutaj duży 
krzyż otoczony piękną przyrodą, gdzie 
w ciszy i zadumie można przeżyć 
piękne chwile w łączności z Bogiem, 
pozostawiając swe troski i nadzieje. 

Nasze pielgrzymowanie dobie-
gło szczęśliwie do końca w godzinach 
wieczornych. Pozostawiło w nas wiel-
kie przeświadczenie o nieskończonym 
Miłosierdziu Bożym, umocniło w wie-
rze i zacieśniło więzy naszej wspólno-
ty parafialnej.

Barbara Dopierała

Jubileuszowa Pielgrzymka 
Oratorium Świeckiego śladami św. Filipa Neri 
 5-12 lipca 2015 r.

W roku jubileuszowym 500 
– lecia urodzin św. Filipa Neri, towa-
rzyszy nam postać charyzmatycznego 
stygmatyka Ducha Świętego, gotowe-
go do działania z wielką radością. Nasz 
Święty uzdrawiał ludzi chorych przez 
przytulanie ich do siebie, do swojego 
serca. Tak leczył i uzdrawiał ludzkie 
serca. Rok Jubileuszowy dał nam oka-
zję by częściej sięgać do bogactwa du-
chowego św. Filipa, do uczczenia jego 
relikwii, które mamy w świętogórskim 
klasztorze oraz do mówienia innym  
o św. Filipie, jako przewodniku na dro-
dze do świętości. Z tego zapoznania 
powstała piękna przyjaźń, która zro-
dziła w uczestnikach cotygodniowych, 
piątkowych spotkań oratorium świec-
kiego, pragnienie odwiedzenia Floren-
cji – miejsca urodzin świętego. 

Bardzo szybko zebrała się 
grupa chętnych, ustalono datę i wraz 
z opiekunem duchowym – ks. Dariu-
szem Dąbrowskim, w niedzielę 5 lipca 
o godzinie 13.00 ruszyliśmy w długą 
podróż. Do pierwszego punktu, czyli 
Wenecji, musieliśmy pokonać ponad 
tysiąc kilometrów. Po całonocnej po-
dróży dotarliśmy na parking, gdzie 
zjedliśmy śniadanie i całą grupą uda-
liśmy się statkiem w kierunku centrum 
Wenecji podziwiając piękne widoki i 
delektując się bryzą rześkiego powie-
trza. Pierwszym punktem naszego 
zwiedzania był kościół Santa Maria 
della Salute (Kościół Matki Boskiej Do-
brego Zdrowia, zwany też powszech-
nie La Salute). Świątynia ta miała dla 
nas wyjątkowe znaczenie, bo na jej 
wzór została przecież wybudowana  
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bazylika świętogórska. Każda dzielni-
ca Wenecji ma swój niepowtarzalny 
urok. Najbardziej oblegany przez tury-
stów jest oczywiście plac San Marco, 
nazwany niegdyś przez Napoleona 
„najpiękniejszym salonem w Europie”. 
To właśnie tutaj wznosi się bazylika św. 
Marka – pełna przepychu świątynia, 
ozdobiona wewnątrz mozaikami ze 
złotych i szklanych tesser. Tutaj także 
znajduje się pałac Dożów weneckich  
i wiele innych pięknych budowli.

Kolejny dzień naszego piel-
grzymowania stanowiły Padwa i Bo-
lonia. Pierwszym miejscem do któ-
rego udaliśmy się była bazylika św. 
Antoniego, gdzie przechowywane są 
jego relikwie. Któż z nas nie zwracał 
się do tego świętego w sprawie zna-
lezienie rzeczy zagubionej? Jego 
pasyjno-pokutne nauki cieszyły się 
niespotykaną popularnością. Przycho-
dziła ich słuchać niemal cała ludność 
Padwy. Na czas kazań, życie w mie-
ście dosłownie zamierało. Kupcy za-
mykali sklepy, rzemieślnicy opuszczali 
warsztaty, pustoszały mury sławnego 
Uniwersytetu Padewskiego. Wielki 
kaznodzieja potrafił siłą swego słowa 
skutecznie zachęcić wiernych do po-
kuty. Pod wpływem jego nauk ludzie 
się nawracali, dochodziło do pojed-
nań, lały się łzy. Na czym polegała 
siła jego słów? Rozpalał ludzkie ser-
ca miłością do Chrystusa. Umiał być 
łagodny dla zagubionych grzeszników 
(podobnie czynił później św. Filip) tak, 
jak dobry ojciec dla niesfornych dzieci 
i zawsze był blisko codziennych ludz-
kich problemów. Po modlitwie przy 
relikwiach św. Antoniego udaliśmy się 
do kościoła św. Tomasza Becketa na 
mszę świętą przed „płaczący” obraz 
św. Filipa. Udało się to dzięki pomocy 
ks. Kazimierza Krawczyka COr, które-
mu bardzo dziękujemy. Po Eucharystii 
ucałowaliśmy relikwie Świętego oraz 
podziwialiśmy obrazy przedstawiające 
wydarzenia z życia Filipa. Następnie 

autokarem udaliśmy się do Bolonii. Tu 
zwiedziliśmy największy i najważniej-
szy kościół miasta – bazylikę Świę-
tego Petroniusza, która jest szóstym 
co do wielkości kościołem Europy. 
Ważnym dla nas miejscem była Basi-
lica di San Domenico. Najważniejsze 
miejsce kultu w Bolonii. W nim prze-
chowywane są doczesne szczątki św. 
Dominika. W nawie bocznej – Kaplicy 
Różańcowej, odmówiliśmy wspólnie 
dziesiątkę Różańca świętego. Postać 
św. Dominika jest nam bliska dlatego, 
że znajduje się tam obraz Matki Bożej 
Pompejańskiej, który mamy w naszym 
oratorium, a modlitwa różańcowa  
w różnych intencjach towarzyszy nam 
przez cały czas.

Trzeci, kulminacyjny punkt na-
szej pielgrzymki, to stolica Toskanii – 
Florencja. To tutaj 21 lipca 1515 roku 
nad ranem przyszedł na świat Filippo 
de Neri, syn Franciszka i Lukrecji. 
Mieszkał we Florencji do ok. 18 roku 
życia w posłuszeństwie, uprzejmo-
ści, dobrym humorze i żartach, które 
zawsze się go trzymały. Był bardzo 
młody, kiedy musiał udać się w daleką 
podróż (ok. 500 km) do San Germano. 
Powodem były polityczne prześlado-
wania we Florencji oraz trudna sytu-
acja finansowa rodziny. Filip udał się 
do bogatego wuja Romola – kupca, 
u którego miał się nauczyć fachu ku-
pieckiego, a kiedyś przejąć majątek. 
Jednak to nie była jego droga. Wybrał 
inną – „Niebo”. Nigdy więcej nie wrócił 
do rodzinnego miasta.

My natomiast, do Florencji 
przybyliśmy pociągiem, a pierwszym  
odwiedzonym miejscem był kościół 
Kongregacji Oratorium, gdzie wzię-
liśmy udział we mszy świętej. Da-
lej przewodniczka oprowadzała nas 
po pięknych ulicach i budynkach, po 
których chadzał i spotykał ludzi nasz 
święty Patron. Prawdziwym cudem 
architektury jest katedra Santa Ma-
ria del Fiore. Kościół ten, był kiedyś 
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największą świątynią chrześcijańską. 
Budowa jego trwała 150 lat. Swo-
ją monumentalnością zapiera dech 
w piersiach. Na placu obok świątyni 
znajduje się również Baptysterium,  
w którym ochrzczono Filipa oraz 
Dzwonnica Giotta. Kolejnym pięknym 
miejscem był plac Piazza della Signo-
ria, nad którym góruje symbol miasta, 
czyli Palazzo Vecchio. Przed pałacem 
stoi ogromny posąg przedstawiający 
Dawida autorstwa Michała Anioła oraz 
inne rzeźby, m.in. Herkulesa oraz fon-
tanna Neptuna. W centralnym punkcie 
dziedzińca można podziwiać fontannę 
z amorkiem trzymającym delfina. Każ-
dy z nas miał również chwilę wolną by 
samemu, bądź z towarzyszami, po-
chodzić po mieście.

Piątego dnia ruszyliśmy w kie-
runku pięknej Sieny. Tu ks. Dariusz od-
prawił dla nas mszę św. w pokoju św. 
Katarzyny. Przybliżył nam tę niezwykłą 
postać. Chyba każdy zachwycił się tą 

wybitną kobietą. Już jako mała dziew-
czynka, na dachu bazyliki św. Domini-
ka ujrzała piękny tron, na którym sie-
dział Pan Jezus. W domu rodzinnym 
Katarzyna miała swój pokoik, w któ-
rym mogła się modlić w samotności. 
Była to jej „domowa pustelnia”, którą 
nazywała miejscem uprzywilejowa-
nym do poznania siebie i Boga, głębo-
ką studnią, świątynią, wieczernikiem, 
gdzie otrzymuje się Ducha Świętego. 
Przemierzając urokliwe uliczki Sieny 
dotarliśmy na plac Campo, który jest 
sercem miasta. Jest to plac, który ko-
jarzy się w swojej formie z muszlą albo 
płaszczem Matki Bożej. Niezapomnia-
ny widok! Dalej ruszyliśmy w kierunku 
bazyliki św. Dominika. We wnętrzu 
świątyni nasz zachwyt budziły freski  
w kaplicy św. Katarzyny, które przed-
stawiały „omdlenia” – ekstazy świętej.

Ferrara i Verona to dwa mia-
steczka, którymi mogliśmy przecha-
dzać się w kolejnym dniu naszej  

Przed kościołem Santa Maria della Salute w Wenecji 
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rodzin Savonarolli, udaliśmy się do 
pięknej katedry romańsko-gotyckiej 
św. Jerzego, gdzie jeden z ołtarzy 
bocznych przedstawia Zielone Świę-
ta Filipa Neri. W Veronie w kościele 
Kongregacji Oratorium Księży Filipi-
nów została odprawiona msza święta,  
a po niej modlitwa przed figurą Święte-
go, gdzie prosiliśmy, aby „Duch Święty 
rozpalił nas ogniem, jakim przedziwnie 
przeniknął serce Świętego Filipa”. Na 
pożegnanie ks. superior tamtejszej 
kongregacji pobłogosławił nas reli-
kwiami Świętego i obdarzył pięknymi 
obrazkami.

Silz to malowniczo położone 
miejsce, w którym spędziliśmy sobot-
nie popołudnie naszej pielgrzymki.  
W tym miejscu mieliśmy okazję wy-
słuchać opowieści polskiej zakonnicy  
o cudach i opiece jakiej ludzie doznają 
za wstawiennictwem Aniołów Stróżów. 

Po mszy świętej złożyliśmy Akt Po-
święcenia aniołom.

Aufhausen to ostatni punkt 
naszej podróży. U stóp Matki Bożej 
Śnieżnej i nowo odrodzonej kongre-
gacji powierzyliśmy nasze sprawy 
Bożej Opatrzności. Tu powstało orato-
rium założone przez ks. Jana Jerzego 
Seidenbuscha. Obecnie księża filipini 
wraz z siostrami zakonnymi prowadzą 
Oratorium. Bardzo mile i serdecznie 
zostaliśmy przez nich przyjęci i opro-
wadzeni, nie tylko po sanktuarium, 
ale i pięknym ogrodzie z kapliczkami 
świętych i Matki Bożej.

Wszystkie te miejsca, a przede 
wszystkim łaski jakie na nas spłynę-
ły, i dalej w nas działają, pozostaną  
w naszych sercach. I niech tak, jak  
w czasie całej pielgrzymki, towarzy-
szyło nam błogosławieństwo św. Fi-
lipa, pozostanie ono z nami każdego 
dnia.

Data 5-13 września 2015 r. 
przejdzie do historii Parafii Świętogór-
skiej. Odbyły się wtedy, pierwsze od 
jej powstania – 31 grudnia 2000 r., Mi-
sje Święte, którym przyświecało hasło 
i jednocześnie głębokie modlitewne 
wezwanie: Niepokalane Serce Maryi - 
bądź naszym ratunkiem!

Duchowym przewodnikiem, 
który poprowadził nas drogami fatim-
skiego orędzia, był ks. Emilian Sigel 
SAC – związany z Sekretariatem Fa-
timskim Księży Pallotynów. Już sam 
termin Misji głęboko wpisał się w orę-
dzie fatimskie: od pierwszej soboty 
wynagradzającej Niepokalanemu Ser-
cu Maryi aż do 13 września, kiedy od-
bywa się procesja fatimska. Podczas 
misyjnego tygodnia rozważaliśmy 
następujące tematy: Miłość Jezusa 

wobec Niepokalanego Serca Maryi, 
Fatima jako odpowiedź nieba na mo-
dlitwę małej grupy ludzi, Co to jest Nie-
pokalane Serce?, Dlaczego różaniec 
jest ratunkiem dla świata?, Jak grzech 
zniszczył dzieło Boga?, Ofiara na krzy-
żu – prawdziwym zbawieniem świata, 
Rodzina odwzorowaniem życia Trójcy 
Świętej, a na koniec rozważaliśmy sło-
wa Jana Pawła II, że „Fatima wyzna-
cza mentalność Kościoła, Kościół nie 
może zrezygnować z Fatimy”. 

Oprócz nauk, każdy mógł oso-
biście zaangażować się w modlitwę 
podczas nabożeństw: odnowienia 
przyrzeczeń chrztu św., błogosła-
wieństwa matek oczekujących dziec-
ka oraz rodziców z małymi dzieć-
mi, podczas sakramentu Namasz-
czenia Chorych, Drogi Krzyżowej  

ks. Dariusz Dąbrowski COr

MISJE ŚWIĘTE 
OSOBISTEGO ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ
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i poświecenia krzyża misyjnego,  
a szczególnie podczas aktu osobiste-
go poświęcenia Niepokalanemu Sercu 
Maryi, wg św. Ludwika G. de Montfor-
t’a. Niezwykle wzruszająca, zarówno 
dla małżonków jak i kapłanów, była 
sobotnia msza św. z odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich i błogosła-
wieństwo rodzin. Mieszkańcom Drzę-
czewa Drugiego i Głogówka w pamięci 
zostaną nabożeństwa przebłagania, 
prośby i uwielbienia w Obecności Naj-
świętszego Sakramentu. 

Duchowym zwieńczeniem 
Misji Świętych było niedzielne ofiaro-
wanie Niepokalanemu Sercu Maryi 
wszystkich mieszkańców Parafii Świę-
togórskiej oraz wieczorny akt zawie-
rzenia, na koniec procesji różańco-
wej z gostyńskiej Fary, całego miasta  
i okolicy wraz ze wszystkimi miesz-
kańcami, Matce Bożej Fatimskiej. Ten 
wielki czas łaski pozwolił nam z nową 
mocą Ducha Świętego i pod opieką 
Maryi, zmierzyć się z życiem i czasem, 
w którym Bóg nas postawił. Słowa po-
dziękowań wypowiedzianych na za-
kończenie Misji przez przedstawicieli 
naszej Parafii oddają, to co wszyscy 
czujemy:

Wyrażamy naszą radość  
i podziękowanie  za każdy dzień tego 
świętego czasu, na który zostaliśmy 
zaproszeni, w niezwykłym „fatimskim” 
terminie. Maryjo, Matko Boża Fatim-
ska, dziękujemy Ci za to, że od po-
czątku otoczyłaś to dzieło swoją opie-
ką, że wspierałaś Ojca Misjonarza,  
ks. Proboszcza, kapłanów święto-
górskich  i wszystkich nas podczas 
uczestnictwa w misyjnych ćwiczeniach 
duchowych. Dziękujemy za możliwość 
uczestniczenia w przepięknych misyj-
nych nabożeństwach, które na nowo 
otworzyły nasze serca na Bożą miłość 
i na drugiego człowieka, za przyna-
glenie nas do codziennego odma-
wiania różańca, za błogosławieństwo 
Najświętszego Sakramentu naszym 
domom i uproszenie darów Ducha 
Świętego całej parafii i możliwość do-
konania aktu osobistego poświęcenia 
się Niepokalanemu Sercu  Maryi.

Niepokalane Serce Maryi 
bądź naszym ratunkiem!

O. Emilian Sigel SAC podczas odnowienia ślubów małżeńskich 
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Dlaczego zmęczeni?
ks. Jacek Niesyto COr

Porady duchowe

Skończył się czas wakacyjny, 
wielu z nas wróciło już do codziennych 
zajęć i często nawet już zapomniało, 
że mieliśmy w tym roku urlop. Nieste-
ty, nierzadko się zdarza, że wracamy  
z urlopów zmęczeni.

Chciałbym, abyśmy tym ra-
zem zastanowili się, co może być tego 
przyczyną – zapewne jedną z wielu.  
Z pomocą przychodzi nam tekst  
z Ewangelii wg św. Łukasza o Synu 
Marnotrawnym (15, 1-31).

Kiedy spotykamy tę rodzinę – 
ojca i dwóch synów, wszyscy wydają 
się szczęśliwi, na swoim miejscu, lecz  
gdy zagłębimy się w tekst, to widzi-
my, że tak naprawdę, tylko ojciec jest 
szczęśliwy, natomiast synowie – każ-
dy na swój sposób – są zmęczeni sy-
tuacją.

Młodszy prosi o swoją część 
majątku i idzie w swój świat, przynaj-
mniej tak mu się wydawało, że to jego 
świat. Taką sytuację można przyrów-
nać do znanego nam świata wirtualne-
go, do którego tak wielu młodych, i nie 
tylko młodych ludzi ucieka, porzucając 
świat rzeczywisty. Jednakże, świat 
wirtualny jest bardzo wymagający – by 
nie być w nim zapomnianym, wiecznie 
trzeba się pokazywać, aby znajomi 
cały czas mieli co o mnie i do mnie 
pisać. Ten świat sprawia, że człowiek 
zabiega o opinię ludzi, których naj-
prawdopodobniej w świecie rzeczy-
wistym nigdy nie spotka. Dodatkowo, 
świat wirtualny daje możliwość bycia 
„nie sobą”. Jako „nie ja” zabiegam  
o przychylność setek, tysięcy, czy 
nawet milionów ludzi, a to wszystko 
sprawia, że mnóstwo energii i czasu 
marnujemy zupełnie bezproduktyw-
nie, a co za tym idzie, mamy coraz 
mniej czasu dla świata realnego i dla 
realnych ludzi. Żyjemy czasem proble-
mami zupełnie nie znanych nam ludzi, 

a zapominamy o bliskich, będących  
w pokoju obok. Żyjąc na pograniczu 
tych dwóch światów, musimy się nie-
samowicie męczyć, ponieważ w cza-
sie rzeczywistym i w realnym świecie 
nie da się udawać kogoś, kim się nie 
jest. A trzeba w tym świecie jakoś żyć, 
jednocześnie cały czas tęskniąc do 
świata, gdzie jestem zupełnie kimś in-
nym.

Nie dziwmy się zatem, że co-
raz więcej jest chorób psychicznych, 
coraz więcej ludzi zmęczonych – nie 
da się bowiem żyć w tych dwóch 
światach baz uszczerbku na zdro-
wiu, ze względu na to, że w pewnym 
momencie sami nie wiemy, w którym 
świecie jesteśmy. Jest to taki moment, 
kiedy zaczynamy odczuwać, że wiele 
wspaniałych chwil przeszło nam na 
nierobieniu niczego, co by wzmacnia-
ło moje człowieczeństwo. Stajemy się  
z czasem wręcz nieprzydatni do życia 
w świecie rzeczywistym, zostajemy 
zupełnie sami, a wirtualni znajomi za-
pominają o nas. Zaczyna nam się wy-
dawać, że przestajemy żyć.

Taki stan przeżył młodszy syn 
z przypowieści, kiedy roztrwonił mają-
tek ojca i chciał się najeść strąkami, 
którymi żywiły się świnie. Wielkość 
młodszego syna polegała na tym, że 
zrozumiał iż świat poza domem to zwy-
kła mrzonka, zrozumiał, że jego miej-
sce jest przy ojcu i tam należy szukać 
swojej tożsamości jako syna i nabierać 
prawdziwego, mocnego kręgosłupa 
człowieczeństwa. Choć myślał, że nie 
jest godzien nazywać się synem, to 
jednak ojciec pokazał mu, że dom ro-
dzinny jest jego miejscem, które daje 
realne szczęście. A szczęście dziecka 
jest też radością ojca. To dlatego wy-
prawiona zostaje tak wspaniała uczta, 
bo odnalazł swoje miejsce, swój świat 
– choć z niego tak daleko uciekł.
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Kiedy odkrywamy swoje miej-
sce, albo już tam żyjemy, to nie ucie-
kamy w mrzonki. Przeżywamy radość 
i jesteśmy szczęśliwi, choć smutek 
gości czasem na naszych twarzach, 
gdy widzimy, jak ludzie poszukują 
szczęścia tam, gdzie go nie ma. I co 
najwyżej znajdą chwilowe zaurocze-
nie światem, który tak naprawdę nie 
istnieje.

Warto w tym momencie spoj-
rzeć także na starszego syna, który 
niby jest cały czas z ojcem, ale tylko 
NIBY. Widzimy, że kiedy odbywa się 
wspaniała uczta – uczta szczęścia, 
gdzie ludzie się prawdziwie bawią, 
cieszą, wypoczywają, on robi wyrzuty 
swemu ojcu, i jak na ironię ukazuje, 
że jego świat to świat marzeń i wy-
obrażeń. Wyobrażeń, że chciałby się 
zabawić przy koźlęciu ze swymi przy-
jaciółmi. A co robią wtedy jego przyja-
ciele??? Być może właśnie się bawią 
i cieszą z powrotu młodszego syna,  
a jeśli nie – to czy aby są prawdziwymi 

przyjaciółmi? Warto jeszcze zobaczyć, 
że kiedy autor natchniony pisze o ży-
ciu młodszego syna z dala od ojca, 
to pisze że żył rozrzutnie, natomiast 
starszy syn zarzuca mu, że roztrwonił 
majątek żyjąc z nierządnicami.

Nierealne marzenia, także 
sprawiają, że jesteśmy zmęczeni – bo 
rzeczywistość nas męczy, kiedy chce-
my od niej czegoś więcej niż może 
nam zaoferować.

Patrząc na tę przypowieść, 
widzimy echa pokusy z raju. Cały 
czas jesteśmy kuszeni, innym – niby 
lepszym światem, a kiedy uwierzymy  
w ten lepszy świat – wirtualny, marzy-
cielski, okazuje się, że jeszcze więcej 
to nas kosztuje siły i energii, a pożytku 
tam nie znajdujemy.

Dlatego, kiedy chcemy wypo-
cząć, kiedy prawdziwie chcemy po-
czuć się bezpiecznie, to nie uciekajmy 
od Ojca, lecz zechciejmy być tym, kim 
mamy być. Nie szukajmy siebie tam 
gdzie nas nie powinno być.

Kamila Korus

Święty AtAnAzy

Autorytety

Ojcze, który dałeś nam św. Atanazego, 
Twojego biskupa, by bronił boskości 
Twojego Syna, spraw, abyśmy pokrze-
pieni jego nauką i opieką nieustannie 
pogłębiali naszą wiarę i miłość ku 
Tobie. Amen. (za: H. Hoever, Żywoty 
Świętych Pańskich na każdy dzień)

 Imię Atanazy pochodzi od 
greckiego słowa αθάνατος – nieśmier-
telny. Nadane dziecku przez rodziców 
może mieć ładne brzmienie, być pa-
miątką po przodku lub stanowić ochro-
nę poprzez swoje znaczenie. Rodzice 
świętego Atanazego z pewnością nie 
liczyli na zapewnienie synowi nie-
śmiertelności w wymiarze fizycznym, 
ale jego niegasnąca wiara, niezwykły 
upór i niewyczerpane pokłady ener-

gii zapewniły mu szczególne miejsce  
w Kościele. 2 maja, w dzień jego 
śmierci, wierni proszą Atanazego  
o pomoc w umocnieniu wiary. Pamięć 
o tym świętym na pewno nie umarła.
 Atanazy, Grek z pochodzenia, 
urodził się w Aleksandrii w Egipcie 
około 297 roku n.e. w rodzinie chrze-
ścijańskiej. Musiała to być zamożna 
rodzina o wysokim statusie społecz-
nym, ponieważ chłopcu zapewniono 
staranne klasyczne wykształcenie. 
Atanazy uczył się najpierw gramaty-
ki, następnie retoryki, poznał literatu-
rę grecką, a ostatnie szlify nadali mu  
w szkołach filozoficznych doskonali 
nauczyciele. Aleksandria była wów-
czas pełna sprzeczności. Z jednej 
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strony istniała konserwatywna hie-
rarchia kościelna, dbająca o trady-
cję, reprezentowana przez patriarchę 
lub biskupa, natomiast teologowie ze 
szkół filozoficznych, z jakimi zetknął 
się Atanazy, stawiali na swobodę my-
śli. Łatwo zauważyć, że atmosfera, 
w jakiej wzrastał chłopiec, stwarzała 
zagrożenie dla zaledwie trzystuletniej 
idei chrześcijaństwa.

Biografowie świętego zauwa-
żają jednak dwa kluczowe czynni-
ki, które tłumaczą postawę i poglądy 
przyszłego Doktora Kościoła. Pierw-

szym z nich była naturalna skłonność 
Atanazego do zestawiania wiado-
mości z otoczenia z wewnętrznymi, 
jakby wrodzonymi, przekonaniami, 
i wydobywania z nich najlepszych  
i najistotniejszych treści, które służyły 
dalszemu rozwojowi duchowemu we 
wcześniej obranym kierunku. Spra-
wiało to wrażenie, że zdarzenia mo-
delowały charakter przyszłego świę-

tego jedynie w takim stopniu, na jaki 
on sam pozwolił. Drugim czynnikiem 
był znaczący wpływ biskupa Aleksan-
dra na rozwój duchowy Atanazego. 
Trudno dziś ustalić, kiedy biskup po-
jawił się w życiu chłopca. Historia Ec-
clesiastica podaje, że Aleksander za-
prosił kilku prałatów na śniadanie po 
obchodach na pamiątkę męczeństwa 
św. Piotra. W oczekiwaniu na gości bi-
skup wyglądał przez okno, gdy nagle 
zauważył grupkę chłopców bawiących 
się na brzegu morza. Przyjrzał się im 
dokładniej i stwierdził, że bawią się  
w chrzest, przy zachowaniu wszyst-
kich skomplikowanych rytuałów typo-
wych dla tego obrządku. Aleksander 
posłał po chłopców; poznał wówczas 
małego Atanazego, któremu przypa-
dła w zabawie rola biskupa. Zaintrygo-
wany biskup Aleksander, zaskoczony 
inteligentną wypowiedzią dziecka, po-
dobno uznał chrzty przeprowadzone 
przez Atanazego za prawomocne i za-
lecił, aby uczestnicy zabawy stali się  
w przyszłości duchownymi.
 Chociaż nie wiadomo, czy hi-
storia ta jest prawdziwa, dobrze wpi-
suje się w wyobrażenie o świętym 
Atanazym. Aby uzyskać pełniejszy 
obraz jego postaci, można sięgnąć do 
opisów osób, które znały go osobiście. 
Św. Grzegorz z Nazjanzu opisywał go 
jako niewysokiego, szczupłego, ale 
mocnego mężczyznę o niespożytej 
energii. Atanazy miał zgrabną głowę, 
niezbyt gęste ciemnorude włosy, małe, 
ruchliwe, pełne wyrazu usta, garba-
ty nos i błyszczące inteligentne oczy. 
Wrodzony dowcip i poczucie humo-
ru, wyostrzone przez lekcje retoryki, 
stanowiły doskonałą broń w sporach. 
Wizerunki św. Atanazego to zazwy-
czaj obrazy przedstawiające starego, 
poważnego, łysiejącego mężczyznę  
o siwym zaroście, z aureolą wokół 
głowy. Łatwiej jednak uwierzyć w siłę, 
energię i niezwykłość czynów Atana-
zego, patrząc na imponującą rzeźbę  
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wykonaną przez Carla Rohla-Smitha, 
która znajduje się przy kościele Fry-
deryka w Kopenhadze. Od młodej, 
zgrabnej postaci świętego biją pew-
ność siebie i siła, a zacięta mina, pełne 
wyrazu oczy i dumny podbródek suge-
rują niezłomność charakteru, zaś zwój 
skryptu w lewej ręce podkreśla jego 
staranne wykształcenie oraz wierność 
Pismu Świętemu.
 Drugim ważnym przewodni-
kiem duchowym dla Atanazego był św. 
Antoni opat – eremita, którego poznał 
w 315 r., gdy podjął decyzję zamiesz-
kania na pustyni. Około 318 r. Atanazy 
napisał dwa dzieła apologetyczno-te-
ologiczne: Przeciwko poganom oraz 
O wcieleniu Słowa. Dłuższe odosob-
nienie nie było mu pisane – najpraw-
dopodobniej rok później został diako-
nem i osobistym sekretarzem biskupa 
Aleksandra. Tak ważne stanowisko 
pozwoliło Atanazemu zaprezentować 
swoje religijne przekonania w 325 r. 
na soborze nicejskim, gdzie wyróżnił 
się zdecydowaniem i gorliwością, bro-
niąc doktryny spójności Trójcy Świętej. 
Atmosfera soboru była bardzo napię-
ta. Nowa idea, zaproponowana przez 
Ariusza, ambitnego duchownego Ko-
ścioła aleksandryjskiego, wydawała 
się nie do przyjęcia. Ariusz podważał 
znaczenie Trójcy Świętej argumentu-
jąc, że jedynie Bóg jest Wszechmogą-
cy i jest osobą boską, a Jezus został 
jedynie stworzony przez Boga i cech 
boskości nie posiada. W zadziwiająco 
krótkim czasie Ariusza poparło wielu 
duchownych, których nazwano aria-
nami. Żarliwa i nieubłaganie logiczna 
kontrargumentacja Atanazego, która 
doprowadziła do odrzucenia idei Ariu-
sza, przysporzyła mu rzesze zwolen-
ników, ale i wywołała nienawiść arian. 
sobór nicejski stał się początkiem 
otwartej walki, jaką Atanazy miał pro-
wadzić z arianami do końca życia.
 Na razie, ci ostatni, nie mo-
gli mu zaszkodzić. W wyniku soboru 

cesarz Konstantyn skazał Ariusza na 
wygnanie, a kiedy biskup Aleksander 
umarł, Atanazy objął jego stanowisko. 
Zwolennicy Ariusza nie próżnowali jed-
nak i po kilku latach udało im się rzu-
cić na Atanazego fałszywe oskarżenia 
tak skutecznie, że cesarz Konstantyn 
w nie uwierzył. Kiedy synod w Tyrze, 
opanowany przez heretyków, potępił 
Atanazego, cesarz skazał go w 335 r. 
na wygnanie do Trewiru w Galii.

Chociaż skazany na banicję 
duchowny spędził sporo czasu w pu-
stelni ze św. Antonim, bardzo się od 
niego różnił. Św. Antoni uciekał coraz 
dalej i dalej od swoich naśladowców, 
twierdząc, że jego droga duchowa 
musi być wolna od wpływu innych lu-
dzi, i że tylko w samotności może się 
prawdziwie realizować; Atanazy nato-
miast, korzystał z każdej nadarzającej 
się okazji, by do ludzi wrócić i napra-
wiać zniszczenia w Kościele, jakie 
powodowały herezje arian. Pierwsza 
sposobność nadarzyła się dwa lata 
później, kiedy cesarz umarł. Atana-
zy skwapliwie skorzystał z tej szansy  
i wrócił do Aleksandrii. Kolejne zmiany 
na cesarskim tronie spowodowały, że 
Atanazy znów musiał uciekać, korzy-
stając z zaproszenia papieża Juliusza. 
Za gościnę w Rzymie odwdzięczał się, 
przybliżając ludziom życie mnichów 
egipskich oraz cały czas broniąc dok-
tryny Trójcy Świętej i zaznajamiając 
słuchaczy z zagrożeniami, jakie niósł 
arianizm.
 Wstawiennictwo papieża po-
zwoliło Atanazemu wrócić do Alek-
sandrii w 346 r. Przywitano go tam  
z radością, a on sam zabrał się ocho-
czo do pracy. Warunki nie były jednak 
sprzyjające. Władcy zmieniali się jak 
w kalejdoskopie, a wyniki walki z he-
retykami były tak spektakularne, że 
rozwścieczeni arianie ponownie zmo-
bilizowali swoje siły i doprowadzili do 
ekskomuniki Atanazego. Anatema zo-
stała nałożona aż przez dwa synody 
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– synod w Arles (353 r.) i w Mediolanie 
(355 r.) – i podpisana  przez nowego 
papieża Liberiusza.
 Gorliwość, z jaką Atanazy 
walczył z herezją, przyniosła mu, po 
odpowiedniej obróbce faktów prze-
prowadzonej przez wrogów, sławę 
pieniacza i anarchisty zagrażającego 
porządkowi publicznemu. Ten drobnej 
postury duchowny o niespożytej ener-
gii, której mógłby mu pozazdrościć 
niejeden współczesny polityk, był solą 
w oku heretyków, którzy mimo wysił-
ków nie mogli się go pozbyć na dłużej. 
Atanazy był zmuszony uciekać aż pięć 
razy i pięć razy go ekskomunikowano. 
Wydawało się, że na wygnaniu nabie-
rał jedynie sił i gdy tylko sytuacja reli-
gijno-polityczna się zmieniała, wracał 
uparcie jak bumerang. Episkopat św. 
Atanazego trwał 46 lat, z czego sie-
demnaście przymusowo spędził poza 
Aleksandrią.
 Ostatnie wygnanie trwało za-
ledwie kilka miesięcy i niektórzy ha-
giografowie utrzymują, że Atanazy 
schronił się w grobowcu swojego ojca 
– najprawdopodobniej jednak ukrył się 
w domu na obrzeżach miasta. Kolej-
ny władca, cesarz Walens, uległ na-
ciskom arian i skazał Atanazego na 
banicję. Swoją decyzję wkrótce cofnął 
w obawie przed powstaniem Egipcjan, 
którzy nie chcieli uznać żadnego inne-
go biskupa.

 Ostatnie sześć lat życia Ata-
nazego minęło bez gwałtownych wy-
darzeń. Biskup zabrał się za napra-
wianie szkód wywołanych przez arian 
podczas jego nieobecności, naucza-
jąc i pisząc kolejne dzieła teologicz-
ne. Jego życie obfitowało w burzliwe 
zwroty akcji, natomiast śmierć była 
bardzo spokojna. Święty umarł we 
własnym łóżku, w otoczeniu duchow-
nych i wiernych współpracowników. 
Grób św. Atanazego znajduje się  
w kościele benedyktynek w Wenecji, 
przy czym relikwie (czaszka i część 
ramienia) przechowuje się w opactwie 
benedyktynów w Valvanera i kościele 
pod wezwaniem św. Atanazego.
 W czerwcu 2007 r., papież Be-
nedykt XVI, wspominając Atanazego, 
uznał traktat O wcieleniu Słowa za naj-
ważniejsze dzieło świętego, w którym 
opisany jest boski logos – Słowo, które 
stało się Ciałem. Święty dowodzi, że 
Słowo Boże stało się człowiekiem po 
to, aby ludziom łatwiej było uwierzyć  
w istnienie Boga niewidzialnego. Dla-
tego tak ważny był dla Atanazego 
Chrystus i dlatego bronił Go tak zażar-
cie, ponieważ właśnie Chrystus stano-
wi najistotniejsze ogniwo między Bo-
giem a ludźmi, i to dzięki Chrystusowi 
ludzie mogą prawdziwie połączyć się 
z Bogiem.

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

Bł. Jan Henryk newman o eucHarystii
Kto spożywa moje Ciało i pije 
moją Krew, ma życie wieczne, 

a Ja go wskrzeszę w dniu osta-
tecznym. Ciało moje jest praw-

dziwym pokarmem, a Krew moja 
jest prawdziwym napojem.

(J 6, 54-55)

W dniu 8 grudnia 2015 roku 
mija dokładnie 50 rocznica zakoń-
czenia obrad Soboru Watykańskiego 
II, który trwał w latach 1962-1965, 
przynosząc wielowymiarową odnowę 
Kościoła katolickiego, tak w odnie-
sieniu do jego życia wewnętrznego, 
jak i relacji ze światem współcze-
snym. W Konstytucji o liturgii świętej  
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Ojcowie soboru przypomnieli nam waż-
ną prawdę, iż liturgia jest szczytem, do 
którego zmierza działalność Kościoła, 
i zarazem źródłem, z którego wypływa 
cała jego moc. Ta nauka odnosi się  
w sposób szczególny do Eucharystii, 
z której, jako ze źródła, spływa na nas 
łaska i z największą skutecznością do-
konuje się to uświęcenie ludzi w Chry-
stusie i uwielbienie Boga, do którego, 
jako do celu, zmierzają wszelkie inne 
działania Kościoła. Szczególne umi-
łowanie Eucharystii cechowało także 
życie i nauczanie bł. Jana Henryka 
Newmana – określanego czasem jako 
„prekursora Soboru Watykańskiego II” 
– który poświęca temu sakramentowi 
sporo uwagi w swoich pismach.

Przede wszystkim, Newman 
zwraca uwagę na fakt, że realna 
obecność Chrystusa w Eucharystii jest 
czymś zupełnie niezrozumiałym dla 
kierującego się samym tylko rozumem 
świata. Co więcej, z czysto racjonalne-
go punktu widzenia ludzi światowych, 
może wydawać się czymś zaskakują-
cym, że zwłaszcza wykształceni kato-
licy, mogą dobrowolnie wierzyć w coś, 
czego nie sposób wytłumaczyć rozu-
mowo. Dlatego oskarżają oni wierzą-
cych o ślepe trzymanie się jakichś sta-
rych przesądów i zwyczajów, rodem  
z ciemnych wieków średniowiecza.  
W ich opinii są one jedynie niepotrzeb-
nym ciężarem dla człowieka oświeco-
nego. O tym, że wiara w realną Bożą 
obecność w Najświętszym Sakramen-
cie nie jest łatwa, może świadczyć 
fakt, że Newman, jako anglikanin, 
sam miał trudności z uznaniem kato-
lickiej doktryny o transsubstancjacji, 
czyli o rzeczywistej i trwałej przemia-
nie substancji chleba i wina w Ciało  
i Krew Zbawiciela. Po ludzku była ona 
dla niego niemożliwa do wyobrażenia 
sobie. Jak wyznaje w swojej autobio-
grafii, zatytułowanej Apologia pro vita 
sua, czyli „obrona” lub „tłumaczenie 
się z własnego życia”, dopiero gdy na-

wrócił się na katolicyzm, to wówczas 
wraz z wiarą, że autorytet nauczyciel-
ski Kościoła rzymskokatolickiego po-
chodzi bezpośrednio od Boga przyjął 
on także i tę skomplikowaną naukę  
o obecności Chrystusa w Eucharystii.

Nie mniej jednak, choć istot-
nie trudno pojąć, jak to się dzieje, 
że Chrystus daje nam swoje Ciało  
i Krew do spożywania, błogosławiony 
zachęca, by skupić się na skutkach, 
jakie ma dla nas przyjmowanie Eu-
charystii. Jezus powiedział apostołom: 
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała 
Syna Człowieczego i nie będziecie 
pili Krwi Jego, nie będziecie mieli ży-
cia w sobie. Kto spożywa moje Ciało 
i pije moją Krew, ma życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym (J 6, 53-54). Komentując te sło-
wa Pana, kardynał Newman zaznacza 
w jednym ze swoich kazań na temat 
Eucharystii, iż tak jak spożycie zaka-
zanego owocu sprowadziło śmierć na 
Adama, tak spożywanie tego „owocu” 
daje nam życie wieczne. Eucharystia 
bowiem to ziarno życia wiecznego w 
nas i pokarm nieśmiertelności – jak 
chleb powszedni podtrzymuje nasze 
życie doczesne, tak Chleb Euchary-
styczny umacnia nasze siły życiowe 
na wieczność. Newman wyjaśnia, że 
tak jak nie sposób wyobrazić sobie, 
by ktoś mógł utrzymać się przy życiu 
doczesnym bez spożywania pokar-
mu naturalnego, tak niemożliwym jest 
żyć wiecznie bez spożywania tego 
Pokarmu, który został ustanowiony 
przez Chrystusa podczas Ostatniej 
Wieczerzy. Owszem, Bóg mógłby 
podtrzymywać nasze życie doczesne 
bez przyjmowania przez nas pożywie-
nia, ale tak właśnie urządził świat, że 
potrzebujemy je spożywać. Podobnie, 
Wszechmocny mógłby podtrzymywać 
naszą nieśmiertelność w inny spo-
sób, bez Sakramentów Świętych, ale 
taka jest Jego wola, a nie inna, byśmy  
w tym celu spożywali Jego Ciało i pili 
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Jego Krew. W ten sposób, gdy spoży-
wamy Święty Chleb, nasze ciała stają 
się święte, nie należą już do nas, a do 
Chrystusa, którego Ciało przyjmujemy, 
zostają mieszkaniami Ducha Święte-
go i stają się nieśmiertelne – umierają, 
ale tylko na jakiś czas, a gdy ich „sen” 
się skończy, jak pisze Błogosławiony, 
powstaną, by królować z Chrystusem 
na wieki.

W innym kazaniu, Jan Henryk 
Newman wzywa wiernych do gorliwego 
uczestnictwa w celebracji Wieczerzy 
Pańskiej, bo – podobnie jak to wyraził 
to 100 lat później Sobór Watykański 
II – dzięki tym obrzędom, prawdziwie 
dostępujemy życia duchowego, które 
jest celem naszych codziennych mo-
dlitw, a Ciało i Krew Chrystusa nadają 
naszej codziennej wierze siłę i skutecz-
ność. Oto właśnie, wyznaczony przez 
Boga środek do uzyskania Jego bło-
gosławieństwa. Dzieje się tak, bo choć 
Chrystus umarł raz, dawno temu, to 
poprzez udział w Jego Sakramencie, 
odnawiamy śmierć Pana, przyjmuje-
my osobiście tę ofiarę, która zgładziła 
grzechy świata i dostępujemy udzia-
łu w wynikających z niej korzyściach, 
chociaż spożywamy ją pod postacia-
mi chleba i wina. Tym sposobem ze-
wnętrzne znaki stają się środkami do 

uzyskania niewidzialnej łaski. Także  
w swoich późniejszych Rozmyślaniach 
i modlitwach błogosławiony kardynał 
Newman podkreśla dobitnie, że każda 
msza święta to ofiara Pana, który co-
dzienne uniża się i chociaż nie może 
już podlegać bólowi i śmierci, jednak 
poddaje się niegodnemu traktowaniu  
i ograniczeniom, by do końca wypełnić 
swoje miłosierdzie wobec nas.

Z kolei o przyjmowaniu Komu-
nii Świętej, pisze Newman w postawie 
wdzięczności i uwielbienia, że choć 
Bóg może mieszkać tylko w tym, kto 
jest czysty i święty, tak jak zamiesz-
kał w przeczystym łonie Najświęt-
szej Dziewicy, to jednak przychodzi 
do serca człowieka, mimo iż ten jest 
grzesznikiem, niegodnym przyjąć je-
dynego świętego Boga, którego sera-
finy uwielbiają trwożnie. Jak zauważa 
błogosławiony, nic nie może nasycić 
człowieka, stworzonego przez Boga, 
wzmocnić jego nieśmiertelną duszę  
i słabe serce, oprócz Boga samego – 
dlatego właśnie sprawił On, że Jego 
własna Istota stała się pokarmem i na-
pojem dla nas.

Nie ulega żadnej wątpliwości, 
że dla chrześcijanina, realna obec-
ność Jezusa Chrystusa na ołtarzu pod 
postaciami chleba i wina to wielki przy-
wilej, którego świat nie posiada. Jak 
zaznacza kardynał Newman w jesz-
cze innym kazaniu, poświęconym Eu-
charystii, to ogromny dar dla nas – tak 
wielki i doniosły, że w konsekwencji tak 
bardzo trudny do ogarnięcia umysłem. 
Newman zachęca, by doceniać ten dar 
i korzystać z niego, dopóki mamy taką 
możliwość: Ten wielki przywilej Bóg dał 
tak mnie, jak i wam. Cieszmy się nim 
dopóki go mamy. Nikt z nas nie wie jak 
długo będzie go posiadał. Możliwe, że 
nie ma wśród nas nikogo, kto może 
liczyć na to, że będzie on trwał nie-
przerwanie. Możliwe, a nawet wielce 
prawdopodobne jest, że to szczególny 
czas łaski w naszym życiu. Możliwe, że 

Uwielbiam Cię, 
Zbawicielu mój...
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będziemy spoglądać wstecz na te dni 
czy lata za jakiś czas i wówczas, gdy 
już będzie po wszystkim, pomyślimy  
o tym, jak miłe nam one były. Jak do-
brze było przychodzić, dzień po dniu, 
cicho i spokojnie, by uklęknąć przed 
naszym Stwórcą i tydzień w tydzień 
spotykać się z naszym Panem i Zba-
wicielem. Jakże kojąca będzie wtedy 
pamięć o Jego przeszłych darach! Bę-
dziemy wspominać jak wstawaliśmy 
wcześnie rano i jak wszystkie rzeczy, 
światło i ciemność, słońce i powietrze, 
chłód i świeżość poranka tchnęły Nim 
– Nim, Panem chwały, który stawał po-
nad nami i pochylał się ku nam, dawał 
nam samego siebie i wylewał mleko  
i miód, aby nas podtrzymywać przy 
życiu, chociaż my Go nie widzieliśmy. 
Nie ma wątpliwości, że mamy wszyst-
ko i obfitujemy – zostaliśmy napełnie-
ni.

Na zakończenie naszego roz-
ważania nie można pominąć faktu, 
że z wielką uwagą Newmana wobec 
tajemnicy obecności Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie, łączyło się 
jego osobiste nabożeństwo i cześć 
dla Eucharystii. Jednym z wyrazów 
takiego szczególnego uwielbienia 
wobec Boga, obecnego wśród nas  
w Ciele i Krwi, mogą być słowa jednej 
z modlitw, którą kardynał Newman od-
mawiał, nawiedzając Najświętszy Sa-
krament. Niech i dla nas stanowią one 
zachętę do tego, by ze stale rosnącym 
szacunkiem dla Eucharystii, nasze 
uczestnictwo w ofierze Mszy świętej 
i przyjmowanie Chrystusa do swego 
serca w Komunii Świętej stawało się 
– tak jak mówili o tym Ojcowie Soboru 
Watykańskiego II – źródłem i szczytem 
naszego chrześcijańskiego życia.

Oto staję przed Tym, w którego Wcie-
lonej Obecności jestem, zanim tu 

stanąłem.
Uwielbiam Cię, Zbawicielu mój, obec-

ny tu jako Bóg i człowiek, w duszy  
i ciele, w prawdziwym ciele i krwi.

Wiem i wyznaję, że oto klękam przed 
tym Świętym Człowieczeństwem, 

które się w łonie Maryi poczęło i na 
piersiach Maryi spoczywało; które 

wzrosło do wieku męskiego i nad Mo-
rzem Galilejskim powołało Dwunastu, 
działało cuda, przemawiało słowami 

mądrości i pokoju; które w wyznaczo-
nej porze zawisło na krzyżu, legło  

w grobie, powstało z martwych, a te-
raz w niebie króluje.

Wielbię Je i błogosławię, całkowicie 
oddaję się Jemu, który jest prawdzi-
wym Chlebem duszy mojej, wieczną 

moją radością.
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Radość doskonała, tajemnica radości

Posyłam was
ks. Stanisław Gawlicki COr

Według św. Pawła, drugim 
owocem Ducha Świętego jest radość. 
Wśród świętych i nie świętych – moż-
na spotkać wielu, którzy kojarzą się 
nam ze smutkiem i cierpieniem. Ale 
wśród nich, można spotkać również 
wielu radosnych, którzy potrafią się 
śmiać. Choćby nasz św. Filip Neri, któ-
ry mawiał, że smutny święty to żaden 
święty. Podobnie, św. Teresa z Avila 
szła na czele swoich sióstr i tańczyła, 
a kiedyś wypowiedziała owo słynne 
zdanie: Chroń nas Boże od skwaszo-
nych świętych.

Wśród radosnych świętych wy-
mienić należy św. Franciszka z Asyżu, 
który w swoim życiu, po ludzku patrząc, 
bardzo wiele wycierpiał fizycznie i du-
chowo, a jednak to właśnie jemu przy-
pisujemy pojęcie „radości doskonałej”. 
Wszelkie cierpienie bowiem, według 
Biedaczyny z Asyżu, bierze się z na-
szych egoistycznych pragnień, czyli  
z szukania swego zadowolenia i pełnie-
nia swojej woli. Franciszek znalazł ra-
dość dopiero po wyzbyciu się swojego 
„ego”, i zdystansowaniu się do same-
go siebie. Jednego razu opowiedział 
bratu Leonowi, czym jest „radość do-
skonała”. Święty polecił najpierw bratu 
Leonowi wyobrazić sobie, że wszyscy 
profesorowie słynnych uniwersytetów 
w Europie wstąpili do franciszkanów. 
Czy byłaby to już radość doskonała? 
Nie! A gdyby wszyscy biskupi i królo-
wie świata zostali braćmi mniejszymi? 
Nie! To także nie byłaby radość dosko-
nała. A gdyby bracia mniejsi wyjechali 
do niechrześcijańskich krajów i nawró-
cili wszystkich niewiernych na wiarę 
chrześcijańską? To także nie byłaby 
radość doskonała! Gdyby wreszcie 
Franciszek miał dar uzdrawiania i był 
w stanie nawracać ludzi, czyniąc wiel-
kie znaki? To także nie byłaby radość 

doskonała.
Czymże więc, jest radość do-

skonała? Oddajmy głos samemu św. 
Franciszkowi, który opisuje ją w tak 
żywych słowach: „Kiedy staniemy 
u Panny Anielskiej deszczem zmo-
czeni, zlodowaciali od zimna, błotem 
ochlapani i zgnębieni głodem i zapu-
kamy do bramy klasztoru, a odźwierny 
wyjdzie gniewny i rzeknie „coście za 
jedni?” – a my powiemy – „Jesteśmy 
dwaj z braci waszej wspólnoty”, a on 
powie – „Kłamiecie, wyście raczej 
dwaj łotrzykowie, którzy włóczą się 
świat oszukując i okradacie biednych 
z jałmużny – precz stąd!”, i nie otwo-
rzy nam, i każe nam stać na śniegu  
i deszczu, zziębniętymi i głodnymi aż 
do nocy; wówczas jeśli takie obelgi  
i taką wrogość, i taką odprawę zniesie-
my cierpliwie, bez oburzania i szemra-
nia, i pomyślimy z pokorą i miłością, 
że odźwierny ten nas zna dobrze, lecz 
Bóg przeciw nam mówić mu każe,  
o bracie Leonie napisz, że to jest ra-
dość doskonała. I jeśli dalej pukać 
będziemy, a on wyjdzie wzburzony  
i jak nicponiów natrętnych nas roz-
pędzi, lżąc nas i policzkując, i powie: 
„Ruszajcie stąd, opryszki nikczemne, 
idźcie do szpitala, bowiem nie dosta-
niecie tu jedzenia, ani noclegu” – je-
śli zniesiemy to cierpliwie, pogodnie  
i z miłością, o bracie Leonie zapisz, że 
to jest radość doskonała.

I jeśli mimo to, uciśnieni głodem 
i zimnem, i nocą, dalej pukać będzie-
my i wołać i prosić, płacząc rzewnie, by 
dla miłości Boga otwarli nam chociaż  
i wpuścili do sieni, a ów jeszcze wście-
klejszy powie: „A to bezwstydne hul-
taje, dam ja im, jak na to zasługują”  
– i wyjdzie z kijem sękatym, chwyci nas 
za kaptur i ciśnie o ziemię, i wytarza 
w śniegu, i będzie bić raz po raz tym 
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kijem – jeśli to wszystko zniesiemy po-
godnie, myśląc o mękach Chrystusa 
błogosławionego, które winniśmy cier-
pieć dla miłości Jego, o bracie Leonie, 
zapisz, że to jest radość doskonała” 
(Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, 
przekład Leopold Staff).
 Nie ma tu jednak postawy cier-
piętnictwa ani masochizmu. Nie jest to 
również pobożna historia, która nie ma 
żadnego związku z naszym życiem. 
Jak więc to przesłanie zastosować  
w swoim życiu? Otóż św. Franciszek, 
nie tylko mówił o radości doskona-
łej, ale nią żył, wiedział dobrze, co to 
znaczy być zmarzniętym, obłoconym, 
bez dachu nad głową, a także odrzu-
conym przez ludzi i najbliższą rodzinę 
– przecież ojciec się go wyrzekł. Mało 
tego – został również w jakimś sen-
sie odrzucony przez wielu współbraci, 
którzy uznali jego styl życia za niereal-
ny na dłuższą metę. Ile przeciwności 
cierpiał od ludzi Kościoła, od których 
miał prawo oczekiwać zrozumienia: 
tymczasem został uznany za idealistę,  
a jego reguła za nierealistyczną. Został 
więc odrzucony, odstawiony niejako 
na boczny tor – a wszystko to znosił w 
cierpliwości. Mówiąc językiem współ-
czesnej piosenki „śpiewał w deszczu”, 
a był to deszcz w sensie dosłownym, 
i przenośnym: miał chwile wstydliwo-
ści i depresji serca, ale i one także nie 
przeszkadzały mu śpiewać. A działo 
się to wszystko dlatego, że jego wia-

ra nie potrzebowała ciągłych potwier-
dzeń, nie czekał, że za każdy dobry 
uczynek dostanie cukierka od Pana 
Boga, na co my tak często czekamy  
i przeżywamy zawody. Otóż według 
św. Franciszka autentyczna, mocna 
wiara i szczera radość („Dam wam ra-
dość prawdziwą, a radości waszej nikt 
wam nie odbierze”) wymagają dużo 
cierpliwości („w cierpliwości waszej 
posiadacie życie wasze”). Biedaczyna 
z Asyżu powierzył swoje życie Panu 
Bogu, starał się wypełniać jak najlepiej 
Jego wolę, a wynik swojej pracy zosta-
wił Panu Bogu („słudzy nieużyteczni 
jesteśmy, wykonaliśmy to, co należało 
wykonać”).

Franciszek umiał i starał się 
ciągle odnosić swoje życie do Pana 
Jezusa. Zbawiciel również, w Niedzie-
lę Palmową, wjechał do Jerozolimy 
witany przez wiwatujących ludzi. Ale 
niecały tydzień potem, ci sami ludzie 
krzyczeli: „Ukrzyżuj Go!!!” i „Precz  
z Nim, niech będzie ukrzyżowany!!!”  
i musiał Pan, opuszczony przez swo-
ich najbliższych, znosić tortury fizycz-
ne i bolesną śmierć na krzyżu. Gdyby 
jednak historia Pana Jezusa skończyła 
się w Wielki Piątek, byłaby nieporozu-
mieniem. Ewangelia św. Marka – mówi 
– że to właśnie śmierć Pana Jezusa na 
krzyżu w całkowitym opuszczeniu jest 
momentem objawienia Go jako Syna 
Bożego („Ten człowiek prawdziwie był 
Synem Bożym”. Mk 15,39).
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 I w naszym życiu duchowym, 
w naszym zdobywaniu radości do-
skonałej, bardzo ważna jest cierpli-
wość. Nikt z nas, chyba nie wyobraża 
sobie, że w życiu ominą go wszelkie 
cierpienia i przeciwności, ale wręcz 
przeciwnie, jeżeli potrafimy to „wszyst-
ko” ofiarować i przeżywać z Panem 
Jezusem, to także dla nas krzyż sta-
nie się źródłem głębokiej radości  
i pociechy. Franciszek wiedział czym 
jest radość, bo wiedział też czym jest 
krzyż – nosił na swoim ciele stygma-
ty. Ale przecież spotykamy wokół sie-
bie wielu ludzi, którzy przegrali. Życie 
ich wydaje się całkowicie nieudane, 
a oni niosą w sobie przedziwny spo-
kój i radość. Dowiadujemy się nagle 
o kimś, kto w młodości narażał swoje 
stanowisko i wygodne życie dla praw-
dy i sprawiedliwości – ryzykując wiele. 
Dowiadujemy się nagle, że sąsiadka 
jako nastolatka chodziła sprzątać do 
ludzi, aby zapewnić wykształcenie  
i spokojne dzieciństwo młodszemu 
rodzeństwu. Dowiadujemy się nagle  
o żonie czy mężu, którzy całe lata 
opiekowali się chorym współmałżon-
kiem i zachowali radość ducha i pokój 
serca. Te oraz inne przykłady, których 

można by przytaczać wiele, a których 
każdy z nas doświadczał i doświadcza 
we własnym życiu, świadczą o praw-
dziwej radości.
 Zapomnieć o sobie, dawać 
siebie bez ustanku, odrzucić bałwo-
chwalstwo, jakim jest skupienie się na 
sobie. To najlepsza droga do prawdzi-
wej radości. Ból i cierpienie są nieunik-
nioną częścią życia, ale jest to nasze 
niesienie krzyża z Jezusem. Gdy, jak 
św. Franciszek oddajemy się braciom 
z miłości, my także otwieramy się za-
równo na radość, jak i cierpienie.

Popatrzmy, na przykład na ro-
dziców zdobywających się na wielkie 
poświęcenie dla niepełnosprawnego 
dziecka, na męża, czy żonę opiekują-
cych się chorym współmałżonkiem, na 
dorosłego syna, czy córkę z poświę-
ceniem opiekujących się starszymi ro-
dzicami.

Życie św. Franciszka jest dla 
nas zaproszeniem do wejścia w ra-
dość Jezusa, który przyjął na siebie 
nasze cierpienie i dał nam obietnicę 
nowego życia. Starajmy się, jak Fran-
ciszek, wytrwale podążać drogą ofiar-
nej miłości i doskonałej radości.

Z pielgrzymiego szlaku

Na pielgrzymim szlaku z gr 10…
 81. poznańska piesza pielgrzymka na Jasną górę 

Mateusz Mucha

Od dłuższego czasu zastana-
wiam się jakimi słowami opisać to, co 
od 5 do 15 lipca mogło przeżyć blisko 
150 osób podążających w gr. 10. Po-
znańskiej Pieszej Pielgrzymki na Ja-
sną Górę, która rozpoczynała swoją 
wędrówkę w Opalenicy. Ten pierwszy 
dzień, kiedy jeszcze wszyscy byli wypo-
częci i pełni sił, rozpoczęliśmy wspólną, 
poranną Eucharystią w kościele pw. św. 
Józefa, a po niej nie pozostało już nic 
innego jak tylko przejść z Bożą pomocą 
ponad 300 km.

Jak najłatwiej opowiedzieć  
11 cudownych dni i w kilku prostych 
słowach? Tegoroczną drogę z Opale-
nicy do Gostynia można ująć jednym 
określeniem: Ci, którzy polecieli do cie-
płych krajów, by się opalić, strasznie 
przepłacili – u nas temperatura w słoń-
cu sięgała blisko 50˚C! Bogu dzięki, że 
po opuszczeniu Świętej Góry, pogoda 
obdarowała nas letnimi strumieniami 
deszczu, które były przeplatane cudow-
ną słoneczną pogodą.
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Wzrószający moment wejśćia pielgrzymów na Jasną Górę

Tegoroczną pielgrzymkę prze-
żywaliśmy pod patronatem wielkiego 
doktora kościoła, św. Augustyna, a dla 
naszej gr 10 Bożym przewodnikiem był 
również św. Filip Neri, którego 500-lecie 
urodzin przeżywamy. To jego życiorys 
poznawaliśmy w czasie konferencji, któ-
re przybliżały nas również do samych 
początków Kongregacji ojców filipinów. 
Niezapomniane informacje i przeżycia, 
zarówno te duchowe, jak i intelektual-
ne, zawdzięczamy naszemu przewod-
nikowi – ks. Pawłowi Bogdanowiczowi 
COr oraz ks. Pawłowi Ogrodnikowi 
COr, który wspomagał przewodnika we 
wszystkich trudnościach i przeciwno-
ściach jakie sprawiali pielgrzymi!

Dla tych, którzy wyobrażają 
sobie pielgrzymkę jako nudne, niekoń-
czące się modlitwy, klepanie różańcy, 
etc. mam złą wiadomość – to zafałszo-
wany obraz tego wydarzenia. W gru-
pie 10 mamy zawsze czas na sacrum, 
czyli prawdziwą i głęboką modlitwę  
w różnych intencjach (tych ogólnych, jak  
i swoich prywatnych), czas na adora-
cje Najświętszego Sakramentu w ciszy  
i skupieniu oraz nieodłączną Euchary-
stię. Jest sacrum, to musi być moment 
na ,,święte” profanum, co przenosi się 
na śpiewanie piosenek pełnych Ducha 
oraz krzyku, bo u nas wszystko robimy 
NA CHWAŁĘ PANA! 

Wejście na Jasną Górę to prze-
życie, które można porównać do uczu-
cia… hmm… do uczucia jakie ma czło-
wiek, który w deszczu i słońcu, z bólem 

i radością przeszedł 300 km z punktu 
,,A” do punktu ,,B” jakim była Często-
chowa. Setki próśb, spraw, a każda  
z nich, niesiona głęboko w sercu każde-
go, który zdecydował się na tę specy-
ficzną podróż przed tron Jasnogórskiej 
Pani, która nie ma względu na osobę, 
lecz na wiarę i jego wielkie poświęce-
nie.

Nasze wspólne pielgrzymo-
wanie zakończyliśmy Mszą Świętą na 
wałach jasnogórskich, której przewod-
niczył ks. abp. metropolita poznański 
Stanisław Gądecki.
 Drogi czytelniku! Jeśli dotarłeś 
do tego momentu, to albo jesteś już 
członkiem gr. 10. i po prostu chcesz 

przypomnieć sobie te piękne 
chwile, które razem prze-
żyliśmy albo… jesteś czło-
wiekiem, któremu po głowie 
chodzi wciąż myśl: a może 
by spróbować dołączyć do 
nich za rok?. Zapewniam 
Cię i wszystkich, którzy pra-
gną żywego i prawdziwego 
doświadczenia obecności 
Boga, że to świetny pomysł.

W drugim człowie-
ku przychodzisz do mnie 

Panie – to zdanie wyjęte ze śpiewni-
ka gr. 10 oddaje wspaniały charakter 
tego, co najważniejsze na pielgrzymce 
– dostrzegać Chrystusa w drugim czło-
wieku, w jego cierpieniu, które często 
może przejawiać się w potrzebie poroz-
mawiania lub nawet wypłakania się lub 
w czymś bardziej błahym, jak np. odda-
nie komuś swojej butelki wody.
 Mam nadzieję, że jak Bóg po-
zwoli, to zobaczymy się za rok na piel-
grzymim szlaku podczas 82 Poznań-
skiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną 
Górę, a słowami zachęty dla Ciebie 
niech będzie tekst piosenki Starego 
Dobrego Małżeństwa: 
To nic! To nic! To nic! Dopóki sił, Jednak 
iść! Przecież iść! Będę iść! 
To nic! To nic! To nic! Dopóki sił, Będę 
szedł! Będę biegł! Nie dam się! 
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pielgrzymka Na uroczystości Jubileuszowe  
500-lecia urodziN św. Filipa Neri we FloreNcJi 

kl. Dawid Majda COr

Msza Święta w kościele filipinów we Florencji

W roku jubileuszu 500-lecia urodzin 
św. Filipa Neri, są organizowane róż-
ne uroczystości i wydarzenia, które 
mają na celu uczczenie tego wielkie-
go świętego. Wszelkie działania mają 
na celu propagowanie tej wyjątkowej 
w skali całego Kościoła postaci i jego 
świętego życia.

Filip urodził się 21 lipca 1515 
roku we Florencji, dlatego główne uro-
czystości miały miejsce w słynnej kate-
drze florenckiej Santa Maria del Fiore. 
Na to wydarzenie przybyły pielgrzymki 

z całego świata, także z Polski. Uda-
ły się tam grupy z Bytowa, Poznania, 
Radomia i Studzianny. Obok tych grup 
związanych z duszpasterstwem księ-
ży filipinów na terenie naszej ojczyzny, 
pojechała jeszcze jedna, wyjątkowa 
grupa czcicieli drugiego Apostoła Rzy-
mu – był to chór dziewczęcy Paradiso 
ze Szkoły Katedralnej w Poznaniu.

Pielgrzymka chóru rozpoczę-
ła się 18 lipca. O godz. 5 rano wyru-
szyliśmy spod poznańskiej katedry,  
z modlitwą na ustach, prosząc do-
brego Boga – przez wstawiennictwo 
Matki Bożej i św. Filipa – o błogosła-
wieństwo i szczęśliwą podróż. Pierw-

szy nocleg mieliśmy w miasteczku pod 
Alpami. Do Florencji przyjechaliśmy 
w niedzielę i od razu udaliśmy się na 
mszę świętą do kościoła parafialnego, 
prowadzonego przez polskich księży 
salezjanów. Po Eucharystii, późnym 
popołudniem, zwiedzaliśmy renesan-
sową Florencję.

Uroczystości związane z uro-
dzinami św. Filipa, rozpoczęły się 20 
VII adoracją Najświętszego Sakra-
mentu we florenckim kościele księży 
filipinów. Po repozycji została odpra-

wiona msza św. pod prze-
wodnictwem ks. bpa Edo-
ardo Cerrato COr, przy 
udziale kapłanów przyby-
łych z różnych Kongregacji 
na świecie, w której udział 
wzięli mieszkańcy i przed-
stawiciele duszpasterstw 
oratory jnych.  O godz. 
21.00 w baptysterium 
znajdującym się przed ka-
tedrą florencką, gdzie zo-
stał ochrzczony św. Filip 
Neri, odbyło się czuwanie 
modlitewne, podczas któ-
rego rozważaliśmy cztery 

symbole chrzcielne: krzyż, wodę, olej 
i światło. Na zakończenie wyruszy-
liśmy w procesji światła do kościoła 
San Marco, gdzie dziewczęta z chó-
ru Paradiso zaśpiewały kilka utworów 
chorałowych oraz wszystkim znaną 
piosenkę z filmu o św. Filipie, którą en-
tuzjastycznie śpiewali także zgroma-
dzeni w świątyni.

W dniu urodzin 21 VII o godz. 
10.00 na ścianie jego kościoła para-
fialnego odsłonięto tablicę upamięt-
niającą św. Filipa. Wieczorem, w ka-
tedrze Santa Maria del Fiore została 
odprawiona uroczysta Eucharystia  
o św. Filipie, pod przewodnictwem 
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kard. Giuseppe Betori – arcybiskupa 
Florencji. W swojej homilii hierarcha 
mówiąc o św. Filipie zauważył jego 
wpływ na odnowę życia moralnego  
i duchowego Wiecznego Miasta. Kar-
dynał odnosząc się do praktyki gro-
madzenia ludzi w oratoriach, odwołał 
się do pierwszych chrześcijan, którzy 
podobnie gromadzili się na wspólnej 
modlitwie i rozważaniu Pisma Świę-
tego. Na zakończenie kard. Betori 
udzielił wszystkim obecnym w kate-
drze błogosławieństwa obdarzonego 
odpustem, na które pozwolił mu pa-
pież Franciszek. Po mszy nasz chór 
ponownie zaśpiewał kilka utworów 
gregoriańskich.

Ko le j ne  dn i  spędz i l i śmy  
w Rzymie. Zwiedziliśmy m.in. bazyliki: 

św. Jana na Lateranie, św. Pawła za 
Murami i oczywiście Bazylikę św. Pio-
tra na Watykanie; byliśmy także przy 
grobie św. Filipa i w jego pokojach 
oraz kaplicy, gdzie odprawiał msze 
św. Zwiedziliśmy również Asyż, Bolo-
nię oraz Wenecję.

Do Poznania powróciliśmy 30 
VII pełni radości i mnóstwa wrażeń. 
Zapewne wszystkim uczestnikom na 
długo pozostanie w pamięci ta piel-
grzymka, nie tylko w postaci wykona-
nych fotografii i zakupionych pamiątek, 
ale szczególnie poprzez umocnienie 
duchowe i modlitwę w tak pięknych  
i ważnych miejscach.

ks. Henryk Brzozowski COr
Cudowne źródełko Matki Boskiej Bolesnej na Świętej Górze

Do refleksji

 Miejsca cudowne nawiedza-
ne przez licznych pielgrzymów, często 
wyróżniają się w kultowym krajobra-
zie niezwykłymi źródełkami, słynącymi  
z uzdrawiających właściwości. Takie 
cudowne źródełka znajdują się między 
innymi przy sanktuariach Matki Bożej: 
w Gietrzwałdzie na Warmii, w Licheniu, 
Patronki Rodzin w Leśniowie, w Gór-
ce Klasztornej, Matki Bożej Bolesnej 
w Świętej Wodzie na Podlasiu i Matki 
Bożej Podhala w Ludźmierzu. Nie tylko 
miejsca maryjne odznaczają się oso-
bliwymi źródełkami, ale również obiek-
ty związane z kultem innych świętych  
i osób boskich. Należy tu wspomnieć  
o cudownym źródełku św. Kingi  
w Starym Sączu, uzdrawiającej wodzie  
z sanktuarium Trzech Hostii w poznań-
skim kościele Najświętszej Krwi Pana 
Jezusa oraz nadzwyczajnym źródełku 
związanym z kultem Krzyża Świętego 
ze Zwierzynia w Bieszczadach.
 W sanktuarium świętogórskim 
jest takie niezwykłe źródełko, które 
ściśle łączy się z kultem Matki Boskiej 

Bolesnej i jej osobliwą historią. Rzeź-
ba drewniana Matki Boskiej w typie 
ikonograficznym Pieta, pochodząca  
z około 1500 roku, słynąca cudami  
i łaskami, doznała profanacji w okresie 
ruchów innowierczych w XVI wieku. 
Kasztelanowa Krakowska, Dziedziczka 
miasta Gostynia, Anna ze Zborowskich 
wdowa po Janie Gostyńskim, zwolen-
niczka konfesji reformowanej, usunęła 
z kościoła rzeźbę próbując ją spalić  
i porąbać1. Jednakże ani ogień, ani sie-
kiera nie wyrządziły szlachetnej figurze 
żadnej szkody, dlatego wrzucono ją do 
pobliskiej studni i przysypano ziemią. 
To tam, rzeźba przeleżała około 30 
lat. Po ustaniu ruchów innowierczych, 
gdy znowu świątynie gostyńskie przy-
wrócono katolikom, Pietę odkopano,  
a z tego miejsca wytrysnęło źródło. 
Od tej pory woda ze studni uchodzi za 
uzdrawiającą, a figura Matki Boskiej 

1 K. Kuźmak, Maria Rosa Mystica. Sanktuarium 
na Świętej Górze Gostyńskiej. Dzieje i teologia, 
Gostyń 1988, s. 30.
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Bolesnej umieszczona w ołtarzu bocz-
nym do dzisiaj doznaje wielkiej czci 
wiernych. Najstarszy przekaz ikonogra-
ficzny studzienki, pochodzący z 1540 
roku, widnieje na cudownym Obrazie 
Matki Boskiej Gostyńskiej. Nieznany  
z nazwiska artysta, umieścił z lewej stro-
ny Madonny panoramę Świętej Góry z 
kościołem i studzienką ocembrowaną 
kwadratową formą.

Dokumenty podają, że odna-
leźć cudowną rzeźbę, pomogło jasne, 
nieziemskie światło unoszące się nad 
tym miejscem, a także bydło, które 
schodząc z pastwiska przyklękało obok 
zakopanej Piety. Po wydobyciu Piety  
i przeniesieniu jej do świątyni, w miejscu 
tym, odbudowano studnię i postawiono 
murowaną kaplicę, a woda z niej czer-
pana służy do dzisiaj nie tylko zdrowiu 
dusz, ale także ciał2. Kronikarz klasztor-
ny, ksiądz Kasper Dominikowski pisze, 
że rzeźba leżąca w ziemi przez 30 lat, 
nie doznała najmniejszego uszczerb-
ku w drewnie i kolorze. Poczynił też 
wyjątkową jak na owe czasy, nieoce-
nioną z punktu widzenia problematyki 
konserwatorskiej uwagę: Szkoda tylko, 
że Pobożność bezwzględna na szacu-
nek zabytków Starożytności zmieniła 
przybrudny niby jej pierwiastkowy ko-
lor3. Ksiądz Dominikowski pisał kronikę  
w latach 1827-1836, wtedy rodziła się 
powoli myśl konserwatorska i zaczęto 
zwracać uwagę na konieczność ochro-
ny zabytków przeszłości. Spostrzeżenie 
naszego kronikarza świadczy o niezwy-
kłej wrażliwości na piękno i poszanowa-
nie oraz zachowanie tego, co przekaza-
ła nam przeszłość w nieuszczuplonym 
stanie. Dalej podaje nasz dziejopis: 
Jednakże w miejscu, z którego wydo-
byto tę zarzuconą Figurę, wykopano  
i obmurowano na wieczną pamiątkę for-
malną studnię, a przy tej wymurowano 
Kapliczkę, która utrzymuje się dotych-
czas, a woda w rzeczonej studni czer-
paną bywa przez Wiernych jako bardzo 
zdrowa i skuteczna na różne niemoce . 

2 Fundamenta eius in Montibus Sanctis, 1718, 

Ksiądz Antoni Brzeziński w publikacji 
upamiętniającej jubileusz 200-lecia po-
bytu filipinów na Świętej Górze w 1868 
roku powtarza wcześniejsze informa-
cje podane przez księdza Dominikow-
skiego dodając, że przed kilkoma laty 
wymalował kapłan ze Zgromadzenia  
[ks. Bernard Preibisz, przyp. HB], we-
wnątrz na trzech ścianach kaplicy, trzy 
wielkie obrazy, przedstawiające wyda-
rzenia, wyżej opowiedziane, a na ścianie  
z przodu od drogi, Pana Jezusa na 
krzyżu. Także niedawno temu zasadzo-
no na około kaplicy drzewa, po zrów-
naniu i zniesieniu góry na drodze do 
kościoła5.

Właściwości uzdrawiającej 
wody potwierdzają niezwykłe przypadki 
odnotowane w księdze cudów z 1726 
roku, zebrane i spisane przez kapła-
na Kongregacji poznańskiej księdza 
Surmantowskiego. W 1673 roku oso-
ba, która nie widziała od trzech lat, po  

AFG, sygn. A/3, k. 00011.
3 Zbiór wiadomości o Świętej Górze… dz. cyt., s. 
502. Dokument podaje, że w 1799 r. zapłacono 
120 złotych za wykonanie 12 biustów apostołów 
na mur kościelny i zapłacono malarzowi 12 
złotych za ich wypokostowanie. 
4 Tamże.
5 A. Brzeziński, Pamiątka jubileuszu dwuchset-
letniego Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze 
Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCC-
LXVIII, t. I, Poznań 1869, s. 6.
6 Prospekt wesoły, Miłosiernych oczu, Prze-
nayświętszej Maryi, na smutne ludzkiey 
niedoli przypadki, z Góry S. Gostynskiey, 
łaskawie obrocony. Albo zebranie cudow; 
Przy Obrazie Nayswiętszey Bogarodzice 
Panny przed Gostyniem, doznanych, przed-
tym dawnemi, od Zwierzchności Duchowney 
naznaczonemi, a teraz ostatnią Comissyą, 
RP. 1726. dn. 12 Maia odprawioną, potwier-
dzonych, y Decretem Prześw: Consistorza 
Poznanskiego approbowanych. Przez OO. 
Congregacyi Oratorium Gostynskiego S. 
Philipa Neryusza przy tymże Obrazie fun-
dowanych, żądaniem pobożnych, y publicz-
nemu Widokowi Podane, Roku Pańskiego 
1726. Dnia 5 Sierpnia w Poznaniu, Drukar-
ni Akademickiey, s. 13.

4
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przemywaniu oczu wodą ze studzienki 
nagle odzyskała wzrok6. Nic bliższego 
nie wiadomo o uzdrowionej osobie. 
Dokument pisze tylko, że była to „pa-
sterka”. Kolejny niezwykły przypadek 
wydarzył się 1675 roku, potwierdzo-
ny przez naocznego świadka, pleba-
na, strzeleckiego, księdza Wojciecha 
Łagowicza . Tym razem, dobrodziej-
stwa cudownej wody doświadczył koń.  
Z zeznania plebana dowiadujemy się, 
że do nadolnego gościńca, należące-
go do Kongregacji przyjechał kozak 
na koniu. Zwierzę niespodziewanie 
przewróciło się i padło. A że koń nie 
był własnością jeźdźca, dlatego wiel-
ce strapiony obawiał się gniewu swe-
go pana. Doradzono mu, aby z wiarą i 
wzbudzoną intencją ofiarowania konia 
Matce Najświętszej i pospieszył do cu-
downej studzienki po wodę. Ten szybko 
udał się po niezwykłą wodę, wzbudził 
intencję i polał konia. Koń natychmiast 
wstał i był gotów do dalszej drogi jak-
by nigdy nie chorował. To wydarzenie 
może uchodzić za zwykły zbieg oko-
liczności. Ale obrzęd polania cudowną 
wodą, połączony z wiarą i intencją po-
zwala widzieć w tym epizodzie cudow-
ną interwencję Matki Boskiej.

W miejscu odnalezienia Piety 
zbudowano około 1780 roku kapliczkę 
z brukowanym dziedzińcem otoczo-
nym murem. W lewym, dolnym narożu 
dziedzińca wymurowano wysoką, za-
daszoną cembrowinę chroniącą źródeł-
ko. Cembrowinę, częściowo wtopioną 
w mur dziedzińca, nakrywał dawniej 
stożkowy dach ceramiczny, zwieńczo-
ny popiersiem nieznanego świętego. 
Taki widok studzienki przedstawił Wa-
cław Boratyński na obrazie malowanym 
piórkiem z 1926 roku przedstawiającym 

7 Tamże, s. 228-229.
8 Zbiór wiadomości o Świętej Górze…dz. cyt., s. 
502. Dokument podaje, że w 1799 r. zapłacono 
120 złotych za wykonanie 12 biustów apostołów 
na mur kościelny i zapłacono malarzowi 12 zło-
tych za ich wypokostowanie.
9 Nieoficjalne źródła podają, że prawdopodobnie 
popiersie przedstawiało św. Filipa Neri. 

kapliczkę Matki Boskiej Bolesnej. Po-
piersie najwyraźniej nawiązuje do ka-
miennych biustów apostołów z końca 
XVIII wieku, umieszczonych na murze 
otaczającym kościół8. Najprawdopo-
dobniej figura ze studzienki pochodzi 
z tego samego czasu i warsztatu.  
W czasie II wojny światowej wspo-
mniane popiersie zostało przez władze 
okupacyjne niemieckie usunięte i za-
ginęło9. Kapliczka noszącą znamiona 
stylistyki klasycystycznej, przypomina 
antyczną świątynię, położoną na rzu-
cie prostokąta. Budynek nakrywa cera-
miczny, dwuspadowy dach, zwieńczo-
ny ażurową, ośmioboczną sygnaturką 
pokrytą blachą i zakończoną najeżoną 
kolcami kulą z krzyżem. Ścianę fronto-
wą i ściany boczne przepruwają wyso-
ko umieszczone, pojedyncze, półkoliste 
okna. Fronton kapliczki dzieli gzyms na 
prostokątną część dolną z drzwiami 
wejściowymi i oknem położonymi na 
osi oraz trójkątny naczółek z płytką 
wnęką. Powierzchnię wnęki, zamkniętą 
od góry odcinkiem łuku, wypełnia ma-
lowidło Chrystusa na krzyżu, autorstwa 
księdza Bernarda Preibisza.

Wnętrze kapliczki, nakryte 
sklepieniem krzyżowym, zdobi dekora-
cja ornamentalno-figuralna, wykonana 
przed 1868 rokiem, w technice al sec-
co przez księdza Preibisza. Technika al 
secco polega na kładzeniu farb mine-
ralnych rozpuszczonych w wodzie na 
suchy tynk. Ściany budowli pokrywają 
trzy duże malowidła, ilustrujące histo-
rię związaną z cudowną rzeźbą: próba 
spalenia Piety, odnalezienie Piety oraz 
wprowadzenie jej w uroczystej procesji 
do kościoła. Ściany boczne pokrywają 
freski w formie leżącego prostokąta,  
a ścianę  centralną zdobi fresk w kształ-
cie stojącego prostokąta, zamkniętego 
arkadą.

Fresk na ścianie północnej uka-
zuje akt pierwszy wydarzenia – próbę 
zniszczenia Piety. W części centralnej 
umieszczona jest Pieta na płonącym, 
drewnianym stosie, z wychodzący-
mi, długimi językami ognia, które nie  

7
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Kapliczka Matki Boskiej Bolesnej z cudownym źródełkiem

dotykając figury, pełzają po ziemi. Po 
prawej i lewej stronie, widnieje grupa 
pięciu mężczyzn, sprawców podpale-
nia, którzy widząc bezskuteczność nie-
cnych zabiegów, w trwodze uciekają.  
W tle, widać krajobraz z niskimi, skłę-
bionymi chmurami, z wijącą się rzecz-
ką, polami i zagajnikami. Po prawej 
stronie, na wzgórzu, namalowany jest 
zamek i dwie biegnące, zalęknione 
postacie z wyciągniętymi rękami. Sce-
na odnosi się do epizodu związanego  
z próbą spalenia Piety, która zakończy-
ła się silnym trzęsieniem ziemi i straszli-
wym hukiem. Uczestnikom wydarzenia 
wydawało się, że zamek sprawczyni 
świętokradzkiego aktu, Zborowskiej, 
rozsypuje się i zapada. W oddali dwie 
modlące się postacie przyglądają się 
całej scenie.

Na ścianie przeciwnej zilustro-
wano akt drugi – odnalezienie Piety. 
Scena rozgrywa się w zacienionym 
krajobrazie, porosłym gęsto drzewami. 
Centralne miejsce kompozycji zajmuje 

Pieta, którą wyciągają ze studni dwaj 
mężczyźni, a trzeci łopatą odgarnia 
ziemię. Z boku wypływa źródełko, które 
od tego czasu nabierze uzdrawiającej 
mocy. Za grupą wydobywających Pietę, 
stoi jeszcze czwarty mężczyzna ze zło-
żonymi rękami, przyglądający się nie-
zwykłemu odkryciu. Po prawej stronie, 
namalowana jest postać kobiety z ko-
szykiem i wiaderkiem w ręku, która jest 
zapewne symbolem wszystkich wier-
nych, przychodzących czerpać cudow-
ną wodę. U dołu obrazu, malarz ukazał 
adorującego cudowną figurę pastuszka 
z klęczącymi owieczkami i bydłem. To 
przecież zwierzęta pomogły odkryć sły-
nącą łaskami rzeźbę.

Ścianę południową zdobi fresk 
obrazujący akt trzeci – wprowadzenie 
Piety w uroczystej procesji do kościo-
ła. Kompozycja ukazuje Pietę, niesioną 
przez czterech kapłanów, odzianych  
w sutanny, komże i stuły. Z przodu 
idzie prowadzący kapłan, okryty kapą i 
trzymający w złożonych rękach krzyż.  
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Postać kapłana wykazuje duże podo-
bieństwo do portretu księdza Wawrzyń-
ca Kuśniaka z zakrystii kościoła święto-
górskiego, autorstwa księdza Preibisza. 
Możliwe, że malarz dokonał aktualizacji 
tematu i niektórym postaciom nadał rysy 
ludzi sobie współczesnych. Na czele 
procesji idą trzej ministranci, ubrani 
w czerwone sukmany i kołnierze oraz 
komże. Niosą zapalone akolitki i krzyż 
na wysokim drzewcu. Centralną grupę 
liturgiczną otaczają świeccy uczestnicy 
procesji. Z lewej strony, ukazana jest 
grupa wiernych niosących chorągwie. 
Na pierwszym planie widnieje szlach-
cic z podgoloną głową i sumiastymi 
wąsami, ubrany w żupan, przepasany 
szerokim pasem z frędzlami i kontusz. 
W prawej ręce trzyma zapaloną świecę 
a w lewej karabelę, jak gdyby wyrażał 
gotowość w każdej chwili do obrony 
wiary. Za szlachcicem namalowane są 
dwie głowy kobiece i dwóch mężczyzn. 
Po przeciwnej stronie, na pierwszy plan 
wysuwa się postać starszego szlachci-
ca w siwych włosach i z wąsem, ubra-
nego w żupan, przepasany kontuszo-
wym pasem i delię. W lewej ręce trzyma 
laskę. Za figuralną grupą procesyjną 
rozpościera się panorama błękitnego 
nieba z białymi obłokami i widokiem na 
miejską farę i gostyńskie święte wzgó-
rze z dawnym kościołem. Fresk ujmują 
dwie malowane kolumny, podtrzymują-
ce murowany gzyms. Wykonawca po-
służył się, często stosowanym w sztuce 
baroku, malarstwem iluzjonistycznym 
– nieprawdziwe kolumny podtrzymują 
prawdziwy gzyms. Procesja ze świeca-
mi sugeruje, że jest to procesja światła, 
nawiązująca do niezwykłych świateł, 
unoszących się nad zakopaną Pietą.

Freski nie przedstawiają wybit-
nej wartości artystycznej, malowane są 
płasko, z mało umiejętnie wykreśloną 
perspektywą, nieporadnie rozłożonym 
światłocieniem. Również walor malar-
ski i rysunek pozostawiają wiele do ży-
czenia. Zapewne ich autor, rozpoczynał 
dopiero swoją twórczą drogę w sztuce 
malarskiej, którą rozwinął w Tarnowie, 

już po tragicznym skasowaniu Kon-
gregacji Oratorium w 1875 roku przez 
władze Pruskie. Jednakże malowidła 
mają ogromną wartość historyczną, 
dokumentują pewien wycinek dziejów 
Świętej Góry, zilustrowany przez fili-
pina, domownika tego miejsca, który 
przeżywał chwile tragiczne i wzniosłe. 
Ubiór przedstawionych postaci stanowi 
nieoceniony dokument do badań ko-
stiumologicznych, a rekwizyty i obrzędy 
liturgiczne są również źródłem badań 
nad historią kultury religijnej i historią 
kościoła lokalnego.

Cudowne źródełko wpisało się 
na stałe w historię i krajobraz sanktu-
arium świętogórskiego. Przez wieki 
otaczano je troskliwą opieką, ponie-
waż przez to miejsce przemawia wia-
ra przodków, historia kultu religijnego,  
a przede wszystkim macierzyńska mi-
łość Matki Najświętszej. Do dzisiaj 
przygodni pielgrzymi czerpią niezwy-
kłą wodę z wiarą i nadzieją na uzdro-
wienie pokaleczonych dusz i ciał.  
W czasach współczesnych, za uzyskane  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w 2011 roku pieniądze, 
kapliczka ze studzienką została podda-
na gruntownym pracom konserwator-
sko-restauratorskim, przeprowadzonym 
przez firmę dr hab. Piotra Niemcewicza  
z Torunia. Osuszono i wzmocniono fun-
damenty, uzupełniono i nałożono tynki 
renowacyjne, całość pomalowano far-
bami przepuszczalnymi, wzmocniono 
i naprawiono drewnianą konstrukcję 
dachową i pokryto dach nową da-
chówką ceramiczną oraz naprawiono 
sygnaturkę i nakryto studzienkę nową 
konstrukcją zakładając blaszany hełm. 
Odnowiona kapliczka ze studzienką 
jest nie tylko cennym obiektem archi-
tektonicznym w barokowym zespole 
zabytkowym, ale jest również świa-
dectwem uczestnictwa Maryi w historii 
Świętej Góry i znakiem jej obecności  
w czasach współczesnych.
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c z .  4
Katecheza

Msza święta w życiu św. Filipa
Kościół i Eucharystia całkowi-

cie przenikają się. Święci czują to intu-
icyjnie. A może to właśnie ich większa 
wrażliwość ducha pozwala im bez-
błędnie wyczuć źródło tej duchowej 
mocy. Tajemnica Eucharystii nawiązu-
je do tajemnicy Wcielenia, kiedy Słowo 
stało się Ciałem. Bóg zupełnie realnie 
stał się człowiekiem. I zupełnie realnie 
został z nami w chlebie i winie. U pod-
staw duchowości Filipa jest przeko-
nanie, że życie duchowe, droga świę-
tości, nie opiera się na „gnozie” dla 
„wtajemniczonych”, ani dla „mądrych” 
i „sprawiedliwych”, ale na realnym 
wydarzeniu, na spotkaniu z Bogiem  
w sytuacjach życiowych, dostępnych 
dla wszystkich, którzy przyjmują Je-
zusa w Eucharystii ze zdumieniem 
dziecka.

Ten realizm czyni św. Filipa 
uważnym na okoliczności życia każdej 

osoby, w którą wciela 
się łaska. Tym bowiem, 
co kieruje całym jego 
życiem i jego rozumie-
niem rzeczywistości jest 
doświadczana pewność 
spotkania z Bogiem  
w Eucharystii. Jak to 
wyglądało? Gdy Ojciec 
Filip odprawiał mszę 

św. to przy podnoszeniu Ciała i Krwi 
Chrystusa cały drżał; czynił to jeszcze 
przy udzielaniu Komunii innym oso-
bom, poruszał się, jak gdyby tańczył. 
Filip sam mówił, że „na początku ce-
lebrowania mszy nie potrafił podnosić 
kielicha bez obfitych łez pobożności  
i duchowej pociechy”.

Przedziwne były jednak te 
msze w ostatnich latach jego życia, 
gdy w ich odprawianiu pomagali mu 

uczniowie. Miały one miejsce za ze-
zwoleniem papieża Grzegorza XIV,  
w prywatnym pokoju Świętego. Ojciec 
pozwalał nam być na mszy tylko do 
Sanctus, kiedy zbliżała się konsekra-
cja, kazał nam wychodzić. Ojciec miał 
zwyczaj odprawiać mszę w pokoju, 
odprawiał modlitwę około dwóch go-
dzin. Ci, którzy uczestniczyli we mszy 
wychodzili; ministrant zapalał małą 
lampkę, następnie gasił świece na 
ołtarzu, zamykał okna, potem jedne  
i drugie drzwi na klucz. Po załatwieniu 
tego w ten sposób, przymocowywał 
na zewnątrz kapliczki małą tablicę, na 
której było napisane: „Cisza, Ojciec 
odprawia mszę”.

Na czym polegała tajemnica 
mszy św. odprawianej przez św. Fili-
pa? Obecni na niej bardzo dobrze się 
orientowali, że raczej podlegał dzia-
łaniu niż sam działał. Tutaj mieści się 
tajemnica mszy Filipa i jego gorącej 
miłości do Eucharystii: w całkowitej 
otwartości na działanie Boga, bar-
dziej niż w dokonywaniu czegokolwiek 
przez siebie samego. Uczestniczyć  
w Eucharystii to znaczy pozwolić dzia-
łać Bogu! Przez Jego słowo i sakra-
ment.

Według świadectwa Marcella 
Benci, we mszach św. Filipa często 
zdarzał się „prawdziwy” cud eucha-
rystyczny, jak postrzegana zmysłami 
przemiana wina w krew: Gdy po raz 
pierwszy widziałem kielich pełen krwi, 
byłem zaskoczony; i potem trwało to 
dwa lata, że kiedy odprawiał Mszę 
w kaplicy na górze, kielich najpierw 
napełniał się winem, a w momencie 
Komunii była krew, widziałem to wie-
le razy, gdy gasiłem świece, że była 
to prawdziwa krew. Wiele razy byłem 
obecny, kiedy Ojciec opowiadał, że 
była to prawdziwa krew.
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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 

Ostatnią mszę św. Filip ce-
lebrował w dzień Bożego Ciała 1595 
roku, i wszystkie świadectwa są zgod-
ne w zaznaczaniu: że ostatnią mszę 
odprawiał radośnie, jak gdyby śpie-
wając. Kilka dni przedtem, podczas 
pogorszenia się stanu jego zdrowia, 
przyjmując wiatyk z rąk kard. Federico 

Borromeo, mówił: „Nie jestem godny,  
i nigdy nie byłem tego godny; przyjdź, 
Miłości moja”. To był ostatni wyraz  
i apogeum pokory, która w latach mło-
dości powstrzymywała go od myśle-
nia o kapłaństwie. „Nie jestem godny,  
i nigdy nie byłem tego godny; przyjdź, 
Miłości moja”.

09-11.10
DNi skUpieNia GrUp roDziNNycH i przyJaciół osób  

z problemem alkoHoloWym
ks. Leszek Woźnica COr i ks. Marek Dudek COr 

23-25.10
rekolekcJe Dla Żywego RóŻańca

ks. Dariusz Dąbrowski COr 
26-29.10

rekolekcJe Dla księży
ks. Adam Adamski COr  

06-08.11
rekolekcJe Dla paraFialNycH zespołóW caritas  

16-19.11
rekolekcJe Dla księży

ks. bp Jan Zając 
23-26.11

rekolekcJe Dla księży, orGaNizoWaNe przez  
kUrię metropolitalNą W pozNaNiU 

30.12-02.01
rekolekcJe Dla czcicieli matki bożeJ ŚWiętoGórskieJ 

i ŚW. Filipa Neri 



DZIĘKUJMY ZA ŁASKI ROKU 
JUBILEUSZU 500-LECIA 
URODZIN ŚW. FILIPA NERI

Święty Filipie, pełen chwały Orędowniku mój, który zawsze według 
wskazań i przykładu św. Pawła Apostoła radowałeś się, wyjednaj mi 
łaskę doskonałego poddania się woli Bożej, obojętność wobec spraw 
tego świata i spoglądania ku niebu, abym nigdy nie wątpił w Opatrzność 
Bożą, nigdy nie rozpaczał, nigdy nie był smutny, ani niecierpliwy, aby 
oblicze moje zawsze było radosne, a moje słowa życzliwe i uprzejme. 
Chociaż bowiem losy życia układają się różnie, przystoi nam, którzy 
mamy największe ze wszystkich dóbr, łaskę Bożą i obietnicę wiekuistego 
szczęścia, aby promieniować radością. Amen.

 


