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Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski!



Christus resurrexit! Vere resurrexit!

Drodzy Pielgrzymi i Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej!

W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski 
w imieniu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu 

składam serdeczne życzenia wielkanocne.

Niech Zmartwychwstały Pan oświeca nas światłem swojej miłości, tak abyśmy całą naszą 
rzeczywistość przemieniali jako Jego świadkowie. Jest to możliwe, jeśli podążymy za wezwaniem 
Ojca Świętego Franciszka i utkwimy nasz wzrok w Chrystusie. Nie ma bowiem większej siły niż 
ta, która pokonała krzyż i śmierć. Ta siła jest w miłosiernym sercu Pana, pozostającym wśród nas 

aż do skończenia świata. Wzbudźmy więc w sobie głębokie pragnienie, aby owa iskra miłości 
odnawiała nasze życie kapłańskie, zakonne, rodzinne i społeczne, tak jak za czasów 

św. Filipa Neri w Rzymie przed pięciuset laty. Niech Boża miłość 
będzie również doświadczeniem uczestników Światowych Dni Młodzieży,  

którzy są nadzieją swoich rodziców, a przyszłością Kościoła i Ojczyzny. 

Dziękuję za wszelkie dobro, za modlitwy i ofiary, którymi wspieracie nasze Sanktuarium  
i zapewniam o naszej modlitwie za przyczyną Maryi, 

Matki Zmartwychwstałego Pana i również proszę o modlitwę, 
abyśmy jako Kustosze Świętej Góry byli owocnymi narzędziami miłosierdzia. 

Szczęść Boże!

ks. Marek Dudek COr
SUPERIOR

Święta Góra, Wielkanoc 2016 r.
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       Drodzy Czytelnicy!
 

Czas biegnie szybko, niedawno jeszcze cieszyliśmy się radością Świąt 
Bożego Narodzenia, a teraz cieszymy się radosnym i wiosennym okresem 
Wielkanocnym. Oddajemy wam najnowszy numer Świętogórskiej Róży 
Duchownej, który przypomina, że żyjemy w szczególnym czasie dla Kościoła  
– Jubileuszu Miłosierdzia oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski.

W tej Róży, przeczytamy o licznych wydarzeniach, które odbywały 
się w Sanktuarium Świętogórskim w ostatnim czasie. Przypomnimy sobie 
niezapomniany koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu Eleni i chóru 
Zaczarowana Melodia, kiedy to ponad dwutysięczna widownia wspólnie śpiewała 
tradycyjne, polskie kolędy. Przeczytamy o nowej inicjatywie, jaką był przemarsz 
Orszaku Trzech Króli w dniu Objawienia Pańskiego ulicami Gostynia. Wrócimy 
wspomnieniami do ferii szkolnych, w czasie których w domu rekolekcyjnym 
zorganizowane zostały rekolekcje dla młodzieży pod tytułem: Droga Do 
Prawdy. Zapoznamy się z przeżyciami i świadectwem uczestnika drugiej już 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, Święta Góra-Osieczna 2016. Przypomnimy 
sobie także chwile z muzyką, których nie brakowało – takich jak karnawałowy 
koncert zespołu Bądź Ciszą oraz w klimacie pasyjnym, Oratorium Wielkopostne 
w wykonaniu Agaty i Dominika Wania ze słowem ks. Superiora.

Zachęcamy do przeczytania kolejnej części katechezy, w której  
ks. Adamski COr kontynuuje refleksję na temat Bożego Miłosierdzia,  
w której tę prawdę odróżnia od Bożej Sprawiedliwości. W serii Porady duchowe  
ks. Niesyto COr uświadamia nam, że nie możemy zatrzymywać swojego 
rozwoju na przeżyciach związanych z okresem liturgicznym jakim jest Wielki 
Post czy Wielkanoc, ale trzeba dalej kroczyć w pielgrzymce swojej wiary dla jej 
rozwoju. Natomiast w serii Z pielgrzymiego szlaku będziemy się zapoznawali 
z kolejnymi fragmentami niezwykłej pielgrzymki drogą św. Jakuba na Camino 
Via de la Plata.

Tradycyjnie nie zabraknie sylwetek świętych, i tych, których już dobrze 
znamy, jak bł. Newmana, o którego pokorze pisze p. Kuczok. Natomiast  
ks. Gawlicki COr przybliży nam postać św. Wincentego à Paulo, a p. Korus 
św. Agnieszkę Rzymiankę. W artykule ks. Woźnicy COr i Andrzeja PBW 
przeczytamy też o działaniu Ducha Św., który ożywia każdego człowieka, jeśli 
ten pozwoli się mu prowadzić, zwłaszcza, kiedy upadnie na duchu.

To wydanie, ma także miejsce szczególne – zupełnie na końcu odkryjemy 
poezję p. Dąbrowskiej, która pomoże nam wejść i nastroić się na refleksje 
wielkanocne oraz otworzyć nasze serca na budzącą się do życia przyrodę.  
A by było jeszcze milej, poczęstujemy się Rozmaitością tego numeru, którą jest 
wspaniały śmietankowy jabłecznik – polecamy.

Życzymy wszystkim drogim czytelnikom otwarcia się na prawdę 
Paschalnej Nocy, na poznanie istoty Jubileuszu Miłosierdzia i odkrywanie wiary, 
która w naszym Narodzie wyznawana jest już 1050 lat.

	 													ks.	Michał	Kulig	COr	wraz	z	Zespołem	Redakcyjnym
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Aktualności

Kosz pełen wiosny
ks. Robert Klemens COr

Aktualności

Dostałem na zakończenie 
wielkopostnych rekolekcji od młodzie-
ży  piękny  koszyk  pełen  wiosennych 
kwiatów. Hiacynty  były  już  rozwinięte 
i bardzo intensywnie pachniały. Małe, 
żółte  żonkile  w  pełnych  pączkach  
a  szafirki  w  malutkich  kuleczkach. 
Nawet  różowo-białe  stokrotki  były 
na  początku  fazy  kwitnienia.  Między 
roślinami  przykucnęły  dwa  zajączki,  
a  na  pałąku  od  kosza  przysiadł  nie-
wielki  ptaszek.  Wiosna  w  rozkwicie. 
Istna  sielanka,  o  którą  jednak  trzeba 
było  koniecznie  zadbać.  Podlewanie, 
pielęgnacja i zatroskanie skutkują tym, 
że  „zawartość koszyka” kwitnie  i  roz-
wija się a kiedy już osiągnie rozmiary 
przekraczające pojemność „naczynia” 
nadaje się doskonale do przesadzenia 
w grunt albo do rozdania innym.

Kiedy  spoglądam  na  ten wio-
senny  koszyk  i  przyrodę,  która  teraz 
również weszła w  fazę  największego 
rozkwitu myślę o tych wszystkich rze-
czach, które czekają na swój rozkwit, 
a  potem  na  dzielenie  się  pięknem  
i nimi. Uważam, że jedną z takich „rze-
czy”  jest  doświadczenie  wiary,  którą 
żyjemy.  Zaczyna  się  ono  w  momen-
cie, którego nie ogarniamy własną pa-
mięcią, w Chrzcie Świętym. Zupełnie 
bezinteresownie  i  całkiem  za  darmo 
Miłosierny  Bóg  obdarowuje  człowie-
ka godnością, której chciał dla nas od 
początku,  a  którą  grzech  pierworod-
ny  zniszczył.  Stwórca  jako  fachowy 
Ogrodnik  wie,  że  czasem  trzeba  kil-
kukrotnego  zasiewania  lub  sadzenia, 
żeby  w  końcu  pojawił  się  plon.  Bóg 
się nigdy nie zniechęca. Dlatego z tak 
wielką nadzieją patrzy na każde przy-
noszone do chrztu dziecko, udzielając 
mu pełni łask. Jesteśmy ich odbiorca-
mi jako jednostki, ale także jako wspól-
noty i społeczeństwa.

Ten  kolorowy  koszyk  wiosen-
nych  kwiatów  zainspirował  mnie  do 
pomyślenia  o  wielkich  wydarzeniach, 
które  przeżywać  mamy  w  tym  roku 
jako  1050-tą  rocznicę  Chrztu  Polski. 
Obfitość  łask  „zasadzona w koszyku” 
Państwa Polskiego przynosiła piękne 
kwiaty w postaci rozwoju materialnego 
i  duchowego  naszych  ziem;  rozkwitu 
dóbr kultury w bardzo wielu jej dziedzi-
nach, ale także zapewniała możliwość 
indywidualnego wzrostu każdego Po-
laka.  Trzeba  pamiętać  o  fundamen-
talnym  wpływie  chrześcijaństwa  na 
kształt państwowości i polskości. Moż-

na by w tym miejscu rozpocząć argu-
mentowanie owej niepomiernej roli re-
ligii, ale zapewne znajdzie się na  ten 
temat wiele dużo bardziej kompetent-
nych publikacji.

Pomyślałem sobie  jedynie, 
że  nasz  współczesny  koszyk  wyglą-
da  troszkę  jakby  mu  zabrakło  wody  
i światła. Roślinki (czyt. ludzie) są jakby 
wyschnięci albo wybujali. Wysychanie 
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przejawia się dla mnie jako oddalanie 
się  od  chrześcijańskiego  stylu  życia, 
co  prowadzi  do  zobojętnienia  i  odej-
ścia  –  tak  jak  niepodlewana  roślina 
– marnieje, żółknie, a potem usycha. 
Ale może też dojść do tego, i jesteśmy 
dzisiaj tego świadkami, że jeśli roślina 
nie ma wystarczającej ilości światła, to 
usilnie jej szukając wypuszcza cienkie, 
rachityczne pędy, tracąc w ten sposób 
swój  pokrój,  szlachetny wygląd  i  sta-
bilność. Wielu  jest  dzisiaj  „reformato-
rów Kościoła”, którzy nie dostrzegając 
albo  nie  dorastając  do Światła Wiary 
zaczynają szukać albo nawet tworzyć 

własne  zasady  i  reguły,  które  są  dla 
nich  wygodne.  I  kończy  się  to  „zdzi-
czeniem”.  A  przecież  koszyk  cieszy 
wtedy gdy jest piękny i kwitnący.

Gdy  promienie  słońca  zaglą-
dają nam do okien i ogrzewają kosze, 
ogródki i zagony naszej polskiej ziemi 
pamiętajmy  by  „kosz  naszej  wiary”  
i  naszej  polskości  –  serce  każdego 
Rodaka, także było pięknym ogrodem 
wielu  Bożych  wartości,  a  uroczysto-
ści związane z rocznicą Chrztu Polski 
niech będą okazją do wypielęgnowa-
nia go na nowo.

Maleńka przyszła Miłość 
– koncert kolęd w świętogórskiej Bazylice

Krzysztof Fekecz

Z życia Sanktuarium

W  sobo t n i e   p opo ł u dn i e  
9  stycznia,  w  po  brzegi  wypełnionej 
bazylice świętogórskiej, zgromadzona 
publiczność  miała  okazję  wysłuchać 
koncertu  bożonarodzeniowego.  Tym 
razem wystąpiła znana i lubiana przez 
wielu wokalistka Eleni wraz  z  zespo-

łem oraz towarzyszący im chór Zacza-
rowana Melodia  pod  kierunkiem Ewy 
Kuśnierek ze Szkoły Podstawowej  
nr 5 w Gostyniu.

W  trakcie  koncertu  Artystka 
zaprezentowała  kolędy  i  pastorałki, 
niektóre z nich zaśpiewała po grecku. 

Eleni i dziecięcy chór Zaczarowana Melodia
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Z życia Sanktuarium

Tradycyjne  wykonanie  kolęd  spowo-
dowało,  że  ze  słuchaczy publiczność 
zmieniła  się  we  współwykonawców 
śpiewając razem z artystami.

Eleni z towarzyszącym chórem 
stworzyła w bazylice wspaniałą świą-
teczną atmosferę, za co zgromadzona 
publiczność  zachwycona  występem 
wokalistki i młodych gostyńskich śpie-
waków nagrodziła artystów owacją na 
stojąco.  Oczywiście  nie  zabrakło  bi-
sów.

Koncert tradycyjnie już zakoń-
czył się modlitwą i wspólnym śpiewem 
Kołysanki Świętej Góry autorstwa nie-
żyjącego już filipina ks. Tadeusza Na-
gela COr.

Na zakończenie koncertu chór 
Zaczarowana Melodia zgotował Eleni 
niemałą niespodziankę, śpiewając  je-
den  z  przebojów  artystki  Troszeczkę 
ziemi troszeczkę słońca. Eleni  zupeł-
nie  nie  spodziewała  się  takiego  pre-
zentu i była wyraźnie wzruszona.

Dla  nas  organizatorów, widok 
bazyliki wypełnionej po brzegi publicz-
nością, stanowił ogromną satysfakcję 
z  naszej  pracy  przy  organizacji  kon-
certu.  Organizatorami  tego  wydarze-
nia  byli  Stowarzyszenie  Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej  im. Józefa Ze-
idlera i Kongregacja Oratorium Św. Fi-
lipa Neri w Gostyniu.

pan Bóg pobłogosławił orszakowi
Sebastian Nowak

  Już  po  raz  ósmy  tłumy wyru-
szyły za Gwiazdą Betlejemską i Trze-
ma Królami z barwnymi orszakami, by 
pokłonić się Dzieciątku Jezus. W tym 
roku Orszak odbywał się pod hasłem: 
Nade wszystko Miłosierdzie – Miłość 
– Pokój – Przebaczenie,  nawiązując 
do trwającego Roku Miłosierdzia i zbli-
żających się Światowych Dni Młodzie-
ży. Pośród 355 miejscowości w kraju 
i poza  jego granicami organizujących 
po raz pierwszy to wydarzenie był tak-
że Gostyń.
  Czym  jest  Orszak?  To:  przy-
wracanie  tradycji,  największe  Jaseł-
ka  na  świecie,  działania  edukacyjne 
i  kulturalne,  oddolne  inicjatywy  lo-
kalne,  efekt  działania  zwykłych  lu-
dzi, to: Kolos, który co roku budzi się  
6 stycznia. Mimo,  że  scenariusz  im-
prezy  jest  wszędzie  bardzo  zbliżony, 
bo  „napisany”  już  2000  lat  temu,  to  
w poszczególnych miejscach nie bra-
kuje lokalnego kolorytu, udowadniają-
cego  jakie  bogactwo  zwyczajów  tkwi  
w  polskiej  tradycji  bożonarodzenio-
wej.

  Przygotowania  do  pierwszej 
gostyńskiej edycji Orszaku rozpoczęły 
się wiele tygodni wcześniej. Z inicjaty-
wy Filipińskiej Szkoły Nowej Ewange-
lizacji  i  parafii gostyńskich podpisano 
umowę partnerską i od tego momentu, 
z lekką obawą o efekty działań, zaczę-
ła  się wytężona praca,  której nikt nie 
widział.  Pozwolenia,  rekrutacja  ak-
torów,  dostosowanie  scenariusza  do 
lokalnych warunków, zbieranie fundu-
szy, opracowanie trasy, podział zadań, 
poszukiwania strojów, próby w plene-
rze  przy  trzaskającym mrozie,  zgody 
właścicieli posesji, próby zespołu mu-
zycznego, służby porządkowe, plaka-
ty, składanie koron, itd. Myliłby się ten, 
kto pomyślał, że trwające kilka godzin 
widowisko można  przygotować  w  je-
den wieczór. Z Bożą pomocą  i wiarą 
w to, że  jeśli  inicjatywa  jest dobra,  to 
Pan  Bóg  pobłogosławi,  i  z  modlitwą, 
uczestnicy spotkali się w Parafii Ducha 
Świętego. Jeszcze przed Mszą Świę-
tą trudno było określić, czy nowa pro-
pozycja ewangelizacyjna przyjmie się  
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w Gostyniu. Chyba jedyna śnieżyca tej 
zimy też nie nastrajała najlepiej. Dzie-
ci,  dorośli,  młodzież,  rodziny  powoli 
nadchodzili  z  różnych  stron  miasta,  
a nawet z okolicznych miejscowości.
  Gdy minęło południe, wszyst-
ko  było  gotowe  –  Trzej  Królowie  ze 
swoimi  darami,  orszakami  i  flagami, 
Święta  Rodzina,  Gwiazda  oraz  setki 
mieszkańców naszego miasta, którzy 
przybyli,  aby w  koronach  i  ze  śpiew-
nikami  zamanifestować  swoją  wiarę 
i  rodzinnie  uczcić  święto  Objawienia 
Pańskiego.  Po  odmówieniu  wspólnej 
modlitwy  i  wyjaśnieniu  idei,  zebrani 
wysłuchali edyktu Cezara i ruszyli uli-
cami  miasta  w  wesołym  kolędowym 
orszaku. Na gostyńskim  rynku mogli-
śmy zobaczyć kolejne sceny – pałac, 

a właściwie balkon Heroda i spotkanie 
z  Królami,  gospodę,  w  której  Święta 
Rodzina nie znajduje schronienia oraz 
walkę dobra ze złem, po której zebrani 
ze śpiewem na ustach ruszyli na Świę-
tą Górę. Tam, przy stajence, po krót-
kim  kolędowaniu  i  błogosławieństwie 
uczestnicy  zmęczeni,  ale  zadowoleni 
wrócili do domów.
  „Omne principium difficile est” 
/Każdy  początek  jest  trudny/  –  głosi 
starożytna sentencja. Także organiza-
torom nie udało się za pierwszym ra-
zem uniknąć pewnych niedociągnięć, 
ale  frekwencja  (ponad 500 osób) po-
woduje,  że  można  przypuszczać,  iż 
Pan Bóg  błogosławi  nowej  ewangeli-
zacyjnej inicjatywie.

Uczestnicy Orszaku na rynku gostyńskim

Filipinska 
szkoła nowej ewangelizacji 

www.snefilipini.pl

CZWARTE CZWARTKI
spotkania odbywają się 

w Kaplicy Rekolekcyjnej 
(w każde czwarte czwartki miesiąca)
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Droga Do prawDy – rekolekcje dla młodzieży

Michalina Garczarek

W  dniach  29-31  stycznia  od-
była się kolejna już zimowa edycja Fi-
lipińskich Dni Młodzieży. W  tym  roku 
przeżywaliśmy je w formie kursu Dro-
ga do Prawdy, i co mogę zagwaranto-
wać,  każdy  choć  odrobinę  tej  „Praw-
dy”  odkrył.  Rekolekcje  poprowadzili 
dla nas studenci ze Wspólnoty Jezusa 
Zmartwychwstałego  „Galilea”  z  Lubli-
na, Chełmu i Radomia.

Myślę, że  fakt,  iż spotkały się 
tak  młode  osoby  pozwolił  zbudować 
silną więź i zrozumienie pomiędzy re-

kolekcjonistami  i  uczestnikami.  Było 
wiele elementów, które mnie zaskaki-
wały, było też wiele takich, które wzru-
szały  i bawiły. Poruszyliśmy mnóstwo 
tematów  dotyczących  naszej  wiary  
i  drogi  naszego  życia.  Każda  z  roz-
mów  i  każde  z  rozważań  opatrzone 
było niezwykle wzruszającą  i  trafiają-
cą w głębię serca tzw. dynamiką oraz 
idealnie  obrazującą  dany  temat  lub 
problem – pantomimą bądź scenką.

Naszemu podążaniu w stronę 
Prawdy  towarzyszyły  także  świadec-

twa  wiary  naszych  rekolekcjonistów. 
Pozwalały nam one zrozumieć, że to, 
o czym oni opowiadają nie jest fikcją, 
a żywą relacją. Dodatkowo możliwość 
skorzystania z sakramentu pokuty po-
zwoliła  nam  doświadczyć,  że  Bóg  to 
nie  surowy sędzia,  który  tylko  czeka, 
aby nas ukarać, ale kochający i wyba-
czający Ojciec, wyciągający pomocną 
dłoń do każdego.

Każdy  moment  na  tych  reko-
lekcjach  był  dla  nas  krokiem  na  dro-
dze. Oczywiście uświadomiliśmy sobie 

to dopiero pod koniec rekolekcyjnego 
weekendu. Dzień po dniu, wydarzenie 
po  wydarzeniu,  powoli  odkrywaliśmy, 
że będąc dzieckiem Bożym, nie musi-
my się umartwiać i obawiać najgorsze-
go. Zrozumieliśmy, że kiedy Mu zaufa-
my, otworzą się przed nami prawdziwe 
zdroje życia. Myślę, że każdy, opusz-
czając  mury  klasztoru  mógł  śmiało 
powiedzieć,  iż wie, czym jest Prawda  
i jaka jest do niej droga.

Uczestnicy rekolekcji

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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Bądź ciszą - kolejny koncert w oratorium 
Iza Jagodzińska

eksTreMalna Droga krzyŻowa 2016
ks. Paweł Ogrodnik COr

Po raz kolejny w naszym regio-
nie  odbyła  się  EDK.  Po  ubiegłorocz-
nym  sukcesie  inicjatywy  w  tym  roku 
organizatorzy  zapewnili  uczestnikom 
możliwość  wyboru  spośród  dwóch 
wariantów trasy z Gostynia do Osiecz-
nej– dłuższej – imienia św. Filipa Neri 
z  Bazyliki  Świętogórskiej  –  o  długo-
ści ponad 40 km,  i krótszej –  imienia  
bł. Edmunda Bojanowskiego  z Poże-
gowa – o długości nieco ponad 30 km. 
Tym razem w ekstremalnym ducho-
wym wyzwaniu udział wzięło prze-
szło trzysta osób. 
  Czym jest EDK? To specyficz-
na  forma  duchowości  pasyjnej.  Nie 
jest  to zwyczajne nabożeństwo,  jakie 
znamy od dziecka z Kościoła. To coś 
zupełnie  odbiegającego  od  naszych 
wyobrażeń  na  temat  tego  pięknego 
nabożeństwa wielkopostnego. Polega 
na tym by podjąć wyzwanie przejścia 
w nocy, w zupełnej ciemności, z latar-
ką  i krzyżem (najlepiej własnoręcznie 
wykonanym) w ręku, i co dla wielu naj-
trudniejsze – w zupełnej ciszy, długiej 
na  ok.  40  kilometrów  trasy,  na  której 
w  odpowiednich  miejscach  zaplano-
wane  zostały  stacje  Drogi  Krzyżowej  
–  jedyne  miejsca,  w  których  można 
rozmawiać – medytując nad niesiony-
mi w plecakach rozważaniami.

Liczna w tym roku grupa podą-
żała  do Osiecznej,  by  pośród  nocnej 
ciszy pomyśleć o sobie i trudach swe-
go życia, spoglądając na nie przez pry-
zmat Męki Chrystusa. Dla wielu może 
wydawać  się  to  obłędem,  jednakże  
w chwili, w której człowiek uświadamia 

sobie, że nie jest w stanie postawić ko-
lejnego kroku, zaczyna myśleć o  tym 
co robił w życiu i czym „dołożył się” do 
udręk Zbawiciela.
  Oto  fragment  świadectwa 
uczestnika:  I znów brnęliśmy w bło-
cie, przez lasy w kierunku wioski,  
o której to mówił opis trasy, jednak 
nie było jej widać. W głowie myśl: czy 
dobrze idę? Czy idę właściwą dro-
gą? W życiu też zadajemy te pytania, 
ale czy słuchamy odpowiedzi? Czy 
też brniemy we własnym błocie, nie-
raz utopieni po szyję… I dotarliśmy 
do cywilizacji. Idziemy dalej i dalej... 
Stacja po stacji. Powoli noc zamie-
nia się w dzień. Za lasem znak miej-
scowości „Osieczna”. Wita nas świt... 
I idziemy ubłoceni, wycieńczeni w kie-
runku miasta. Mijamy przejeżdżające 
samochody i przechodniów, którzy 
dziwnie na nas patrzą. Ciekawe co  
o nas myślą? Jak nas odbierają? Wi-
dząc nas w takim stanie z Tobą Jezu 
na brzozowym Krzyżu na plecach.  
Z wielkim trudem wykonujemy ostat-
nie kroki, które prowadzą do świątyni. 
Jeszcze tylko ostatnia stacja: „Jezus 
złożony w Grobie”, słowa pożegnania  
i podziękowania Bogu za wszystko  
– za koniec drogi też… wiemy, że 
przez tę drogę mogliśmy poczuć, i to 
dosłownie, chociażby znikomą na-
miastkę Męki Naszego Pana Jezusa 
Chrystusa.

Wszystkich,  którzy  nie  mogli 
wziąć udziału w EDK 2016 lub wahali 
się czy dadzą sobie radę – zaprasza-
my za rok. 

Z życia Sanktuarium

6  lutego  br.  o  godzinie  20.00 
w  Sali  Oratorium  na  Świętej  Górze 
rozpoczął się piąty koncert w ramach 
Świętogórskich  Spotkań  w  Krainie 
Łagodności. Tym razem podczas wę-

drówki  towarzyszył  nam zespół Bądź 
Ciszą.

Kapela zadebiutowała w 2012 
roku  wykonując  utwory  napisane  do 
wierszy  Małgorzaty  Kowzan.  Zespół 
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Bądź Ciszą gości w Świętogórskim Oratorium

zdobył I nagrodę na 47 Ogólnopolskiej 
Giełdzie  Piosenki  Turystycznej  i  Stu-
denckiej  w  Szklarskiej  Porębie  oraz 
szereg  innych nagród  i wyróżnień na 
festiwalach i przeglądach poezji śpie-
wanej.

Dzięki  wsparciu  swojej  pu-
bliczności, w projekcie „Polak Potrafi” 
grupa Bądź Ciszą zrealizowała w 2015 
roku  swoje marzenia  o  debiutanckiej 
płycie.  Krążek  zatytułowany  „Jestem  
i płynę” jest zbiorem 13 utworów.

Podczas  piątego  Świętogor-
skiego Spotkania w Krainie Łagodno-
ści wykonawcy zabrali w podróż około 
150  osób.  Podczas  dwu  godzinnego 
spotkania publiczność mogła usłyszeć 
utwory z debiutanckiej płyty oraz naj-
nowsze propozycje zespołu.

Członkowie  kapel i  mówią  
o  swojej muzyce,  że  jest  ona  pomo-
stem dla  ludzi,  którzy  chcą bliżej  po-
znać  znaczenie  uczuć  oraz  inaczej 
spojrzeć na miłość. Sama wokalistka 
– Magda Kulaszka mówi,  że  ich mu-
zyka nie jest typową poezją śpiewaną, 
ale  muzyką  duszy,  spontaniczną,  od 
serca.

To dlatego na scenie pojawiło 
się serce, skrzypce i nutki, które stały 
się materialnym wyrazem, słów do pio-
senki „Zagraj w mym sercu.” W ślad za 
muzykami możemy powiedzieć, że nie 
wszystkie melodie  zostały  już wygra-
ne,  pozostały  jeszcze  te,  które  grają 
nasze serca.

Członkowie zespołu z radością 
zachęcali  zgromadzoną  publiczność 
do  wspólnego  śpiewania,  a  publicz-
ność z wielką chęcią włączała się do 
wspólnych śpiewów.

Bez  wątpienia  muzyka,  któ-
rą  tworzy zespół Bądź Ciszą zapadła 
świętogórskiej  publiczności  głęboko 
w serca, czego dowodem było nagro-
dzenie artystów owacjami na stojąco. 
A  szczególne  uznanie  zdobył  utwór 
„Bądź we mnie”, który zespół potocz-
nie  nazywa  piosenką małżeńską.  Na 
specjalne życzenie publiczności, w ra-
mach bisów, artyści wykonali właśnie 
tę piosenkę.

Po  zakończeniu  koncertu, 
każdy,  kto  zechciał  zabrać  ze  sobą 
wspomnienia z cudownego spotkania, 
mógł  zakupić  debiutancką  płytę  ze-
społu. Muzycy z wielką przyjemnością 
podpisywali  dedykacje  oraz  składali 
autografy  na  krążkach.  Tradycyjnie 
też  wszyscy  uczestnicy  zostali  za-
proszenia  na  słodki  poczęstunek  do 
Kawiarenki San Filippo, gdzie można 
było  miłej  atmosferze  porozmawiać  
z zespołem i podzielić się swoimi od-
czuciami.

Jako  organizatorzy  ze  swojej 
strony  bardzo  dziękujemy  zespołowi 
za  tak cudowny koncert oraz wszyst-
kim  tym,  którzy  wspierają  nas  w  na-
szych działaniach.

Już dziś zapraszamy na ko-
lejną podróż z poezją i muzyką.  
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oratorium wielkopostne na jazzowo
Krzysztof Fekecz

 Tegoroczne  Oratorium  Wiel-
kopostne było niezwykłym przeżyciem 
dla  licznie  zgromadzonej  w  bazylice 
świętogórskiej publiczności. W czasie 
koncertu  wykonane  zostały  staropol-
skie  pieśni  pasyjne  oraz  fragmenty 

Gorzkich  Żalów  w  aranżacji  współ-
czesnej muzyki  jazzowej. Teksty  tych 
utworów  pisane  były  w    XVIII  wieku,  
a  niektóre  z  nich  są  jeszcze  starsze. 
To połączenie stanowiło o niezwykło-
ści  tego  wydarzenia  artystycznego  
i pozwoliło słuchaczom sięgnąć do głę-
bi tych pięknych poematów religijnych. 

Dzięki takiemu niecodziennemu wyko-
naniu,  utwory  te  skłaniały do  jeszcze 
głębszej refleksji i zadumy.

Dopełnieniem  całości  wspa-
niałego  koncertu  były  rozważania 
wielkopostne wygłaszane między 

pieśniami  przez 
superiora Kongre-
gacji Oratorium 
św.  Filipa  Neri  
w Gostyniu – księ-
dza Marka Dudka 
COr.  Ksiądz  Ma-
rek  uczestniczył 
także  w  wykona-
niu  pieśni  Stabat 
Mater.  Artystami, 
którzy wprowadzili 
publiczność w po-
głębioną  refleksję 
i  wspaniale  wy-
konali  część  mu-
zyczną  koncertu 
byli  Dominik  Wa-
nia – świetny pia-
nista jazzowy mło-
dego  pokolenia, 
znany  świętogór-
skiej  publiczności 
z  zeszłorocznych 
„Zaduszek Jazzo-
wych”, oraz Agata 

Jędrysiak – Wania wokalistka  i aktor-
ka.

Organizatorami tego wydarze-
nia  byli  Stowarzyszenie  Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej  im. Józefa Ze-
idlera  i Kongregacja Oratorium Świę-
tego Filipa Neri w Gostyniu.

11 czerwca naszym przewodnikiem 
po Krainie Łagodności będzie Gru-
pa Bohema.  Zapraszamy  także  na 
profil Świętogórskich Spotkań w Kra-
inie  Łagodności  na  facebook’u  gdzie 
można śledzić nasze działania a także 

przypomnieć minione już chwile z du-
etem  Czarny-Nosal,  zespołem  Cisza 
Jak Ta,  Piotrem Woźniakiem,  zespo-
łem  Małżeństwo z rozsądku  a  teraz 
także z zespołem Bądź Ciszą.

Muzyczna i słowna refleksja pasyjna
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Katecheza

ks. Adam Adamski COr

C z y  m i ł o s i e r d z i e  j e s t  s p r a w i e d l i w e ?

Katecheza

Św.  Jan  Paweł  II  pisał  w  en-
cyklice  o  Bożym  miłosierdziu:  Samo 
słowo i pojęcie „miłosierdzie” jakby 
przeszkadzało człowiekowi, który po-
przez nieznany przedtem rozwój na-
uki i techniki, bardziej niż kiedykolwiek  
w dziejach, stał się panem i uczynił so-
bie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28).

Możemy  zastanowić  się,  czy 
ta  diagnoza  Piotra  naszych  czasów 
nie  odnosi  się  do  nas.  Dla wielu  bo-
wiem miłosierdzie kojarzy się z litością 
i wówczas  staje  się  trochę wstydliwą 
sprawą.  W  innych  sytuacjach,  gdy 
utożsamiane  jest  z  przebaczeniem, 
może burzyć nasze poczucie sprawie-
dliwości.

Zapowiadając  Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia  papież  Franci-
szek w bulli Misericordiae vultus pisze: 
Być może przez zbyt długi czas zapo-
mnieliśmy wskazywać i żyć drogą mi-
łosierdzia. Z jednej strony pokusa, któ-
ra podpowiada, aby brać pod uwagę 
tylko i zawsze sprawiedliwość, spra-
wiła, że zapomnieliśmy, iż jest to tylko 
pierwszy krok, jakkolwiek konieczny 
i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje 
wznieść się ponad to, aby osiągnąć 
cel wyższy i o wiele bardziej znaczący. 
Z drugiej strony ze smutkiem obserwu-
jemy, jak doświadczenie przebaczenia 
w naszej kulturze staje się coraz rzad-
sze. W niektórych przypadkach wyda-
je się nawet, iż znika już samo słowo 
przebaczenie. Jednak bez doświad-
czenia przebaczenia pozostaje nam 
droga bezpłodna i sterylna, jakbyśmy 
żyli w jakimś miejscu pustynnym i od-
osobnionym. Nadszedł znowu czas 
dla Kościoła, aby przyjąć na siebie ra-
dosne głoszenie przebaczenia. To jest 
czas powrotu do tego, co istotne, aby 
wziąć na siebie słabości i trudności 
naszych braci. Przebaczenie to siła, 
która przywraca do nowego życia i do-

daje odwagi, aby patrzeć w przyszłość 
z nadzieją.

Tymczasem  Bóg  niezmiennie 
objawia  się  jako  bogaty w miłosier-
dzie, jak w pierwszych słowach ency-
kliki  Dives in Misericordia podkreśla 
św. Jan Paweł II. Już w Starym Testa-
mencie  znajdujemy  natchnione  tek-
sty, które są wezwaniem niewiernego 
człowieka do powrotu do miłosiernego 
Boga. Przypomnijmy sobie chociażby 
tyleż  barwną,  co  dramatyczną  histo-
rię króla Dawida  (2 Sam 11,1-12,14).  
W Ewangeliach  Jezus  często  ukazy-
wał tę prawdę, zwłaszcza w przypowie-
ściach o synu marnotrawnym (Łk 15, 
11-32),  o  miłosiernym  Samarytaninie 
(Łk 10, 30-37), czy też — dla kontrastu  
—  w  przypowieści  o  niemiłosiernym 
słudze  (Mt  18,  23-35).  Szczególnie 
wiele  miejsca  poświęcił  tej  prawdzie 
św. Łukasz, którego Ewangelię nazy-
wa  się  Ewangelią  miłosierdzia.  Trze-
ba też pamiętać, że Jezus objawiając 
nam miłosierdzie Boga,  jednocześnie 
wzywa nas do tego, byśmy sami oka-
zywali  innym miłosierdzie. W kazaniu 
na  górze  Jezus  miłosiernych  zalicza 
do  grona  błogosławionych: Błogosła-
wieni miłosierni, albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią (Mt 5, 7).

Powróćmy  jednak do pytania, 
czy  akcentowanie  miłosierdzia  nie 
sprzeciwia  się  sprawiedliwości?  Czy 
nie jest to zachętą do czynienia zła?

W  związku  z  tymi  wątpliwo-
ściami św. Jan Paweł  II  zauważa, że 
gdy poczucie sprawiedliwości zostaje 
rozbudzone na wielką skalę staje się to 
niebezpieczne, ponieważ często ulega 
wypaczeniu i wówczas górę biorą inne 
negatywne siły, takie jak zawziętość, 
nienawiść czy nawet okrucieństwo, 
wówczas chęć zniszczenia przeciw-
nika, narzucenia mu całkowitej za-
leżności, ograniczenia jego wolności, 
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staje się istotnym motywem działania. 
Wówczas trudno mówić o miłości, któ-
ra winna być wyrazem troski o dobro, 
a nie szukaniem zemsty rzekomo ko-
jącej poczucie krzywdy. Trzeba pamię-
tać,  że krwawe  rewolucje  (francuska, 
bolszewicka)  wzniecane  były  w  imię 

„sprawiedliwości społecznej”, a „ustrój 
sprawiedliwości  społecznej”  niewiele 
miał  ze  sprawiedliwością  wspólnego. 
Dlatego  właśnie  autentycznie  chrze-
ścijańskie  miłosierdzie  nie  tylko  nie 
może sprzeciwiać się sprawiedliwości, 
ale wręcz ją warunkuje, a nawet staje 
się  doskonalszym wcieleniem spra-
wiedliwości.

 Papież  Franciszek  w Mise-
ricordiae vultus wyjaśnia:  Nie są to 

dwa aspekty sobie przeciwne, ale dwa 
wymiary tej samej rzeczywistości, któ-
ra rozwija się stopniowo, aż do osią-
gnięcia swego szczytu w pełni miłości. 
Sprawiedliwość jest podstawową kon-
cepcją dla społeczeństwa obywatel-
skiego, gdyż normalnie odnosi się do 

porządku prawnego, 
poprzez który stosuje 
się prawo. Przez spra-
wiedliwość rozumie się 
również to, że każde-
mu należy oddać to, 
co mu się należy. Bi-
blia wiele razy odnosi 
się do sprawiedliwości 
Bożej i do Boga jako 
Sędziego. W rozumie-
niu biblijnym sprawie-
dliwość jest integral-
nym zachowywaniem 
Prawa i postawą każ-
dego dobrego Izraelity 
zgodną z przykazania-
mi danymi przez Boga. 
Ta wizja jednak dopro-
wadziła, i to wiele razy, 
do legalizmu, zasła-
niając pierwotny sens 
i zaciemniając głęboką 
wartość, jaką posiada 
sprawiedliwość. Aby 
przezwyciężyć tę per-
spektywę legalistyczną 
należałoby pamiętać, 
że w Piśmie Świętym 
sprawiedliwość jest 
faktycznie rozumiana 

jako pełne zaufania zdanie się na wolę 
Boga.

Ze swej strony Jezus mówi 
częściej o ważności wiary, niż o za-
chowaniu Prawa. W ten właśnie spo-
sób powinniśmy rozumieć Jego słowa, 
kiedy, znajdując się przy stole z Mate-
uszem i innymi celnikami oraz grzesz-
nikami, mówi do faryzeuszów, którzy 
toczyli z Nim spór: «Idźcie i starajcie 
się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej 

Dekret na Rok Miłosierdzia
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miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przy-
szedłem powołać sprawiedliwych, ale 
grzeszników» (Mt 9, 13).

Odnosząc  to  do  obrazu  za-
wartego w przypowieści o marnotraw-
nym  synu,  niesprawiedliwe  byłoby 
nieuznanie jego nawrócenia i powrotu 
oraz mszczenie się jako odpowiedź na 
wcześniejsze zło odejścia i roztrwonie-
nia majątku. Przebaczenie, które oka-
zał miłosierny ojciec było podyktowane 
pragnieniem  i  poszukiwaniem  dobra. 
Miłosierdzie stwarzało taką szansę.

Nie można też żywić obaw, że 
miłosierdzie będzie zachętą do dalsze-
go  czynienia  zła.  Jest  to  niemożliwe  
z tego względu, że samo miłosierdzie 
uwarunkowane  jest  postawą  nawró-
cenia  złoczyniącego,  wyrażającą  się 
w szczerej gotowości do naprawienia 
tego zła i wyrównania krzywdy. Jezus 
uczy  o  tym we wspominanej  przypo-
wieści. Ojciec, chociaż boleje nad  lo-
sem syna, jest bezradny dopóki ten nie 
zmieni  swojego myślenia  i  pozostaje  
z dala od domu. Trzeba też pamiętać, 
że również w sakramencie pojednania 
możemy  doświadczyć  Bożego  miło-
sierdzia,  spełniając  warunki  dobrej 
spowiedzi,  a  do  nich  należy  między 
innymi żal za grzechy i postanowienie 
poprawy. Gdy człowiek trwa w uporze 
i  nadal  chce  czynić  zło,  można  po-
wiedzieć,  że  sam Bóg  jest  bezradny. 
Dlatego,  gdy  z  jednej  strony  św.  Jan 
Paweł II podkreśla nieskończoną moc 
Bożego miłosierdzia  stwierdzając,  że 
żaden grzech ludzki nie przewyższa 
(tej) mocy [przebaczania], ani jej nie 
ogranicza; jednocześnie  zastrzega, 
że: Ograniczyć ją może tylko od strony 
człowieka brak dobrej woli, brak goto-
wości nawrócenia, czyli pokuty, trwa-
nie w oporze i sprzeciwie wobec łaski.

Już  w  Jubileuszowym  Roku 
Odkupienia  (1984)  św.  Jan  Paweł  II 
mówił  o  trzech  warunkach  doświad-
czenia Bożego Miłosierdzia:
- po pierwsze: Człowiek powinien być 

świadomy, że jego pragnienie otwar-
cia się na Boże Miłosierdzie jest już 
odpowiedzią. (…)
- po wtóre: (…) przebaczenie otrzy-
mane w sakramencie pokuty nie jest 
zapomnieniem czy zakryciem prze-
szłości, ale głębokim wezwaniem do 
radykalnej przemiany umysłu, serca  
i całego życia. (…)
- po trzecie: Otwarcie się na Boże Mi-
łosierdzie łączy się z równoczesną go-
towością przebaczenia innym.

Sam św. Jan Paweł II dał nam 
tego wspaniały przykład przebaczając 
swemu  niedoszłemu  zabójcy.  Co  on  
z  tym zrobił  pozostanie  jego  tajemni-
cą. Ale Papież Miłosierdzia nie dołożył 
do tej tragedii kolejnego zła, zła niena-
wiści i zemsty.

Papież  Franciszek  przypomi-
na tutaj słowa z Księgi Ozeasza: Jak-
że cię mogę porzucić, Efraimie, i jak 
opuścić ciebie, Izraelu?(…) Nie chcę, 
aby wybuchnął płomień mego gnie-
wu i Efraima już więcej nie zniszczę 
(Oz 11, 8-9). I dodaje: Św. Augustyn, 
jak gdyby komentując słowa proroka, 
mówi: «Łatwiej jest Bogu powstrzy-
mać gniew, aniżeli miłosierdzie». Tak 
właśnie jest. Gniew Boga trwa tylko 
chwilę, podczas gdy Jego miłosierdzie 
trwa na wieki.
  Podsumowując to rozważanie 
na temat relacji między miłosierdziem 
i sprawiedliwością, jeszcze raz odwo-
łajmy się do słów bulli  papieża Fran-
ciszka:  Miłosierdzie nie jest prze-
ciwne sprawiedliwości, lecz wyraża 
zachowanie Boga w stosunku do 
grzesznika, któremu to ofiaruje ko-
lejną możliwość okazania żalu, na-
wrócenia i uwierzenia.

Można też powiedzieć, że cały 
Nadzwyczajny  Jubileusz  Miłosierdzia 
jest  dla  wszystkich  kolejną  szansą 
daną  przez  Boga,  by  jeśli  jest  taka 
potrzeba,  okazać  żal,  coś  zmieniać  
w  życiu  i  żyć  na  co  dzień  w  świetle 
prawd wiary.
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Porady duchowe

Wielki Post, Wielkanoc … i co dalej?
ks. Jacek Niesyto COr

Porady duchowe

  Skończył  się  czas  Wielkiego 
Postu, czas, który miał nam otworzyć 
oczy na zupełnie  inny wymiar nasze-
go życia, na wieczność  i na marność 
blichtru  teraźniejszości, który  tak bar-
dzo potrafi nas zniewolić.
  Teraz,  kiedy  już  po  tym  pięk-
nym  i  radosnym  czasie  naszego  po-
wrotu do Serca Bożego,  rozpoczyna-
my nasze dalsze życie  i wracamy do 
naszych codziennych zajęć, z nowym 
spojrzeniem,  spojrzeniem  szerszym  
i dalszym, trzeba nam uświadomić so-
bie, to kim jesteśmy i do kogo należy-
my.
  „Rok  Życia  Konsekrowane-
go”, który się zakończył, też miał nam 
wszystkim,  niezależnie  od  tego,  czy 
jesteśmy osobami składającymi śluby 
w zakonie czy też nie, uświadomić, że 
od chrztu,  jesteśmy własnością Boga 
Ojca.
  Wiele osób, drażni takie powie-
dzenie, że jesteśmy własnością Boga, 
ponieważ  ten  świat  bardziej  skłania 
się ku temu by być niezależnym. Jed-
nakże ciekawe  jest  to, że  im bardziej 
człowiek  dąży  do  niezależności,  tym 
bardziej  wikła  się  w  różnego  rodzaju 
zachowania,  które bardziej  czynią go 
niewolnikiem niż osobą wolną i nieza-
leżną. Czasami to nasze uciekanie od 
zależności względem Boga przypomi-
na  rybę,  która  chce  się  uniezależnić 
od wód oceanu i ucieka do sadzawki, 
myśląc,  że  będzie  jej  tam  lepiej,  ale 
przeżywa wielkie  zakłopotanie  i  zdzi-
wienie,  kiedy  ewidentnie wody w  sa-
dzawce ubywa z powodu suszy.
  Tak  dzieje  się  z  nami,  kiedy 
chcemy uciec od Bożego Serca, prze-
pełnionego  Prawdziwą  Miłością  do 
nas, do swoich namiastek związanych 
z  przemijającą materią  czy  też  chwi-
lowymi uciechami cielesnymi, a kiedy 

przychodzi  kryzys,  kłótnia,  choroba, 
itp.  wszystko  zaczyna  niknąć  i  to  co 
wydawało  się  nam  wspaniałą  „miło-
ścią”, nagle staje się naszym przekleń-
stwem, jak owa sadzawka dla rybki.
  Dlatego właśnie,  kiedy  już  je-
steśmy tak blisko Serca Bożego, kiedy 
po dobrze przeżytym Wielkim Poście, 
skosztowaliśmy  czym  jest  prawdziwa 
wolność, wynikająca  z  ubóstwa,  czy-
stości i posłuszeństwa Woli Bożej, dla-
czego to niszczyć?
  Kiedy  potrafimy  żyć  bardziej 
refleksyjnie  i  częściej  korzystamy  
z rozumu, to zauważymy, że możemy 
mieć dużo  radości dzięki potraktowa-
niu  naszego  „ego”  z  przymrużeniem 
oka.
  Warto  sobie  przypomnieć  ile 
jest różnego rodzaju rzeczy w naszym 
domu, które dały nam radość na dłużej, 
ile  jest różnego rodzaju przedmiotów, 
których  już  od  dawna  nie  używamy, 
ale  swego  czasu  pozwoliliśmy  sobie 
wmówić, że bez tego czy tamtego nie 
da się żyć?
  Również  i  czysta,  prawdziwa 
Miłość  jest  o  wiele  trwalsza  i  pięk-
niejsza niż  tylko  zaspakajanie  swego 
popędu  i  wmawianie  sobie  i  innym, 
że TO  jest właśnie miłość. Być może 
i owszem jest, ale miłością egoistycz-
ną.
  W  czasie  Wielkiego  Postu, 
Jezus uczy nas, że prawdziwa Miłość 
jest to Miłość Ofiarna i takowa pragnie 
zbawienia  i  szczęścia  wiecznego  dla 
drugiego, natomiast miłość egoistycz-
na zamyka się  tylko na zaspokajanie 
własnych potrzeb  i nie  liczy się z ży-
ciem wiecznym ani swoim ani drugie-
go człowieka.
  Posłuszeństwo  Woli  Bożej 
to  wyraz  naszej  wiary.  Jeśli  wierzę  
w  Boga  i  ufam  mu,  że  pragnie  
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Kamila Korus

Święta agnieszka

Autorytety

Piazza Navona w Rzymie jest 
placem  powstałym  na  miejscu  ruin 
starożytnego  stadionu  Domicjana, 
zbudowanego 86 r. n.e  i przeznaczo-
nego do agonów, czyli konkursów lek-
koatletycznych. Obecnie jest to jedno 
z najpiękniejszych miejsc w Wiecznym 
Mieście,  słynące  z  wyjątkowej  uro-
dy fontann  i kościoła Sant’ Agnese  in 
Agone, czyli kościoła świętej Agniesz-
ki  w Agonie,  zwanej Agnieszką  Rzy-
mianką. Budynek wzniesiono, by upa-
miętnić śmierć męczeńską   młodziut-
kiej  dziewczyny,  która  zmarła  w  tym 
miejscu ok. 304 r. n.e.

Krótkie  życie  i  dramatyczne 
losy świętej Agnieszki uczyniły  ją pa-
tronką młodych dziewcząt, niezamęż-
nych  kobiet,  narzeczonych,  a  także 
ofiar przemocy. Święta stała się  rów-
nież  symbolem  czystości,  kojarzonej 

z  jej  imieniem  mającym  źródłosłów 
grecki, pochodzącym od słowa hagnē 
(ἁγνή),  co  oznacza  „czysty,  święty”. 
Imię  „Agnieszka”  jest  również bardzo 
podobne do  łacińskiego słowa agnus 
(jagnię),  co  odpowiada  symbolice 
związanej  ze  świętą.  Przedstawiana 
jest  bowiem  na  obrazach  z  towarzy-
szącymi jej jagniętami, będącymi sym-
bolem młodości,  niewinności  i  ofiary. 
Zgodnie z tradycją, 21 stycznia każde-
go  roku, papież poświęca w kościele 
na Piazza Navona dwa młode baranki,  
z których wełny wykonywane są następ-
nie paliusze dla nowych metropolitów.  
W  ikonografii  katolickiej  przedstawia 
się św. Agnieszkę w czerwonych sza-
tach, symbolizujących śmierć męczeń-
ską, z krzyżem męczeńskim, a jej gło-
wę  zdobią  dwie  korony  –  dziewictwa  
i męczeństwa.

mojego  zbawienia,  mojego  przeby-
wania w Królestwie Bożym, to także 
wierzę, że co On postanawia w sto-
sunku do mojej osoby, tu i teraz, jest 
najlepsze, a co za  tym  idzie  ja  rów-
nież  tego  pragnę,  choć  czasem nie 
rozumiem.
  Niech  ten  czas,  pomimo,  że  
w  liturgii  zwany  jest  okresem  zwy-
kłym,  nie  będzie  dla  nas  czasem 
zwykłym, ale czasem radowania się, 
że Jezus pokazał nam (mnie), co to 
znaczy żyć Chrztem. Co znaczy żyć 
w poddaństwie Bogu Ojcu, bo to pod-
daństwo to pływanie w oceanie Bożej 
Miłości, to możliwość doświadczania 
Bożej  Obecności,  nie  na  zasadzie 
upominania, ale na zasadzie przyja-
cielskiej relacji. Niech to będzie czas 
prawdziwego naszego spoczynku w 
Bogu.   

  Warto  jak  najczęściej,  szcze-
gólnie w trudnych chwilach, wracać do 
psalmu 131:

Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły.
Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę – tak we mnie jest moja 
dusza.
Izraelu, złóż w Panu nadzieję
odtąd i aż na wieki!

  Kiedy będziemy to czytać, dla 
pocieszenia,  w  miejsce  wyrazu  Izra-
elu, warto wstawić swoje imię…
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Massimo Stanzione Święta Agnieszka

  A gn i e s z k a   u r o d z i ł a   s i ę  
ok. 291 r. w zamożnej  rodzinie rzym-
skiej.  Były  to  lata  panowania  Diokle-
cjana,  przypadające  na  najbardziej 
intensywne  i  krwawe  prześladowania 
chrześcijan.  Rodzice  Agnieszki  byli 
chrześcijanami,  zatem  wiara,  która  
w przyszłości miała  ją  kosztować ży-
cie,  była  dla  niej  czymś  naturalnym. 
Nieliczne  źródła  podają,  iż  rodzice 
świętej byli poganami,  jednak nie ma 
wątpliwości,  że  w  tamtych  czasach 
chrześcijaństwo  rozprzestrzeniało 
się  dynamicznie,  zataczając  coraz 
szersze kręgi  i zyskując coraz więcej 
zwolenników.  Zmiany  te  następowały 
na  wielu  poziomach,  często  również 
poprzez  wychowanie.  Zdarzało  się 
bowiem,  że bogate  rodziny niechrze-
ścijańskie  trzymały  do  opieki  swoich 

dzieci  chrześcijańskie  niewolnice-
niańki, które przekazywały swoim pod-
opiecznym nową wiarę.
  Agnieszka,  jak  przystało  na 
córkę zamożnych rodziców, miała za-
pewnione wykształcenie  i uczęszcza-
ła  do  szkoły  dla  dziewcząt. W wieku 
niespełna 13  lat była przekonana, że 
nigdy nie będzie chciała wyjść za mąż,  
i że jej jedynym oblubieńcem może być 
tylko Jezus. Pewnego dnia, wracając 
ze szkoły, spotkała Phocusa, (niektóre 
źródła podają, że miał na imię Prokop), 
syna naczelnika miasta, Symfoniusza 
(Semproniusza),  któremu  bardzo  się 
spodobała śliczna, młodziutka dziew-
czyna, o której wiadomo było, że po-
chodzi z dobrej, bogatej rodziny. Zalot-
ników do tej pory nie brakowało, jednak 
żaden nie  był  tak uparty  jak Phocus.  
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N ieza i n t e r e sowana   ch ł opcem  
Agnieszka,  chcąc  go  do  siebie  znie-
chęcić,  powiedziała  mu,  że  jest  za-
ręczona  z  innym,  który  jest  od  niego  
o wiele bogatszy, szlachetniejszy i bar-
dziej  wpływowy.  Zaintrygowany  mło-
dzieniec  nie mógł  zrozumieć,  o  kogo 
chodzi,  a  gdy  w  końcu  dowiedział 
się,  że Agnieszka  jest  chrześcijanką, 
zrozumiał  jej  zagadkową  wypowiedź 
i  bardzo  się  obraził.  O  swojej  poraż-
ce opowiedział ojcu, który postanowił 
ukarać  dziewczynę  publicznie.  Miało 
to  prawdopodobnie  pozwolić  Symfo-
niuszowi  upiec  dwie  pieczenie  przy 
jednym ogniu. Mógł w ten sposób nie 
tylko zemścić się na dziewczynie, któ-
ra uraziła dumę jego syna i jego same-
go. Ale doszedł także do wniosku, że 
publiczne  znieważenie  chrześcijanki 
będzie dobrą lekcją na przyszłość dla 
wyznawców Jezusa.
  Agnieszka, oskarżona o chrze-
ścijaństwo, stanęła przed sądem. Wy-
tłumaczyła,  że zdecydowała,  iż nigdy 
nie wyjdzie za mąż, i że złożyła śluby 
dziewictwa. Sędzia zaproponował  jej, 
w swoim mniemaniu, rozsądne wyjście 
z sytuacji, które pozwoliłoby zażegnać 
konflikt między  nią  a  rodziną  Symfo-
niusza: Agnieszka będzie musiała  iść 
do świątyni bogini Westy, złożyć ofia-
rę, a swoje dziewictwo przyrzec,  jako 
dar dla bogini. Byłoby to równoznacz-
ne z wyrzeczeniem się Chrystusa, na 
co  Agnieszka  absolutnie  nie  chciała 
się zgodzić, mimo próśb i gróźb. Wów-
czas  oskarżono  ją  o  zniewagę  czci 
rzymskiej bogini, a konsekwencje tego 
czynu miały być bardzo poważne.
  Uniewinnienie młodziutkiej 
dziewczyny  nie  wchodziło  już  w  grę, 
ponieważ  oznaczałoby  podważenie 
pozycji  sądu  i  rodziny  Symfoniusza, 
którzy  reprezentowali  inną  wiarę, 
wartości,  porządek  rzeczy  i  władzę. 
Gdyby  Agnieszka  została  puszczo-
na wolno bez żadnych konsekwencji, 
byłby  to znak, że chrześcijanie  rosną 

w  siłę.  Chrześcijańska  część  społe-
czeństwa z pewnością by triumfowała, 
a  do  tego  nie  można  było  dopuścić. 
Postanowiono rozwiązać ten problem 
w inny sposób i pozbyć się Agnieszki 
poprzez  publiczną  egzekucję.  Młody 
wiek Agnieszki  oraz  jej  dobre pocho-
dzenie  stanowiły  jednak  przeszkodę. 
Niespełna  trzynastoletnia  dziewczyn-
ka z dobrej rodziny była bez wątpienia 
dziewicą, a prawo zakazywało ich za-
bijania bez względu na wyznanie.
  Jednak i na to znaleziono spo-
sób.  Za  znieważenie  Westy  posta-
nowiono  wysłać Agnieszkę  do  domu 
publicznego  i w  ten sposób stworzyć 
możliwość  późniejszego  publicznego 
widowiska,  podczas  którego  można 
by dokonać egzekucji i podkreślić siłę 
i znaczenie kultu bogów rzymskich.
  Od  momentu  przekroczenia 
progu  domu  publicznego  do  samej 
śmierci towarzyszyły Agnieszce cuda. 
Gdy  zapadła  ostateczna  decyzja, 
dziewczynę  rozebrano  do  naga,  aby 
zniewaga była dotkliwsza. Gdy zabra-
no jej ostatnią sztukę odzieży, jej wło-
sy  natychmiast  zaczęły  rosnąć  i  jak 
płaszcz  okryły  jej  ciało.  W  drzwiach 
domu publicznego stanął Anioł Stróż, 
który  oślepiał  każdego  mężczyznę, 
który  próbował  wejść  do  budynku. 
Phocus, zbliżywszy się do Agnieszki, 
nie zdołał jej nawet dotknąć, gdy upadł 
bez życia. Niektóre źródła podają, że 
dziewczyna, okazując wybaczenie, po-
modliła się o  jego zmartwychwstanie. 
Stu sześćdziesięciu świadków, którzy 
widzieli, jak martwy Phocus obudził do 
życia pod wpływem modlitwy, nawróci-
ło się na wiarę chrześcijańską.
  Uwięzienie Agnieszki w domu 
publicznym  nie  dało  pożądanych  re-
zultatów,  a  jedynie  zaogniło  trudną 
sytuację.  Pogańscy  kapłani  zażądali 
spalenia  dziewczynki  na  stosie  jako 
czarownicy.  21  stycznia  304  r.  miał 
być  dniem  publicznego  widowiska 
–  egzekucji  krnąbrnej  chrześcijanki.  
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Ludność,  przyzwyczajona  do  tego 
typu widowisk, które stanowiły w tam-
tych czasach rozrywkę, przybyła tłum-
nie. Agnieszkę  przywiązano  do  pala, 
a następnie podpalono ułożone wokół 
niego drewno. Anioł, który nie opusz-
czał dziewczyny do końca, nie pozwo-
lił, by spłonęła. Dym i wysoka tempe-
ratura nie wywołały u niej omdlenia, a 
płomienie nawet jej nie tknęły. Stadion 
Domicjana był pełen ludzi, którzy stali 
się  świadkiem  cudu.  Gdy  Agnieszka 
wyszła  z  płomieni  cała  i  zdrowa,  sę-
dzia  musiał  podjąć  szybką  decyzję  
i  uśmiercić  dziewczynę,  aby  nie  do-
szło  do  zbiorowej  histerii.  Agnieszkę 
przekazano natychmiast w ręce kata, 
który ściął jej głowę lub, według innych 
podań,  pozbawił  ją  życia  przebijając 
jej szyję sztyletem. Agnieszka umarła 
z  radością  wypisaną  na  twarzy,  wie-
dząc, że za chwilę będzie jej dane zo-
baczyć  Chrystusa.  Podanie  głosi,  że 
jej krew, która rozlała się po placu, od 
razu została potraktowana  jak święte 
relikwie – wielu chrześcijan zebrało ją, 
nasączając nią swoje szaty.
  Brutalna  egzekucja  tak  mło-
dej dziewczyny rozeszła się szerokim 
echem w Rzymie i wywołała zrozumia-
łe oburzenie nie tylko wśród chrześci-
jan. Wielu uważało, że kara wymierzo-

na Agnieszce była niewspółmierna do 
przewinienia. Wydarzenia na stadionie 
stały się powodem do zniesienia prak-
tyki karania kobiet w tak okrutny spo-
sób.  Władze  próbowały  również  za-
trzeć przykre wrażenie,  jakie wywarła 
na  społeczeństwie  śmierć  dziewczy-
ny, poprzez dyskretne  tłumienie zain-
teresowania  miejscem  jej  pochówku. 
Emerentiana,  która  również  została 
świętą, była pierwszą z wielu pielgrzy-
mujących do grobu Agnieszki. I podob-
nie jak ona padła ofiarą swojego upo-
ru – odmówiwszy opuszczenia grobu 
męczennicy, przy którym spędzała dni  
i noce na modlitwie, została zabita.
  Podczas Światowych Dni Mło-
dzieży w Toronto Jan Paweł II powie-
dział  zgromadzonym, aby nie  czekali 
ze świętością do starości, i podał przy-
kład dziewięciu świętych, którzy zmar-
li  w  młodym  wieku.  Wśród  wymie-
nionych  świętych  znalazła  się  m.in.  
św. Agnieszka Rzymianka. Jej upór ma 
stanowić przykład dla młodych chrze-
ścijan, że wyparcie się Jezusa nie jest 
najłatwiejszym  wyjściem  z  trudnych 
sytuacji. Pozostanie Mu wiernym może 
być nieraz bardzo trudną decyzją, ale 
jej konsekwencje na pewno przyniosą 
dobre owoce.

Myśli filipińskie

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

Bł. Jan Henryk newman o pokorze cHrześciJańskieJ
Wszyscy zaś wobec siebie 

wzajemnie przyobleczcie się w poko-
rę, Bóg bowiem pysznym się sprzeci-
wia, a pokornym łaskę daje.

    (1 P 5, 5)

Pokora to zdecydowanie nie 
jest  modne  słowo  we  współczesnym 
świecie, w którym ludzie chcą pokazy-
wać  swoje  mocne  strony,  zabłysnąć, 
przyciągnąć uwagę, wybić się, umieć 

się  sprzedać  i  zrobić  oszałamiającą 
karierę.  Chrześcijaństwo  jednak  ma 
to do siebie, że jego założyciel, Jezus 
Chrystus,  nie  kierował  się  duchem 
światowej  mody.  Królestwo Moje nie 
jest z tego świata (J 18, 36) – powie-
dział  Piłatowi  podczas  sądu.  W  za-
sadzie całe życie naszego Pana było 
zaprzeczeniem  wyobrażeń  i  oczeki-
wań  światowych:  urodził  się  w  staj-
ni;  mieszkał  w  pogardzanym  przez  
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ówczesnych  Żydów  mieście  Nazaret 
– w domu prostego  cieśli  Józefa;  żył  
w ukryciu przez około 30 lat, a potem 
nauczał  ludzi  prostych  i  biednych; 
spotykał  się  z  nieczystymi  w  oczach 
pobożnych  Żydów  celnikami  i  jawno-
grzesznicami; ganił tych, którzy uważa-
li się za prawych i lepszych od innych, 
czyli faryzeuszów i uczonych w Piśmie,  
a ostatecznie, zdradzony  i odrzucony 
przez  swoich,  zginął  okrutną  śmier-
cią  na  krzyżu  –  skatowany,  zelżony  
i poniżony. W ten sposób pokazał nam 
drogę,  którą  należy  podążać,  chcąc 
Go naśladować i tak jak On, dojść do 
zmartwychwstania  i  życia  wiecznego  
u boku Boga Ojca – Jeśli kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego sie-
bie, niech co dnia bierze krzyż swój  
i niech Mnie naśladuje  (Łk  9,  23). 
Głównym drogowskazem na owej dro-
dze bez wątpienia jest pokora.

Podobnie  rzecz ujmował  
w  swoim  nauczaniu  bł.  Jan  Henryk 
Newman. Jeszcze jako anglikański ka-
znodzieja, w jednym ze swoich kazań, 
zatytułowanym „Broń świętych”, pisał, 
że każdy nasz krok w dół, ku uniżeniu, 
wynosi nas w górę, ku królestwo nie-
bieskiemu. Prawdziwa droga ku górze 

to  tak  naprawdę  schodzenie  w  dół, 
zgodnie ze słowami Chrystusa: kto by 
między wami chciał stać się wielkim, 
niech będzie waszym sługą. A kto by 
chciał być pierwszym między wami, 
niech będzie niewolnikiem waszym, 
na wzór Syna Człowieczego, który nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby 
służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu  (Mt 20, 26-28). Oto zasada po-
stępowania chrześcijan – chcesz być 
kimś wielkim? Uniżaj się!

Jak następnie zauważa Bło-
gosławiony, istnieje pewne tajemnicze 
powiązanie pomiędzy prawdziwym 
postępem  duchowym,  a  upokorze-
niem się – jeśli człowiek dba o pogar-
dzanych,  karmi  głodnych,  opiekuje 
się chorymi, wspiera przygnębionych, 
znosi sprzeciw i urazę, zgadza się na 
niewdzięczność,  odpłaca  dobrem  za 
zło,  wtedy  otrzymuje  od  Boga  jakby 
władzę  nad  światem  i  wywyższenie 
ponad inne stworzenia. Oto Boże pra-
wo,  z  którego  wypływają  wspaniałe 
dzieła.  Narzędzia,  którymi  Bóg  się 
posługuje  są  ubogie  i  pogardzane  
w oczach świata – takie, które wydają 
się  być mało  istotne  lub  skazane  na 
porażkę  i  takie, które są słabo znane 

Robert Campin Zwiastowanie
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albo nieznane w świecie w ogóle. Nie 
ma  bowiem  większego  uniżenia,  niż 
to,  którego  dokonał  Jezus  Chrystus. 
Jak  zatem konkluduje  kardynał New-
man,  im  bardziej  ktoś  się  uniża,  tym 
bardziej się upodabnia do Chrystusa. 
Im bardziej zaś jest ktoś do Niego po-
dobny, tym większa w Chrystusie musi 
być jego siła.

W  innym  kazaniu  Newman 
pisze,  że  pełne  pokory  zaparcie  się 
samego  siebie  jest  wręcz  swego  ro-
dzaju  sprawdzianem  autentyczności 
wiary  chrześcijańskiej.  Jak  zauważa, 
niektórym ludziom błędnie wydaje się, 
że chrześcijaństwo polega na okazjo-
nalnych wysiłkach, na spełnieniu kilku 
przypadkowych  dobrych  uczynków, 
albo  na  pewnym  okresowym  podej-
mowaniu pokuty, modlitwy  i pobożnej 
aktywności. Tymczasem Chrystus wy-
raźnie nakazał nam, byśmy brali swój 
krzyż „co dnia” – nie chodzi więc o ja-
kieś wielkie dzieło czy okresowe tylko 
wyrzeczenia, ale o wierność w wypeł-
nianiu małych, powszednich obowiąz-
ków,  które  niekoniecznie  są  dla  nas 
przyjemne:
Jest więc właściwym, by wtedy nie-
jako odkryć dla siebie codzienne sa-
mozaparcie, dlatego, że nasz Pan 
nakazuje wam wziąć swój krzyż każ-
dego dnia i ponieważ to dowodzi wa-
szej autentyczności, jak i dlatego, że 
czyniąc tak wzmacniacie waszą ogól-
ną umiejętność panowania nad sobą 
(…). Powstańcie więc rankiem z takim 
nastawieniem, daj Boże, by dzień nie 
minął bez zapierania się siebie, z sa-
mozaparciem w niewinnych przyjem-
nościach i zamiłowaniach, (…). Niech 
samo wstawanie z łóżka będzie umar-
twieniem siebie, niech posiłki będą 
umartwieniem. Zdecydujcie, by ustę-
pować innym w kwestiach obojętnych, 
rezygnować z rzeczy małych, nie do-
gadzać sobie (…).

Pokory  nie  brakowało  New-
manowi  także  w  jego  życiu.  Niewąt-

pliwie  świadczy  o  niej  jego  odważna 
decyzja  przejścia  z  anglikanizmu  na 
katolicyzm. Konsekwencje,  jakich do-
świadczył, były dla niego bardzo upo-
karzające:  utrata  zaszczytnego  sta-
nowiska wykładowcy na prestiżowym 
uniwersytecie w Oksfordzie, oskarże-
nia o nieszczerość  i podejrzliwość co 
do  autentyczności  jego  decyzji,  utra-
ta  wielu  przyjaciół,  a  nawet  rodzonej 
siostry,  Harriett  (1803-1852),  która 
zerwała z nim jakikolwiek kontakt. Co 
więcej,  także  funkcja  duchownego, 
którą  pełnił  w Kościele  anglikańskim, 
stanęła dla niego pod znakiem zapy-
tania  –  w  „Apologia  pro  vita  sua”  pi-
sze, że zastanawiając się nad swoim 
życiem,  jeszcze  przed  oficjalną  kon-
wersją  rozważał  przejście  do  stanu 
świeckiego.  Trzeba  także  zauważyć, 
że jako katolik nigdy już Newman nie 
odzyskał  takiego  poważania  i  sławy, 
jakie  zdobył  w  anglikańskim  okre-
sie swego życia  i nigdy nie wrócił do 
pracy na uniwersytecie, poza krótkim 
okresem, na zaproszenie irlandzkiego 
episkopatu,  pełnienia  funkcji  rektora 
powstającego w Dublinie Katolickiego 
Uniwersytetu  Irlandii,  z  której  jednak 
szybko  zrezygnował,  rozczarowany 
marnymi efektami swojej pracy. Przez 
wiele lat za to zmagał się z atakami ze 
strony antykatolickich działaczy, takich 
jak pastor i pisarz anglikański Charles 
Kingsley  (1819-1875),  który  oskarżył 
Newmana o zakłamanie, obłudę i pod-
stępność.  Potem  przyszło  mu  także 
tłumaczyć się z wiary w ogłoszony na 
Soborze Watykańskim  I w 1870  roku 
dogmatu o nieomylności papieża. We-
dług ówczesnego premiera Anglii, Wil-
liama Gladstone’a (1809-1898), wiara 
w ten dogmat była nie do przyjęcia dla 
prawdziwego  Anglika,  bo  oznaczała 
konieczność  równoczesnej  wierności 
monarsze brytyjskiemu oraz papieżo-
wi.

Jako katolik, większość swe-
go  życia  Newman  spędził  w  domu 
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Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 
w  Birmingham,  gdzie  bez  światowej 
sławy i rozgłosu posługiwał jako dusz-
pasterz  pośród  prostych  ludzi,  two-
rzących  społeczność  robotniczą  tego 
przemysłowego wówczas miasta.  
Z kolei przed śmiercią nasz Błogosła-
wiony  kazał  się  pochować  w  grobie 
swojego przyjaciela i współbrata-filipi-
na, Ambrożego St. John (1815-1875) 
– jak utrzymuje w jednym z filmów do-
kumentalnych poświęconych Newma-
nowi  („Newman –  święty  czy grzesz-
nik?”,  BBC  2010) Ann  Widdecombe, 
angielska pisarka, polityk i konwertyt-
ka z anglikanizmu na katolicyzm – na 
cmentarzu,  na  którym  była  specjalna 
gleba,  przyspieszająca  rozkład  ciała. 
Autorka  filmu  twierdzi,  że  być  może 
uczynił to specjalnie – chcąc poniekąd 
naśladować w pokorze i uniżeniu swe-
go  duchowego  ojca  –  św.  Filipa Neri 
(1515-1595), który słynął z heroicznej 
pokory.  Gdy  w  roku  2008  doszło  do 
próby  ekshumacji  grobu  Newmana, 
nie  znaleziono  w  nim  żadnych  jego 
szczątków.

Dopiero  kole jne  dekady  
i wieki po śmierci Newmana pokazały 
– i wciąż pokazują – jak owocne i waż-
ne  dla  Kościoła  katolickiego  i  całego 
chrześcijaństwa,  były  nauki  oraz  de-
cyzje  i  działania  podejmowane  przez 
bł.  Jana Henryka.  Dzięki  jego wnikli-
wym badaniom nad  historią Kościoła 
i  przenikliwości  w  myśli  teologicznej 
dzisiaj  nazywa  się  go  prekursorem 
Soboru Watykańskiego II oraz Ojcem 
Kościoła czasów nowożytnych.  Jego 
przykład  nawrócenia  na  katolicyzm 

pociągnął  i  wciąż  pociąga  wielu  ko-
lejnych  ludzi,  którzy  wracają  na  łono 
Kościoła  rzymskokatolickiego. Postać 
Newmana  inspiruje  dziś  środowisko 
akademickie na całym świecie, a jego 
utwory  poetyckie  natchnęły  artystów 
do stworzenia poruszających utworów 
muzycznych – na przykład jego wiersz 
„Lead,  Kindly  Light”  (Prowadź  mnie, 
Światło) stał się popularną pieśnią re-
ligijną,  a  poemat  „Sen  Geroncjusza” 
w  roku  1900  doczekał  się  oratorium 
autorstwa wybitnego kompozytora 
Edwarda Elgara (1857-1934). W roku 
2010  papież  Benedykt  XVI  oficjalnie 
włączył kardynała Newmana do grona 
błogosławionych Kościoła, a obecnie, 
po  kolejnych  cudach  uzdrowienia  za 
jego wstawiennictwem, trwają starania 
o ogłoszenie go świętym. Trzeba jed-
nak jasno powiedzieć, że to tylko dzię-
ki postawie pokory  i  zgody na uniże-
nie,  odrzucenie,  krytykę,  utratę  tego, 
co wartościowe w oczach świata, Bóg 
mógł posłużyć się Newmanem, by do-
konywać rzeczy wielkich i znaczących 
dla królestwa niebieskiego.

Bibliografia:
Newman J.H., Apologia pro vita sua, 

Fronda, Warszawa 2009.
Newman  J.H.,  Parochial and Plain 

Sermons, Ignatius Press, San Franci-
sco 1997.
Życiński  W.,  2009.  „Newman”.  

W:  Encyklopedia katolicka. Tom  13, 
Wydawnictwo  Katolickiego  Uniwer-
sytetu Lubelskiego, Lublin 2009,  
s. 972-973.

ZAPRASZAMY NA  PROCESJE  FATIMSKIE 
Z FARY GOSTYŃSKIEJ NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ
KAżdEGO 13. dNIA mIESIĄcA 
Od mAJA dO pAźdZIERNIKA
Godz. 18.30 msza Święta we Farze 
a następnie procesja różańcowa
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Wszyscy pewnie pamięta-
my,  ewangeliczne  spotkanie  Pana 
Jezusa  z  bogatym  młodzieńcem.  Co 
mam czynić Panie,  aby osiągnąć ży-
cie  wieczne?  Zachowuj  przykazania 
–  powiedział  Pan.  Wszystkiego  tego 
przestrzegałem  od  mojej  młodości  
–  odrzekł  młodzieniec.  A  więc  idź, 
sprzedaj wszystko, co posiadasz, roz-
daj  ubogim,  a  potem  pójdź  za  Mną. 
Kiedy  młodzieniec  usłyszał  ostatnie 
polecenie – odszedł zasmucony (por. 
Mk  10,17).  Można  postawić  pytanie, 
kim mógłby być ów młodzieniec, gdy-
by  nie  odszedł  zasmucony?  Może 
stałby się wzorem świętego Wincente-
go à Paulo.

A  k im  by ł   św.  Wincenty?  
W przeciwieństwie do bogatego mło-
dzieńca,  pochodził  z  bardzo  ubogiej 
rodziny. Aby im pomóc i samemu wy-
rwać  się  z  nędzy,  postanowił  zostać 
księdzem… Po wielu latach przyznał, 
że gdyby wiedział jakiej odpowiedzial-
ności wymaga  powołanie  kapłańskie, 
nigdy  by  się  na  to  nie  zdecydował. 
„Byłem głodny” – wyznał potem. Win-
centy przyjął  święcenia w 1600  roku, 
mając 19 lat,  jeszcze przed ukończe-
niem  studiów.  Od  początku  szukał 
możnych  protektorów,  nawiązywał 
kontakty,  szukał  spadków,  ale  jego 
starania  spełzły  na  niczym.  Osiadł  
w  Paryżu,  skąd  pisze  do  matki,  że 
wciąż szuka okazji nad „zwiększeniem 
swoich  szans  awansu”.  Mając  trzy-
dzieści  lat,  jego status materialny nie 
uległ w ogóle zmianie. A zawiedzione 
nadzieje mają  to do siebie, że budzą 
człowieka  do  poważnej  refleksji  nad 
sobą.

W  Paryżu  Wincenty  znalazł 
się w orbicie działania ruchów ochro-
ny  religijnej. Jego przewodnikiem du-
chowym został św. Franciszek Salezy. 

Pierwszym  znakiem  jego  przemiany 
duchowej  była  reakcja  na  fałszywe 
posądzenie o kradzież pieniędzy. Win-
centy był niewinny,  zarzutom zaprze-
czył,  ale  nie  czynił  niczego,  aby  się  
z nich oczyścić. Sprawa wyjaśniła się 
sama  po  6  latach.  Dla  Wincentego 
owa historia stała się znakiem, że Bóg 
nas zbawia, kiedy my nie przestajemy 
zbawiać się sami. Odtąd mawiał czę-
sto:  Zobaczcie, jak Bóg troszczy się  
o tych, którzy zdają się na Jego 
Opatrzność.

Wreszcie nadszedł czas, kiedy 
jego  warunki  materialne  zaczęły  się 
poprawiać.  Został  proboszczem,  od-
krył w sobie zdolności duszpasterskie 
i – co jest rzeczą rzadką – doszedł do 
wniosku,  że może  się  wiele  nauczyć 
od  swoich  parafian.  Napisze  później 
o  swoich  parafianach:  Powiedziałem 
sobie: „Ty ich ojciec duchowny, na-
wet nie wiesz, jak się do tego zabrać”. 
Sprawiało mi to wielki ból  (chodziło  
o modlitwę tych ludzi). Nauczył się po-
dziwiać tych prostych ludzi, którzy byli 
„tak dobrzy  i otwarci”, że nie wyobra-
żał sobie, by jakikolwiek papież czy bi-
skup, mógł być w swojej pracy szczę-
śliwszy  od  niego.  Ale  pod  wpływem 
przeżytych doświadczeń Wincenty 
zaczął się zmieniać. Odkrywał powoli, 
co  to  znaczy  być  kapłanem.  Odczu-
wał  także  dotkliwie  własne  słabości, 
zwłaszcza  duchowe  ciemności  oraz 
walkę z czarnymi nastrojami i złością, 
którą  często  musiał  staczać.  Zaczął 
więcej  się modlić  i  czytał  Ewangelię. 
Wspominał później: Nigdzie nie znaj-
duję przyjemności, jak tylko w Jezusie 
Chrystusie.  Pan  Jezus  przemówił  do 
Wincentego  szczególnie  przez  dwa 
wydarzenia.

Pierwsze wezwanie dotarło 
do  niego,  gdy  wysłuchał  spowiedzi  

Młodzieniec – który nie odszedł zasMucony

Posyłam was
ks. Stanisław Gawlicki COr
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pewnego umierającego wieśniaka. 
Człowiek  ten  wyznał  mu  skrywane 
przez wiele lat grzechy, i doświadczył 
takiego uspokojenia, że chciał, by do-
wiedziała się o tym pani Goneli, u któ-
rej pracował i mieszkał oraz cała jego 
rodzina.  Zaszokowani  historią  czło-
wieka, który w ostatniej chwili wyrwał 
się z piekła, nakłonili Wincentego, aby 
wygłosił  kazanie  o  skrusze  i  spowie-
dzi. Kiedy to uczynił, ustawiła się taka 

kolejka  ludzi  do spowiedzi,  że  trzeba 
było  wezwać  kapłanów  z  zewnątrz. 
Wydarzenie  to  wzbudziło  w  Wincen-
tym przekonanie, że Pan Jezus powo-
łuje go do głoszenia Ewangelii ludowi, 
który wtedy był opuszczony. I chociaż 
zorganizowanie tej sprawy zajęło kilka 

lat,  to  jednak z czasem założył Zgro-
madzenie Księży Misjonarzy.

Drugie  wydarzenie  było  zu-
pełnie  inne. Tuż  przed  rozpoczęciem 
niedzielnej Mszy św., Wincenty dowie-
dział się o ubogiej  rodzinie, którą do-
tknęła choroba. Poruszony tą historią 
i  rozpaczliwą  sytuacją  tamtych  ludzi, 
wspomniał  o  nich  w  homilii.  Efektu 
owej  wypowiedzi  nie  spodziewał  się 
sam:  tego  wieczoru  rodzina  została 

wręcz  zasypana  dara-
mi  przynoszonymi  przez 
różnych ofiarodawców. 
Widząc potrzebę bardziej 
zorganizowanej  działal-
ności  tego  typu,  pomógł 
parafianom  w  założeniu 
pierwszej Kongregacji 
Miłosierdzia. I w ten spo-
sób  Wincenty  postawił 
pierwszy krok na drodze 
czynnego  apostolstwa. 
Aby być do tego zdol-
nym – mawiał – powinni-
śmy patrzeć na każdego 
człowieka, jak na Jezusa,  
a nie tylko zwyczajną 
istotę ludzką, gdyż Je-
zus sam powiedział, że 
traktuje każdą usługę wy-
świadczoną takiej osobie, 
jak wyświadczoną Jemu 
samemu.

W incen t y   z ł ą -
czył  swój  los  z  Jezusem 
ubogim.  Zrezygnował  ze 
stanowiska,  zaszczytów, 
zrezygnował  z pogoni 
za  bogactwem  –  mimo 
własnych  pragnień,  żył 
bardzo  prosto.  Przez 

resztę życia angażował  i organizował 
imponującą  ilość  projektów  ewange-
lizacyjnych  i  dobroczynnych.  Stał  się 
dobrotliwym  ojcem  ubogich,  jakby 
Matką Teresą swoich czasów. Znajdo-
wał nawet sposoby dotarcia  i ulżenia 
doli galerników, podrzutków, nędzarzy. 

Św. Wincenty à Paulo
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Od  kilku  dni  nasi  pielgrzymi 
szli po terenach, które niegdyś należa-
ły do Zakonu Rycerskiego św. Jakuba 
(Orden de Santiago). Aljucén – wieś, 
w której spali,  to  jedna z wielu, gdzie 
zakon fundował świątynie. Można so-
bie  wyobrazić,  jak  wielkie  wrażenie, 
robi  gotycka  budowla  (zachowana  
w  doskonałym  stanie!)  we  wsi  liczą-
cej  obecnie  250 mieszkańców,  gdzie  
w średniowiecznych kryptach spoczy-
wają  rycerze  zakonu.  Dziś  kościół, 
mimo,  iż  jest siedzibą parafii, nie po-
siada  stałego  kapłana.  Pielgrzymów 
po  świątyni  oprowadziła  miejscowa 
hostalero.

Po  pochmurnym  dniu  i  nocy, 
gdy  czasami  padał  lekki  deszcz  
(z  intensywnością  kropidła  ks.  Kępy, 
gdy wyprawiał  pielgrzymów na pątni-
czy  szlak)  wędrówka  w  sobotę  była  
o  wiele  bardziej  klimatycznie  przy-

jemna  niż  dotychczas  (spadek  tem-
peratury  o  10˚,  do 33˚C). Należy do-
dać,  iż  tego dnia pątnicy przechodzili 
przez  miejscowość  Caceres.  To  tu 
w  dobie  średniowiecznego  rozkwitu 
szlaków do Santiago de Compostela, 
swoją  siedzibę  miał  Zakon  Rycerski  
św.  Jakuba.  Od  lat  osiemdziesiątych 
XX wieku, starówka w Caceres wpisa-
na  jest  na  listę  światowego dziedzic-
twa UNESCO.

Lipcowa sobota to czas, kiedy 
podobnie  jak w Polsce  zawierane  są 
związki  małżeńskie.  Przypadkowymi 
świadkami takiej uroczystości byli rów-
nież pątnicy w Caceres. Na starówce  
w  kościele  św.  Jakuba  młodzi  Hisz-
panie,  w  południe,  przysięgali  sobie 
wytrwać razem… aż do śmierci. Sama 
uroczystość  aranżacyjnie  różniła  się 
od tej znanej w Polsce. Otóż pan mło-
dy, ze świadkiem  i  rodziną oczekiwał 

Założone przez nie-
go Zgromadzenie 
Księży Misjonarzy 
niosło Ewangelię 
ludności wiejskiej, 
a  założone  wespół 
ze św. Ludwiką Ma-
rillac  pierwsze  nie 

klauzurowe  żeńskie  zgromadzenie 
zakonne  Córek  Miłosierdzia,  poszło 
do  slumsów,  szpitali  i  cel  więzien-
nych.

Według  relacji  św.  Marka 
Pan Jezus, który wezwał młodzieńca 
„spojrzał  na  niego  z  miłością”.  Czy 
młodzieniec  dostrzegł  to  spojrzenie 
miłości?  Jeśli  tak,  to  mu  nie  uległ. 
Gdyby choć na chwilę zatrzymał swój 

wzrok  na  twarzy  Mistrza,  być  może 
znalazłby odwagę do pójścia za Nim. 
Wincenty  nie  odwrócił  wzroku.  Wi-
dząc  Jezusowe  spojrzenie  miłości, 
przyjął  je,  żył  nim  i  pozwolił  mu  się 
przemieniać. A wówczas był w stanie 
z radością poddać Mu nie tylko swoje 
ambicje i majętność, ale i całe życie.

Spróbujmy  i my bez względu 
na  profesję,  stan  społeczny,  powo-
łanie  czy miejsce w  społeczeństwie, 
w Roku Miłosierdzia, odczuć to miło-
sierne spojrzenie Pana Jezusa, i sta-
rajmy się, według swoich możliwości, 
z  pomocą  łaski  Bożej,  zapominając  
o sobie, na nie odpowiadać. A wtedy 
na  pewno,  nie  odejdziemy  od  Pana 
Jezusa zasmuceni.

Z pielgrzymiego szlaku

Droga Do św. Jakuba: 
 Camino Via de la Plata – Camino Mozárabe

Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski i Łukasz Stefaniak

cz. 2
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panny młodej w progu świątyni. Gdy ta 
przybyła  ze  swoimi  gośćmi, wspólnie 
udali się przed ołtarz, gdzie przed Bo-
giem i obrazem św. Jakuba jadącego 
na  koniu,  oddali  się  sobie  na  wiecz-
ność.

Szlak  Camino  Via  de  la  Pla-
ta  od  samego  początku  w Andaluzji, 
prowadzi  po  różnych  pastwiskach. 
Ciekawostką  jest  to,  iż  przynajmniej 
w połowie, są to tereny prywatne. Aby 
przejść, należy otwierać liczne bramy 
(furtki) i zamykać je za sobą, aby wol-
no  pasące  się  zwierzęta  nie  uciekły. 
Mimo, rokrocznie tereny przemierzają 
tysiące piechurów, to nikt z właścicieli 
nie czyni im przeszkód. Nawet psy pa-
sterskie,  które  budzą  postrach  swym 
wyglądem, z przyzwyczajeniem  i  lek-
kim  znudzeniem  obserwują  pielgrzy-
mów.

W  każdej  z  mijanych  wsi  ist-
nieją  obowiązkowe  obiekty,  wpisane 
w krajobraz. Należą do nich: średnio-
wieczny  kościół  (często  nieużywany  
i  niespełniający  funkcji  sakralnych) 
oraz  bar,  który miejscowi  odwiedzają 
od godzin rannych do wieczora. Każ-
dy bar ma własnego kucharza i można 
w  nim  zjeść  smaczny  obiad.  Lokal-
ne  bary  to  centra  informacji.  Można  
w  nich  spytać  o  drogę,  jak  również  
o rozkład jazdy autobusów, które jeż-
dżą o godzinach znanych tylko kierow-
com i barmanom. Należy podkreślić, iż 
w barach nie ma pijaństwa, pomimo, iż 
w tej kulturze wino stanowi produkt co-
dziennego  użytku.  Cnota  umiaru  jest 
Hiszpanom wpajana od dzieciństwa.

„Dziwny  jest  ten  świat”,  śpie-
wał  przed  laty  jeden  z  polskich  arty-
stów – i dziwny to był dzień – 21 lipca 
2015  na  pątniczym  szlaku  Via  de  la 
Plata.  Konstelacja  nieprzewidzianych 
zdarzeń rozpoczęła się poprzedniego 
dnia  wieczorem,  kiedy  to,  szybki  jak 
zwykle Ryszard, nieopatrznie  skorzy-
stał z bankomatu w Galisteo. Efekt był 
taki,  iż  bankomat  „uwięził”  jego  kartę 

płatniczą. Całą noc Ryszard zazdrościł 
średniowiecznym pielgrzymom, którzy 
to  swe pielgrzymki odbywali  bez pla-
stikowego  pieniądza.  Całe  zdarzenie 
opóźniło  wtorkowe  wyjście,  bowiem 
bank  w  Galisteo  otwierano  dopiero  
ok. 9 rano. Najważniejsze, iż dostęp do 
środków płatniczych został odzyskany 
i  niestrudzony  pielgrzym  mógł  dalej 
podążać do św. Jakuba w Composteli. 
Trzeba było zobaczyć minę Hiszpana, 
który  tłumaczył  Ryszardowi,  iż  karty 
nie  wolno  wkładać  do  wywietrznika 
komputera bankomatu!

Pierwsze 10  km opóźnionego 
startu  przebiegało  bardzo  sprawnie. 
Pątnicy szybko dotarli do Carcaboso, 
gdzie  kilkanaście  minut  odpoczywali. 
Dalej jednak sprawy potoczyły się wła-
snym biegiem. Pewni siebie ruszyli do 
Olivia de Plasencia, a dotarli do pięk-
nego  miasta  o  nazwie…  Plasencia. 
Różnica ok. 13 km – w  trochę  innym 
kierunku! Cóż „dziwny jest ten świat”. 
Zamysł  św.  Jakuba  nie  był  jeszcze 
pielgrzymom  znany.  Fakty  są  jednak 
nieubłagane, następnego dnia czekał 
ich maraton, bowiem trzeba było nad-
robić zaległe kilometry. Tak właśnie na 
camino człowiek uczy się pokory!

Nauka pokory, nie  jest sztuką 
łatwą,  ani  przyjemną.  Nadszedł  jed-
nak  15.  dzień  wędrówki,  kiedy  dro-
ga  kruszyła  i  łamała  pątnicze,  czę-
sto zuchwałe, karki. Tak,  to był dzień 
prawdy.  Dystans  zbliżony  do  mara-
tonu. Sympatyczne, ale  tylko dla pla-
żowiczów  słońce,  droga  pnąca  się  
w góry i marny człowiek usiłujący iść. 
Nie pomógł rzymski łuk triumfalny, na 
obecnych  pastwiskach  Caparry;  tak  
– krowy pasają się pod pozostałościa-
mi  rzymskiego  antyku!  Trzeba  było 
dojść  do  Aldeanueva  del  Camino. 
Tempo  spadało  zastraszająco,  przed 
metą  wynosiło  chyba  1  km/h  (a  nor-
malnie 5 km/h). Meta, albergue – ale 
czy  pielgrzym  skruszony?  Na  pew-
no po  ludzku: padnięty  i wyczerpany.  



- 28 -

Z pielgrzymiego szlaku

Pielgrzymi Ryszard i Simone

A były takie „piękne dni” – 22 lipca, jak 
wspominał  Ryszard,  gdy  krawężniki 
bieliły się świeżym wapnem, wszystko 
lśniło blaskiem, grała muzyka i były fe-
styny. A dziś na camino: tak mnie wy-
pal Panie, byś został tylko Ty. I to jest 
cel tej drogi. Drogi, która nie jest łatwa, 
ale  jest piękna – bo zmienia człowie-
ka.

W czwartkowy poranek trudno 
było  rozruszać  nogi,  które  pamiętały 
jeszcze środowy dystans. Jednak piel-
grzym nie może się poddawać  i wol-

niej niż zwykle musi ruszyć do przodu. 
Każdy krok przecież, zarówno ten lek-
ki, miarowy,  jak również ten z gryma-
sem bólu, przybliża do zamierzonego 
celu. Pierwsze 10 km poboczem drogi 
N-630 do Baños de Montemayor, po-
zwoliło  się  trochę  rozruszać.  Sama 
miejscowość  uznawana  za  uzdrowi-
skową  (położeniem  przypomina  tro-
chę  polską  Krynicę  Górską),  budziła 
się  dopiero  do  życia.  Pątnicy  nabrali 
sił  przy  tradycyjnej  kawie  z  mlekiem  
i ruszyli na Przełęcz Béjar (Puerto de 
Béjar,  890  m  n.p.m.).  Trzy  kilometry 
podejścia  pod  górę,  pozwoliły  całko-
wicie zapomnieć o trudach minionego 
dnia. Wejście na przełęcz, wiązało się 
również  z  przekroczeniem  granic  re-
gionów: Extremadura i Kastylia Leon.

Region Kastylia Leon, przywi-
tał pielgrzymów górami (pasma: Sierra 
de Francia, Béjar i Candelario). Uroz-

maicają one marsz – jak to w górach  
– raz w górę, raz w dół. Zmęczenie zaś 
wynagradzają  jeszcze  ciekawszymi 
widokami. Była jeszcze jedna zmiana. 
Otóż w nocy w La Calzada de Béjar 
(osada górska, ok. 100 mieszkańców), 
nad ranem temperatura spadła do tego 
stopnia,  iż  pierwszy  raz  od  początku 
drogi z Sevilli do Santiago, trzeba było 
użyć śpiwora. Dotychczas z uwagi na 
gorące noce, był zbyteczny.

Wigilia  uroczystości  Święte-
go  Jakuba,  to  dalsza  część wędrów-

ki po górach (ok. 800-1000 
m  n.p.m.).  Idąc  spokojnym 
tempem  mijając  kolejne 
rzymskie miliaria oraz miej-
scowości: Valeverde de 
Valdelacasa  i  Valdelacasa 
pielgrzymi  dotarli  do  Fu-
enterroble  de  Salvatierra. 
Osada  ta  (300  mieszkań-
ców)  to  typowa  wioska  na 
szlaku:  jeden  kościół,  dwie 
kaplice,  dwie  albergi  i  dwa 
bary.  Pielgrzymi  zatrzymali 
się  w  alberdze  parafialnej, 

którą  prowadzą  „wolontariusze  jaku-
bowi”.

Odpustowy marsz  do  św.  Ja-
kuba,  to  wędrówka,  jak  co  dzień  od 
osiemnastu  dni.  Rano  pobudka,  gdy 
jeszcze jest ciemno, a dalej nogi mają 
nieść aż do celu. Większość pątników 
idących z Fuenterroble de Salvatierra, 
wybrało za cel swojej drogi  tego dnia 
– San Pedro de Rozados. Jednak nie 
pielgrzymi  z Polski. Oni  to, mając na 
uwadze  etap  kolejnego  dnia,  wybrali 
dłuższą  drogę  do  Morille.  I  tak,  idąc 
po  górkach,  wśród  lasów  dębowych 
(o  wiele  gęstszych  niż  dotychczas), 
gdzie pasło się bydło (Ryszard pomy-
lił krowę z bykiem, czym przyspieszył 
tempo  marszu  wszystkich),  mijając 
Pedrosillo  de  los  Aire  pątnicy  dotarli 
do końca etapu.

Tego  dnia  rozeszły  się  dro-
gi  Polaków  i  Włocha  Simone,  który  
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Z pielgrzymiego szlaku

Św. Jakub w kościele w Casar de Caceres

z nimi kroczył przeszło dwa tygodnie. 
Mieszkaniec Italii wybrał San Pedro de 
Rozados, by dalej iść szybciej do San-
tiago. Natomiast Polacy szli do Morille, 
by następnego dnia „zajść” do Alba de 
Tormes,  gdzie  spoczywa  św.  Teresa  
z Avilla. Po 10 km wspólnej drogi, na-
stąpiło  pożegnanie  u  podnóża  Pico 
de  la  Dueña  (1169 
m  n.p.m.).  Pielgrzy-
mi  uściskali  się,  po 
czym  każdy   ruszy ł  
w swoją stronę, życząc 
sobie:  buen camino. 
Włoch  na  camino  jest 
już  piąty  raz  od  2009 
roku.  Dlaczego,  mimo 
iż wędrówka do Santia-
go akcentuje indywidu-
alny  charakter,  kroczył 
przez wiele dni wespół 
z  Polakami?  Bowiem, 
j a k   sam  s tw ie rdz i ł  
u Polaków jest „team 
spirit”.

N i e d z i e l n a 
droga,  miała  być  krót-
ka,  łatwa  i  przyjemna. 
Oddalone o ok.  18  km  
w  linii  prostej  od głów-
nego szlaku jakubowe-
go Alba de Tormes,  ja-
wiło się jako cel szybki 
do osiągnięcia. Jednak 
po  raz  kolejny  droga 
uczyła pokory. Widocz-
nie  św. Teresa  „pozaz-
drościła”  św.  Jakubowi  
i zapragnęła, by idący do 
niej pątnicy  również się  trochę natru-
dzili. Jako że piechurzy zeszli z ozna-
kowanego szlaku, to za pomoc służyły 
im  ogólne  mapy  oraz  rady  napotka-
nych Hiszpanów. I tak zamiast 18 km, 
przeszli około 30. A każdy napotkany 
tubylec chciał  im pomóc najlepiej,  jak 
tylko potrafił.

Małe  miasteczko  Alba  de 
Tormes,  do  którego  wiodą  drogi  po 

pofałdowanym  rolniczym  terenie, 
usytuowane  jest  nad  brzegiem  rze-
ki Tormes. Z daleka ponad czerwone 
dachy, wybijają się wieże kilku kościo-
łów.  Wchodząc  do  miasta  pielgrzymi 
dostrzegli  na  banerach,  niesione  od 
początku pielgrzymki na swym propor-
cu hasło Solo Dios basta. Słowa  św. 

Teresy widoczne są w Alba de Tormes 
w wielu miejscach.  Święta  spoczywa 
w sarkofagu, w kościele karmelickim. 
Miejsce to odwiedził w 1982 roku św. 
Jan Paweł  II,  który z pomnika u wej-
ścia do bazyliki, z otwartymi ramiona-
mi wita pielgrzymów. Piesi pielgrzymi 
z  Polski  wywołali  zaskoczenie  wśród 
mieszkańców.  Można  zaryzykować 
twierdzenie,  iż  byli  pierwszymi  piel-
grzymami  z  Polski,  którzy  w  Roku 
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Pielgrzymi w drodze do Salamanki

Terezjańskim dotarli do grobu świętej 
pieszo.

Droga  od  św.  Teresy  w  Alba 
de  Tormes  do  Salamanki  stwarza 
możliwość  obserwacji  zmieniającego 
się  krajobrazu.  Pastwiska  porośnięte 
dębami,  przeplatają  się  coraz  czę-
ściej z polami uprawnymi, a  im bliżej 
stolicy  prowincji,  znikają  całkowicie 
z  pejzażu.  Ponadto  dolina  rzeki  Tor-
mes powoduje, że wśród złoto-żółtego 
horyzontu  pojawiają  się  pasy  zieleni, 
porośnięte  topolami,  kukurydzą  oraz 
różnymi  uprawami  warzyw.  Około  
10 km przed dotarciem do celu kolejne-
go etapu oczom pielgrzymów zaczęła 
ukazywać  się  Salamanka.  Zbliżając 
się do niej, coraz bardziej można było 

dostrzec konkretne budynki. Nad mia-
stem  góruje  widoczna  z  oddali  bryła 
gotyckiej katedry.

Stare  miasto  w  Salamance, 
wpisane jest na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Wieczorny  spacer 
po  uliczkach  starówki  daje  szansę 
zobaczenia  charakterystycznych  dla 
miasta  obiektów,  tj.:  katedr  (stara  ro-
mańska i nowsza gotycka), uniwersy-
tetu, ratusza, domu muszli oraz wielu 
innych budowli sakralnych i świeckich. 
Obecność w mieście w dzień powsze-
dni sprawia,  iż  jest mniej  tłoczno, niż  
w dni weekendowe, przez co zwiedza-
nie jest o wiele dogodniejsze.

 p R e n U M e R ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować 

Świętogórską Różę Duchowną
napisz na adres Redakcji 
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Trzeźwymi bądzcie

Trzeźwymi bądzcie

DUCH ŚWIĘTY DZIAŁA NIEUSTANNIE

ks. Leszek Woźnica COr i Andrzej PBW

  Ciągle  jeszcze  trwa  Rok  św. 
Filipa  Neri  z  okazji  500-lecia  jego 
urodzin.  Św.  Filip  w  Zielone  Święta 
w  1544  r. w  katakumbach  św. Seba-
stiana  w  Rzymie  dostąpił  cudowne-
go przyjścia Ducha Świętego. Dzisiaj 
jesteśmy  przekonani,  że  tamto  wy-
darzenie  stało  się  źródłem  mądrości  
i pomysłu do założenia Oratorium dla 
ludzi świeckich i duchownych. To wła-
śnie na oratoryjnych spotkaniach, pod 
kierownictwem  Filipa,  Duch  Święty 
pozwalał  ludziom  odnajdować  nowe 
drogi  życia.  Tak  było  za  czasów  Fili-
pa i tak jest ciągle, aż do dzisiaj – pod 
tchnieniem Ducha przychodzą do nas 
różni ludzie, którzy, niejednokrotnie po 
burzliwym,  życiu  odnajdują  rzeczywi-
ście nowe drogi. Poniższe świadectwo 
uczestnika  Duszpasterstwa  Apostol-
stwa  Trzeźwości  na  Świętej  Górze, 
które  przy  Świętogórskim  Oratorium 
działa  prawie  25  lat,  jest  tego  dowo-
dem.
  Niech  Duch  Święty  będzie 
uwielbiony za św. Filipa, za tylu świę-
tych  Jemu  posłusznych,  i  za  tych 
współczesnych,  którzy  w  Jego  mocy 
odnajdują to, co jest zgodne z Ewan-
gelią Jezusa Chrystusa.
         Ks. Leszek Woźnica COr 

Boskie dotknięcie
Mam  na  imię  Andrzej,  je-

stem alkoholikiem. Cieszę się bardzo 
z możliwości, kolejny zresztą  już  raz, 
dzielenia się sobą samym i swoimi do-
świadczeniami na drodze do trzeźwo-
ści. Drodze, na której od z górą 9 lat, 
przyświeca mi Pan Bóg. Nie od  razu 
był  to  jednak  Bóg  taki,  jakim  (zresz-
tą  nadal  niedoskonale)  Go  pojmuję,  
a tylko sprawcza siła czy też inna moc, 
którą tylko w jakiś sposób utożsamia-
łem z Bogiem. Dzisiaj jednak już mogę 

określić  jasno,  iż  moim  Bogiem  jest 
Trójjedyny  Bóg  –  Ojciec  wszystkie-
go  ziemskiego  i  nie  tylko  ziemskiego 
istnienia.  Tak,  Bóg  Ojciec,  Syn  Boży  
i Duch Święty, to mój Trójjedyny Bóg.

I  właśnie Trzecia Boska 
Osoba, o  ile  jest  to poprawnym okre-
śleniem  Ducha  Świętego,  stała  się 
tematem przewodnim kolejnych, dzie-
wiątych  rekolekcji  dla  poszukujących 
w milczeniu. Dokładnie hasło brzmiało 
„Przyjdź Duchu Święty”. Jak już wspo-
mniałem, owe rekolekcje odbyły się po 
raz dziewiąty  i  ja  także, co mnie bar-
dzo cieszy, po  raz dziewiąty wziąłem 
w  nich  udział.  Dzięki  przewodnikom 
duchowym, pozwaliły mi zbliżyć się co 
raz bardziej i pełniej do „mojego” Boga. 
Oczywiście nie jest On tylko moim, ale 
przedstawiam moje z Panem Bogiem 
relacje,  doznania,  przeżycia  i...  tylko 
Bóg wie, co jeszcze.

Jak  już wspomniałem, Trze-
cia Boska Osoba  jest  tematem prze-
wodnim  tegoż  świadectwa.  Właśnie 
w  trakcie  ostatnich  rekolekcji  przypo-
mniałem sobie pewne zdarzenie mają-
ce miejsce jeszcze w trakcie mego po-
bytu w Ośrodku dla Bezdomnych, we 
wczesnych  tego  latach. Tak szczerze 
powiedziawszy, to nie wiem nawet czy 
jeszcze  wtedy  piłem,  czy  też  stałem 
już po tej dobrej i jasnej stronie życia. 
Rzecz  działa  się  w  niedzielne  popo-
łudnie, kiedy odbywała się w ośrodku 
jakaś,  i  tu kolokwialnie stwierdzę,  im-
preza,  gdyż  nie  do  końca  pamiętam  
z czym była ona związana. W każdym 
bądź  razie,  jak  to  być  powinno  (ów-
czesnym  i  chyba  obecnym  zdaniem 
pani  kierownik)  nie mogło  obejść  się 
bez  polowej  Mszy  św.  Tym  bardziej, 
że  letnia pogoda bardzo  temu sprzy-
jała. Msza właśnie jest miejscem owe-
go,  dziwnego  i  rzekłbym  cudownego  
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zdarzenia,  którego  stałem  się  czyn-
nym  i  biernym  uczestnikiem.  Czyn-
nym, gdyż dotyczyło to moich odczuć, 
a biernym z powodu niemożności wy-
konania  najmniejszego  nawet  ruchu. 
Owszem, wtedy daleko jeszcze byłem 
od powrotu na łono Kościoła, a nawet  
o tym nie myślałem, a jednak coś kaza-
ło mi wziąć udział w owej Mszy Świę-
tej. I chociaż nie był to udział w pełnym 
tego słowa znaczeniu, to doświadczy-
łem czegoś, co dzisiaj jawi mi się jako 
dotknięcie przez Ducha Świętego.

Stojąc  w  pewnej  odległości 
od pozostałych uczestników i bacznie 
przyglądając  się  nabożeństwu  same-
mu  w  sobie,  w  pewnym  momencie 
poczułem,  jak moje  ciało,  od  czubka 
głowy po palce u stóp, przenika jakieś 
dziwne  i  niepojęte  ciepło  oraz  deli-
katne  dreszcze,  rozchodzące  się  po 
całym  organizmie.  Zaszokowany  tym 
dziwnym  i  błogim  doznaniem,  trwa-
jącym  10  może  20  sekund,  nie  po-
trafiłem  ruszyć  się  ani  z miejsca,  ani  
w  miejscu.  Stałem  niczym  wkopany  
w  ziemię  mimo,  że  stałem  na  beto-
nowej  drodze.  Nie  mogłem  zebrać 
myśli.  Tak  samo,  jak  nagle  „to” mnie 
chwyciło,  tak  samo  nagle  opuściło,  
a ja jeszcze przez chwilę nie potrafiłem 
się  ruszyć z miejsca, zaś moje serce 
łomotało w klatce piersiowej. Po chwili 
wszystko wróciło do normalnego sta-
nu, ja zaś zacząłem się rozglądać, czy 
ktoś  to widział, a może nawet poczuł 
to  samo.  Nikt  jednak  nie  zwrócił  na 
mnie uwagi, choć trochę nas tam było. 
Stałem do końca Mszy w tym samym 
miejscu, po czym  rozpalono ognisko, 
zaczęto  piec  kiełbaski,  śpiewać...itp. 
Co  w  tym  wszystkim  najdziwniejsze, 
to  fakt mego bardzo szybkiego zapo-
mnienia na dłuższy czas o całym tym 
zdarzeniu.  Nie  opowiedziałem  o  tym 
nikomu i po prostu zapomniałem. Nie 
do  końca  jednak,  skoro  udało mi  się 
przypomnieć to sobie.

Zastanawiałem się głębo-
ko,  czy  ujawnić  ów  fakt  i  doszedłem 
do wniosku,  że nie  chcę narażać  się 
na kpiny i wyśmiewanie, i dlatego też 
przemilczę  ów  fakt.  Jak  postanowi-
łem,  tak  też postąpiłem. Jednak tylko 
do chwili, w której  ksiądz Leszek za-
proponował  mi  napisanie  kolejnego 
artykułu,  który  opublikowany  będzie 
w  „Świętogórskiej  Róży  Duchownej”. 
Nie  skończył mówić,  a  ja wiedziałem 
już czego będzie ów artykuł dotyczył. 
Zgodziłem się bez najmniejszego wa-
hania,  gdyż  całe  to  dziwne wydarze-
nie  jest,  oczywiście  moim  zdaniem, 
BOSKIM  DOTKNIĘCIEM,  za  sprawą 
właśnie Ducha Świętego.  Inaczej  nie 
potrafię  w  logiczny  sposób  wytłuma-
czyć  całego  owego  zdarzenia.  Roz-
ważałem nawet możliwość porażenia 
słonecznego,  lecz przeczy  temu  fakt, 
iż stałem w cieniu głównego budynku 
ośrodka  i  mimo  pięknej,  letniej  aury, 
nawet  kropelka  potu  nie  pojawiła  się 
na mym ciele.

I to właśnie mój udział w ko-
lejnych rekolekcjach stał się głównym 
powodem, dla którego dzielę się swo-
im przeżyciem. Może odrobinę żartu-
jąc powiem, że po powrocie ze Świętej 
Góry, w pierwszym dniu w pracy, do-
padła mnie  grypa,  a  informując  księ-
dza Leszka o tym fakcie stwierdziłem, 
iż powierzając się Duchowi Świętemu, 
czegoś  chyba  nie  dopełniłem,  skoro 
dopadła mnie owa choroba. Dziś jed-
nak wierzę,  że  czas wolny  od  pracy, 
którego powodem jest właśnie choro-
ba, także został mi ofiarowany, celem 
napisania  tego  świadectwa.  Jeśli  na-
wet  znajdą  się  głosy mówiące o mo-
jej wybujałej  fantazji,  to  ja  i  tak  swo-
je  wiem,  a  całe  moje  nowe,  trzeźwe 
życie, świadczyć może i z pewnością 
tak  jest,  o  Boskim  działaniu  w moim 
życiu.

To  właśnie  Boża  obecność  
w  moim  życiu  jednoznacznie  prze-
mawia  za  tym,  iż  warto  było  jakiś Trzeźwymi bądzcie



- 33 -
czas  temu  wziąć  rozbrat  z  alkoho-
lem  i  wszelkim  złem,  jakie  ze  sobą 
niosło moje  podejście  do  niego.  Dzi-
siaj,  i  czuję  to  jako  swój  obowiązek, 
pragnę  dzielić  się wszystkim  tym,  co  
z łaski Pana Boga jest moim udziałem. 
Czasami  łapię się na  fakcie niedoce-
niania  ogromu  dobra,  jakie  na  mnie 
spadło,  pomimo  niezaprzeczalnych 
moich  grzechów  wobec  Boga,  ludzi, 
świata i samego siebie. I nie twierdzę, 
że daję sobie przyzwolenie na grzech, 
ale wiem, że grzechy  leżą w  ludzkiej 
naturze  i  tylko  szczere  ich  wyzna-
nie,  jak  też  uczciwy  żal  za  popełnio-

ne  błędy,  łagodzi  poczucie  działania 
wbrew  woli  Pana  Boga. A  że  Ojciec 
jest  łaskawy,  niechaj  świadczy  moje 
doznanie  obecności Ducha Świętego  
w miejscu niegdyś przeze mnie nazy-
wanym  „końcem  świata”  oraz  „zapo-
mnianym  przez  Boga”.  O  omylności 
tych  stwierdzeń niechaj  świadczy  też 
moje trzeźwe dzisiaj życie i wszystkie, 
dzięki  Trójjedynemu  Bogu,  zmiany  
w nim, jak i we mnie samym.

Trzeźwymi bądzcie

To Tyś Panie…

Za Twoją to Boże przyczyną,
zająłem się trzeźwą dziedziną,
Twemu Duchowi powierzyłem
to wszystko, z czym dzisiaj już żyję.
Owoce tego znakomite,
każą mi żyć przyzwoicie,
chwili bym żadnej nie uronił,
od Dobra także bym nie stronił.
Dziś Trójjedyny mój Boże,
Twa prawda mnie zmylić nie może,
to z ludzi Stworzyłeś ten zespół,
bym Ciebie z nimi chwalił wespół.
Jaźń moja także nie jest chorą,
od kiedy umiem żyć z pokorą,
obcą kiedyś mi ona była,
dzięki Tobie we mnie ożyła.
Tak wiele Twoich darów, Panie,
mówi o słuszności zadania,
którego kiedyś się podjąłem,
przy Tobie twardo dziś w nim stoję.
Z niezakłamaną radością dzielący się sobą.

   Andrzej PBW
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Modlitwa

O dobry, miłosierny Boże,
co tak ciepło, promiennie spoglądasz…
wejrzyj w serca znękane,
zatrwożone i zbolałe,
lecz pełne wiary i ufności
w Twą łaskę – Moc Bożej Opatrzności.
Nie pozwól pogrążyć się swemu ludowi,
bo nie wie co czyni
grzebiąc najwyższe wartości,
szansy wolności prawdziwej
nie doceniając.
Boże, Ty pochylasz się nad nami,
zwłaszcza tymi małymi i grzesznymi.
Miej miłosierdzie nad nieświadomymi,
obudź sumienia, porusz serca zimne,
na krzywdę nieczułe.
Zlituj się nad nami wszystkimi,
nie dopuść do zwycięstwa zła i plugastwa.
Pomóż nam się dźwignąć,
nie pozwól nam zginąć.
Tyle pokoleń ludzi prawych ginęło,
przez wieki oddanych Bogu i Ojczyźnie.
Miej wzgląd na ich liczne ofiary i cierpienia;
bo żywi znowu nie pojęli ceny wolności,
skłóceni – gdzieś zapędzeni
za marnościami tego świata.
Na nic nauki ludzi światłych,

Ewa Zofia Dąbrowska

Poezja
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jeśli jedynym celem – biznes,
brudny i obcy interes.
Jakie czekają nas jeszcze męki,
jak długa i trudna ta Golgota  
– Droga przez Krzyż.
W nim przecież Moc i Zbawienie.
Pomóż nam wytrwać…
Pomóż w pełni Tobie ufać…

Płomienny liść

Jesteś jak symbol życia z całym
Jego pięknem –
od zarania po wieczność.
Jak każde życie
naznaczone Krzyżem –
pełne bólu i cierpienia –
szarpane przeciwnościami,
walką dobra ze złem.
Płomień żaru i miłości
zwrócony ku Najwyższemu
w nadziei na przebywanie z Nim,
od chwili Zmartwychwstania
po wieczny czas.

Do refleksji
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Justyna Majewska

Ex umbris et imaginibus in veritatem – sympozjum 
Ex umbris et imaginibus in ve-

ritatem  (Z  cieni  i  obrazów  do  prawdy) 
to  temat  sympozjum upamiętniającego 
170.  rocznicę  konwersji  John’a  Hen-
ry’ego  Newman’a  z  anglikanizmu  na 
katolicyzm,  które  odbyło  się  11  grud-
nia  2015  roku  w Auli  Instytutu  Kultury 
Europejskiej  Uniwersytetu  im.  Adama 
Mickiewicza  w  Poznaniu  (z  siedzibą  
w Gnieźnie)  pod Honorowym Patrona-
tem Jego Ekscelencji ks. abpa Wojcie-
cha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskie-
go, Prymasa Polski.

Rocznica  ta stanowiła przyczy-
nek do przybliżenia samej postaci New-
man’a, dorobku jego myśli oraz ukaza-
nia wpływu jaki jego osoba wywarła na 
bieg historii.

John Henry  Newman  to  wybit-
na postać XIX-wiecznej Anglii. Był  teo-
logiem,  filozofem,  historykiem  Kościo-
ła,  współtwórcą  Ruchu  Oksfordzkiego.  
W słowach Ex umbris et imaginibus in 
veritatem  ten  anglikański  kapłan  i  ka-
tolicki  kardynał  zawarł  swoją  duchową 
ewolucję  i  całość  swojego  życiorysu. 
Nazywany  milczącym  ojcem  Soboru 
Watykańskiego  II,  pozostawił  po  sobie 
bogatą spuściznę pieczołowicie groma-
dzoną  przez  wiele  instytutów  nauko-
wych.

Gnieźnieńskie  sympozjum  po-
święcone  Newmanowi  otworzył  prof. 
zw.  dr  hab.  Leszek Mrozewicz, Dyrek-
tor  Instytutu  Kultury  Europejskiej  UAM 
w  Poznaniu.  W  swoim  wystąpieniu 
zaznaczył,  że  konwersje  dokonują  się 
nieustannie, nie tylko do Kościoła rzym-
skokatolickiego.  Zwrócił  uwagę  na  ich 
przyczyny. Mówił ponadto o podłożach 
wyłonienia się Kościoła Anglii oraz pod-
kreślił, że anglikanizm jest specyficznym 
wyznaniem chrześcijańskim.

Po  otwarciu  sympozjum  słowo 
wstępu na  temat ekumenizmu wygłosił 
ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. 
UAM w Poznaniu. Na początku swojego 
wystąpienia  postawił  pytanie  czy  eku-

menizm jest fikcją, czy rzeczywistością. 
Przeanalizował  przyczyny  wyobcowa-
nia, oddalenia  i wrogości w społeczno-
ści chrześcijan. Zauważył też, że chrze-
ścijanie przechodzą powoli od alienacji 
do akceptacji, od współzawodnictwa do 
współpracy. We wzajemnych  relacjach 
istnieją zarówno blaski, jak i cienie. Jak 
podkreślił  prelegent,  historia  ekume-
nizmu  pokazuje,  że  wśród  chrześcijan 
różnych denominacji pojawiali  się kon-
kretni ludzie, którzy wpływali pozytywnie 
lub  negatywnie  na  swoje  społeczności 
wyznaniowe. Ci pierwsi to świetlane po-
staci ekumenizmu, ci drudzy  to mrocz-
ne cienie chrześcijaństwa. Zdaniem ks. 
prof.  Szczerbińskiego  kard.  Newman 
należy  do  tych  pierwszych. Całe  życie 
oparł  bowiem na miłości Chrystusowej 
i prawdzie. Był bezkompromisowy w jej 
poszukiwaniu  i  odnalazł  ją  w  Kościele 
rzymskokatolickim.

Pierwszym zaproszonym prele-
gentem, który wystąpił przed gnieźnień-
skim audytorium z  referatem pt. Angli-
kanizm i odrodzenie katolicyzmu. Sytu-
acja religijna w XIX-wiecznej Anglii  był 
ks.  dr  hab. Przemysław Kantyka,  prof. 
Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskie-
go  Jana  Pawła  II,  gdzie  kieruje  Kate-
drą Teologii Protestanckiej w Instytucie 
Ekumenicznym  na  Wydziale  Teologii. 
Podczas swojego wystąpienia zobrazo-
wał kondycję religijną w XIX stuleciu na 
Wyspach Brytyjskich, gdzie żył,  działał  
i tworzył John Henry Newman. Zdaniem 
prelegenta postać  ta wyznacza pewną 
epokę, w  której  nastąpiły  istotne  prze-
obrażenia  zarówno  w  anglikanizmie, 
jak  i  katolicyzmie.  Zaznaczył,  że  XIX-
wieczny anglikanizm był już wyznaniem 
ustabilizowanym, a od strony organiza-
cyjnej wrósł już dobrze w struktury pań-
stwowe.  Zaakcentował  także,  że  wiek 
ten  przyniósł  w Anglii  nowe  ożywienie  
i zainteresowanie katolicyzmem.

Kiełkujący powoli klimat dialogu 
anglikańsko-katolickiego, jak podkreślił, 
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można  powiązać  z  rewizją  prawodaw-
stwa wobec katolików na przełomie XVIII 
i XIX wieku oraz Ruchem Oksfordzkim. 
Wskazał,  że  Newman  jest  symbolem 
głębokich  przemian.  Na  nowo  odkry-
wamy go nie tylko jako konwertytę, ale 
przede wszystkim  jako głębokiego my-
śliciela  i  teologa  tamtej  epoki,  powie-
dział ks. prof. Kantyka.

Temat konwersji John’a Henry-
’ego Newman’a  z anglikanizmu na ka-
tolicyzm podjął  dr  hab.  Jan Kłos,  prof. 
nadzwyczajny w Katedrze Etyki Szcze-
gółowej  w  Instytucie  Filozofii  Katolic-
kiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana 
Pawła II. Wygłosił referat pt. John Henry 
Newman – etos i nawrócenie. Pokazał 
Newman’a  jako  filozofa  i  oryginalnego 
myśliciela, a  także uzmysłowił związek 
między zbiorem norm moralnych a jego 
konwersją, która dokonała się w wieku 
XIX.  Prelegent  stulecie  to  określił  jako 
laboratorium,  w  którym  zderzają  się 
dwa  paradygmaty:  oświeceniowy  i  ro-
mantyczny. Etos chrześcijański nazwał 
etosem  Newman’owskim.  Mówił  po-
nadto czym jest nawrócenie. Prof. Kłos 
zaznaczył, że John Henry Newman był 
przeciwnikiem nagłych konwersji. Jego 

zdaniem do podjęcia takiej decyzji pro-
wadzi wewnętrzne dojrzewanie i myśle-
nie, dialog w przestrzeni tego, co niewi-
dzialne oraz osobiste przeświadczenie.

O  wpływie  twórczości  John’a 
Henry’ego Newman’a na dwie społecz-
ności wyznaniowe:  anglikańską  i  kato-
licką mówił  dr  Marcin  Kuczok,  adiunkt 
w  Instytucie  Języka  Angielskiego  na 
Wydziale  Filologicznym  Uniwersytetu 
Śląskiego  w  Katowicach,  stypendysta 
Narodowego  Instytutu  Studiów  New-
man’owskich w Pittsburghu w Stanach 
Zjednoczonych.  Gnieźnieńskiemu  au-
dytorium  zaprezentował  referat  zatytu-
łowany  John Henry Newman - mistrz 
pióra dwóch wyznań.  Podczas  swo-
jego  wystąpienia  skupił  się  na  języku 
twórczości  Newmana.  Zaznaczył,  że 
jest  to postać wielowymiarowa, bogata  
w  twórczy  dorobek.  Prelegent  dokonał 
zestawienia  dzieł  Newman’a  powsta-
łych w okresach anglikańskim i katolic-
kim. Nadmienił, że specjaliści określają 
go  jako  najbardziej  znaczącą  postać 
literacką Ruchu Oksfordzkiego. Działal-
ność  kaznodziejska  John’a  Henry’ego 
Newman’a  jest  nazywana  źródłem  od-
nowy duchowej anglikanizmu i katolicy-
zmu angielskiego.

Analizy  i  oceny  współczesnej 
sytuacji  w  Kościele  anglikańskim  do-
konał  dr Piotr Kopiec,  adiunkt w Kate-
drze Teologii Protestanckiej w Instytucie 
Ekumenicznym  na  Wydziale  Teologii 
Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskie-
go  Jana  Pawła  II.  Wygłosił  referat  pt. 
Anglikanizm po Newmanie. Diagnoza 
współczesnych teologów anglikańskich. 
Mówił o rozdźwiękach między wspólno-
tami  anglikańskimi  na  różnych  konty-
nentach, które grożą rozłamem Jednoty 
Anglikańskiej. Zaakcentował,  że w Ko-
ściele  anglikańskim  dostrzegalny  jest 
kryzys. Stwierdził, iż odpowiedzialne za 
niego są oderwanie teologii od Kościo-
ła i zubożenie refleksji historycznej. Na 
koniec swojego wystąpienia odwołał się 
do aktualnej refleksji anglikańskich teo-
logów, m.in. Marka Chapmana i Andrew 
Davisona.

Wystąpienie Marcina Kuczoka
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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 

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY

SerdeCznIe zapraSza

01-03.04
Dni sKUpieniA GRUp RoDzinnych

i pRzyjAciół osóB z pRoBleMeM AlKoholowyM
ks. Leszek Woźnica COr i ks. Marek Dudek COr

30.04
eKofesTyn

plakat na okładce czasopisma

09-12.05
ReKoleKcje DlA eMeRyTów

ks. Stanisław Gawlicki COr

20-22.05
RóżA DlA nARzeczonych

ks. Dariusz Dąbrowski COr

25-26.06
oRAToRiUM DoRosłych

ks. Wacław Wojtunik COr

             Karolina Skorupka i Agnieszka Kordus

                                                      ŚMIETANKOWY  JABŁECZNIK
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Rozmaitości

PRZYGOTOWANIE
Biszkopt

Jajka ubić z cukrem, potem dodać mąkę z proszkiem do pieczenia. 
Ciasto wylać na blachę, piec około 25 min. w 160˚C.

Masa jabłkowa
Ugotować galaretki w dwóch szklankach wody, dodać mus jabłkowy, 
wymieszać. Stęgniętą masę wylać na ostudzony biszkopt.

Masa śmietankowa
Śmietanę ubić z 3 łyżkami cukru i z roztopioną żelatyną. Ubitą masę wylać  
na masę jabłkową. Wstawić do lodówki na około 1 godz.

Składniki:
Biszkopt

5 jaj, szklanka cukru, 1 szklanka mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Masa jabłkowa
1 kg jabłek lub 1 słoik musu jabłkowego (duży), 2 galaretki agrestowe 
lub cytrynowe

Masa śmietankowa
0,5 l śmietany 30%, 2 łyżeczki żelatyny, 3 łyżki cukru pudru

                                  

             Karolina Skorupka i Agnieszka Kordus

                                                      ŚMIETANKOWY  JABŁECZNIK

  Smacznego!
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