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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
I oto doczekaliśmy się kolejnego lata, które napawa nas radością
słonecznych dni, krótkich nocy, czasu odpoczynku i spotkań z najbliższymi.
Na ten czas oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer Świętogórskiej Róży
Duchownej, który wypełniony jest ciekawymi treściami.
Minione tygodnie były bogate w różne wydarzenia. Tak niedawno, wraz
z ks. kardynałem Zenonem Grocholewskim, Federacją Księży Filipinów oraz
z naszymi Duszpasterstwami Oratoryjnymi zakończyliśmy Jubileusz 500-lecia
urodzin św. Filipa Neri. O tym wydarzeniu przeczytamy w dziale Aktualności.
Nasze sanktuarium nawiedzają pielgrzymi, którzy spotykają się ze
Świętogórską Panią. Wielu z pośród nich zatrzymuje się w domu rekolekcyjnym,
aby w zaciszu klasztornych murów przeżywać swoje spotkanie z Bogiem.
Zachęcamy do przeczytania o niezwykłej, współczesnej mistyczce, która
nadzwyczajny charyzmat odkryła właśnie na Świętej Górze, o czym w dziale Do
Refleksji. Wiosną miało miejsce mnóstwo wydarzeń modlitewnych, kulturowych
i oratoryjnych. Przypomnimy sobie Eko-festyn, Dni Drezdeńskiego Kościoła
Marii Panny, Bieg do Pustego Grobu, koncert Grupy Bohema, Święcenia
Diakonatu Filipinów, Kurs Modlitwy Charyzmatycznej, a także ogólnopolską
akcję Słowo z Mocą. Przeczytamy o tym w dziale Z życia Sanktuarium.
Zachęcamy do zapoznania się z przedostatnią częścią katechezy na
temat Bożego Miłosierdzia, w której ks. Adamski COr wykazuje przestrzenie,
w których każdy może zrealizować wezwanie do miłosierdzia. W dziale Porady
duchowe ks. Niesyto COr dzieli się wrażeniami z posługi w parafii, gdzie od
niedawna sprawuje funkcję proboszcza. Natomiast w dziale Z pielgrzymiego szlaku
będziemy się zapoznawali z kolejnymi fragmentami niezwykłej pielgrzymki
drogą św. Jakuba na Camino Via de la Plata, a ks. Ogrodnik COr przeniesie nas
do Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, gdzie wraz z chorymi, pielgrzymował
w maju.
Wielką radością jest dla nas, kustoszów bazyliki świętogórskiej,
przyjmować wszystkich pątników, sprawować dla nich święte sakramenty
i ułatwiać godne przeżywanie spotkania z Różą Duchowną, również podczas
pobytu w klasztorze. Dlatego zapoznajcie się z planem domu rekolekcyjnego na
najbliższy czas i przyjmijcie serdeczne zaproszenie.
Wszystkim czytelnikom życzymy spokojnego, aktywnego i rozmodlonego
odpoczynku. Odwiedzajcie miejsca pielgrzymkowe w Polsce i poza jej granicami.
Niech na Waszym wakacyjnym szlaku znajdzie się i nasza Święta Góra, która
otwiera swoje bramy dla każdego, kto chce poczuć klimat obecności Matki
Najświętszej.

             ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym
Od redakcji
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ks. Dariusz Dąbrowski COr i Ulrike Wick-Alda

Święty Filip i Jubileusz Miłosierdzia
W niedzielę 26 czerwca
2016 r. pod przewodnictwem kard Zenona Grocholewskiego zakończyliśmy
na Świętej Górze Jubileusz 500-lecia
urodzin św. Filipa Neri. Jednocześnie
ciągle trwa Nadzwyczajny Jubileusz

Kardynał Zenon Grocholewski,
a w tle figura św. Filipa Neri

Miłosierdzia ogłoszony przez papieża
Franciszka. Posługując się rozważaniami dr Ulrike Wick-Alda z Uniwersytetu Hildesheim – wielkiej czcicielki
św. Filipa przeanalizujmy, jak ważne
na drodze duchowej naszego Radosnego Świętego z Florencji, jest Boże
Miłosierdzie.
Kongregacja Oratorium założona przez Ojca Filipa jest ściśle
związana z misją głoszenia miłosier-

dzia, gdyż sama jest z niego zrodzona. Bulla papieska, w której papież
Grzegorz XIII oficjalnie zatwierdził powstanie Kongregacji Oratorium w dniu
15 lipca 1575 r., nosi tytuł Copiosus
in misericordia Dominus, który oznacza: Bogaty w Miłosierdzie,
Pan zechciał.... Słowo misericordia (miłosierdzie) pojawia się trzykrotnie w papieskiej bulli. Jak więc św. Filip
poświęcił się służbie Bożemu
Miłosierdziu?
W sposób natur a l n y, m y ś l i m y n a j p i e r w
o Sakramencie Pojednania,
o słuchaniu spowiedzi, której
poświęcił się św. Filip, przez
co indywidualnie ogłaszał
grzesznikom powracającym
do Boga Jego nieskończone Miłosierdzie. W Rytuale
Rzymskim z 1614, rozgrzeszenie zaczyna się od słów:
Niech się zmiłuje na tobą
Bóg wszechmogący, a następnie a odpuściwszy ci
grzechy twoje, niech cię doprowadzi do żywota wiecznego. Tak, dla naśladujących
założyciela filipinów, służenie
siostrom i braciom w Sakramencie Pojednania jest podstawowym zadaniem. Czego
18 konfesjonałów w świętogórskiej bazylice jest wymownym
świadectwem.
Istnieje jednak prawdziwe niebezpieczeństwo, że ktoś może odwlekać swoje nawrócenie, twierdząc
że Bóg i tak jest miłosierny. Św. Filip
ostrzega, żeby nie myśleć, że zawsze
można nawrócić się później, ponieważ obraża to Boga. Gromadzimy
grzechy, ale nie wiemy, kiedy przyjdzie nam umrzeć. Byłaby to bardzo
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zdążyć się nawrócić...
Drugim źródłem doświadczania Bożego Miłosierdzia jest uczestniczenie we Mszy Świętej. Zamówienie intencji mszalnej za zmarłych lub
żywych jest potężnym narzędziem, za
pomocą którego możemy uzyskać od
Wszechmogącego Boga łaski i miłosierdzie płynące z Ofiary Jezusa na
krzyżu.
Trzecim źródłem doświadczania Bożego miłosierdzia jest modlitwa.
Św. Filip medytuje w jednym ze swoich
aktów strzelistych wezwanie: miserere mei – zmiłuj się nade mną. Często
powtarzał imię Jezusa: Iesu mio – mój
Jezu. Tej modlitwy, która przypomina
modlitwę Jezusową praktykowaną
w Kościele Wschodnim, Filip prawdopodobnie nauczył się od św. Jana Klimaka z dzieła Drabina do Raju. Była
ona bardzo bliska jego sercu. Rozważał imię Jezusa na paciorkach różańca. Szacunek dla imienia Jezus był już
znany Filipowi z jego własnej ojczyzny
– Toskanii. Bernardyn ze Sieny rozpowszechnił tam cześć dla imienia Jezus inicjałami IHS. Błogosławiony Jan
Colombini ze Sieny polecał w porę
i nie w porę znane nam pozdrowienie:
Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus. Filip także bardzo je propagował.
Innym ulubionym aktem strzelistym
– modlitwą serca było wezwanie:
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się
nade mną. To przypomina o naszej
trwałej komunii z Trójjedynym Bogiem
od Chrztu Św.
Szczególnie bliskie sercu św.
Filipa były także modlitwy do Matki
Bożej Miłosierdzia. Oprócz wezwań
do Maryi na różańcu: módl się za
nami grzesznymi, Boże Miłosierdzie
wychwalamy w hymnie Magnificat
podczas Nieszporów oraz w antyfonie
Salve Regina podczas Komplety na
zakończenie dnia.
Reasumując można by stwierdzić, że Boże Miłosierdzie znajduje
się u podstaw ustanowienia Kongregacji Oratorium w bulli papieskiej, co
wskazuje na jednym z głównych zadań księży filipinów: posłudze duszpasterskiej skupiającej się na jednostkach w Sakramencie Pojednania oraz
modlitwie wstawienniczej za żywych
i umarłych. Niech Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia przyniesie kapłanom
i braciom z Oratorium oraz wszystkim
związanym z nami więziami duchowej
posługi, prawdziwe nawrócenie w ramionach miłosiernego Ojca.

Z życia Sanktuarium
Krzysztof Fekecz

Dopóki Ziemia Kręci się…
Już po raz dziewiąty mieszkańcy Ziemi Gostyńskiej mieli okazję
spotkać się w ogrodach świętogórskich na Eko-festynie. Tegoroczny
festyn odbył się pod hasłem „Miłosierni dla Ziemi” i był poświęcony dbałości o ziemię, a w sposób szczególny
o ziemię gostyńską zagrożoną budową kopalni odkrywkowej. Spotka-

nie rozpoczęła w południe Msza św.
w intencji pracowników Nadleśnictwa
Piaski oraz z okazji otwarcia sezonu
rowerowego w powiecie gostyńskim.
Po Eucharystii odbyło się poświęcenie
licznie zgromadzonych rowerzystów
z klubów rowerowych z Piasków, Krobi
i Gostynia. Potem rozpoczął się festyn
w trakcie którego wystąpiło na scenie

Z życia Sanktuarium
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Wieczorny koncert w bazylice
za bazyliką wiele zespołów i solistów.
Gościem specjalnym festynu była
Orkiestra „Vivat„ z Sierakowa, wraz
z którą wystąpiła grupa taneczna.
W dalszej części pojawiły między innymi zespół rockowy „The Gifted” i Weronika Frankiewicz, Dziecięcy zespół
„Young Country”, kapela ludowa „Malińczoki”, zespół śpiewaczy „Tęcza”
i kapela „Piaskowianie”.
W trakcie imprezy odbył się
konkurs ekologiczny z atrakcyjnymi
nagrodami, główną nagrodą był rower.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przedsiębiorczość dla
Ekologii. Obok koncertów w ogrodach
zorganizowanych było wiele atrakcji. Odbyły się: blok imprez dla dzieci
i dorosłych przygotowany przez GOK
i Zespół Szkół w Piaskach, oraz Ekowystawa Nadleśnictwa Piaski. Uczestnicy mogli obejrzeć dwie wystawy
fotograficzne Czarnobyl po Katastrofie Jacka Gulczewskiego i Zraniona
Ziemia Sebastiana Frosta. Goście festynu szczególnie ci najmłodsi, mogli
lepić przedmioty z gliny czy skorzystać
z zabawy na dmuchanych zamkach.
Imprezę urozmaiciły i wzbogaciły

o wiedzę ekologiczną stoiska zorganizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu i Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu. Wszyscy którzy
przyszli na Eko-festyn mogli się posilić
pyszną zupą pomidorową przygotowaną w największym garnku w Polsce
przez Teatr Kulinarny Krzysztofa Górskiego.
Zwieńczeniem festynowego
dnia jak zawsze był wieczorny koncert
w bazylice. W tym roku był to koncert
zatytułowany Dopóki Ziemia Kręci
się… Artyści występujący w bazylice
zabrali licznie zgromadzoną publiczność w podróż do „Krainy łagodności”
wykonując pieśni Okudżawy, Wysockiego, Dylana, Nohavicy, Kaczmarskiego, Niemena i Belona. Wykonawcami
byli znani przedstawiciele nurtu poezji
śpiewanej „Wolna Grupa Bukowina”,
Andrzej Korycki i Dominika Żukowska
oraz Kuba Blokesz i Julia Bartkowiak.
Tradycyjnie już, wystąpił także doskonały dziecięcy chór „Zaczarowana Melodia„ ze Szkoły nr 5 w Gostyniu pod
kierunkiem Ewy Kuśnierek.

Z życia Sanktuarium
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Dni Drezdeńskiego Kościoła Marii Panny
na Świętej Górze
Po raz pierwszy w historii, Dni
Drezdeńskiego Kościoła Marii Panny
odbyły się poza granicami Niemiec.
Członkowie Stowarzyszenia Wspierania Kościoła Marii Panny w Dreźnie co
roku organizowali Frauenkirchentag
w różnych miejscach Niemiec. Od początku wydarzenie to promowało idee
ekumenizmu i pokoju. W tym roku
zdecydowano, że 10 jubileuszowe Dni
Kościoła Marii Panny w Dreźnie odbędą się na Świętej Górze. Decyzja

bardzo bogaty. Rozpoczął się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy
Pomniku Pomordowanych Gostynian.
Zaplanowano także spotkanie z burmistrzem Gostynia połączone z otwarciem wystawy malarstwa Sieglinde
Völlmar, członkini Stowarzyszenia.
Nie mogło zabraknąć zwiedzania miasta i Świętej Góry. Wielką atrakcją była
przejażdżka bryczkami.
Jednak głównym punktem programu był koncert Muzyki Oratoryjnej

Oklaski dla wspaniałych solistów
o organizacji tego wyjątkowego wydarzenia w Gostyniu wynika z wdzięczności i uznania mieszkańców Drezna, jakie wzbudził udział gostynian
w odbudowie Kościoła Mariackiego
w Dreźnie.
Gospodarzami spotkania byli:
Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri w Gostyniu oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej
im. Józefa Zeidlera. Program trzydniowego pobytu niemieckich gości był

na rzecz odbudowy świętogórskich
organów. Koncert odbył się w sobotni
wieczór w bazylice, a wykonawcami
byli Kapela Świętogórska i znakomici
soliści Marzena Michałowska (sopran),
Sławomir Bronk (kontratenor), Tomasz
Krzysica (tenor) i Jarosław Bręk (baryton). Artyści zaprezentowali „przeboje” kompozytorów świętogórskich.
W programie znalazły się między innymi: Pastorella Brevis, Veni Creator,
Modlitwa o deszcz Józefa Zeidlera,

Z życia Sanktuarium

Oratorio San Filippo Neri cz. II, aria
Mio Gesù Alessandro Scarlattiego,
Litania ex G, Sancta Maria Josefa Ondřeja Novotnego oraz Sinfonia
ex F Allegro molto Andante molto Antoniego Habla. Słuchacze nagrodzili wykonawców gromkimi brawami,
a koncert zakończył się bisami.
Wśród wychodzącej z bazyliki
publiczności można było usłyszeć opinie, że był to jeden z lepszych koncertów. Po koncercie odbyło się spotkanie

gości z Niemiec z organizacjami działającymi na Ziemi Gostyńskiej. Nasi
goście byli bardzo zainteresowani projektem odbudowy organów w bazylice,
obiecali wykorzystać swoje kontakty
w Niemczech i pomóc w pozyskaniu
funduszy na renowację instrumentu.
Nasi Przyjaciele wyjechali
z wieloma pozytywnymi wrażeniami,
które jak deklarowali, będą dla nich
niezapomniane.
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Sebastian Nowak

Przekonali się na własne oczy,
że grób był pusty
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena udała
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu
i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli

rzał leżące płótna oraz chustę ... Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
		
J 20,1-8
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, odbył się pierwszy Gostyński Bieg do Pustego Grobu. Organizatorami tej niecodziennej inicjatywy,

Biegli o świcie, aby zobaczyć pusty grób...
do grobu. Biegli oni obydwaj razem,
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu. Nadszedł
potem także Szymon Piotr, idący za
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i uj-

którą wymyślili kapucyni z Nowej Soli,
była Filipińska Szkoła Nowej Ewangelizacji, działająca na Świętej Górze.
Uczestnicy mieli do pokonania 3 kilometry, czyli tyle, ile mniej

Z życia Sanktuarium
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więcej przebiegli apostołowie w poranek Zmartwychwstania do grobu,
gdzie złożono ciało Jezusa. Trasa
wiodła polnymi drogami i chodnikami,
i chociaż nie było pomiaru czasu, a tylko dla pierwszych pięćdziesięciu biegaczy przygotowano pamiątkowe medale, to na starcie na Górze Zamkowej
o godzinie 7.00 rano zameldowało się
około 200 biegaczy. Mimo dnia wolnego wstali o świcie, aby na własne
oczy przekonać się, że Jezus żyje. Po
odczytaniu słów Ewangelii i odegraniu
sceny przybycia niewiast z informacją,
że grób jest pusty, wszyscy – wierzący
i wątpiący, kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci wyruszyli w trasę. Dystans
wprawdzie nie był zbyt długi, jak się
jednak okazało była to wymagająca,

trudna trasa przede wszystkim przez
duży podbieg pod Świętą Górę, gdzie
wyznaczono metę.
Po zakończonym biegu i modlitwie przy pustym grobie, na uczestników czekały napoje i jajko na wielkanocny stół. Można powiedzieć, że
kolejna inicjatywa SNE okazała się
sukcesem, a wydarzenie sportowe,
stało się dla wielu także przeżyciem
religijnym. Dlatego już dziś możemy
zaprosić na kolejny bieg – za rok. Ilu
będzie zawodników, co przygotują organizatorzy – nie wiadomo. Jedno jest
pewne – Nasz Pan Zmartwychwstał!

Agnieszka Jagodzińska

Grupa Bohema w Krainie Łagodności...
11 czerwca 2016 roku po raz
szósty gościliśmy w Świętogórskiej
„Krainie Łagodności”. Podróż ta po raz
kolejny była niezwykła…
Wszyscy Ci, którzy spędzili
z nami Tłusty Czwartek w 2015 roku
mieli okazję poznać Rafała Nosala, który wystąpił wówczas w duecie
z Darkiem Czarnym. Tym razem Rafał
Nosal zagrał w składzie Grupy Bohema.
Zespół pochodzi z Opolszczyzny. Powstał w 1992 roku. Debiutancka płyta Niepogoda na sny ukazała się
w 2005 roku. W nagraniu płyty wzięli
udział Darek Czarnym (U Studni), Wacław Juszczyszyn (Wolna Grupa Bukowina) oraz znany niemal wszystkim
Wojciech Czemplik (U Studni). Solowy
projekt Rafała Nosala Niech Tak Zostanie nagrany ze składem muzycznym Grupy Bohemy ukazał się w 2007
roku. Obecnie zespół pracuje nad kolejną długo wyczekiwaną płytą, która
mimo, że nie ukazała się jeszcze na

rynku muzycznym ma już swoją „małą
historię”.
Zespół zdobył tytuł Finalisty
Debiutów Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2007 oraz wyróżnienie Międzynarodowego Vena Festiwal 2007.
Podczas świętogórskiego
koncertu publiczność usłyszała najpiękniejsze piosenki zespołu. Nie zabrakło również okazji do wspólnego
śpiewania. Między innymi na krótką
chwilę przenieśliśmy się do Petersburga, o którym śpiewa Jaromir Nohavica. Utwór ten w tłumaczeniu przyjaciela zespołu – Toma Borkowskiego
trafił niedawno do repertuaru zespołu.
Publiczność miała okazję nie tylko
usłyszeć historię pewnej nieszczęśliwej miłości, ale również za sprawą,
specjalnie przygotowanej dekoracji,
„spotkać” owego zakochanego, który
samotnie spędzał wieczór w barze.
Po koncercie nie zabrakło
gromkich braw i bisów. Były również
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Grupa Bohema gości w Świętogórskim Oratorium
płyty, autografy i specjalne dedykacje,
nawet takie wpisywane do pamiętników. Muzyczne spotkanie zakończyły:
słodki poczęstunek i radosne rozmowy…
W niedzielny poranek nasi goście zachwycali się pięknem Świętej
Góry, a na swoim facebookowym profilu napisali, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w jakich koncertowali
i zapowiedzieli, że z wielką przyjemnością będą do nas wracać.

Już dziś, jeszcze rozkołysani
muzyką Grupy Bohema, zapraszamy
na kolejny koncert: 27 sierpnia 2016
roku zagra Kuba Blokesz.
Nasze działania można śledzić na facebookowym profilu Świętogórskich Spotkań w „Krainie Łagodności”. Tam też znajduje się obszerna
foto relacja ze wszystkich muzycznych
spotkań.

dk Dawid Majda COr i dk Sebastian Werra COr

Diakonat Filipinów
Pan Jezus podczas swojego
ostatniego posiłku z uczniami w Wieczerniku ustanowił sakrament Eucharystii, aby pozostać z nami do końca
świata ukryty pod postaciami chleba
i wina. Żeby było to możliwe ustanowił także sakrament kapłaństwa, czyli dał swoim Apostołom władzę i moc
do sprawowania świętych misteriów.
W pierwotnym Kościele z biegiem czasu wytworzyły się poszczególne stopnie święceń, które budują do dnia dzisiejszego ustrój hierarchiczny Kościoła
katolickiego. Mamy więc pierwszy stopień święceń czyli diakonat (diakon),
drugi – prezbiterat (ksiądz) i trzeci –
episkopat (biskup). Każdy z tych stopni charakteryzuje się szczególnymi
zadaniami i funkcjami: diakon ma po-

magać prezbiterom i głosić Ewangelię, kapłan ma sprawować Eucharystię
i pozostałe sakramenty, biskup zaś ma
troszczyć się o powierzony sobie lud
poprzez funkcję rządzenia.
12 maja 2016 roku w ustrój
hierarchiczny Kościoła zostali włączeni dwaj młodzi filipini: kl. Dawid Majda
COr z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze oraz kl. Sebastian Werra COr z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tomaszowie
Mazowieckim. Uroczysta chwila święceń diakonatu miała miejsce w archikatedrze poznańskiej o godzinie 16.00.
Przewodniczył jej ks. bp Damian Bryl
– biskup pomocniczy poznański. Wraz
z filipinami zostało wyświęconych na
diakonów także dziesięciu alumnów
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Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Podczas Mszy Świętej ks. biskup w skierowanym słowie do przyszłych diakonów pouczył ich o obowiązkach wynikających z przyjmowanych święceń, a także podał wskazania praktyczne jak mają przeżywać
swój czas diakonatu. Mówił do kandydatów, aby byli prawdziwymi sługami

diecezjalnemu, a filipini swemu przełożonemu. Następnie przyszli diakoni
padli na twarz leżąc krzyżem, a wszyscy wierni modlili się w tym czasie Litanią do Wszystkich Świętych. Później
nastąpił najważniejszy – apostolski
gest włożenia rąk przez biskupa. Następnie ubrano nowo wyświęconych
diakonów w dalmatyki (czyli szatę liturgiczną właściwą diakonom) i wręczono symbolicznie
księgę Ewangelii.
Teraz nowych diakonów
czeka roczna
praktyka w wyznaczonych im
parafiach, aby nabrać doświadczenia duszpasterskiego. Od września ruszą także
by katechizować
w szkołach.
Wszystko to ma
ich przygotować do przyjęcia
w przyszłym roku
święceń prezbiteratu i później
pracy na większą chwałę Bożą
w Kościele.
Dziękujemy wszystkim
Święcenia diakonów w katedrze poznańskiej
tym, którzy się za
nas modlili poddla wszystkich do których będą posła- czas tych minionych już pięciu lat nani, aby zawsze z wielkim zaangażowa- szych studiów i formacji seminaryjnej.
niem głosili Ewangelię i pamiętali, że Zapewniamy o naszej modlitewnej
nie przyjmują święceń diakonatu po pamięci i pokornie o nią prosimy, abyto, by robić wielką karierę w Kościele, śmy jak najlepiej współpracowali z łalecz mają nade wszystko być sługami ską Bożą i wypełniali nasze powołanie
Kościoła, którzy będą pochylać się nad w duchu służby całemu Kościołowi
każdym potrzebującym człowiekiem.
oraz byśmy zawsze głosili Dobrą NoPodczas uroczystej liturgii kan- winę o Jezusie naszym Zbawicielu.
dydaci wyrazili swoje postanowienia:
życia w celibacie, modlitwy Liturgią
Godzin oraz posłuszeństwa biskupowi
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Uczestnicy

Kurs Modlitwy Charyzmatycznej
na Świętej Górze
„Modlitwa jest życiem nowego serca” – ta myśl św. Grzegorza
z Nazjanzu stała się rzeczywistością
dla dwudziestu pięciu uczestników
Kursu Modlitwy Charyzmatycznej, który w dniach 10-12 czerwca odbył się
na Świętej Górze. Doświadczyliśmy,
jak ważna i owocna może być modlitwa osobista i wspólnotowa. W tajniki
modlitwy wprowadzili nas członkowie
Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jacka
z Opola.
Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego modlitwa jest osobistą
relacją z Bogiem żywym i prawdziwym, by nasze życie upodobniło się

w rytmie różańca, litanii czy odmawianego brewiarza dla świeckich a szczytem modlitwy jest oczywiście liturgia
eucharystyczna. Na kursie skupiliśmy
się na formie, która jest najbliższa środowisku szkół nowej ewangelizacji,
czyli na modlitwie Pismem Świętym.
Zobaczyliśmy w praktyce jak rozważane Słowo Boże może przerodzić się
w pokutę, uwielbienie, prośbę i dziękczynienie skierowane do Ojca. Wielu
z nas doświadczyło Słowa przemawiającego do naszego serca i wskazującego nam drogę osobistego rozwoju
duchowego. Niewątpliwie wartością
kursu było otrzymanie konkretnych

Radosne zakończenie kursu
do Chrystusa w Duchu Świętym na
chwałę Boga Ojca. To pierwsza lekcja,
jaką odebraliśmy w tej weekendowej
szkole. Najlepszymi nauczycielami tej
relacji byli biblijni przyjaciele Boga,
tacy jak Abraham, Mojżesz, Eliasz,
Maryja a nade wszystko sam Bóg,
który objawił się nam w osobie Jezusa
Chrystusa. On stał się dla nas wzorem
modlitwy do Ojca.
Modlitwa może przybierać
różne formy. Nasze serca mogą tętnić

wskazówek dotyczących modlitwy
osobistej, które sprawiają, że staje się
ona sposobem na budowanie żywej
relacji z Bogiem.
Modlitwa jest również źródłem
żywotności każdej wspólnoty. W takiej
samej mierze dotyczy to tworzonej
przez nas Filipińskiej Szkoły Nowej
Ewangelizacji, wspólnoty parafialnej
na Świętej Górze, jak i wspólnoty diecezjalnej i Kościoła Powszechnego.
W czasie kursu, my – uczestnicy wraz

Z życia Sanktuarium

- 14 -

z prowadzącymi, również tworzyliśmy
wspólnotę, która wspólnie kierowała
swe serce ku Bogu. Doświadczyliśmy
wspólnej Eucharystii, modlitwy wstawienniczej oraz modlitwy charyzmatycznej. Szczególnie ta ostatnia stała
się tematem naszej nauki. Mogliśmy
zrozumieć jak podstawowe prawdy
naszej wiary (kerygmat) stają się podstawą naszej relacji z Bogiem.
Ostatnim, ale mocnym doświadczeniem było uświadomienie
sobie wartości każdej osoby tworzącej
wspólnotę. Kasia opisuje to następująco: Kurs modlitwy charyzmatycznej
zmienił całkowicie moje spojrzenie na
naszą wspólnotę. Na początku wydawało mi się, że jesteśmy przypadkowo
zebraną grupą osób. Przekonałam się
jednak, że pomimo naszej niedosko-

nałości jesteśmy powołani do tego,
aby wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Kurs ten pokazał mi jednoznacznie, że zamiast zamartwiać się tym
wszystkim, co spotyka nas w życiu,
powinniśmy modlić się i oddawać nasze trudności Jezusowi.
Kolejne po kursie spotkanie
Filipińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji poświęciliśmy wymianie naszych
doświadczeń związanych z tym błogosławionym czasem. Ze świadectw
wynika, że owo kursowe doświadczenie modlitwy na stałe zmieni nasze
życie wiarą. Wszystkich, którzy chcieliby rozpalić na nowo swoją modlitwę,
zachęcamy do udziału w następnych
edycjach kursu.

Agnieszka Klupś

Słowo z Mocą
Może nam się wydawać,
że Biblia to „wyższa szkoła jazdy”
– przeznaczona tylko dla „uczonych
w Piśmie”, albo jedna z wielu pozycji
książkowych i nie ma nawet sensu
po nią sięgać... Otóż nic bardziej mylnego! W niedzielę 19 czerwca blisko
sto osób wzięło udział w akcji Słowo
z Mocą, dając świadectwo, że Biblia
napisana jest tak, aby mógł zrozumieć
ją najprostszy człowiek, a co więcej,
że Biblia to Słowo, które ma Moc.
Akcja Słowo z Mocą to ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna. Na
Świętej Górze prowadzona była przez
Duszpasterstwo Młodzieży Oratoryjnej. Akcja ta odbywa się w wielu miejscach Polski i ogromnie się cieszymy,
że mogliśmy ją przeprowadzić także
na Świętej Górze. Fotografowaliśmy
wielopokoleniowe rodziny, młodzież,
dzieci, kapłanów i siostry zakonne,
a przy okazji świetnie się bawiliśmy
i umocniliśmy naszą wspólnotę. Wiel-

ką radość przyniosło nam dzielenie
się miłością do Pisma Świętego, którego mocy doświadczamy codziennie
i dlatego nie możemy po prostu siedzieć bezczynnie. Przygotowaliśmy
dla uczestników wiele niespodzianek,
między innymi każdy fotografowany
mógł wylosować karteczkę z cytatem
Słowa Bożego, a na dzieci czekały
balony. Rozdawaliśmy także ulotki zapraszające na spotkania wspólnot.
W dzisiejszych czasach Internet stanowi jedno z najważniejszych narzędzi wpływających na ludzi,
zwłaszcza młodych. Zdjęcie z Pismem
Świętym wykonane podczas akcji
możemy umieścić na portalu społecznościowym, w ten sposób damy
świadectwo temu, że Słowo Boże jest
żywe i skuteczne.
A czym dla Ciebie jest Słowo
Boże? Zróbmy sobie mały rachunek
sumienia: co pamiętasz z niedzielnej
Ewangelii? (o czytaniach i psalmie nie
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Duszpasterstwo Młodzieży Oratoryjnej promuje czytanie Biblii
wspominając…). Nie chodzi o to, żeby
zapamiętać cały tekst, ale czy chociaż
udaje nam się zapamiętać główną
myśl lub przesłanie Liturgii Słowa na
daną niedzielę? Czy może Msza św.
jest dla nas nudnym obowiązkiem,
chodzimy na nią, bo tak „wypada”?

Może wcale nie zwracamy uwagi na
słowo, które kieruje do nas sam Bóg,
a nasze myśli krążą już wokół niedzielnego popołudnia?

Z życia Parafii
Ewa i Grzegorz

Pierwsza komunia święta dzieci,
a nasze życie
Komunia Święta naszej córki
w tym roku w sposób szczególny natchnęła nas do refleksji nad naszym
własnym życiem. Pytania zadawane
przez córkę pobudziły nas do wejścia
głębiej w nas samych i zastanowienia
się nad tym, co znaczy być chrześcijaninem we współczesnym świecie.
Rodziły się w nas różne pytania nad
sensem naszego życia, jako małżonków oraz rodziców. Nasze refleksje
sprawiły, iż zdaliśmy sobie sprawę,
jak wielka przed nami staje odpowiedzialność za rozwój życia duchowego
naszego dziecka. Na nas, jako rodzicach, spoczywa wielka odpowiedzial-

ność kształtowania sumienia i uczenia dziecka tworzenia intymnej więzi
i osobistej relacji między młodym człowiekiem a Bogiem. W naszych rozmowach z córką staraliśmy się, aby
zaszczepić w niej potrzebę głębszej
rozmowy z Bogiem i często zachęcaliśmy, aby jej modlitwa nie kończyła się
na recytowaniu wyuczonych regułek,
ale by również modliła się swoimi własnymi słowami, którymi będzie prosiła
o łaskę dobrego przygotowania się do
przyjęcia Boga w Sakramencie Eucharystii. Chcieliśmy, aby jej modlitwa była rozmową, w której dziękuje
za otrzymane dobro, przeprasza za
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I Komunia Święta, 24 kwietnia 2016 roku
okazane słabości i niedociągnięcia
oraz przedstawia Bogu swoje prośby.
W ostatnich miesiącach przed
Pierwszą Komunią Świętą staraliśmy
się mocno podkreślać, jak ogromną
łaską jest móc przyjąć Jezusa do swego serca. Wszystkie zanieczyszczenia
materialne w postaci przygotowań do
przyjęcia pierwszokomunijnego oraz
sprawę prezentów odsuwaliśmy jak
najdalej od niej. Całą uwagę chcieliśmy skierować na jak najlepsze przygotowanie duchowe, choć będąc też
realistami zdawaliśmy sobie sprawę,
iż do końca nie da się aspektu materialnego wymazać.
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej na długo zapadnie nam
w pamięci. Mszę celebrował ksiądz
proboszcz Dariusz Dąbrowski. Nasza córka, podobnie jak i pozostałe dzieci, była bardzo przejęta tym,
że za chwilę będzie po raz pierwszy
w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej.
Jednym z piękniejszych momentów
było przystąpienie naszej córki do Eucharystii, a możliwość bycia w takiej
chwili tuż obok sprawiła nam wiele radości i uświadomiła jak wielkim darem
jest możliwość przyjmowania Jezusa.

Z życia Parafii

Dzieci mimo ogromnego stresu doskonale poradziły sobie podczas uroczystości, a to z pewnością była zasługa wszystkich osób, które pomagały
w przygotowaniach do niej.
Ostatnim akcentem związany z Uroczystością Pierwszej Komunii Świętej był wspólny wyjazd dzieci
i rodziców do Błażejewa, gdzie z szerokim uśmiechem powitał nas brat
Franciszek, który przygotował salę do
degustacji wyśmienitych ciast upieczonych przez niektóre mamy. Po sytym
posiłku chłopcy ze swoimi ojcami postanowili rozegrać mecz, a dziewczęta
wraz z panią Basią rozwiązywały zagadki i śpiewały piosenki. Wyjazd do
Błażejewa upłynął w miłej atmosferze,
jednak wszystko co miłe szybko się
kończy. Nasze pokomunijne spotkanie
zakończyliśmy wspólną Mszą Świętą
oraz nabożeństwem majowym.
Z perspektywy kilku tygodni
uważamy okres przygotowań, jak
i samej Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, za czas łaski, który otrzymaliśmy od Boga, poprzez który było
nam dane głębiej spojrzeć na własne
życie oraz na naszą osobistą relację
z Bogiem.

- 17 ks. Dariusz Dąbrowski COr

Święta Góra

– Wieczernikiem dla naszej młodzieży
25 maja 2016 r. ks. biskup Damian Bryl w bazylice świętogórskiej

Jakuba w Błażejewie odpowiedziało:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego

Bierzmowanie, 25 maja 2016 roku
udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
Na pytanie księdza biskupa:
Droga Młodzieży, powiedzcie przed
zgromadzonym tu Kościołem, jakich
łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? – 40 kandydatów z parafii
NMP Świętogórskiej i 34 z parafii św.

otrzymamy, umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania
według jej zasad.
Niech Świętogórska Róża Duchowna
prowadzi naszą młodzież na drogach
dojrzałego życia duchowego ze swoją
matczyną troskliwością!

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
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Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty
Zgoda na rozpoczęcie procesu beatyfikacji Matki Teresy z Kalkuty
nie była zaskoczeniem dla wiernych
Kościoła Katolickiego, może za wyjątkiem faktu, że została ogłoszona zaledwie dwa lata po śmierci misjonarki.
Przepisy wymagają bowiem, by minęło
co najmniej pięć lat od śmierci osoby
odznaczającej się szczególnymi cnotami. Papież Jan Paweł II, który osobiście wprowadził przepisy w 1983 r.,
postanowił od nich odstąpić ze względu na częste i liczne przypadki cudów
za przyczyną Matki Teresy, o których
informacje płynęły dosłownie z każdego zakątka świata. Przyszła święta
umiejętnie wykorzystywała rozgłos do
wyższych celów i sprawiła, że jej dzieło nie umarło wraz z nią.
Matka Teresa urodziła się
26 sierpnia 1910 r. w rodzinie Mikołaja i Drane Bojaxhiu w Skopje w byłej
Jugosławii. Dziewczynka otrzymała
imię Agnieszka (Gonxha) i była najmłodszym dzieckiem. Ojciec, przedsiębiorca budowlany, zaangażował się
w politykę na rzecz niepodległej Albanii i wkrótce dostatnie, szczęśliwe życie rodziny Bojaxhiu legło w gruzach.
Mikołaj, najprawdopodobniej otruty
przez przeciwników politycznych, zachorował. Jego nagła śmierć zmieniła
zupełnie status społeczny Drane, która od tej pory dźwigała odpowiedzialność nie tylko za wychowanie dzieci,
ale i ich utrzymanie. W sytuacji nie
do pozazdroszczenia poradziła sobie jednak doskonale; należy również
podkreślić fakt, że dzieci miała dobre
i posłuszne. Najstarsza córka, zaledwie piętnastoletnia Aga, pomagała
w prowadzeniu domu, a mała Agnieszka, jak wspominał jej brat Lazer, była
grzeczna, zdolna i religijna. Wszędzie
jej było pełno – jako doskonała organizatorka brała czynny udział w przed-
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sięwzięciach organizowanych przez
lokalny kościół, grając na mandolinie
i śpiewając. Sama Matka Teresa przyznała jednak, że nie przyszło jej wtedy
do głowy bezpośrednio związać swoje
życie z posługą misjonarską. W 1928
roku dokonała ostatecznego wyboru
i wybrała Zgromadzenie Sióstr Loretanek. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do zgromadzenia wyjechała do
Irlandii; nie wiedziała wówczas, że już
nigdy nie zobaczy ani matki, ani siostry.
Agnieszka, przybrawszy imię
Maria Teresa od Dzieciątka Jezus,
zaledwie rok później udała się do Kalkuty, będącej wówczas kolonią brytyjską. W 1931 r., złożywszy pierwsze
śluby, rozpoczęła się jej długa kariera
nauczycielki geografii i historii w przyklasztornej szkole sióstr loretanek.
Były to bardzo szczęśliwe lata, ponieważ Maria Teresa, często nazywana
po złożeniu ślubów wieczystych Matką Teresą, była bardzo lubiana przez
uczennice, a kształtowanie ich młodych umysłów dawało jej prawdziwą
zawodową satysfakcję. W 1946 r. nastąpił w jej życiu przełom, który nazwała „drugim powołaniem” oraz „powołaniem w powołaniu.” Podczas podróży
pociągiem do Darjeeling Maria Teresa
doświadczyła obecności Jezusa, który
wyjaśnił jej, w jaki sposób wyobraża
sobie jej przyszłe życie. Pragnieniem
Jezusa było, aby Maria Teresa została „Jego światłem” – lampą, która
niesie w sobie Jego światło, aby nieść
je tym, którzy go nie doświadczają.
W praktyce oznaczało to, że misjonarka ma opuścić zgromadzenie i służyć
w ubogich dzielnicach najbiedniejszym z biednych.
Przedsięwzięcie nie było łatwe
do wprowadzenia w czyn. Matka Teresa podeszła do zadania metodycznie,

bł. Matka Teresa z Kalkuty
najpierw przekonując zgromadzenie
o słuszności i niezawisłości swojej decyzji, a następnie przygotowując się
do pomocy potrzebującym od strony
praktycznej – przechodząc kurs pielęgniarski i zbierając informację o tym,
jak wygląda życie w slumsach, poza
bezpiecznymi murami zgromadzenia.
Pierwsze kroki w dzielnicach
biedoty Matka Teresa stawiała w prostym sari, białej szacie z charakterystycznymi niebieskimi pasami, typowej dla Bengalek sprzątających ulice,
a który wkrótce stał się jej znakiem
rozpoznawczym. Matkę Teresę cieszył kolorowy akcent nowego stroju ze
względu na Najświętszą Maryję Pannę, której kolorem jest błękit. Zaczęła
od tego, co potrafiła najlepiej, czyli od
nauczania. Nie zrażając się brakiem
pomocy naukowych, kredy i tablicy, pisała i rysowała patykiem we wszechobecnym kurzu. Ucząc dzieci podstawowych zasad higieny, zapuszczała
się coraz dalej w niedostępne zakamarki slumsów, aby odwiedzić rodziny
uczniów, osoby chore lub głodne. Wy-

siłek, którego codziennie dokonywała,
był ogromny, ale jej wkład i szlachetne
intencje byłyby niezauważalną kroplą
w morzu potrzeb, gdyby nie sprzyjała jej Boża Opatrzność. W ciągu roku
zgłosiło się wiele osób, które gotowe
były wesprzeć Matkę Teresę finansowo oraz duchowo. Joan Guntzelman,
autorka książki A Retreat with Mother Teresa and Damien of Molokai:
Caring for Those Who Suffer (Rekolekcje z Marią Teresą i Damianem
z Molokai: opieka nad cierpiącymi)
opisała ten fenomen jako zerwanie
tam: można by powiedzieć, że dobroć
ludzka tylko czekała na przykład Matki
Teresy, aby za nim pójść. Wiele młodych kobiet, w tym jej dawnych uczennic, zgłosiło chęć pomocy, stając się
przyszłymi członkiniami Zgromadzenia Misjonarek Miłości, które powstało
w dwa lata po opuszczeniu klasztoru
loretanek przez Matkę Teresę. Podstawą działania misjonarek stały się
modlitwa i praca, a ich głównym zadaniem było szukanie ubogich, chorych
i starych ludzi w potrzebie w najbiedniejszych częściach miast, miasteczek
i wsi, pomaganie im oraz nawracanie
ich na wiarę chrześcijańską. Matka Teresa surowo przestrzegała zasad, które sama ustanowiła, i rzadko czyniła od
nich odstępstwa. Wszystkie misjonarki
miały żyć bardzo skromnie, niemal jak
ich podopieczni. Do osobistych rzeczy
należały sari, ozdobione błękitnymi
paskami, sandały, krzyż przypinany
na lewym ramieniu, parasol chroniący
przed gwałtownymi monsunami, różaniec, wiadro oraz siennik do spania.
Ciężka praca misjonarek miłości i nieoceniona pomoc świeckich wolontariuszy – lekarzy, pielęgniarek oraz
darczyńców – pozwoliły w następnych
latach na stworzenie miejsc zorientowanych na najbardziej palące potrzeby. Powstał dom dla umierających,
następnie dla porzuconych dzieci,
oraz dom dla trędowatych, ponieważ
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te kwestie Matka Teresa uznała za
najbardziej godzące w człowieczeństwo. Domy te stały się schronieniem
dla opuszczonych i chorych, którzy
umierali samotnie, w nieludzkich warunkach; bezdomne dzieci znajdowały opiekę i dach nad głową, a nawet
wykształcenie; trędowaci, odrzuceni
przez społeczeństwo jako istoty nieczyste, mogli liczyć na troskliwą opiekę. Matka Teresa bezbłędnie określiła
przyczyny tych problemów: przeludnienie, niedożywienie oraz brak dostępu do pomocy lekarskiej i edukacji.
Działanie jej zgromadzenia początkowo odbywało się tylko w obrębie diecezji kalkuckiej. Po dziesięciu latach
siostry mogły swobodnie działać na
całym terenie Indii, a w 1965 r. papież
Paweł VI nadał zgromadzeniu prawa
papieskie, co umożliwiało posługę misjonarską na całym świecie. Jak grzyby po deszczu powstawały kolejne
placówki, pomagające ofiarom wojny,
bezdomnym i alkoholikom. Zachód
objawił zgromadzeniu zupełnie inne
problemy, takie jak ubóstwo duchowe
i samotność. Matka Teresa starała się
dawać misjonarkom miłości jak najlepszy przykład, jeżdżąc do nowo otwartych ośrodków, rozmawiając z ludźmi,
opiekując się nimi, zmieniając chorym
opatrunki, okazując czułość dzieciom
i wykonując prace fizyczne. Przy jej
drobnej posturze i skłonnościach do
chorób nie były to łatwe zadania. Kłopoty ze wzrokiem, sercem, zwyrodnienie kręgów i powtarzające się ataki
malarii bardzo ją osłabiały, ale Matka
Teresa powtarzała, że jeszcze wiele
zostało do zrobienia. Wbrew zapewnieniom, że nie interesuje się polityką,
chętnie uczestniczyła w spotkaniach
z osobami mającymi wpływ na losy
świata, wiedząc, jak wiele od nich zależy. Sama stała się ważną postacią
na arenie międzynarodowej, z którą
się liczono i którą doceniano, honorując ją wieloma nagrodami i odznacze-
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niami, np. Pokojową Nagrodą Nobla
w 1979 r. , a także Orderem Uśmiechu
w 1996 r. Siły tej drobnej, pochylonej
chorobą kręgosłupa misjonarki wydawały się niespożyte. Matka Teresa
zrezygnowała z funkcji przełożonej
Zgromadzenia Misjonarek Miłości dopiero kilka miesięcy przed śmiercią,
wiedząc, że dzieło, które zapoczątkowała, będzie trwać bez niej.
Matka Teresa zmarła na zawał
serca 5 września 1997 r., pozostawiając po sobie imponujące dziedzictwo,
liczące ponad 600 domów dla potrzebujących w ponad stu krajach, setki
misjonarzy, tysiące misjonarek i setki
tysięcy podopiecznych. Ciało zmarłej wystawiono na widok publiczny,
a osiem dni później odbył się jej pogrzeb. Władze Indii, w uznaniu za wybitne zasługi, zorganizowały wspaniałą uroczystość pogrzebową, w której
uczestniczyły osobistości świata polityki. Grób matki Teresy bardzo szybko
stał się miejscem pielgrzymek, a ona
sama – symbolem miłosierdzia i altruizmu.
Bibliografia:
Guntzelman, Joan. “A Retreat With
Mother Teresa and Damien of Molokai:
Caring for Those Who Suffer (Hope
for the Poorest of the Poor).”: Saint
Anthony Messenger Press (1999).
adonai.pl
www.brewiarz.org
www.motherteresa.org
www.vatica.va
W niedzielę 5 września, w 19. rocznicę jej
śmierci, w Watykaniem, bł. Matka Teresa
z Kalkuty zostanie ogłoszona świętą!

Marcin Kuczok
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Łaska chrztu świętego
w nauczaniu bł. Jana Henryka Newmana
Zostaliśmy zanurzeni, uświęceni, namaszczeni, w imię Ojca Przedwiecznego, Syna Jego i Ducha Świętego
(z hymnu na 1050. rocznicę chrztu
Polski „Ufni w Bogu”)
Tegoroczne, uroczyste obchody 1050-lecia chrztu Polski skłaniają
nas do refleksji nad tym pierwszym,
przed bierzmowaniem i Eucharystią, sakramentem wtajemniczenia
chrześcijańskiego (KKK 1212). W nauczaniu i życiorysie bł. Jana Henryka
Newmana brak jest jakichkolwiek odniesień do historii Polski, która zresztą w okresie jego życia nie istniała na
politycznej mapie Europy z powodu
rozbiorów. Pomimo to, przyjrzyjmy
się temu, czego nasz Błogosławiony
w swych kazaniach i innych pismach
nauczał na temat sakramentu Chrztu
Świętego.
W jednym ze swoich kazań
Newman pyta: Jeśli nawet lilie polne,
które się ścina i wrzuca w ogień, mają
w sobie więcej chwały niż największe
wspaniałości tego świata (Łk 12, 2728), to co powiemy na temat o wiele
bardziej wzniosłych dzieł Boga w duszy ludzkiej? Co powiemy o udzieleniu
Ducha Świętego na chrzcie świętym,
które „obfituje w chwałę” (2 Kor 3, 9)?
O nowym stworzeniu duszy w akcie
chrztu, przez który czyni nas Bóg swymi dziećmi, daje nam nową, niebiańską
naturę, wszczepia Ducha Świętego
i zmywa wszystkie nasze grzechy? Jak
stwierdza Błogosławiony, oto chrześcijański los, wobec którego wszystkie
chwały tego świata bledną.
Na innym miejscu Newman
stwierdza jednoznacznie, iż dzięki łasce chrztu wszyscy chrześcijanie są
„królami” w Bożych oczach – króla-

mi w Jego niewidzialnym królestwie,
w Jego świecie duchowym, w komunii
ze świętymi. Wyglądają oni z pozoru jak wszyscy inni ludzie, ale noszą
korony na głowach i piękne szaty na
sobie, a aniołowie im usługują, choć
nasze cielesne spojrzenia tego nie
dostrzegają. To właśnie chrzest wprowadził ich w taki błogosławiony stan.
Co więcej, jak zauważa Kardynał, Bóg
nie czeka aż ktoś z ludzi uczyni coś
dobrego, zanim im pobłogosławi – On
wie, że sami z siebie nie mogą uczynić
nic dobrego, więc przychodzi do nich
jako pierwszy i okazuje swą miłość zanim oni pokochają Jego. Tym właśnie
jest sakrament Chrztu Świętego.
W jeszcze innym ze swoich
kazań kardynał Newman wskazuje, że
obrzędy pierwszego z sakramentów
oraz fizyczna obecność duchownych
i wiernych podczas liturgii dane nam
są jako klucze i „zaklęcia”, dzięki którym przenosimy się w obecność świętych. Wszystkie te widzialne rzeczy
w Kościele nie są tożsame z owym
towarzystwem świętych – są jedynie jakby skrajem miasta czy przedsionkiem, jak krużganki biblijnej sadzawki Betesda (J 5, 1-8). Co ważne,
bł. Jan Henryk Newman podkreśla,
że chrzest wprowadza nas nie tylko
do widzialnej społeczności Kościoła
tego narodu, w którym jest udzielany
– polskiego, angielskiego, włoskiego
czy innego – ale poprzez „krużganek”
Kościoła danego narodu – polskiego,
angielskiego, włoskiego czy innego,
w którym dostępujemy łaski chrztu – do
niewidzialnej społeczności wybranych
dusz. Ta wspaniała wspólnota jest niezależna od czasu i miejsca. Newman
dodaje, że nie jest ona też splamiona
niedoskonałościami i błędami tamtego
widzialnego przedsionka, przez który
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dokonuje się wejście. Skuteczność
chrztu nie zależy bowiem w żaden
sposób od osobistego charakteru tych,
którzy go udzielają albo przy nim asystują, lecz jedynie od łaski Bożej, która
spływa na duszę. Kiedy zatem dziecko zostaje przyniesione do chrztu,
to Kościół niewidzialny je przyjmuje,
wstawia się za nim u Boga i udziela
mu swojej świętości. Jak zatem wnioskuje Błogosławiony, jest czymś nielogicznym twierdzenie tego, co niektórzy ludzie sądzą, iż udzielanie chrztu
świętego jest tylko wypełnianiem swego rodzaju obowiązku i dopełnianiem
zewnętrznego jedynie rytuału. Gdyby
w akcie chrztu świętego nie było działania łaski Bożej na człowieka, nie miałby on żadnego sensu dla chrześcijanina, dla którego wszystko, co pochodzi
z Ewangelii ma charakter duchowy.
Jak podkreśla Kardynał, przyjęcie łaski chrztu świętego domaga się
jednak wiary ze strony przyjmującego
ten sakrament. To wiara, która rozwija się w sercu człowieka, uświęcając
wszystkie inne łaski Boga, jest jak kadzidło złożone na ofierze całopalnej,
które, choć nie zastępuje ofiary, ani
nie jest od niej lepsze, to jednak wznosi się wraz z dymem i poleca ją Bogu.
Taka właśnie w ujęciu Newmana
jest chrześcijańska wiara, która daje
usprawiedliwienie, ale nie człowiekowi
bezbożnemu, lecz sprawiedliwemu –
takiemu, który został usprawiedliwiony poprzez chrzest święty. Stąd też
Ewangelię nazywa się „prawem wiary”, a bycie uczniem Pana – „posłuszeństwem wiary”, bo choć wiara jest
zasadą wszystkich religii, w świetle
Ewangelii ma ona specjalne znaczenie.
Podsumowując myśli i wskazówki bł. Jana Henryka Newmana na
temat Chrztu Świętego, zwróćmy uwagę na to, że z przyjęciem tego sakramentu wiąże się wielki zaszczyt – łaska chrztu jest tak wspaniałym darem,

że wynosi człowieka do godności jakby królewskiej. Po wtóre, chrzest rzeczywiście jest aktem wtajemniczenia
chrześcijańskiego – wprowadza nas
do wspólnoty świętych, do niewidzialnego Kościoła duchowego, który swą
naturą przekracza ograniczenia czasu
i przestrzeni tego świata.
Życzmy sobie zatem w tym jubileuszowym roku, upamiętniającym
przyjęcie chrześcijaństwa przez polski naród, by nigdy nie zabrakło nam
wiary do rozwijania udzielonej nam na
Chrzcie Świętym Bożej łaski. Niech
spełniają się w naszym życiu słowa
jubileuszowego hymnu, upamiętniającego obchodzoną rocznicę chrztu
Polski:
Chrztu świętego przyrzeczenia,
wiarą mocną odnawiamy,
aby dać odpowiedź Tobie,
Jezu Chryste, Królu Panie.
Bibliografia:
J.H. Newman, Lectures on the Doctrine of Justification, Londyn 1908.
J.H. Newman, Parochial and Plain
Sermons, Ignatius Press, San Francisco 1997.
Ufni w Bogu. Hymn na 1050. rocznicę
chrztu Polski, sł. ks. Dariusz Dąbrowski COr, muz. ks. Mariusz Białkowski.

Myśli filipińskie

Katecheza
ks. Adam Adamski COr

Bądźcie

miłosierni, jak

Ojciec

Trwa Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia. Wymownie koresponduje on z przeżywaną w naszej ojczyźnie 1050. rocznicą chrztu Polski, bo
to przecież wtedy po raz pierwszy doświadczyli nasi ojcowie Bożego Miłosierdzia, gdy woda chrztu obmyła ich
z grzechów.
W kolejnej części naszych
jubileuszowych refleksji chcemy zauważyć, że treść Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia nie może
ograniczać się wyłącznie do rozważań
historycznych i teoretycznych analiz
teologicznych. Słowa Jezusa: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny (Łk 6, 36) są jasnym wezwaniem nas wszystkich do postawy
przenikniętej miłosierdziem, na wzór
samego Boga. Miarą naszego miłosierdzia jest miłosierdzie Boga. Bogu
ostatecznie chodzi o nasze zbawianie
i my naśladując miłosiernego Ojca,
mamy pomagać innym oraz sobie
w osiągnięciu zbawiania.
Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus stwierdza:
W tym Roku Świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc
na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach
egzystencjalnych, które tak często
świat stwarza w sposób dramatyczny.
Ileż sytuacji niepewności i cierpienia
jest obecnych w dzisiejszym świecie!
Czytając te słowa, trzeba pamiętać o tym, że często przeżywane
przez wielu poczucie krzywdy i cierpienia, wręcz uniemożliwia przeżycie miłości Boga. Doświadczenie życiowych
dramatów często nie pozwala dostrzec innego wymiaru ludzkiej egzystencji, jak ten doczesny, który wydaje
się nie do uniesienia. Dlatego ważną
jest rzeczą, by nie pozostawiać takich
ludzi samymi, by uczynić co możliwe

- 23 -

wasz jest miłosierny

z naszej strony i wyjść naprzeciw ich
niedoli.
Dlatego papież Franciszek we
wspomnianej bulli przestrzega: Nie
wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia
ducha i nie pozwala odkryć nowości,
w cynizm, który niszczy.
Jednocześnie kieruje do
wszystkich konkretne wezwanie:
Otwórzmy nasze oczy, aby
dostrzec biedę świata, rany tak wielu
braci i sióstr pozbawionych godności.
Poczujmy się sprowokowani, słysząc
ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech
ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do
siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich
krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która
często króluje w sposób władczy, aby
ukryć hipokryzję i egoizm.
Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli
podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha.
Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często
uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz
głębsze wejście w serce Ewangelii,
gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla
Bożego miłosierdzia.
Najpierw zatem, doświadczając samemu ogromu Bożego miłosierdzia, trzeba zrobić rachunek sumienia,
czy nasze serce nie jest uśpione w obliczu dramatu ubóstwa. Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia jest bowiem
wspaniałą okazją by zanurzyć się
w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, ale
jest też ewangelicznym wezwaniem
skierowanym do nas: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Jezus wzywając swoich uczniów
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do miłosierdzia, konkretyzuje na
czy ma ono polegać względem ciała
i względem ducha:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

głodnych nakarmić;
spragnionych napoić;
nagich przyodziać;
podróżnych w dom przyjąć;
więźniów pocieszać;
chorych nawiedzać;
umarłych pogrzebać;
wątpiącym dobrze radzić;
nieumiejętnych pouczać;
grzeszących upominać;
strapionych pocieszać;
krzywdy cierpliwie znosić;
urazy chętnie darować;
modlić się za żywych i umarłych.

Często ta lista jest dla nas
zbiorem abstrakcyjnych sytuacji, które
jak nam się wydaje, nas nie dotyczą.
Tymczasem ma to być dla nas swego rodzaju PROGRAM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA. Dlatego papież
wzywa nas, byśmy na nowo odkryli
uczynki miłosierdzia i podkreśla: Nie
możemy uciec od słów Pana, gdyż
to na ich podstawie będziemy osądzeni: czy daliśmy jeść temu, kto jest
głodny, czy daliśmy pić temu, kto jest
spragniony, czy przyjęliśmy przybysza
i ubraliśmy nagiego, czy mieliśmy
czas, aby być z chorym i z więźniem
(por. Mt 25, 31-45).
Podobnie również zostaniemy
zapytani, czy pomogliśmy wyjść z wątpliwości, które sprawiają, że człowiek
zaczyna się bać i które stają się źródłem samotności; czy byliśmy zdolni
do przezwyciężenia ignorancji, w której żyją miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej
pomocy, aby wyjść z biedy; czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy przebaczyliśmy temu, kto
nas obraził i odrzuciliśmy każdą formę
urazów i nienawiści, które prowadzą
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do przemocy; czy byliśmy cierpliwi
na wzór Boga, który jest tak bardzo
cierpliwy wobec nas; i wreszcie czy
powierzaliśmy Panu na modlitwie naszych braci i siostry.
Łatwo zauważyć, że każdy
uczynek miłosierny co do ciała zaradza jakiejś konkretnej ludzkiej potrzebie (pokarm, napój, dach nad głową,
zdrowie, wolność, godny pochówek).
Biblijną tego argumentację znajdujemy w Liście św. Jakuba, który w odpowiedzi na problemy pierwotnego Kościoła wyjaśnia: Jaki z tego pożytek,
bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła
go zbawić? Jeśli na przykład brat lub
siostra nie mają odzienia lub brak im
codziennego chleba, a ktoś z was
powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie
się i najedzcie do syta! – a nie dacie
im tego, czego koniecznie potrzebują
dla ciała – to na co się to przyda? Tak
też i wiara, jeśli nie byłaby połączona
z uczynkami, martwa jest sama w sobie. (Jk 2, 14-17)
Obok potrzeb dotyczących fizycznej strony naszego życia (ciała)
człowiek ma również potrzeby duchowe i im odpowiadają uczynki miłosierne co do duszy. Uczynki te można
pogrupować w trzy bloki. Pierwszy
odnosi się do życia w prawdzie, bo
przecież dobra rada, pouczenie i upomnienie mają na celu niesienie pomocy w tym właśnie zakresie. Człowiek
żyjący w iluzjach, błądzący, grzeszący, potrzebuje pomocy polegającej
na rozświetleniu drogi światłem prawdy, by jasnym się stało, że błądzi i by
mógł znaleźć właściwą drogę. Drugą
grupę uczynków miłosiernych co do
duszy stanowią te, które wpływają
na uzdrawianie relacji międzyludzkich. Przeżywane kłopoty, żywione
urazy i doświadczane krzywdy powodują zamknięcie w sobie, stronienie
od innych, czy wręcz chęć odwetu,
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a wtedy zło rodzi zło. Aby stawiać tamę
złu, trzeba zło dobrem zwyciężać,
a zatem pocieszać, darować, cierpliwie znosić. W ten sposób pomnażamy
dobro. Te wszystkie postawy łączy modlitwa zarówno za żywych, jak i zmarłych. Polecenie kogoś Bogu jest pragnieniem dobra dla niego. Katechizm
Kościoła Katolickiego uczy nas: Bóg
błogosławi tym, którzy przychodzą
z pomocą ubogim, a odrzuca tych,
którzy odwracają się od nich: „Daj
temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się
od tego, kto chce pożyczyć od ciebie” (Mt 5, 42). „Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie!” (Mt 10, 8). Jezus
Chrystus rozpozna swoich wybranych po tym, co uczynili dla ubogich.
Gdy „ubogim głosi się Ewangelię”
(Mt 11, 5), jest to znak obecności Chrystusa (KKK 2443).
W kontekście tego nauczania
można zauważyć, że uczynki miłosierne zarówno względem ciała, jak
i względem duszy, odnoszą się do
czterech kategorii ubóstwa. Rozumienia ubóstwa nie można bowiem
ograniczać tylko do ubóstwa ekonomicznego (brak środków do życia,
żywności, schronienia, odzieży). Tej
formie ubóstwa mają zaradzać pierwsze cztery uczynki miłosierne względem ciała (głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać,

podróżnych w dom przyjąć). Obok tej
podstawowej formy ubóstwa, można
wyróżnić jeszcze ubóstwo kulturalne (analfabetyzm, brak możliwości
kształcenia). Temu mają zaradzać
pierwsze trzy uczynki miłosierne wobec duszy (wątpiącym dobrze radzić,
nieumiejętnych pouczać, grzeszących
upominać). Trzecią formą ubóstwa
jest ubóstwo społeczne (samotność
często związana ze śmiercią najbliższych, dyskryminacja i różnego rodzaju izolacja). Antidotum na to mają być
trzy ostatnie uczynki miłosierne wobec
ciała (więźniów pocieszać, chorych
nawiedzać, umarłych pogrzebać) oraz
piąty i szósty uczynek miłosierny co do
duszy (krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować).
Ostatnią formą ubóstwa jest
ubóstwo duchowe (dezorientacja, wewnętrzna pustka, brak sensu życia,
zamęt moralny, apatia). Dobrem, które ma być naszą odpowiedzią na te
problemy są czwarty i siódmy uczynek
miłosierny względem duszy (strapionych pocieszać, modlić się za żywych
i umarłych).
Doświadczając zatem tylu Bożych łask pamiętajmy, że Jezus wzywa
swych uczniów: Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Katecheza

- 26 -

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

Spotkać Chrystusa można wszędzie
Na stepach Azji –
Bez chleba, wina i ołtarza –
Ponad symbole się wzniosę
Aż po czysty majestat
Rzeczywistości.
I na ołtarzu Ziemi całej
– Ja, Twój kapłan –
W ofierze Ci złożę
Prace i trud Świata
(Fragment Mszy na ołtarzu świata;
Pierre Teilhard’a de Chardin SJ)
Pozwoliłem sobie nasze rozważanie rozpocząć, krótkim fragmentem Mszy na ołtarzu świata, ponieważ
chciałbym się podzielić pewnym doświadczeniem.
Od kilku miesięcy mam możliwość posługiwania w filipińskiej parafii w Błażejewie niedaleko Gostynia,
położonej około 20 km od naszego
miasta. Jest to niezwykle urokliwe
miejsce. Mały drewniany kościółek
z parafialnym cmentarzem, otoczony
lasem, z dość sporą plebanią z kilkudziesięcioma miejscami noclegowymi
dla chcących zaznać ciszy i spokoju.
Ciszy tym większej, że większość parafian ma do tego kościółka kilka kilometrów drogi, choć jest też kilka rodzin
w niedalekim budynku.
Kiedy sprawuje się w tym miejscu Mszę Świętą rano, tak jak to ma
miejsce w niedzielę, kiedy Msza jest
o godzinie 8.00 doświadcza się właśnie tego co w swym poemacie pisze
Teilhard de Chardin, a mianowicie tej
głębokiej świadomości, że na ołtarzu w tym kawałku chleba i odrobinie
wina, jest zawarta ciężka praca rolnika
i wszelki trud każdego człowieka, który
został włożony w przygotowanie ofiar
na Ołtarz.

Porady duchowe

W tym momencie rozbrzmiewają kolejne wersety poematu:
Słońce tam blaskiem oświetla
Najdalszy skraj pierwszego wschodu.
(…)
Żywa twarz Ziemi się budzi
Drży
I rozpoczyna swój ciężki trud.
Tego nowego wysiłku plon
oczekiwany
– Boże mój –
Bóg pozwala w tej chwili nie
tylko radować się tymi darami ołtarza, które zmieniają się w Jego Ciało
i Krew, ale kiedy zostaje podniesiona
Hostia – Ciało Twoje a potem Kielich
z Krwią Twoją, następuje głęboka cisza, przerywana tylko wspaniałym
śpiewem – „trelami” ptasich rodzin.
I w tej chwili daje się słyszeć dalsze
wersety:
Kielich mój i patena –
To głębie duszy szeroko otwartej
Na wszystkie siły,
Które w jednej chwili,
Ze wszystkich punktów Globu
Powstaną
I skupią się w Duchu.
– Niech zatem przyjdą do mnie:
Wspomnienie
I mistyczna obecność tych,
Których światło budzi na nowy dzień.
Widzę ich, Panie, każdego z osobna
I kocham wszystkich tych, których mi
dałeś
Jako oparcie
I czar naturalny mej egzystencji.
I liczę jednego po drugim;
Członków tej innej,
A tak drogiej rodziny,
Która z wolna wokół mnie się
gromadzi (…)

Choć Bóg pozwolił mi w różnych miejscach odprawiać Mszę
Świętą, to jednak msza w naszym filipińskim Błażejewie, w tej wspaniałej
Bożej scenerii sprawia, że ma się wrażenie, iż nie tylko licznie zgromadzeni
parafianie w niej uczestniczą, ale naprawdę cała otaczająca przyroda.
Życzę każdemu, głębokich
i wspaniałych spotkań z Jezusem

ks. Stanisław Gawlicki COr

w Eucharystii, być może sprawowanej
w równie pięknej scenerii.

- 27 -

Bibliografia:
fragmenty Mszy na ołtarzu świata Pierre Teilharda de Chardin, zaczerpnięte
z Modlitewnik Filozofów Bp Marek Jędraszewski; Pallottinum 1997

Posyłam was

Błogosławiony Karol de Foucauld
Jest 1 grudnia 1916 roku. Pustelnik – eremita Karol de Foucauld
żyje na skrawku Sahary – należącym
do Algierii. Modli się, żyje w skrajnym
ubóstwie i do wszystkich bez wyjątku odnosi się z miłością. Żyje wśród
muzułmanów, w krainie Tuaregów.
W latach 1910-1911 zbudował pustelnię Asekrem. Pracuje fizycznie. Zajmuje się również naukowo językiem
tuareskim. W 1915 roku powstaje słownik francusko-tuareski oraz przekład
Ewangelii na tenże język. Ale czasy są
niespokojne. Echa I wojny światowej
docierają do Afryki i doprowadzają do
rozruchów i walk, między miejscowymi
plemionami. Karol de Foucauld, przestaje być dla tubylców znajomym i dobrym przyjacielem, staje się kimś obcym. I tak, wspomnianego 1 grudnia
zostaje zastrzelony w czasie adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Kim był ten przedziwny człowiek?
Urodził się w Strasburgu
15 września 1858 roku, w arystokratycznej rodzinie katolickiej. Gdy ma
sześć lat umiera mu ojciec i opiekę
nad dzieckiem przejmują dziadkowie.
Zdaje maturę i wstępuje do wojska.
Zaczyna się w jego życiu okres beztroski i swawoli. Traci wiarę i za hulaszcze życie zostaje wyrzucony z wojska. W latach 1883-84 podróżuje po

Maroku. Zostaje poruszony widokiem
modlących się muzułmanów, którzy
5 razy dziennie oddają cześć Bogu,
a w ich rozmowach często pojawia się
imię Allach. W jego sercu rodzą się
refleksje: dlaczego ja żyję bez Boga,
bez Bożych przykazań, bez religii?
Niepokój duchowy zaczyna trapić jego
serce. W 1886 roku wraca do Paryża,
a niepokoje i rozterki serca pchają go
do kościoła. O tym okresie poszukiwań
napisze później: Zacząłem chodzić do
kościoła, ale tylko ze względu na ciszę
i pokój serca, które jedynie tam znajdowałem. Ale byłem jeszcze człowiekiem niewierzącym. W kościele spędzałem długie godziny powtarzając
dziwną modlitwę, którą czułem w mym
sercu: „Boże jeśli istniejesz, daj mi się
poznać”. Gdy przebywałem w swoim
mieszkaniu, Bóg dawał mi odczuć bolesną pustkę i ogromny smutek, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Zresztą, ten smutek towarzyszył
mi wszędzie. Chociaż organizowałem
różne imprezy, rozrywki i spotkania
z kolegami, wcale nie pomagało.
29 października 1886 roku,
przyznaje się i wyznaje szczerze
przed swoją kuzynką: Ty masz szczęście, gdyż jesteś osobą wierzącą, ja
natomiast szukam światła, ale go nie
znajduję. Później dopiero Karol dowie się, że wspomniana kuzynka była
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bł. Karol de Foucauld
przez lata jego buntu i poszukiwań,
jego „duchową matką”, poprzez modlitwę w jego intencji. Na zewnątrz nie
nawracała go, nie przekonywała, nie
prawiła morałów. Po prostu była przy
nim i dla niego.
I oto Bóg, stawia na drodze
jego życia ks. Huwelina, proboszcza
kościoła św. Augustyna w Paryżu,
do którego Karol często wstępował.
Wspomniany kapłan miał takie powiedzenie: Jeśli pragnie się nawrócić
jakąś osobę, to nie potrzeba jej przekonywać; nie jest także najlepszym
sposobem prawić jej kazania, ale pozwolić jej zrozumieć i odczuć, że się
ją kocha. Pewnego dnia, gdy Karol
wstępuje do kościoła, aby zaczerpnąć
chwili spokoju, podchodzi do konfesjonału, w którym siedzi ks. Huwelin, nie
klęka jak penitent, ale staje na wprost
księdza i wyrzuca z siebie: Czcigodny ojcze, ja jestem człowiekiem niewierzącym. Przyszedłem po to, by
dowiedzieć się czegoś o wierze katolickiej. Wypadki zaczynają przybierać
zaskakujący obrót, ksiądz spojrzał mu
w oczy i powiedział niespodziewanie:
Klękaj, spowiadaj się a uwierzysz.
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Zaczyna się typowy, w takich sytuacjach, dialog. Karol: Ale ja nie przyszedłem po to. Ksiądz delikatnie, ale
zdecydowanie: Klęknij, spowiadaj się,
a uwierzysz. Karol otworzył zbolałe
serce przed kapłanem i otrzymał rozgrzeszenie, które jak ręką odjął, zdjęło
z niego cały duchowy ciężar. (Psalmista woła: „Zrzuć swój ciężar na Boga,
a On cię podtrzyma”). Po spowiedzi
ksiądz spytał go czy jest na czczo.
Karol odpowiada twierdząco, a ksiądz
zaprasza go do przyjęcia Komunii
św. Po latach Karol tak wspomina ten
dzień: Jak tylko uwierzyłem, że Bóg
istnieje, zrozumiałem, że nie potrafię
inaczej żyć, jak tylko dla Niego. Moje
powołanie nie narodziło się w tym samym momencie, co wiara. Jaki Bóg
jest wielki i wspaniałomyślny. Istnieje ogromna różnica między Bogiem,
a tym wszystkim co Nim nie jest. I to
jest powrót, nawrócenie, zmiana kierunku jego życia.
Pomny na słowa św. Pawła. że
„miłość Chrystusa przynagla nas”, rzuca się w objęcia Miłości Odwiecznej
i tam chce pozostać na zawsze.
Ks. Huwelin, jego kierownik duchowy,
mawiał, że „ceni się to, co się kocha”,
a szkołą i źródłem tej miłości jest Eucharystia: W Eucharystii nasz Pan
daje wszystko, daje siebie całego.
Eucharystia jest tajemnicą daru. Jest
dającym się Bogiem. Od Eucharystii
musimy nauczyć się być darem, dawać siebie samego, ponieważ o prawdziwym darze możemy mówić dopiero
wtedy, gdy się daje samego siebie.
Musimy zwrócić nasz wzrok, na ten
nieustanny dar Boga, na ten bezcenny dar, jakim jest Eucharystia. Czy
mogę się znudzić, czy zmęczyć, dając
siebie samego, widząc jak Jezus daje
się nam nieustannie? To Eucharystia
uczy nas stawać się darem z samego siebie i mówi nam: „Czyń to, czyń
to zawsze, aż do końca”. Ty nie możesz dać tyle, ile Jezus daje tobie, nie

potrafisz się tak uniżyć, jak On się uniża, dając się tobie.
Karol wstępuje do zakonu trapistów, rozpoczyna studia, otrzymuje
dyspensę od ślubów i wyjeżdża do
Ziemi Świętej. Tam zamieszkuje przy
klasztorze sióstr w Nazarecie, przyjmuje święcenia kapłańskie, wyjeżdża do Algierii i sam apostołuje swoją obecnością wśród tubylców, aż do
wspomnianej na początku śmierci męczeńskiej. Założył Wspólnotę Małych
Braci Jezusa i Małych Sióstr Jezusa,
które dopiero po jego śmierci zaczynają się rozwijać. Dzisiaj liczba jego
Małych Braci i Sióstr sięga dwunastu
tysięcy osób, ludzi różnych stanów,
grup i zawodów. 13 listopada 2005
roku papież Benedykt XVI ogłosił Karola de Foucaulda błogosławionym.
Przeżywamy Rok Miłosierdzia,
w którym papież Franciszek zaprasza

nas, byśmy stawali się „Miłosierni jak
Ojciec”. Błogosławiony Karol zachęca
nas do tego na trzy sposoby:
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1. Odkrywać, adorować, zachwycać się miłosierdziem Pana Jezusa w sakramentach Pokuty
i Eucharystii;
2. Świadectwo życia chrześcijańskiego przez cichą obecność:
nie nawracać na siłę, nie umoralniać, nie głosić „kazań”, po
prostu być znakiem, „aby ludzie
widzieli wasze dobre uczynki”;
3. Modlić się za błądzących i duchowo obojętnych.
Spróbujmy – bo jesteśmy posłani.

Z pielgrzymiego szlaku
Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski i Łukasz Stefaniak

Droga do św. Jakuba:

cz. 3

Camino Via de la Plata – Camino Mozárabe

Po trzech tygodniach od wyruszenia z Sevilli, nadszedł jedyny dzień
w drodze do Santiago de Compostela, kiedy pielgrzymi nie wyszli rano na
szlak. Planowany dzień przerwy miał
kilka powodów. Otóż po przebyciu
ok. 550 km, mając w perspektywie
jeszcze ponad 400 km do przebycia
warto było dać nogom ciut wytchnienia, a Salamanka wydawała się być
miejscem idealnym. Ponadto szeregi
pielgrzymów zasiliły dwie nowe pątniczki, które trzeba było odebrać z Madrytu. Po przegrupowaniu z Salamanki
do Santiago wyruszyło 5 osób.
Środowy etap (29 lipca
2015 r.) rozpoczęła Msza św. w jednej z kaplic katedry. Pielgrzymi idą-

cy pod hasłem św. Teresy, modlili się
w kaplicy pw. św. Jakuba i św. Teresy (taki sobie przypadek). Do katedry
uczestnicy celebry (oprócz Polaków,
czwórka Hiszpanów) zostali wpuszczeni bocznym wejściem, bowiem normalnie, aby wejść do świątyni, trzeba
przejść przez bramki kasowe i wykupić bilet (za ok. 5€). Kościół z uwagi na
swoje walory artystyczne, traktowany
jest jako obiekt muzealny. Wychodząc
z katedry, na jednym z budynków znajduje się napis, upamiętniający wizytę
papieża Polaka w 1982.
Wyjście z Salamanki prowadzi
przez Plaza Mayor drogą na Zamorę.
Po drodze pielgrzymi mijali liczne kościoły, malownicze kamienice i obiekty

Z pielgrzymiego szlaku
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Jerzy w drodze do Villanueva de Campeán

uniwersyteckie. Idąc w kierunku północnym powoli opuszczali Salamankę, w której spędzili dwie noce. Za
przedmieściami miasta, poruszając
się wzdłuż drogi krajowej, kroczyli pośród pożniwnych pól. Na chwilę odpoczynku zatrzymywali się w małych
wioskach: Aldeaseca de Armuña oraz
Castellanos de Villiquera. Na noc dotarli do miejscowości Calzada de Valdunciel, gdzie w alberdze odpoczywali
przed kolejnym dniem wędrówki.
Kolejny etap był dosyć długi,
przekraczający 30 km. Początkowe
20 km to te, tzw. które trzeba przejść.
Droga wiodła poboczem trasy N-630,
gdzie pośród jadących do pracy Hiszpanów, większe poruszenie wywołał
mijany duży gmach więzienia. Osadzeni o ile coś widzą „zza krat”, to urodzajne pola. Pierwszy odpoczynek pątnicy
znaleźli w miejscowości El Cubo de la
Tierra del Vino. Mimo, iż nazwa może
sugerować, że jest to region winnic, to
pierwsze i do tego nieliczne pojawiają
się po około 10 km za miejscowością.
Opuszczenie jednak El
Cubo…, wiązało się z wkroczeniem
w tereny uprawne z dala od ruchliwej
drogi. Pielgrzymi szli wśród upraw kukurydzy oraz skoszonych i zaoranych
pól. Ich towarzyszami na drodze były

liczne myszołowy i zające. Po południu dotarli do Villanueva de Campeán – miejscowości małej (ok. 200
mieszkańców), z jednym kościołem,
barem i albergą.
Po nocnej burzy w Villanueva de Campeán droga do Zamory
była trochę błotnista. Idąc rankiem,
z pewną tęsknotą, wspominano ciepłe klimaty sprzed kilku dni, bowiem
na tym etapie aura nie rozpieszczała
pątników. Dopiero u wejścia do Zamory idących powitało słońce. Miasto nad
rzeką Duero z każdym krokiem stawało się coraz bardziej wyraźne. Zamora
(rzymska Ocelo Duri) mimo iż nie jest
dużym ośrodkiem, to może zachwycić
ilością obiektów z antyczno-średniowieczną historią. U podnóża kościoła św. Cypriana, znajduje się miejska
alberga, która przyjmuje pielgrzymów
idących do Santiago de Compostela.
Pobyt w Zamorze był czasem
na zwiedzanie oraz pożegnanie ze
szlakiem Camino Via de la Plata. Droga, którą kroczono z Sevilli, biegnie
do Astorgi, gdzie łączy się z „drogą
francuską”. Za Zamorą natomiast rozpoczyna swój bieg Camino Mozaraba
(Camino Sanabrés), które na zachód,
prowadząc drogami nad granicą portugalską wiedzie pielgrzymów do
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Santiago. Ten szlak wybrali pątnicy
z Ordynariatu Polowego.
Sierpień na pątniczym szlaku
do Santiago de Compostela rozpoczął się intensywnie. Pielgrzymi postanowili przyspieszyć, by zyskać na
czasie przed górami, które na nich
czekały w niedalekiej perspektywie.
Zaopatrzeni w mapy zdecydowali połączyć dwa etapy w jeden i iść
prosto z Zamory do Tabary. Dystans
ok. 48 km (idąc skrótami pomiędzy:
Camino Via de la Plata i Camino Mozaraba). Tuż po wyjściu z Zamory, plany musiały być zrewidowane, bowiem
Ryszard nie dostrzegł oznakowania
w ciemnościach nocy i pątnicy poszli
dwa kilometry w złym kierunku. By
nie cofać się, wybrano trasę alternatywną – o 5 km dłuższą… Zatem sobotni odcinek wyniósł ok. 55 km. Jak
stwierdził „Ojciec Dyrektor Pielgrzymki” – Ryszard: kiedyś w końcu trzeba
było przejść 50 kilometrów. To był właśnie ten dzień. Na szczęście opiekun
pielgrzymów św. Jakub, czuwał nad
swoimi czcicielami i przez cały dzień
mieli oni doskonałą aurę do pielgrzymowania. Przemierzali wsie północnej Kastylii, budząc często zdziwienie
i zainteresowanie mieszkańców. Wielu chciało porozmawiać z pątnikami
– oczywiście w swoim rodzimym języku. Mimo iż pielgrzymi nie znają hiszpańskiego, to doświadczenie zdobyte
na szlakach Półwyspu Iberyjskiego
sprawia, iż rozumieją oni sens kierowanych do nich zwrotów. Tego dnia,
do pielgrzymów dotarła informacja, iż
na mocy decyzji Prezydenta RP, JE
bp Józef Guzdek, który udzielił im błogosławieństwa na czas pielgrzymowania do Santiago, otrzymał generalską
buławę. Dlatego też wszystkie swoje trudy i męki, których doświadczali
1 sierpnia, ofiarowali w intencji nowego biskupa generała oraz w intencjach
Ordynariatu Polowego, na czele którego stoi JE gen. bryg. bp Józef Guz-
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Alberga
w miejscowości
Tabara

dek. Pielgrzymi ten wyjątkowy dzień
upamiętnili okolicznościowym wpisem
w „Księdze Pielgrzymów” w alberdze
w miejscowości Tabara.
Niedzielny etap prowadził malowniczą i zieloną doliną rzeki Tera.
Dotychczasowe wypalone słońcem
krajobrazy zastąpione zostały soczystą zielenią. Pielgrzymi przez długie
kilometry kroczyli ścieżkami wśród
pól kukurydzy. Wysokie, nawadniane
kanałami uprawy, stanowiły zaporę
przed orzeźwiającym wiatrem, przez
co odczuwanie ciepła tego dnia było
silniejsze.
Główną atrakcją tego dnia
była miejscowość Santa Marta de
Tera. W tamtejszym romańskim kościele z XI wieku znajduje się symbol
Camino Mozaraba. Jest to najstarsza
rzeźba, która przedstawia św. Jakuba jako pielgrzyma, z laską i torbą.
Figura umieszczona jest w jednej
z południowych fasad świątyni. Nocleg pielgrzymi spędzili w rolniczej wsi
Olleros de Tera. Alberga usytuowana
jest tam na zapleczu lokalnego baru,
który w niedzielne popołudnie stanowił
główną atrakcję lokalnej społeczności.
Lokal zamienił się w salę gier karcianych. Miejscowi (zarówno kobiety, jak
i mężczyźni w różnym wieku)
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Wpis w Księdze pielgrzymów w Tabara

z wielkim zaangażowaniem i typowymi dla południowców emocjami, oddawali się tej rozrywce.
Droga z Olleros de Tera wiodła wzdłuż rzeki Tera. Im bliżej końca dziennego marszu, tym bardziej
teren stawał się pagórkowaty. Po raz
kolejny na szlaku, św. Jakub poprowadził pątników swoimi ścieżkami.
Otóż planowali oni zakończyć etap
w Cernadilla lub San Salvador de Palazuelo. Jednak ich plany, nie ziściły
się. Z uwagi na fakt, iż rzeczywistość
znana z przewodników odbiegała od
realnej i opisywanych miejsc noclegowych nie było – trzeba było iść
dalej. I tak oto w ciągu kilku dni pątnicy wykonali kolejny „maratoński”
etap. Ostatni do albergi w Asturianos
docierali przed 21.00, zmęczeni ale
szczęśliwi, że doszli, że było gdzie
spać i czym się posilić. Kastylijskie
wsie, podobnie jak polskie wyludniają
się. Duży odsetek zabudowań wystawiany jest na sprzedaż. Sklepy i bary
(np.: Cernadilla), które były dwa lata
temu, już nie funkcjonują. Takie widoki dostrzegane były na szlaku już od
kilku dni.

Etap do Puebla de Sanabria był krótki, taki na odpoczynek,
ok. 20 kilometrów. Z Asturianos droga
wiodła pielgrzymów zaciszną ścieżką
wśród zielonej roślinności (widomy
to znak, iż pielgrzymi zbliżają się do
Galicji). Cały dzienny etap prowadził
doliną rzeki Tera. Im bliżej Puebla de
Sanabria, tym wyraźniejsze stawały
się zarysy budynków, z dominującymi na wzgórzu: zamkiem i kościołem.
Puebla de Sanabria, to miejscowość
trochę przypominająca polski Kazimierz nad Wisłą. Nad miastem góruje granitowy zamek z XVI w. oraz
usytuowany obok niego kościół.
W dół spod placu zamkowego, prowadzą kameralne uliczki, ze starymi
ukwieconymi domami. Część spełnia
funkcje komercyjne, część natomiast
mieszkalne. Miasteczko podobnie jak
gród nad Wisłą nieopodal Puław, to
miejsce licznie nawiedzane przez turystów.

Z pielgrzymiego szlaku

- 33 ks. Paweł Ogrodnik COr

Pielgrzymka Starszych i Chorych
do Lourdes w Roku Miłosierdzia
W dniach 3-6 maja 2016 roku
z Poznania wyruszyła planowana od
prawie roku Ogólnopolska Pielgrzymka Starszych i Chorych do Lourdes
w Roku Miłosierdzia. Wzięło w niej
udział niemal 160 osób – z których
wiele cierpi na różnorakie schorzenia,
porusza się na wózkach inwalidzkich
lub potrzebuje całodziennej pomocy.
Ten czas łaski i modlitwy wpisał się dla
jego uczestników w przeżywanie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Organizatorem Pielgrzymki była Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Pielgrzymka rozpoczęła się na
poznańskim lotnisku, skąd po odprawie wyruszyliśmy do Francji. Dla wielu
uczestników była to wyjątkowa chwila.
Nie tylko ze względu na pierwszy kontakt z miejscem objawień maryjnych
z 1858 roku, ale także dlatego, że
większość osób po raz pierwszy leciała samolotem. Po dwugodzinnym
locie bezpiecznie dotknęliśmy francuskiej ziemi. Do sanktuarium oddalonego zaledwie o kilkanaście kilometrów
od lotniska Tarbes zawiozły nas autobusy. Wczesnym popołudniem dotarliśmy do Domu Opieki Accueil Notre
Dame. Jest to miejsce niezwykłe – łączy bowiem w sobie sanatorium, szpital i hotel. Każdy przybywający tu pielgrzym może liczyć na opiekę lekarską
oraz profesjonalny personel szpitalny.
Okna Domu wychodzą bezpośrednio
na Grotę Objawień oraz kompleks
Sanktuaryjny. W tym miejscu mieszkał
również papież Jan Paweł II podczas
swej ostatniej zagranicznej podróży
apostolskiej. Dzień zwieńczyła msza
św. w Bazylice Niepokalanego Poczęcia NMP, która zbudowana jest nad
Grotą Objawień. A wieczorem każdy

mógł uczestniczyć w tradycyjnej Procesji Światła.
Gdy w Lourdes wstał nowy
poranek, także my nie mogliśmy próżnować. Ten dzień miał być wyjątkowo
męczący. Udaliśmy się – podzieleni na
3 grupy – na zwiedzanie sanktuarium
oraz miejsc związanych z życiem św.
Bernadety Soubirous. Nasza wyprawa
wiodła wąskimi i urokliwymi uliczkami
miasteczka do pierwszego domu rodziny świętej oraz do miejsca „zesłania” w czasie objawień. Modliliśmy się
także w kościele parafialnym w Lourdes, gdzie zobaczyliśmy między innymi chrzcielnicę, przy której ochrzczona została Bernadeta. Po południu
uczestniczyliśmy w Procesji Eucharystycznej, którą prowadził wyjątkowy
dla nas pielgrzym – ks. arcybiskup
Stanisław Gądecki, który towarzyszył
nam od tego momentu do końca pielgrzymki. Wieczorem chętni ponownie
uczestniczyli w Procesji Światła.
Kolejny dzień rozpoczęła Eucharystia sprawowana przez ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
w przepięknej bazylice Różańcowej,
która ozdobiona jest wewnątrz i na zewnątrz, mozaikami przedstawiającymi
sceny tajemnic Różańca Świętego.
W homilii przewodniczący Episkopatu
Polski wyjaśnił nam drogę duchowego
rozwoju świętej Bernadety i sens objawień jakich doznała. Przypomniał nam
także, że jako chrześcijanie mamy być
nieustannie otwarci na słowo, które
kieruje do nas Bóg. Ten dzień był wyjątkowy pod jeszcze innym względem.
Mieliśmy bowiem doświadczyć kąpieli
w wodzie z cudownego źródła, które tryska z groty objawień oraz udać
się na rozważanie Drogi Krzyżowej.
Znów podzieleni na grupy ustawili-
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Uczestnicy pielgrzymki wraz z Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim

śmy się w kolejki oczekujących na
kąpiel lub rozpoczęliśmy „mordercze”
podejście na Golgotę, która zlokalizowana jest na wysokim wzgórzu obok
sanktuarium. Pogoda dopisywała więc
i czas oczekiwania w kolejkach się nie
dłużył. Sama „kąpiel” to kilkusekundowe zanurzenie się w lodowatej wodzie płynącej ze źródła (o temp. około
13 stopni…), któremu towarzyszy modlitwa o uproszenie łaski zdrowia dla
duszy i ciała. Późnym popołudniem
zorganizowano także, specjalnie dla
naszej grupy, symboliczne przejście
przez grotę objawień – mogliśmy
wtedy zobaczyć źródło oraz dotknąć
skały, na której 11 lutego 1858 roku
stanęła Maryja. Był to czas zadumy
i modlitwy, która jakoś mocniej unosiła
się z serca. Wieczorem znów wzięliśmy udział w Procesji Światła, której
w tym dniu przewodniczył ks. arcybiskup. Warto dodać, że było to święto
Wniebowstąpienia Pańskiego, które

w laickiej Francji jest dniem wolnym,
przez co w procesji wzięło udział ponad 25 tysięcy pielgrzymów, których
tego dnia przez Lourdes przewinęły
się nieprzebrane ilości.
Ostatni dzień naszej pielgrzymki wieńczyła uroczysta Eucharystia sprawowana przez ks. abpa
Stanisława przy grocie Massabielle.
Po niej nadszedł czas na pożegnanie
z tym wyjątkowym miejscem – pełnym
modlitwy i wiary w uzdrowienie z ludzkiej niemocy. Z nadzieją na powrót
w to wyjątkowe miejsce spakowaliśmy
nasze walizki i autobusami udaliśmy
się na lotnisko w Tarbes, gdzie po raz
ostatni spojrzeliśmy na malownicze
i ośnieżone szczyty Pirenejów, u stóp
których leży Lourdes. Dziękując Bogu
za łaskę szczęśliwej podróży pełnej
duchowych przeżyć wróciliśmy do Poznania i dalej do naszych domów.

PRE N U M ERATA
Jeśli chcesz zaprenumerować

Świętogórską Różę Duchowną

napisz na adres Redakcji
(Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń)
i złóż dobrowolną ofiarę przekazem pocztowym
lub dokonaj wpłaty na konto bankowe:
BZ WBK/o Gostyń nr 66 1090 1258 0000 0001 1162 5185
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25 LAT DUSZPASTERSTWA
APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
Boża Opatrzność zawsze pochyla się nad człowiekiem, w każdej
sytuacji jego życia, również gdy się
zagubi. Choroba alkoholowa, która
dotyka tylu braci i sióstr w Ojczyźnie
naszej i na całym ziemskim globie
niesie szczególne żniwo zniszczenia
ludzkiego zdrowia i ludzkiej godności. Ale Boża Opatrzność, która jest
miłosierdziem poszukuje i ratuje także tych, którzy poprzez alkoholową
chorobę nie tylko przestali kierować
własnym życiem, ale również niosą
żniwo zniszczeń, zwłaszcza w małżeństwach i rodzinach swoich, oraz
we wszystkich ludzkich wspólnotach.
I to Boża Opatrzność w całej historii człowieka powalonego alkoholem
w rozmaity sposób ratowała i ratuje. Niewątpliwie przykładem takiego
ratunku jest działające przy sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu
Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości, które swoją działalność rozpoczęło jesienią w 1991 r., a więc 25 lat
temu. Ten dom Matki Jezusa oraz naszej wspólnej Matki stał się domem
i wyjątkową przystanią dla poranionych alkoholem oraz dla ich rodzin.
Dzisiaj, gdy zbliża się srebrny
jubileusz trzeźwościowej działalności
w sanktuarium, trzeba wspomnieć
102 wielkie spotkania osób uzależnionych od alkoholu, które przywiodły
tu tysiące braci i sióstr. Ale obok uzależnionych, w nurt pracy nad sobą,
w 60 spotkaniach włączyła się rzesza
osób współuzależnionych, zwłaszcza
kobiet – żon i matek, które chętnie
przyjeżdżają tu na swoje spotkania.
Również w ramach Duszpasterstwa
Trzeźwości odbywają się na Świętej

Górze w ścisłym sensie rekolekcje
trzeźwościowe, których przeprowadzono 14 serii, a także rekolekcje dla
poszukujących w milczeniu, których
było tu 9 serii. Od 2013 r., w cyklu
dwurocznym, latem są też u nas organizowane Ogólnopolskie Przeglądy Twórczości Abstynenckiej, a od
ubiegłego roku swoje rekolekcje, dwa
razy w roku, mają młodzi ludzie pod
hasłem: „Młodzi i Odpowiedzialni”.
W tej ostatniej grupie odnajdują się
nie tylko uzależnieni od alkoholu,
ale i od narkotyków, a także od tego
wszystkiego, co nie pozwala nam
dojrzale przeżywać wolności.
Uczestnicy spotkań świętogórskich przyjeżdżają z całej Polski,
a także spoza jej granic, głównie
z Niemiec i Norwegii. I trzeba to jeszcze dodać, że Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości, to codzienna
praca duszpasterzy, księży filipinów,
na czele z ks. superiorem Markiem
i z ks. Leszkiem, którzy są otwarci na
indywidualne spotkania i rozmowy
w każdej chwili, a które w życiu tych
ludzi są niezwykle istotne i cenne,
bowiem to wtedy najczęściej dzieją
się nawrócenia, znaczone wielkimi
spowiedziami, oraz podejmowane
są decyzje na rzecz nowej, trzeźwej
drogi życia. Jako duszpasterze trzeźwości udajemy się też na spotkania,
głównie Grup Anonimowych Alkoholików, na rozmaite ich rocznice oraz na
rocznice ich członków, a także przeprowadzamy trzeźwościowe duszpasterskie akcje w różnych parafiach,
zwłaszcza w miesiącu sierpniu.
Przez 25 lat działania Duszpasterstwa Trzeźwościowego przede
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wszystkim wspomnieć trzeba szczęście, które tutaj zostało zbudowane
pośród rozmaitych zajęć jakie proponujemy przybywającym. Alkoholizm oraz współuzależnienie zabierają człowiekowi harmonię życia
i z tą harmonią związane szczęście,
a powrót do siebie, do trzeźwego życia, to szczęście na nowo przywraca,
czy pierwszy raz niejednokrotnie pozwala go człowiekowi doświadczyć.
Jako duszpasterze trzeźwości przez
wszystkie lata naszej działalności
rozumieliśmy, że na Świętą Górę
przybywa żywy, konkretny człowiek
i ten człowiek niejednokrotnie okazuje się niewierzący, czy poraniony
albo zagubiony w wierze. To nic! Tym
bardziej jest on tu oczekiwany i tym
bardziej może on znaleźć propozycję
dla siebie, która nigdy nie wiąże się
z narzucaniem mu czegokolwiek. To
Chrystus, nasz Pan i Mistrz, zawsze
mówił: „jeśli chcesz”. My też niczego uzależnionym nie narzucamy, ale
proponujemy i cieszymy się, gdy sami
potrafią otworzyć się na prawdę i miłość, i gdy na nowo odnajdują Pana
Boga, i Jego drogi. To odnalezienie
tych dróg wiąże się z owym szczęściem, które przez 25 lat oczekuje
tutaj na każdą i każdego.

Zdajemy sobie sprawę, że
sprawczynią każdego dobra, jakie
miało miejsce w ostatnim ćwierćwieczu na Świętej Górze i poza nią w życiu przybywających do Duszpasterstwa Trzeźwości jest Maryja, Matka
Uważnego Spojrzenia, Świętogórska
Róża Duchowna, która z wielką troską i miłością prowadzi swoich pielgrzymów i podopiecznych. Wielu
z nich zakończyło już swój doczesny szlak, dzięki Bogu, w trzeźwości!
Osobiście niektóre pogrzeby tych
sióstr i braci prowadziłem – ostatnio pogrzeb Miecia na poznańskiej
Starołęce, związanego przez cały
czas z Duszpasterstwem naszym,
a inicjatora wspomnianych rekolekcji
trzeźwościowych w sensie ścisłym.
Z wielkim spokojem staję zawsze nad
trumną, nad spełnionym życiem, które przez czynną alkoholową chorobę
wydawało się kiedyś beznadziejne,
a dzięki nawróceniu, dzięki korzystaniu z dobrodziejstw świętogórskiego
sanktuarium zajaśniało nowym blaskiem harmonii i prawdziwej pogody
ducha.
Niech będzie uwielbiony Trójjedyny Bóg w Opatrzności swojej,
że takie dary daje na Świętej Górze
przez ostatnie 25 lat, także dar pochylania się nad człowiekiem uzależnionym i nad jego rodziną! Niech będzie uwielbiony za to, że pod opieką
Matki Jezusa tak wielu braci i sióstr
na nowo odnajduje tutaj nowy dom
życia, który jest wspaniałym przedsionkiem domu, który będzie trwał
na wieki w niebie! Niech w dalszych
latach nasza wspólna praca przynosi
najpiękniejsze owoce!
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Do refleksji - 37 Felicyta Antkowiak

Alicja Lenczewska,
mistyczka, która poznała Jezusa na Świętej Górze!

Na Świętej Górze w Gostyniu
w kaplicy rekolekcyjnej po przyjęciu
Komunii św. stanął przed nią Jezus.
Był bardziej realny, prawdziwszy
niż wszystko, co było w kaplicy, niż
ludzie, którzy stali obok. Wtedy Alicja przeżyła radość rozsadzającą
serce…
Kim była Alicja Lenczewska,
współczesna nam mistyczka, świadek
rzeczywistej obecności zmartwychwstałego Chrystusa w Eucharystii?
Alicja Maria Lenczewska urodziła się
5 grudnia 1934 roku w Warszawie,
w katolickiej rodzinie. Miała starszego
brata Sławka. Ojciec zmarł w kwietniu
1939 roku. Mama nauczycielka, była
głęboko wierzącą osobą. Po studiach
pedagogicznych w Gdańsku pracowała jako nauczycielka prac ręcznych
i mechaniki w I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. W 1975 roku została nauczycielką pedagogiki i wicedyrektorką szczecińskiego liceum dla
przedszkolanek. Przeszła na emeryturę w 53 roku życia.
Do momentu nawrócenia Alicji
w 1985 r. jej katolicyzm był bardzo powierzchowny, a w pewnych kilkuletnich
okresach była poza Kościołem, żyjąc
niezgodnie z Dekalogiem. Szukała
sensu życia w podróżach po wielu krajach, ale nadszedł okres, kiedy coraz
wyraźniej odczuwała pustkę takiego
życia. W 1984 r., po śmierci matki, Alicja wraz z bratem (tłumaczem, znającym 12 języków) zaczęła uczęszczać
na spotkania modlitewne Odnowy
w Duchu Świętym. To w tej wspólnocie
Alicja odnalazła sens swojego życia.
Spotkanie z Jezusem na
Świętej Górze w Gostyniu
8 marca 1985 roku 52-letnia
Alicja wzięła udział w trzydniowych
rekolekcjach na Świętej Górze w Go-

styniu. W czasie Eucharystii otrzymała
od Jezusa nadzwyczajny dar mistycznego spotkania się z Nim.
„…I tam stało się coś, co zmieniło zupełnie moje życie. Tam stanął
przede mną Jezus. Bardziej realny,
prawdziwszy niż wszystko, co było
w kaplicy: niż ludzie, którzy stali
obok. Stało się to po przyjęciu Komunii św. (podczas Eucharystii),
kiedy ze skruchą myślałam, jak bardzo jestem spóźniona w drodze do
Niego. Wszystko przestało istnieć,
był tylko On. Jego potęga, moc,
ogrom coraz większy i ja coraz
mniejsza przy Nim. Ogrom miłości
tak wielkiej, niespotykanej, przed
którą można tylko płakać nad swoją
niewdzięcznością. A potem radość,
że On mnie kocha. Radość rozsadzająca serce.
Od tej chwili zmieniło się
wszystko: hierarchia wartości,
struktura potrzeb, cel życia. Jedyną
wartością, pragnieniem i celem stał
się On – Jezus Chrystus. A najpiękniejszymi chwilami stały się spotkania z Nim: w modlitwie codziennej,
w codziennej Eucharystii, w Komunii św., a także w powszedniości
życia i pomagania innym. Wszystko, za czym tęskniłam i goniłam po
świecie przez tyle lat, dał mi On.
I dał wiele więcej, niż mogłam sobie
wyobrazić i pragnąć.”
Na rekolekcjach w Gostyniu
Alicja otrzymała nadzwyczajną łaskę
regularnych mistycznych spotkań
z Jezusem, który osobiście udzielał
jej wskazówek i pouczeń, prowadził
ją trudną drogą dojrzewania w wierze
i miłości. Alicja skrupulatnie zapisywała wszystko, co usłyszała od Jezusa,
i tak powstały dwa dzienniki jej duszy:
Świadectwo oraz Słowa pouczenia.
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To, co zapisujesz – mówił jej
Pan Jezus – jest po to, aby ludzie
zrozumieli, że Ja chcę mówić do każdego, by pokierować nim, ustrzec od
zła i wprowadzić na drogę zbawienia.
Że jestem przy każdym człowieku,
w każdej chwili jego życia. Że trzeba
pragnąć Mnie usłyszeć, słuchać i wykonywać to, co wskazuję – pragnąć
żyć według pouczeń Moich.
Odtąd wszystko stało się dla
Alicji jedną wielką i ciągłą lekcją wychowawczą zbliżającą ją do Jezusa.
Przygotowującą do ostatecznego
z Nim spotkania.
Przemiana życia
Odnajdując Jezusa, największą miłość i największy skarb, Alicja
radykalnie zmieniła swoje życie. Tak
pisze: Najpierw pozbyłam się kolorowego telewizora, a pieniądze otrzymane ze sprzedaży przekazałam na cele
charytatywne. Potem przyszła kolej na
inne przedmioty, które niepotrzebnie
zajmowały przestrzeń w moim domu.
Czas, swoje siły oraz to co mam, przeznaczyłam na służbę Bogu i bliźnim.
A moje dolegliwości i trudy, jakich nie
szczędzi życie codzienne, na ofiarę
wynagrodzenia za grzechy własne
i innych ludzi.
Alicja zaczęła codziennie
uczestniczyć w Eucharystii, trwać na
adoracji Najświętszego Sakramentu,
czytać Pismo św., odmawiać różaniec, brewiarz, pościć w środy i piątki
o chlebie i wodzie. Pan Jezus wezwał
ją także do całkowitej abstynencji. Jej
pierwszym spowiednikiem i kierownikiem duchowym został ks. Walter
Rachwalik. Wtedy – jak pisze Alicja
– skończył się okres mojego błąkania
się po omacku.
Ta mało znana, skromna i pokorna mistyczka zostawiła nam poruszające dzienniki, w których zapisała
słowa, jakie – za jej pośrednictwem –
Pan Jezus kieruje do każdego z nas.
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Trzeba podkreślić, że od momentu
nawrócenia i pojawienia się dialogów
z Panem Jezusem aż do odejścia do
wieczności, Alicja podlegała stałemu
kierownictwu duchowemu doświadczonych kapłanów, systematycznie
przystępowała do sakramentów, intensywnie uczestniczyła w życiu Kościoła. Żyła skromnie, była człowiekiem
modlitwy i dziecięcego zawierzenia.
Trudy codzienności i cierpienia choroby przyjmowała w duchu ofiary wynagradzającej.
Niewidzialne stygmaty
W 1989 r. Alicja otrzymała dar „niewidzialnych stygmatów” – uczestniczyła w cierpieniu Jezusa za zbawienie
wszystkich grzeszników. Uczestniczysz – mówił jej Pan Jezus – w Moim
cierpieniu – w jego cząstce, takiej, jaką
jesteś w stanie przyjąć. […] A czas coraz bardziej nagli, coraz bardziej nasycony jest znakami zapowiadającymi
żniwo, kiedy każdy zbierze, co zasiał.
A Kościół umęczony osiągnie Golgotę,
by urzeczywistnić Ofiarę Moją i zmartwychwstać w ciele uwielbionym.
Modlitwa
Modlitwa stała się dla Alicji
najpiękniejszymi chwilami spotkań
z Jezusem. Wszystko jest owocem
modlitwy – mówił jej Pan Jezus – Jaka
modlitwa, takie życie: stan twojej duszy i ciała oraz twoje czyny – ich przydatność dla budowania królestwa Bożego w duszach ludzkich, dla ratowania tych, co giną w grzechach swoich.
Wszystko, cokolwiek czynisz swoim
sercem, umysłem lub dłońmi – aby
miało sens i wartość – musi zaczynać
się od modlitwy i kończyć się modlitwą,
i trwać w niej. Ile modlitwy, tyle miłości, mądrości i pokoju w twoim sercu.
Innym razem Alicja usłyszała: Trzeba
nie wypuszczać z rąk różańca i adorować Mnie w Najświętszym Sakramencie. Jeśli czujesz, że nadchodzą ataki
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Kaplica rekolekcyjna na Świętej Górze, miejsce pierwszego objawienia Alicji

szatana, gdy ogarniają cię ciemność
i ucisk w duszy, odmawiaj natychmiast
Pod Twoją obronę…, bo to jest egzorcyzm.
Eucharystia
W swoich dziennikach duchowych Alicja zapisała wypowiedzi Jezusa o Jego rzeczywistej obecności w
Eucharystii. Eucharystia to sam Chrystus w tajemnicy swojej męki, śmierci
i zmartwychwstania. W każdej Eucharystii uobecnia się tajemnica naszego
zbawienia: Ja ratuję cię ciągle. To, co
dokonane zostało na Golgocie dwa
tysiące lat temu, było i jest znakiem
tego, co trwa nieustannie, bo istnieje
poza czasem, jakiemu ty podlegasz
jako człowiek żyjący na ziemi. Ja jestem nieustającym i wiecznym Odkupieniem waszym. Ciągle wyrywam
was szatanowi i oddaję Ojcu, o ile pozwala Mi na to wasza wolna wola.

Miłosierny Jezus
W słowach pouczenia skierowanych do Alicji Pan Jezus mówi, że
największym nieszczęściem w życiu
człowieka jest grzech, czyli odejście
od Niego. Grzech śmiertelny – mówił
Jezus – zabija Mnie w sanktuarium
duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli
trwa w grzechu, jestem w jego duszy
martwy i jego dusza jest martwa. Ale
dokąd jest na świecie, ma możliwość
zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze Mną. Nie ma więc sytuacji
beznadziejnych w życiu człowieka.
Choroba i śmierć Alicji
W 2010 roku mistyczne spotkania Alicji z Jezusem stawały się coraz
rzadsze i w końcu całkowicie ustały.
Tego samego roku na wiosnę zdiagnozowano u niej raka nerki z przerzutami
do płuc. Okazało się, że jest to nowotwór złośliwy. W sierpniu Alicja przeszła operację usunięcia nerki. Przyjęła
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brata, bratowej i licznych przyjaciół
Alicja Lenczewska zmarła 5 stycznia
2012 roku o godzinie 19:42.
Czuwający na modlitwie przy
umierającej Alicji słyszeli, jak wypowiadała ona krótkie zdania świadczące o tym, że tuż przed śmiercią
otrzymała łaskę częściowego wglądu w rzeczywistość życia po śmierci.
Konająca Alicja w zachwycie mówiła:
Jak tam jest pięknie! Widziałam moich
rodziców. Jak On nas kocha! Byłam
poza czasem. Ja wszystko słyszę.
Umieram szczęśliwa. Ostatnie słowa,
jakie Alicja Lenczewska wypowiedziała przed śmiercią, brzmiały: O Jezu,
spójrz na mnie. Spalamy się, Jezu!
Spalamy się do końca! Spaliłeś się do
końca. Spaliłam się do końca.
Okładka książki Alicji Lenczewskiej

chorobę i cierpienie z wielką pogodą
ducha, jako szczególny Boży dar. Nie
bała się śmierci, bo była pewna, że
jest to przejście do pełni życia z Bogiem. Po kilku operacjach i pobytach
w szpitalach 7 grudnia 2011 roku przyjęto ją do Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Bardzo pragnęła
przeżyć właśnie tam ostatnie dni swojego ziemskiego życia, gdyż chciała
codziennie uczestniczyć w Eucharystii
i nie być ciężarem dla najbliższych.
Otoczona troskliwą opieką personelu
medycznego oraz modlitwą swojego

Pisma
21 czerwca 1989 roku Alicja
skończyła pisanie pierwszego swojego duchowego dziennika, który nazwała Świadectwo, a dwa dni później,
na wyraźne polecenie Pana Jezusa,
rozpoczęła pisanie swego drugiego
dziennika duszy, zatytułowanego Słowo pouczenia. W 2016 r. wydawnictwo Agape z Poznania wydało pierwszy z dzienników liczący 648 s. Dzieło
godne polecenia!
Książka do nabycia również
na furcie klasztornej.

Michalina Dorsz

Wrażenia po tegorocznej Lednicy

Dnia 4 czerwca 2016 odbyło
się Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. Wspólnie w tym roku świętowaliśmy ważne dla Polaków rocznice:
1050-tą Chrztu Polski, 800 lat istnienia
Dominikanów i 20-lecie Lednicy.
Tegorocznym hasłem było
słowo „AMEN”, które nawiązywało
do poprzednich rozważań młodzieży:
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„W imię Ojca”, „W imię Syna” i „W imię
Ducha Świętego”.
Tysiące młodych modliło się
przed Bramą Trzeciego Tysiąclecia.
Wśród nich nie mogło, jak co roku,
zabraknąć pielgrzymów z Gostynia.
Było to pierwsze spotkanie bez inicjatora, pomysłodawcy i założyciela corocznych zjazdów – o. Jana Góry OP.

Inicjatywę organizacji spotkań przejęli
dwaj dominikanie: o. Wojciech Prus
OP i o. Maciej Soszyński OP.
Na tegorocznej Lednicy młodzi chrześcijanie odnowili przyrzeczenia Chrztu Świętego i jak zawsze
śpiewali i modlili się przez cały dzień.
Wysłuchali słów skierowanych przez
papieża Franciszka, który zaapelował by wzorem o. Jana Góry nie ustawali na drodze duchowego rozwoju

wicz COr. Z uśmiecham na twarzy nieśli dobrą nowinę ludziom, którym brakowało wiary. Wieczorne świętowanie
rozpoczęła Eucharystia, a zakończyła
adoracja Najświętszego Sakramentu
i wybór Chrystusa jako naszego Pana
i Zbawiciela.
Tradycją stało się na Lednicy,
że każdy wraca do domu z podarunkiem. W tym roku każdy pielgrzym
otrzymał Pismo Święte Nowego Testamentu (było
to wypełnienie testamentu o. Jana
Góry OP, który chciał by
każdy otrzymał słowa
Jezusa i na
nim wzorował
się każdego
dnia) oraz
krzyż z napisem „Amen”
– atrybut
ten ma nam
przypominać, byśmy
codziennie
Duszpasterstwo Młodzieży Oratoryjnej na Lednicy, 4 VI 2016 roku
mówili „Niech
się pełni Twoi pobłogosławił uczestników spotka- ja wola” i świecę, która symbolizowała
nia. Młodzież na Lednicy miała oka- ogień wiary.
zję wysłuchać prymasa Czech, kard.
Tysiące młodych ludzi dało
o. Dominika Duki OP, który przypo- świadectwo wiary, uczestnicząc
mniał nam, że musimy wracać do ko- w spotkaniu na Polach Lednickich.
rzeni, jeśli chcemy pokonać europejski Nie zniechęciła ich ani burza, ani żar
kryzys. Natomiast prymas Polski abp z nieba. Polska ma wspaniałą młoWojciech Polak powiedział, że Ledni- dzież, wychowaną na fundamencie
ca to przystanek na drodze na Świa- wiary, co bardzo dobrze wróży przytowe Dni Młodzieży. Radością zarażał szłości naszego narodu. Polecam
wszystkich o. Adam Szustak OP, który każdemu, zarówno młodszym, jak
wygłosił konferencję pt. „Entuzjazm i starszym, aby wziąć udział w kolejwiary”.
nym spotkaniu, które odbędzie się
Po polach przechadzali się w przyszłym roku 3 czerwca.
ewangelizatorzy, dla których rekolekcje przed spotkaniem prowadził filipin
ze Świętej Góry – ks. Paweł Bogdano-
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ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY
serdecznie zaprasza
18-21.07

Rekolekcje dla Ministrantów
ks. Paweł Ogrodnik COr

20-24.07

Filipińskie Dni Młodzieży
ks. Paweł Bogdanowicz COr

08-11.08

Letnie Oratorium Dorosłych
ks. Adam Adamski COr

16-18.08 i 18-20.08

Rekolekcje dla Katechetów

22-25.08

Rekolekcje dla Księży
organizowane przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu

12-21.09

Wczasorekolekcje dla chorych
ks. Paweł Ogrodnik COr

10.09

VIII Międzydiecezjalna
Pielgrzymka Osób Konsekrowanych

15.09

Pielgrzymka chorych

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej.
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:
pod numerem (65) 572 00 14
lub pisząc na adres mailowy:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl
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Składniki:
1 opakowanie okrągłych biszkoptów
3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej rozpuszczone w 3/4 szklanki gorącej wody
puszka mleka skondensowanego niesłodzonego, 4 galaretki o różnych kolorach
(np. czerwona, zielona, pomarańczowa i żółta na wierzch deseru), owoce do
dekoracji (np. banany i truskawki), 4 łyżki cukru pudru
Wykonanie:
Blaszkę (25x40) wyłożyć namoczonymi w kawie biszkoptami. 3 galaretki
rozpuścić – każdą w szklance wody i ostudzić. Następnie ubić mleko, dodać
cukier puder. Mleko ubijać tak długo, aż dwukrotnie zwiększy swoją objętość,
a na wierzchu zostanie wyraźny ślad po trzepaczce. Po 1/3 masy dodać do
każdej z galaretek i dokładnie wymieszać. Wylewać na środek blaszki po 3-4
łyżki na przemian. Masa sama rozpłynie się na boki, tworząc kolorowe fale
(nie rozcierać łyżką). Wstawić do lodówki na 1-2 godziny.
Udekorować owocami i zalać zimna galaretką.

Smacznego!

Rozmaitości
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XI FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ

MUSICA SACROMONATANA 2016

SOBOTA, 24 września 2016 / godz. 19.30
OBLICZE MIŁOSIERDZIA – THEATRUM FUNEBRIS a.d. 1676
REKONSTRUKCJA CEREMONII POGRZEBOWEJ
ADAMA KONARZEWSKIEGO – FUNDATORA ŚWIĘTEJ GÓRY
CONCERTO ANTEMURALE
ORKIESTRA CZASÓW ZARAZY
CHÓR SARMACKI im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
Olgierd Łukaszewicz – recytacje
NIEDZIELA, 25 września 2016 / godz. 18.30
ŚWIĘTOGÓRSKIE INKULTURACJE
MISA TANGO – MISA A BUENOS AIRES /Martin Palmeri/
ORKIESTRA SINFONIA VIVA
CHÓR ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego
SOBOTA, 1 października 2016 / godz. 19.30
ŚWIATŁO CHRYSTUSA – LAUDI SPIRITUALI
ODKRYCIA Z BIBLIOTEKI KONGREGACJI ORATORIUM W RZYMIE
HYMNY POCHWALNE – FRANCISCO SOTO, G.P. da PALESTRINA
ACCADEMIA DELL SACROMONTANA
NIEDZIELA, 2 października 2016 / godz. 18.30
LAUDATE OMNES GENTES – BAROK MISYJNY
MUZYKA INDIAN CHIQUITO ODKRYTA PRZEZ WIELKOPOLANINA
OJCA PROF. PIOTRA NAWROTA SVD
ZESPÓŁ MUSICAE ANTIQUAE COLLEGIUM VARSOVIENSE
WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ
Olga Pasiecznik – sopran
Ojciec prof. Piotr Nawrot SVD – słowo o muzyce

