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Uroczystym zakończeniem Jubileuszu 1050 - lecia chrztu Polski będzie
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w naszej Ojczyźnie.
Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem jest pragnieniem
serc Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych
nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia.
Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na skutek odrzucenia Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby powszechnej
w świecie detronizacji Chrystusa Polska przeciwstawiła Jego intronizację.
Konferencja Episkopatu Polski uznała, iż tekst Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana można wykorzystać duszpastersko
w pracy parafialnej i w diecezji. Chodzi o to, żeby przyjmowanie Jezusa
za Pana i Króla, uznawanie Go Panem i Królem, dokonywało się również
w mniejszych grupach czy wspólnotach.
(Z Komentarza do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana: www.episkopat.pl)

„Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa”
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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Świętogórskiej Róży
Duchownej, na czas jesiennych rozważań. Nie zabraknie w nim
jednak wakacyjnych wspomnień i powrotu pamięcią do ważnych
wydarzeń. A ważnych wydarzeń było wiele.
Do najważniejszych należą: zakończenie Jubileuszu
500-lecia urodzin św. Filipa Neri, pod przewodnictwem kard. Zenona
Grocholewskiego z Rzymu, Światowe Dni Młodzieży, nie tylko
w Krakowie ale również w Gostyniu oraz rozpoczęcie renowacji
organów w naszej bazylice.
Do refleksji zapraszają nas autorzy artykułów: o wartości ciszy
w życiu duchowym – ks. Jacek Niesyto COr, o autorytecie służby,
którą reprezentuje bł. Aniela Salawa pisze Kamila Korus; o tym, jakie
wg bł. kard. Newmana zadanie w Kościele ma do wypełnienia
młodzież pisze Marcin Kuczok; o niezwykłym świadectwie
życia pierwszych męczenników z Dalekiego Wschodu rozważa
ks. Stanisław Gawlicki COr.
Bardzo interesującym wydarzeniem był koncert we Lwowie
zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Świętogórskiej wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP,
poświęcony twórczości naszego gostyńskiego kompozytora – Józefa
Zeidlera.
Miniony rok był rokiem dwóch niezwykłych jubileuszy;
1050-lecia Chrztu Polski i Rokiem Miłosierdzia. Zapraszamy do
zapoznania się z artykułem ks. Adama Adamskiego COr nt. Chrztu
Polski, przez co nasi przodkowie zaprosili Miłosiernego Boga do
naszej ojczyzny.
Wyjątkowość tego numeru Róży Duchownej wyraża się przez
bogatą i różnorodną tematykę, która opisana jest dokładnie na
sześćdziesięciu stronach!
Niech lektura niniejszego kwartalnika wypełni czas jesiennych
wieczorów i zaowocuje pogłębieniem osobistych relacji z Miłosiernym
Bogiem. Niech służy temu modlitwa różańcowa, zarówno wspólna
przed cudownym obrazem Matki Bożej Świętogórskiej, jak i ta
osobista i rodzinna w naszych domach!

Od redakcji

             ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym
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dk Dawid Majda COr

Miłosierdzie w praktyce
Ciągle trwa jeszcze nadzwyczajny Rok Jubileuszu Miłosierdzia,
który ogłosił papież Franciszek w całym Kościele powszechnym. Chciał
tym samym zwrócić naszą uwagę na
wartość Bożego Miłosierdzia w naszym życiu, bo przecież nasz Ojciec
zawsze chce nam przebaczać, tylko
pytanie czy my tego chcemy?
W ciągu całego obecnie trwającego roku duszpasterskiego i liturgicznego, który zakończy się Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, mówi się dużo o tema-

które każdy chrześcijanin powinien
pamiętać z okresu swojej katechizacji.
Podają one nam klucz do wdrażania
w codzienność miłosierdzia, które
może przybierać różne oblicza i pomagać nam zbliżać się do drugiego człowieka – czyli realizować przykazanie
miłości bliźniego. Pomagają nam także zbliżyć się do Boga i kroczyć drogą
zbawienia, po której przecież wszyscy
staramy się iść.
Wspaniałym przykładem realizacji miłosierdzia w praktyce poprzez
wypełnianie uczynków względem cia-

Kanonizacyjny wizerunek św. Matki Teresy z Kalkuty

tyce miłosierdzia i tego jak je wcielać
w nasze codzienne życie. Zadajemy
sobie często pytanie – jak ma wyglądać miłosierdzie w praktyce? Podstawową odpowiedz na to pytanie możemy oczywiście odnaleźć w uczynkach
miłosierdzia względem ciała i duszy,

ła i duszy jest osoba św. Matki Teresy
z Kalkuty, która została kanonizowana
przez papieża Franciszka 4 września
2016 roku w Watykanie. Ta niezwykła siostra zakonna w czasie swojej
ziemskiej wędrówki stała się znakiem
sprzeciwu dla współczesnego świata,
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-6jak niegdyś pierwsi chrześcijanie. Realizując uczynki miłosierdzia wychodziła na ulice, aby tych których nikt nie
kocha, lecz skazuje na głód, hańbę,
śmierć i odziera z ludzkiej godności,
swoimi również biednymi, ale pełnymi miłości dłońmi podnieść i udzielić
pomocy. Święta Matka Teresa potrafiła zobaczyć w swoim bliźnim nie tylko człowieka, ale przede wszystkim
Chrystusa i nie bała się wyciągnąć
pomocnej ręki. Do każdego odnosiła
się z miłością i życzliwością, nie bacząc na kolor skóry, rasę czy język.
Wszystkim starała się pomóc i zawsze
człowiek potrzebujący był dla niej najważniejszy.
W swoim życiu duchowym
Matka Teresa z Kalkuty miała jednak wiele trudności. Jak sama pisała
przez ok. 50 lat przeżywała tzw. noc
ciemną, co oznacza, że nie odczuwała obecności Pana Boga w swoim życiu. Nie czuła nawet bliskości Jezusa
w Eucharystii. Podobne doświadczenie mistyczne mieli wielcy święci Kościoła, m.in.: św. Jan od Krzyża. Mimo
tak wielkiego wewnętrznego cierpienia, które przeżywała święta z Kalkuty,
potrafiła zawsze z uśmiechem i miłością pochylić się nad biednym, ubogim
człowiekiem.

Patrząc na osobę naszej
świętej, możemy zastanowić się jak
my reagujemy, kiedy widzimy ludzką
krzywdę i biedę. Czy jesteśmy chętni
pomóc ludziom opuszczonym i zapomnianym, czy raczej wolimy obojętnie przejść uważając, że to nie nasza
sprawa? Szans na wypełnienie jakiegoś uczynku miłosierdzia jest bardzo
wiele w naszym codziennym życiu, pytanie tylko, czy zauważamy je i chcemy zrealizować?
Papież Franciszek podczas
kanonizacji Matki Teresy, mówiąc
w homilii o nowej świętej Kościoła
powiedział: Miłosierdzie było dla niej
solą nadającą smak każdemu z jej
dzieł oraz światłem rozjaśniającym
ciemności tych, którzy nie mieli nawet łez, aby opłakiwać swoje ubóstwo
i cierpienie. Mamy jeszcze dwa miesiące Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu
Miłosierdzia, uczyńmy więc wszystko
aby miłosierdzie stało się solą nadającą smak naszej codzienności, przez
dzielenie się nim ze spotkanymi ludźmi. Niech motywacją do realizacji tego
zadania będą słowa Pana Jezusa: (…)
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt
9,13).

ks. Jakub Przybylski COr

REMONT ŚWIĘTOGÓRSKICH ORGANÓW
Od września bieżącego roku
do końca 2017 roku będzie realizowany na Świętej Górze projekt europejski pod nazwą Przywrócenie i popularyzacja XVII-wiecznej muzycznej
tradycji filipińskiej na Świętej Górze
poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy,
przebudowę i remont amfiteatru wraz
z zagospodarowaniem otoczenia
w ramach Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowe-
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go regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Jest to projekt wybrany
do dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako jedno
z zadań kluczowych w Wielkopolsce.
Zrealizujemy to dzieło we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników
Muzyki Świętogórskiej, bez którego
z całą pewnością nie było by możliwe

pozyskanie samej dotacji. Swój udział
zapowiedziały też Powiat Gostyński,
Gmina Gostyń, Gmina Piaski i wielu
prywatnych sponsorów. W najbliższych numerach Świętogórskiej Róży
Duchownej chciałbym więc przybliżyć
ten bardzo ciekawy i ważny dla naszego Sanktuarium projekt. Zacznijmy od
instrumentu organowego.
Organy są duszą każdej świątyni. Ubogacają liturgię, zachęcają
do śpiewu, nazywane są orkiestrą
anielską. Tworzą klimat modlitwy i są
chlubą każdej wspólnoty. Monumentalna bazylika na Świętej Górze pierwsze organy otrzymała w XVIII wieku.
Był to barokowy instrument Bernarda
z Głogowa, który dwukrotnie przebudowywano. Pierwszy remont i rozbudowa do instrumentu 36 głosowego
w stylistyce romantycznej miała miejsce z okazji 200.-lecia Kongregacji
Oratorium św. Filipa Neri w XIX wieku,
a kolejna w latach sześćdziesiątych
ubiegłego stulecia, dokonana przez firmę organmistrzowską Biernacki. Niestety oba remonty okazały się zgubne
dla instrumentu i odebrały mu walory
muzyczne oraz eksploatacyjne.
Obecnie, instrument na chórze
bazyliki jest nieczynny, choć niektórzy
pamiętają jak jeszcze na początku
lat dziewięćdziesiątych grał na nich
śp. brat Jan Bykowski COr. Dźwięk,
który wydobywa się obecnie z chóru,
pochodzi z kolumny głośnikowej i tym
samym jest tylko imitacją brzmienia
organowego – pochodzi z instrumentu
elektronicznego usytuowanego w prezbiterium kościoła. Można więc powiedzieć, że bazylika na Świętej Górze od
wielu dziesięcioleci czeka na organy
z prawdziwego zdarzenia.
Instrument na chórze bazyliki, pomimo, że jest nieczynny i częściowo zniszczony, jest obiektem
zabytkowym, czyli wpisanym do tzw.
rejestru zabytków i podlega ochronie
prawnej, zgodnie z ustawą o ochro-

nie zabytków. Jakiekolwiek prace przy
nim wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
i uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń. Do ich otrzymania niezbędny
jest program prac konserwatorskich
i założenia koncepcyjne w odniesieniu
do kwestii muzycznych. Kilka lat temu
rozpoczęto procedurę otrzymania
decyzji, którą dla nas wydano i która
zezwala na renowację i rekonstrukcję instrumentu, który w założeniu ma
być przywróceniem tego pierwotnego
z XVIII wieku i ma mieć 25 głosów oraz
dwa manuały i pedał. Organy spełniać
mają wymogi instrumentu liturgicznego i koncertowego. Ze względu na historyczny charakter świątyni i tradycję
muzyczną i prowadzoną od wielu lat
działalność artystyczną, nawiązującą do tej tradycji, założenia estetyki
brzmieniowej powinny nawiązywać do
organów barokowo-klasycystycznych.
Przeznaczone będą zarówno do gry
liturgicznej, jak i do realizacji partii organowych w muzyce wokalno-instrumentalnej, wokalnej i instrumentalnej
o charakterze koncertowym, a także
do solowej gry organowej. Autorem
koncepcji instrumentu i osobą, która
pełnić będzie merytoryczny nadzór
nad pracami będzie pan prof. Julian
Gembalski, światowej sławy znawca
tematyki związanej z budową i renowacją instrumentów organowych oraz
wykładowca i kierownik Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach. Według jego projektu
skład głosów organowych na Świętej
Górze będzie miał następującą dyspozycję (założenia brzmieniowe):
Manuał I
Burdon 16’		
Pryncypał 8’		
Flet otwarty 8’		
Viola di gamba 8’		
Oktawa 4’		
Flet rurkowy 4’
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Kwinta 2 2/3’		
Pryncypał 2’		
Mikstura 1’ 3ch			
Mixtura 1 1/3’3-5 ch.
Manuał II
Flet kryty 8’
Flaut allemande 8’
Salicionał 8’
Pryncypał 4’
Flet otwarty 4’
Sesquialtera 2 ch
Blokflet 2’
Mikstura 1’ 3ch
Krummhorn 8’
Tremulant
Pedał
Pryncypałbas 16
Subbas 16’
Oktawbas 8’
Flet kryty 8’
Fagot 16’
Trąbka 8’
W związku z tym, że koszt takiego remontu to ponad 900 tys. złotych, dopiero teraz, po otrzymaniu dotacji, mogą ruszyć długo oczekiwane
prace. Odnowienie organów jest procesem bardzo długotrwałym i skomplikowanym. W pierwszym etapie należy
zdemontować istniejący instrument
i pozostawić na chórze w zasadzie
tylko sam prospekt organowy, czyli tę
część organów, którą widać. Prospekt
organowy bywa nazywany niekiedy
atrapą, bo zasłania właściwą szafę organową znajdującą się w tylniej części
chóru, gdzie znajdują się piszczałki,
wiatrownice, układy dźwigni, dmuchawa i sam stół gry, czyli manuały
i klawiatura nożna, na której organista
gra także nogami. Prospekt organów
świętogórskich w sensie ścisłym atrapą nie jest, ponieważ piszczałki w nim
widoczne są piszczałkami grającymi.
Po zdemontowaniu właściwego instrumentu dokonana zostanie inwentary-
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zacja wszystkich piszczałek, których
w obecnym instrumencie jest około
trzy tysiące. Zostaną one podzielone
na zabytkowe i niezabytkowe, a następnie te najcenniejsze zostaną poddane renowacji, tak aby mogły jeszcze
wiele lat służyć po remoncie.
Kolejny etap prac odbywa się
w zakładzie organmistrzowskim. Tam
przez kilka miesięcy trwa proces odbudowania instrumentu, przywrócenia
traktury, wiatrownic, stołu gry i wszystkich elementów, na które składa się
cały instrument. Proces ten jest bardzo czasochłonny i wymaga doświadczenia i precyzji oraz zastosowania
materiałów najwyższej jakości, tak aby
muzyczna wartość samego instrumentu była najwyższa, a jego brzmienie
najbardziej zbliżone do pierwowzoru.
Następnie organy będą w częściach
przywiezione i przez kilka tygodni
montowane w bazylice. Kolejny, już
prawie ostatni etap to strojenie instrumentu, intonowanie i dostosowywanie akustyczne do wnętrza. Ten etap
potrwa około trzy miesiące, ponieważ
każdą piszczałkę należy osobno dostroić i ułożyć, a także poszczególne
głosy brzmieniowo scalić między sobą.
Ponieważ tych piszczałek jest ponad
dwa tysiące, a nie może tej czynności
wykonywać wiele osób równocześnie,
tego etapu nie da się przyspieszyć.
Ze względu na charakter bazyliki jako miejsca żywego pod względem pielgrzymek i nabożeństw oraz
stosunkowo krótki czas wykonania
remontu, należy brać pod uwagę także prace w nocy. Po zainstalowaniu
i nastrojeniu instrumentu będzie można zorganizować koncert inauguracyjny i nowo wyremontowany instrument
będzie można poświęcić, ale prace
przy nim się nie skończą. Związane
to jest z naturalną adaptacją organów
w kościele, dlatego po około roku organy będzie trzeba raz jeszcze nastroić i dokonać odpowiednich korekt

w aspekcie muzycznym, a następnie
regularnie będzie trzeba instrument
serwisować, konserwować i o niego
dbać jak dba się o dzieło sztuki. Będzie on musiał mieć także swojego
kustosza, czyli osobę, która utrzyma
ograny w jak najlepszej kondycji przez
wiele lat, a nie tylko w okresie dwunastoletniej gwarancji udzielonej przez
zakład organmistrzowski.
Remont organów, które od
wielu lat milczą a od dziesięcioleci nie grały dobrze, to wielka radość
i historyczne wydarzenie. Jeśli takie
prace wykona się prawidłowo i na najwyższym poziomie, a kolejne pokolenia dbać będą o instrument zgodnie
z regułami, to powinien służyć w bazylice przez minimum kolejnych trzysta
lat. Wykonanie prac przy instrumencie
organowym i przywrócenie go do no-

wego życia jest wielkim wydarzeniem
dla sanktuarium i całej okolicy oraz
okazją do tego, aby wyrazić swoją miłość do Pana Boga i Matki Bożej Świętogórskiej, bo to przecież na chwałę
Najwyższego ma on brzmieć podczas
Mszy Świętych, nabożeństw, koncertów, ślubów czy pogrzebów. Jestem
przekonany, że wielu myśli tak samo
i duchowo oraz materialnie będzie
wspierać to długo oczekiwane dzieło,
które jak Bóg pozwoli zakończymy za
kilkanaście miesięcy.
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Zdjęcia organów prezentujemy
na okładce.

ks. kard. Zenon Grocholewski

Św. Filip nauczycielem
prawdziwej mądrości życia
Homilia z okazji zakończenia Jubileuszu 500-lecia urodzin św. Filipa Neri,
Gostyń 26 VI 2016 rok
Dzisiejsze czytania mszalne
wskazują nam na bardzo wymowny
klucz do odczytania fascynującej postaci św. Filipa Neri. Tym kluczem jest
mądrość.
Pochwała mądrości i jej znaczenie
W pierwszym czytaniu (Mdr
7, 7-14) słyszeliśmy stwierdzenie:
przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu
z nią za nic uznałem bogactwa. Nie
zrównałem z nią drogich kamieni, bo
wszystko złoto wobec niej jest garścią
piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad
zdrowie i piękność i wolałem mieć ją
aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje.

[…] Rzetelnie [Ją] poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla
siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla
ludzi skarbem nieprzebranym. Zresztą
w wielu miejscach kartach Starego Testamentu mamy zapisanych mnóstwo
najrozmaitszych określeń, by należycie wysławić mądrość. Jest ona wspaniałą i niewiędnącą (Mdr 6,12), jest
cenniejsza od pereł i żaden klejnot nie
jest jej równy (Prz 8, 11), ona tak przewyższa głupotę, jak światło przewyższa ciemności (Koh 2,13), pragnienie
mądrości wiedzie do królestwa (Mdr 6,
20), toteż o niej rozmyślać – to szczyt
roztropności (Mdr 6, 15), szczęśliwy,
kto ją osiągnął (Prz 3,13), wielki jest
ten, kto ją znalazł (Syr 25, 10), wielu
mądrych to zbawienie świata, a król
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ks. kardynał Zenon Grocholewski
rozumny to szczęście narodu (Mdr 6,
24). Można mnożyć tego rodzaju cytaty i stąd trudno nie być ujętym wychwalaniem mądrości w Starym Testamencie.
Takie pojęcie mądrości jawi się
wyraźnie w ustach Chrystusa. Porównuje On bowiem tego, kto słów Jego
słucha i wypełnia je, z człowiekiem
mądrym, który dom swój zbudował na
skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten
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dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto
tych słów moich słucha, a nie wypełnia
ich – mówił dalej Pan Jezus – można
porównać z człowiekiem niemądrym,
który dom swój zbudował na piasku.
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom.
I runął, a upadek jego był wielki (Mt 7,
24-27). Podobna myśl wyrażona jest
w przypowieści o pannach mądrych
i niemądrych (Mt 25, 7-11). Zaś

w przypowieści o zamożnym człowieku, któremu dobrze obrodziło pole
i zamierzał zbudować nowe spichlerze, mówiąc sobie masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj, Pan Jezus
powiedział: Lecz Bóg rzekł do niego:
Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc
przypadnie to, coś przygotował? (Łk
12, 16-21).
Nic dziwnego, że Sobór Watykański II uczy: Rozumna natura osoby
ludzkiej osiąga doskonałość, i powinna ją osiągać, przez mądrość. Co więcej, wyraźnie zaznacza: Nasza epoka,
bardziej niż poprzednie wieki, wymaga
takiej mądrości, aby bardziej ludzkie
stawało się to, co człowiek odkrywa
jako nowe. Przyszłym losom świata
zagraża bowiem niebezpieczeństwo,
jeżeli ludzie nie staną się mądrzejsi
(Gaudium et spes 15).
O jaką mądrość tutaj chodzi?
Oczywiście chodzi tutaj o mądrość, jak ona jawi się w świetle wiary.
Nie utożsamia się z nauką, ani z wiedzą. Człowiek wysoko wykwalifikowany w jakiejś dziedzinie wiedzy nie
koniecznie jest mądrym, a zwłaszcza
nie koniecznie jest mądrym w świetle
wiary. Mądrość to nie to samo też, co
inteligencja. Inteligencję bowiem można wykorzystać do tworzenia rzeczy,
które sprzeciwiają się mądrości, do
czynienia zła.
Prawdziwa mądrość z natury
rzeczy jest ukierunkowana ku prawdzie i ku dobru. To są rzeczy ściśle ze
sobą złączone. Prawda jest wymiarem
dobra.
Ku prawdzie. Jeżeli Pan Bóg
istnieje, nie jest człowiekiem mądrym
ten, kto nie bierze tego pod uwagę.
W ogóle należy stwierdzić, że podstawowym wymogiem mądrości jest stawianie sobie pytania o fundamentalne
prawdy dotyczące życia ludzkiego,

zwłaszcza odnoszące się do dobra
i zła oraz transcendentalnego wymiaru życia ludzkiego. Prawdziwa mądrość to ta, która zmierza do poznania
całej prawdy o człowieku, prawdy nie
ograniczonej tylko do jego egzystencji tutaj na ziemi, lecz także prawdy
o człowieku w wymiarze wiecznym.
Całej prawdy.
Złączona z prawdą mądrość
jest tym samym także ukierunkowana
ku dobru. Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej „O Kościele
w świecie współczesnym”, mówi o mądrości która łagodnie przyciąga umysł
człowieka ku poszukiwaniu i umiłowaniu rzeczy prawdziwych i dobrych
(Gaudium et spes 15). Św. Jakub Apostoł w swoim Liście pisał: Kto spośród
was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi
z łagodnością właściwą mądrości. [...]
Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest
przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna,
pełna miłosierdzia i dobrych owoców,
wolna od względów ludzkich i obłudy
(Jk 3, 13-17).
Nic więc dziwnego, że życie
grzeszne, zmysłowe jest przeszkodą
w osiągnięciu mądrości. W Starym
Testamencie czytamy: Mądrość nie
wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi (Mdr 1, 4-5). Potwierdza to św.
Paweł pisząc: Człowiek zmysłowy nie
pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie
może tego poznać (1Kor 2,14).
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Bóg najwyższym źródłem mądrości
Ponieważ Bóg jest najwyższą
Prawdą, i najwyższym Dobrem, jest
On także najważniejszym źródłem
mądrości. W Piśmie świętym jest bardzo dużo tego rodzaju stwierdzeń. Np.
w Księdze Psalmów czytamy, że Bóg
ludzi naucza mądrości (Ps 94,10). Na
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innym zaś miejscu: Prawo Pańskie
[...] nierozważnego uczy mądrości
(Ps 19,9 ). W Księdze Przysłów: Pan
udziela mądrości (Prz 2, 6). W księdze
Syracha: Cała mądrość od Boga pochodzi (Syr 1,1).
Bóg, będący najwyższym źródłem mądrości, objawił się w Jezusie
Chrystusie. Toteż św. Paweł poucza:
W Nim [w Chrystusie] są wszystkie
skarby mądrości (Kol 2,3), a do Tymoteusza pisał, że to właśnie Pisma
święte mogą go nauczyć mądrości
wiodącej ku zbawieniu (2 Tm 3,15).
Na kartach Ksiąg Świętych
znajdujemy także wielokrotnie prośby skierowane do Boga, by nauczył
mądrości lub dał ducha mądrości.
I tak np. z Księgą Psalmów modlimy
się: Naucz mnie tajników mądrości
(Ps 51,8), Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca
(Ps 90, 12). Zaś św. Paweł pisze do
Kolosan: Nie przestajemy za was się
modlić, i prosić [Boga], abyście doszli
do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu
(Kol 1,9), a do Efezjan: [Proszę] aby
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości (Ef 1,17). Św. Jakub pisze wprost:
Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga (Jk 1, 5).
Szczytem mądrości jest świętość
W świetle tego, co dotychczas
powiedziałem, w świetle Ewangelii
i nauki Kościoła jest rzeczą oczywistą,
że szczytem mądrości jest świętość.
To ona realistycznie zakorzenia naszą
mądrość w mądrości Boga, pozwala nam czerpać z mądrości pochodzącej z Wysoka, stawia człowieka
i jego działania w całej prawdzie o nas
i o Bogu oraz ukierunkowuje nasze
życie ku prawdziwemu dobru tutaj
na ziemi oraz w wieczności. Poprzez
świętość człowiek nie tylko w pełni
realizuje swoje człowieczeństwo, ale
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i ubogaca świat: każdy święty jest dobroczyńcą ludzkości.
Świętość jest szczytem mądrości. Papież św. Leon Wielki (440-461),
komentując osiem błogosławieństw
Pana Jezusa, które jak wiemy są
ukazaniem drogi doskonałości chrześcijańskiej, drogi świętości, wzywa:
Uznaj, o chrześcijaninie, wzniosłość
twej mądrości. Maryja, która jest najwspanialszym wzorem świętości jest
więc równocześnie nazywana „Stolicą
mądrości”.
Szczytem mądrości jest świętość. Jest ona jedyną prawdziwą
wielkością w Kościele. W jej świetle
wszystkie zaszczyty, wyróżnienia, zajmowane stanowiska bledną.
Św. Filip wzorem chrześcijańskiej
mądrości
Życie i działalność apostolska
św. Filipa przebiegały pod znakiem
prawdziwej mądrości. Budował dom
swojego życia na skale. Ani spadające
deszcze ani burzliwe potoki, ani gwałtowne wichry nie potrafiły powalić tego
domu, bo na skale był utwierdzony.
Poświęcił swe życie służbie prawdzie
i budowaniu dobra, spiesząc z pomocą wszystkim potrzebującym: pielgrzymom, chorym, więźniom, biednym, dalekim od Boga. Świadomy, że największym złem jest grzech, starał się wyzwolić ludzi z grzechu i przyprowadzić
do Boga. Służył też radą papieżom,
kardynałom, ludziom nauki, życia społecznego i artystycznego. Wszystkich
starał się ubogacić prawdą i dobrem.
Czerpał swą mądrość z mądrości
Boga, czyli – przywołując przeczytaną
dzisiaj Ewangelię świętą (J 15, 1-8)
– trwał w Chrystusie jak latorośl w winnym krzewie, czepiąc ożywcze soki
z Wysoka, z najwyższej Mądrości.
Ta rzeczywistość była też źródłem jego radości, która promieniowała na jego obliczu. Nazwano go
„radosnym świętym”. To była ta radość

do której wzywa św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu (Flp 4, 4-9):
Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze
raz powtarzam: radujcie się. Kto żyje
Bogiem, Jego mądrością, tego serce
musi przemieniać prawdziwa radość.
Zakończenie
Niech to świętowanie Jubileuszu 500-lecia urodzin św. Filipa, które
już się kończy, pozostanie w naszych
sercach jako wezwanie do tego, by-

śmy i my przeżyli nasze życie mądrze,
tak, by zakończyło się ono triumfem,
wiecznym szczęściem; byśmy także
i my czerpali tę mądrość z najlepszego
źródła jakim jest Bóg i Jego Ewangelia; byśmy i my przepełniali nasze życie umiłowaniem prawdy, całej prawdy
i czynieniem dobra.
Niech Maryja, Stolica Mądrości
i święty Filip będą nam w tym przykładem i pomocą.
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Krzysztof Fekecz

Lwów – pielgrzymka i koncert
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera było organizatorem koncertu
we Lwowie promującego wybitnych
kompozytorów świętogórskich. Z tej
okazji przygotowano wyjazd dla organizatorów połączony z pielgrzymką.
Grupa pielgrzymów wyjechała w środę
7 września, wcześnie rano ze Świętej
Góry. Pierwszym naszym przystankiem było Sanktuarium Matki Bożej
Świętorodzinnej w Studziannie, które
prowadzone jest przez ojców filipinów. Tam uczestniczyliśmy we Mszy
św. odprawionej przez ks. Adama
Anioła COr, który był przewodnikiem
duchowym naszego wyjazdu. Niespodzianką był udział w koncelebrze ks.
Leona Praczyka COr, który akurat był
w klasztorze w Studziannie. Po Eucharystii zwiedziliśmy niezwykle piękny barokowy kościół.
Kolejnego dnia nawiedziliśmy
Przemyśl z jego licznymi i pięknymi zabytkami. Dalej udaliśmy się do Lwowa
przekraczając granicę Unii Europejskiej w Medyce. Zwiedzanie Ukrainy
rozpoczęliśmy od Żółkwi – pięknego
miasteczka założonego przez rodzinę
Żółkiewskich.
Kolejnego dnia zwiedzaliśmy
Lwów z jego niezwykłymi zabytkami,
do których zaliczają się trzy katedry,
piękne kamienice czy gmach opery.

Byliśmy też oczywiście na Łyczakowie
i odwiedziliśmy Cmentarz Orląt. Mieliśmy okazję zwiedzić również zamek
w Olecku – miejsce urodzenia Jana III
Sobieskiego, zamek Koniecpolskich
w Podhorcu, z tarasów, którego rozciąga się piękny widok na Wołyń. Byliśmy
też w Poczajowskiej Ławrze, w prawosławnym ośrodku kultu maryjnego
na Ukrainie. Zwiedziliśmy też dworek
w Kamieńcu, w którym urodził się nasz
wieszcz Juliusz Słowacki. Ostatniego
dnia naszego pobytu na Ukrainie podążyliśmy śladami wybitnego pisarza
Brunona Schulza zwiedzając Drohobycz, miejsce jego życia i tragicznej
śmierci.
Jednak dla nas najważniejszym wydarzeniem tego wyjazdu był
koncert Odkrycia Polskiej Muzyki Oratoryjnej, promujący wybitnych polskich
kompozytorów świętogórskich. Odbył
się on w niedzielny, upalny wieczór
11 września we Lwowie w katedrze
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, tej samej, w której król Polski
Jan Kazimierz składał lwowskie śluby.
Wszystkich przybyłych powitał proboszcz katedry ks. prałat Jan Nikiel,
słowo o naszym Festiwalu i muzyce
wygłosili ks. Jakub Przybylski i Wojciech Czemplik. W programie tego wydarzenia znalazły się utwory „polskiego Mozarta” Józefa Zeidlera Missa ex
D, Pastorella i Pieśń o deszczu.
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Koncert Muzyki Polskiej w katedrze lwowskiej
W pierwszej części koncertu
wystąpił Zespół Śpiewaków Miasta
Katowice „Camerata Silesia” wykonując a’capella utwory polskich kompozytorów Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara i Bartłomieja
Pękiela. W kolejnej części Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej,
„Camerata Silesia” oraz znakomici soliści Iwona Hossa – sopran, Agnieszka
Rehlis – mezzosopran, Rafał Bartmiński – tenor i Robert Gierlach – bas,
pod dyrekcją maestro Adama Klocka
wykonali kompozycje Józefa Zeidlera.
Koncert zakończył się dwoma bisami
a zachwycona publiczność nagrodziła
artystów owacją na stojąco.
W wydarzeniu udział wziął
Wiesław Mazur – Konsul Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
Katedrę wypełnili po brzegi Polacy
mieszkający we Lwowie, przedstawi-

ciele organizacji polskich, ale również
Ukraińcy. Na twarzach licznie zgromadzonej publiczności można było
zauważyć wielkie wzruszenie i radość
z możliwości wysłuchania pięknej polskiej muzyki. Patronat honorowy nad
koncertem objęli między innymi Marszałek Senatu Stanisław Karczewski
i Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki. Koncert ten mógł
się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Lwów zwiedzaliśmy tylko dwa
dni, żeby zobaczyć wszystko i dokładnie, potrzeba znacznie więcej czasu,
ale mimo to atmosfera tego miejsca
nas urzekła. Jest jakaś magiczna siła
w tym mieście i refren znanej piosenki nie jest przesadą: Więc gdybym się
kiedyś urodzić miał znów, tylko we
Lwowie!..., o czym mogli się przekonać uczestnicy pielgrzymki.

Z życia Sanktuarium - 15 Agnieszka Klupś

FDM 2016 = mini ŚDM w Gostyniu
Pomiędzy 20, a 24 lipca, jak co
roku odbyły się na Świętej Górze Filipińskie Dni Młodzieży, jednak w tym
roku miały trochę inny charakter – było
to związane z preludium Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie – czyli
Dniami w Diecezjach. Dzięki temu gościliśmy w klasztornych murach także
pielgrzymów z Francji, Irlandii i Kanady.
Od środy do piątku uczestniczyliśmy w rekolekcjach ewangelizacyjnych tzw. kursie Nowe Życie.
Był to czas spotkania z realnie działającym Bogiem, spojrzenia razem
z Nim na swoje życie, poznania prawdy
o sobie, zyskania nowych perspektyw
i możliwości na życie – życie Dziecka
Bożego. Czy je potem wybierzemy
i podejmiemy, zależało już tylko od
nas. Przez te trzy dni towarzyszyły
nam różne emocje i doświadczenia.
Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, każdy z uczestników na inny
sposób przeżywał spotkanie z Ojcem,
czyli naszym Bogiem.
Każdy mógłby powiedzieć
inne, osobiste, pełne mocy świadectwo, my zaś wsłuchajmy się w to co
w tym czasie przeżyła Marta: Przed
rekolekcjami czułam, że coś lub ktoś
kontroluje moje życie i to na pewno nie
ja. Moje serce było naprawdę ciężkie,
jak z kamienia i nie zdolne do okazywania uczuć. W czasie jednej z modlitw poczułam, jak Jezus oczyszcza
moje serce. Poczułam się lekka jak
piórko. W końcu czuję wolność, miłość
i radość!
Jezus uwalniał nasze serca,
napełniał pokojem, miłością i radością,
ale także zaskakiwał i przekraczał nasze oczekiwania – czego dowodem
jest świadectwo Agaty: Wiedziałam,
że na rekolekcjach będą działy się

ogromne cuda. Jednak nie spodziewałam się, że z dnia na dzień jeszcze
mocniej doświadczę obecności Boga,
ponieważ zawsze uważałam, że innym jest to bardziej potrzebne niż mi.
Zwieńczeniem wszystkiego była niepohamowana fala płaczu, podczas
którego odczuwałam ogromny pokój,
radość i oczyszczenie.
Oczywiście najważniejszym
punktem każdego naszego dnia
była Eucharystia – spotkanie twarzą
w twarz z Jezusem. W środę wspólnie
z księżmi filipinami przeżyliśmy Mszę
Św. połączoną z nowenną. Dzień ten
zakończyliśmy wspólnym ogniskiem
i tańcami. Natomiast w czwartek wieczorem udaliśmy się do parafii św.
Małgorzaty, aby wziąć udział w Eucharystii, w której wzięli także udział pielgrzymi z Hiszpanii. Po mszy udaliśmy
się na gostyński Rynek na koncert
zespołu Soudarion – modliliśmy się,
tańczyliśmy i wyznawaliśmy, że Jezus
jest naszym Panem. Piątkowy wieczór
spędziliśmy w parafii Ducha Świętego
– tam mieliśmy możliwość uczestniczenia w Eucharystii oraz nabożeństwie na wzór Taizé, które poprowadzili nasi przyjaciele z Francji. W ten
sposób parafianie trzech gostyńskich
parafii mogli razem z nami i pielgrzymami przeżywać ten niezwykły czas.
Ostatnie dwa dni spędziliśmy
w Poznaniu. W sobotę przeszliśmy
specjalnie wytyczonymi ścieżkami
ewangelizacyjnymi oraz uczestniczyliśmy w Koronce do Bożego Miłosierdzia. Niedzielę rozpoczęliśmy od odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Następnie wyruszyliśmy w Marszu
dla Jezusa z poznańskiej katedry do
„Strefy Pielgrzyma” na Cytadeli. Kulminacyjnym punktem niedzielnych
obchodów była Eucharystia, której
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Uczestnicy tegorocznych FDM na Świętej Górze
przewodniczył kard. Zenon Grocholewski.
I chociaż nie wszyscy pojechaliśmy na dalszą część Światowych
Dni Młodzieży, to mieliśmy okazję poczuć ich niesamowity klimat w Gosty-

niu. Przez cały czas trwania rekolekcji
mogliśmy doświadczyć, co to znaczy
Jedność Kościoła – choć każdy mówił
w innym języku, łączy nas ten sam
cel.

now. Mateusz Mucha COr i now. Filip Michalak COr

Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
na Świętej Górze
Tradycyjnie 15 sierpnia przeżywaliśmy na Świętej Górze odpust
z racji Uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, zwanej potocznie świętem Matki Bożej Zielnej,
który połączony był z dożynkami archidiecezjalno-powiatowymi.
Uroczystej Eucharystii, podczas której wierni dziękowali za tegoroczne plony, przewodniczył J.E. ks.
bp Grzegorz Balcerek. W swojej homilii zwrócił szczególną uwagę na trud
i poświęcenie rolników, dzięki którym
nigdy nie brakuje nam ,,chleba powszedniego”. Mówił, iż przez swoją
ciężką pracę rolnicy są współpracownikami Boga Stworzyciela. Liturgia
przy ołtarzu polowym o godz. 12:00
zgromadziła rzesze mieszkańców miasta i rolników, przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych oraz liczne
duchowieństwo archidiecezji poznańskiej. W tym roku dziękczynienie za
plony, było również okazją do zwró-

cenia uwagi przez ks. bp Balcerka na
zbiegające się wydarzenia: 1050 rocznicy chrztu Polski oraz Światowych
Dni Młodzieży.
W części dożynkowej, przybyli
na Świętą Górę goście, mogli smakować i podziwiać lokalne produkty wytwarzane na terenie całego powiatu
gostyńskiego, a także uczestniczyć
w wielu rozmaitych atrakcjach. Odbył
się również tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu Biskupiańskiego
Zespołu Folklorystycznego z Domachowa. Spacerując wokół bazyliki
można było oglądać wystawę sprzętu
rolniczego oraz sprzętu wojskowego
4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, który przybył z jednostki z Leszna. Warto dodać, iż swoją
obecnością zaszczyciła nas również
wojskowa kompania honorowa, co
spowodowane było przypadającym
również 15 sierpnia świętem Wojska
Polskiego.
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ks. bp Grzegorz Balcerek święci wieniec dożynkowy

Atrakcjom nie było końca.
Koncerty, wystawy sprzętu rolniczego
i wojskowego, zabawy dla całej rodziny oraz mnóstwo innych atrakcji spowodowały, że ogrody tętniły życiem po
sam wieczór. Zwieńczeniem dnia był

koncert Haliny Mlynkovej z zespołem.
Mamy nadzieję, że czas spędzony u Tronu Świętogórskiej Pani na
wspólnej modlitwie i zabawie wyda
wspaniałe owoce w życiu każdego
z nas.

Mirosław Sobkowiak

Tam gdzie pojawia się sztuka, znikają bariery
Krzysztof Sawicki ze Skrzynna (łódzkie), Ewa Gunter z Kościana
(wielkopolskie) i Ewa Lichtańska ze
Skrzynna (łódzkie) zostali zwycięzcami XVII Ogólnopolskiego Festiwalu
Artystycznego „Bez Barier” – Święta Góra 2016, odbywającego się pod
patronatem Starosty Gostyńskiego.
W konkursie piosenki i dwóch
kategoriach plastycznych zmagało się
183 artystów niepełnosprawnych, któ-

rzy przybyli na Świętą Górę z różnych
stron Polski, by wystąpić na tutejszej
scenie lub nadesłali do oceny swoje
prace. Publiczność przyznała swoją
nagrodę Krzysztofowi Sawickiemu ze
Skrzynna za porywające wykonanie
piosenek duetu Peabo Bryson i Roberty Flack oraz Barry White’a.
W części finałowej, tuż przed
koncertem laureatów, wystąpiły też
dzieci z klas integracyjnych ze Szkoły
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Konkurs plastyczny

Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyniu. Zaprezentowały wraz z wychowawczyniami program
przygotowany specjalnie dla uczestników festiwalu. A po nich wystąpiły siostry Kozłowskie: Julia i Maria.
Zmagania konkursowe były
bardzo emocjonujące i stały na bardzo
wysokim poziomie. Ale prócz zmagań
o nagrody, dla organizatorów festiwalu
ważne było również stworzenie okazji do pokonywania różnych barier,
w tym tych najtrudniejszych, wewnętrznych – blokujących prezentowanie
innym swoich talentów. Istotne było
też, spotkanie osób niepełnosprawnych z różnych stron i środowisk kraju
oraz zaprezentowanie innym swoich
uzdolnień, gdyż festiwal ma charakter
otwarty i integracyjny. Bawiło się na
nim blisko czterysta osób. – Gostyński
festiwal to wyjątkowa impreza muzyczna dla niepełnosprawnych – podkreśla
Piotr z Kościana – bo nie tylko jest to
impreza cykliczna, nie tylko stale na
wysokim poziomie, ale też dlatego, że
ma wyjątkową atmosferę, festynową
i luźną, a nie sztywną – z pełną pompą
i galą. Dlatego warto tu przyjeżdżać
z podopiecznymi. A Marek z Wolsztyna dodaje: jestem tu czwarty raz, spo-

tkałem starych znajomych, ale poznałem też sporo nowych, fajnych ludzi.
A to wszystko w tak mile spędzonym
czasie, że szkoda będzie wracać do
domu. Czuję, że to miejsce jest magiczne! Także Sylwia z Rogowa zaznacza: Mogłam tu zaśpiewać dla innych
i jestem szczęśliwa, bo nie spodziewałam się takich oklasków. Słuchając
innych wykonawców, podziwiam ich,
bo są świetni. Śpiewają różne utwory.
I takie do zabawy, i takie skłaniające
do myślenia. A prace plastyczne są
tak różnorodne i piękne, że nie można
obok nich przejść obojętnie.
Festiwal rozpoczął się
16 września o godz. 10 w ogrodach
klasztornych Kongregacji Oratorium
Księży Filipinów na Świętej Górze
i trwał aż do godzin popołudniowych.
Pogoda była wspaniała, a goście, artyści, opiekunowie i widzowie stworzyli
wspólnie atmosferę radości i zabawy.
Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał
starosta gostyński Robert Marcinkowski, życząc wszystkim wspaniałych
przeżyć i odwagi w pokonywaniu barier.
Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu
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piosenki. W podcieniach muru została
przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali
ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie. Na placu przy scenie artyści
startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje
konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach
powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła.
Wyniki konkursów XVII Festiwalu Artystycznego „Bez Barier”
ogłosił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,
podkreślając wysoki poziom wykonań

artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych
artystów technik. Nagrody rzeczowe
i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez zaproszonych gości.
Zamykając XVII Festiwal „Bez
Barier”, przewodniczący Rady Powiatu
Gostyńskiego Alfred Siama, podziękował wszystkim, którzy pracowali przy
organizacji festiwalu. A wyrażając swój
podziw dla artystów biorących udział
w festiwalu, ich opiekunów i rodzin
oraz uznanie dla jego organizatorów,
podkreślił, że – tam, gdzie pojawia się
sztuka, znikają bariery.
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Agnieszka Jagodzińska

Kuba Blokesz ponownie na Świętej Górze
W sobotę 27 sierpnia, już po
raz siódmy, Salę Oratorium na Świętej
Górze wypełnili wielbiciele „podróży”

Kuba Blokesz w Krainie Łagodności
po Krainie Łagodności. Muzycznej wyprawie przewodził znakomity muzyk
Kuba Blokesz.

Wykonawca przy akompaniamencie gitary zaprezentował piosenki autorskie, jak również tłumaczenia
i utwory innych muzyków. Podczas
koncertu mieliśmy okazję usłyszeć piosenki z debiutanckiego albumu Lwów.
Szkice Miejskie, który jest programem
poetyckim złożonym z tekstów współczesnych poetów ukraińskich przetłumaczonych na język polski z muzyką
Kuby Blokesza. Nie zabrakło również
utworów Jaromira Nohavicy, oraz autorskich piosenek muzyka.
Jako utwór przewodni wybraliśmy piosenkę pt. Piętro niżej, dzięki
której na scenie pojawiła się „szklanaka z herbatą zaparzoną przez Boga
miłości i schody, po których każdy
z nas mógł wejść … wzwyż i zostawić
wszystko w tyle, piętro niżej”.
Po koncercie można było zakupić debiutancką płytę jak również
wyjątkowy dwupłytowy album Bóg
sam wystarcza z tekstami św. Teresy
z Ávila i innych świętych Karmelu, nagrany w ramach projektu muzycznego
Teresa 500.
Nie zabrakło również czasu
na zdobycie autografów specjalnych
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dedykacji i zrobienie pamiątkowych
zdjęć.
W naszej pamiątkowej kronice
Kuba zapisał: „Bierz to, co się tu daje
w imię Słońca i Jego Gońca” Dziękuję za artystyczną Komunię na Świętej Górze. Ciepło na sercu jak się tu
z Wami jest.

I nam było bardzo miło gościć
tak znakomitego muzyka i wszystkich
tych, którzy przyjęli nasze zaproszenie
do Świętogórskiej Krainy Łagodności.
Już dziś zapraszamy wszystkich na kolejny koncert, który odbędzie
się 3 grudnia 2016 roku. Wystąpi wówczas zespół „Wyspy Dobrej Nadziei”.

Wolontariuszka Magda

Wczasorekolekcje na Świętej Górze
Większości z nas rekolekcje
zamknięte kojarzą się z 3 dniami intensywnego biegania między kaplicą,
a pokojem i jadalnią; między mszą,
konferencjami a posiłkiem. Nieco inaczej wyglądają dziesięciodniowe wczasorekolekcje dla chorych i starszych,
organizowane od kilkudziesięciu lat
na Świętej Górze. Ich charakter jest
zdecydowanie bardziej „luźny”. Nacisk
kładzie się wtedy przede wszystkim
na równomierne połączenie walorów
duchowych z wypoczynkiem i możliwością oderwania się od codziennych
trudów życia podopiecznych.
W związku z powyższym
w ciągu dnia na wczasorekolekcjach
przeplatją się zarówno elementy duchowe jak i czas na zabawę. Towarzyszą temu niejednokrotnie wybuchy
gromkiego śmiechu i braw. Poranek
zawsze rozpoczyna się wspólną modlitwą brewiarzową – Jutrznia to od
kilku lat element obowiązkowy. Po
śniadaniu jest czas na rozmowę, czasami na pracę w grupach, śpiew lub
po prostu odpoczynek na świeżym
powietrzu, którego w otoczeniu klasztoru nie brakuje. Centralnym punktem
każdego dnia jest oczywiście Eucharystia. Zwykle sprawowana w bazylice przed wizerunkiem Róży Duchownej. Popołudnie to czas drzemki… ta
często potrzebna jest nie tylko podopiecznym ale i zmęczonym wolontariuszom. O 15.00 spotykamy się przy
klasztornej studni by rozważać tajem-

nice życia i śmierci Zbawiciela modląc
się Koronką do Bożego Miłosierdzia
lub Różańcem. Potem często śpiewamy lub wspólnie piknikujemy przy kawie i ciastkach. Wieczór to czas skupienia na Nieszporach oraz rozrywki
na wieczorku integracyjnym – filmie,
wspólnych zabawach, występach zaproszonych gości. Jeden z wieczorów
zawsze poświęcony jest na dłuższą
Adorację Najświętszego Sakramentu,
połączoną z indywidualnym błogosławieństwem.
Każde wczasorekolekcje od
kilku lat mają swojego „duchowego
przewodnika”. Patronatem tegorocznych był św. brat Albert Chmielowski.
W czasie Mszy św. oraz innych elementów duchowych codziennego planu poznawaliśmy tą niezwykłą postać
oraz staraliśmy się dla samych siebie
wyciągnąć wnioski, co robić w życiu by
stawać się dla innych, tak jak on, „dobrym jak chleb”.
Integralną częścią wczasorekolekcji w Gostyniu jest także Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych
i Starszych, która rokrocznie gromadzi tłumy pielgrzymów z Wielkopolski.
Tym razem przewodniczył jej ks. bp.
Grzegorz Balcerek, który skierował do
uczestników wzruszające słowa oraz
pobłogosławił wszystkich w czasie
nabożeństwa, prowadzonego na wzór
tego z Lourdes.
Wielu z podopiecznych na
wczasorekolekcje przyjeżdża od lat.
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Msza Święta dla chorych, 15 września 2016 roku
Dla innych jest to jedyna możliwość
by oderwać się od szarości i trudu
codziennego życia, i spotkać się ze
znajomymi. Wielu też, (jak np. ja) nie
wyobraża sobie życia bez 10 dni spędzonych pod czujnym okiem Maryi na
Świętej Górze.
Ale wczasorekolekcje to nie
tylko osoby chore i starsze. Rekolektantom towarzyszy grono wolontariuszy, którego znaczącą część stanowią klerycy z poznańskiego seminarium. Nie brakuje też nas – świeckich
ludzi, chcących pomóc i obdarzyć
podopiecznych uśmiechem i dobrym
słowem oraz podaną ręką. Dla wielu
z nas to czas uczenia się czym jest

prawdziwa chrześcijańska miłość i na
czym polega praktyczne miłosierdzie.
Wczasorekolekcje to piękny
czas, w którym chorzy uczą zdrowych
cierpliwości, a wolontariusze pokazują
im, że w tym zwariowanym świecie są
ludzie, na których można bezwarunkowo liczyć. W tym miejscu chciałabym
zaprosić wszystkich, którzy mogliby
pomóc w kolejnych wczasorekolekcjach jako wolontariusze – nie bójmy
się pomagać innym to daje ogromną
radość i satysfakcję. Chciałaby także
podziękować s. Manueli i ks. Pawłowi
Ogrodnikowi za stworzenie rodzinnego klimatu i uśmiechu zarówno wczasie skupienia jak i zabawy.

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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Krzysztof Fekecz

XI Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica
Sacromontana Gostyń – Święta Góra 2016

Jedenasty Festiwal Muzyki
Oratoryjnej Musica Sacromontana
Gostyń – Święta Góra 2016 już za
nami. W dwa festiwalowe weekendy
mogliśmy wysłuchać czterech koncertów, prezentujących różne oblicza muzyki ,zwanej klasyczną. Koncert inauguracyjny, który odbył się 24 września
z okazji Roku Miłosierdzia pod tytułem
„Oblicze Miłosierdzia – Teatrum Funebris A.D. 1676” był widowiskiem odtwarzającym ceremonię pogrzebową
Adama Konarzewskiego Fundatora
Świętej Góry. W trakcie koncertu usłyszeliśmy muzykę towarzyszącą ceremoniom pogrzebowym w XVII wieku
i mogliśmy wysłuchać fragmentów testamentu Konarzewskiego w świetnej
interpretacji Olgierda Łukaszewicza.
Wykonawcami byli Concerto Antemurale, Orkiestra Czasów Zarazy i Chór
Sarmacki im. Grzegorza Gorczyckiego. Dopełnieniem tego widowiska była
scenografia, do której wykorzystano
piękne ornaty z epoki, jeden z nich
fundowany przez Adama Konarzewskiego, trzystuletni portret trumienny
fundatora zgodnie z tradycją umieszczony na trumnie oraz piękny osiemnastowieczny sztandar. Koncert ten
z przejmującą muzyką żałobną pozostawił niezapomniane wrażenia u licznie zgromadzonej publiczności.
Nasze Stowarzyszenie postanowiło promować młodych zdolnych
artystów i w związku z tym drugi koncert podzielony był na dwie części.
W pierwszej części zatytułowanej
„Młode talenty na Świętej Górze” wystąpiła wyjątkowo zdolna trzynastoletnia skrzypaczka Gabrysia Balcerek,
która z towarzyszeniem Orkiestry Sinfona Viva wykonała utwory Alfonsa
Szczerbińskiego – Andante Cantabille
,Henryka Wieniawskiego – Souvenir

de Posen op. 3 i Pablo de Sarasate
– Introdukcja i Tarantella. Świętogórska publiczność zachwyciła się talentem Gabrysi i nagrodziła występ
młodej artystki owacją na stojąco.
W drugiej części, zatytułowanej „Świętogórskie inkulturacje” zaprezentowana została „Misa Tango – Misa
a Buenos Aires”. Słuchacze mieli okazję wysłuchać mszy argentyńskiego
kompozytora Martina Palmeri. W bazylice zabrzmiały znane teksty liturgiczne Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei w rytmie tanga
argentyńskiego w wykonaniu znakomitej Orkiestry Sinfonia Viva, Chóru Artos im. Władysława Skoraczewskiego.
Partie na narodowym instrumencie Argentyny bandoneonie brawurowo zagrał Klaudiusz Baran, natomiast partie
sopranu pięknie zaśpiewała Anna Karasińska. Całość wykonania poprowadził maestro Tomasz Radziwonowicz.
Licznie przybyłym do bazyliki spodobały się gorące rytmy tanga, czemu
dali wyraz nagradzając artystów rzęsistymi brawami i prosząc o bisy.
W kolejny weekend byliśmy
świadkami dwóch równie ciekawych
koncertów. W sobotni wieczór 1 października publiczność zgromadzona
w bazylice odbyła podróż do Rzymu
czasów Św. Filipa Neri, a to za sprawą
pięknych pieśni pochwalnych. W trakcie koncertu zatytułowanego „Światło
Chrystusa – Laudi Spirituali” słuchacze usłyszeli pieśni pochwalne, które
były wykonywane w trakcie spotkań
oratoryjnych u świętego Filipa Neri
w Rzymie. Podczas koncertu kierownik artystyczny tego wydarzenia
i pierwszy skrzypek Valerio Losito
barwnie opowiadał o wykonywanych
utworach. Było to ciekawym uzupełnieniem występu muzyków, w trakcie
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Artyści śpiewali również na chórze bazyliki
którego publiczność mogła wysłuchać
utworów kompozytorów współczesnych św. Filipowi takich jak Francisco
Soto, czy Giovanni Pierluigi Palestrina, ale również usłyszeliśmy dzieła
Józefa Zeidlera. W sobotni wieczór
wystąpili goście z Włoch, wspomniany
już Valerio Losito, Elena Pintus – sopran, Alessia Camera – mezzosopran
oraz solista z Polski Tomasz Krzysica
– tenor. Śpiewakom towarzyszyła „Capella del Sacro Monte” wykonująca
muzykę na historycznych instrumentach. Słuchacze wyszli z koncertu usatysfakcjonowani, wysłuchawszy pięknej i przemawiającej do głębi muzyki
w świetnym wykonaniu. Utwory wykonane tego wieczoru znajdą się na kolejnej już naszej płycie z serii MUSICA
SACROMONTANA.
Od samego początku organizatorzy Festiwalu mieli nadzieję, że
finałowy koncert Festiwalu Musica
Sacromontana będzie wydarzeniem
na wielką skalę. W niedzielny wieczór
2 października licznie zgromadzeni słuchacze mieli okazję wysłuchać
koncertu „Barok Misyjny – Laudate
Omnes Gente”. Może warto wyjaśnić
choć krótko czym jest barok misyjny
i jaka to muzyka. Otóż jest to muzyka tworzona przez Indian Chiquito
w dawnych redukcjach jezuickich na
terenie współczesnej Boliwii i zachowana do dzisiaj w manuskryptach
przechowywanych w wioskach indiańskich, zagubionych w buszu. Odkrywcą

i propagatorem tej muzyki jest ks. prof.
Piotr Nawrot SVD, który od lat pracuje
w Ameryce Południowej jako misjonarz. Ks. Profesor o godzinie 15. w kaplicy rekolekcyjnej wygłosił bardzo ciekawy wykład o tej muzyce i fenomenie
muzykowania w redukcjach. Przed samym koncertem ks. Nawrot wprowadził słuchaczy w klimat muzyki baroku
misyjnego. A potem już wszyscy zgromadzeni w bazylice z zapartym tchem
wysłuchali wspaniałych kompozycji,
które powstały gdzieś „na końcu świata” a brzmiały pięknie i poruszały nas.
Tę ucztę muzyczną zaprezentowali
wspaniali artyści. Zagrał Zespół Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Warszawskiej Opery Kameralnej.
Partie wokalne zaśpiewała w sposób
zachwycający Solistka Warszawskiej
Opery Kameralnej Olga Pasiecznik
– sopran. Koncert bardzo podobał się
publiczności, czego dowodem były
owacje na stojąco dla wykonawców.
Słuchacze mogli się przekonać o tym, że wspaniała muzyka,
która była narzędziem ewangelizacji
i powstawała gdzieś w zagubionych
w dżungli wioskach, do dziś jest tam
żywa i wykonywana na chwałę Bożą.
Tegoroczny festiwal przeszedł
już do historii, ale na pewno dzięki
czterem pięknym koncertom pozostanie na długo w naszej pamięci.

Z życia Sanktuarium
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Marta i Marysia Nowak

Wyjazd wakacyjny Oratorium dzieci
i ministrantów

Tradycją każdego roku stały się wakacyjne wyjazdy Oratorium
Dzieci i świętogórskich ministrantów.
I tym razem nie mogło być inaczej.
2 sierpnia pojechaliśmy wspólnie do
Stronia Śląskiego. Spotkaliśmy się
bardzo wcześnie rano by uczestniczyć we Mszy Świętej, a następnie,
po wspólnym śniadaniu, wyruszyć
w drogę. Mimo wczesnej godziny humory wszystkim dopisywały. W autobusie śmiechom, tańcom i śpiewom
nie było końca.
Pierwszym naszym przystankiem było sanktuarium Matki Bożej
w Bardzie Śląskim. Zwiedziliśmy kościół i wysłuchaliśmy jego historii
oraz pomodliliśmy się przed cudami
słynącą figurką, która się tam znajduje. Następnie zaczęliśmy wspinać
się do kaplicy Matki Bożej Płaczącej.
Mimo trudności udało nam się dojść
na szczyt i zobaczyć odcisk stóp Matki
Boskiej na szczycie jednego ze wzgórz
górujących nad kościołem. Po chwili
wytchnienia na szczycie zeszliśmy do
tarasu widokowego, gdzie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Z pięknymi widokami w pamięci zeszliśmy do autobusu. Niestety bez „ofiar”
się nie obyło i gdy przyjechaliśmy do
hotelu czekała już na nas pielęgniarka
by opatrzeć odarte kolana.
Kolejnego dnia, po śpiewanej,
głośnej pobudce i zjedzonym pysznym śniadaniu, ruszyliśmy w góry.
Tego dnia wchodziliśmy na jedną
z gór w Masywie Śnieżnika. Część
z nas wchodziła bardziej stromą trasą
i doszła na szczyt. Jednak niektórzy,
z uwagi na kontuzje, szli dłuższą drogą
i niestety musieli zawrócić, bo trwała
wycinka drzew i nie można było dalej
iść. Po południu razem pojechaliśmy
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do Matki Bożej Śnieżnej – Przyczyny
Naszej Radości – sanktuarium znajdującego się na Górze Igliczna. Po Mszy
Świętej poznaliśmy historię tego miejsca i opowiedzieliśmy również rektorowi kościoła o naszej świętogórskiej
Pani. Zmęczeni i głodni, ale szczęśliwi
wróciliśmy na obiad. Wieczorem oglądaliśmy wspólnie film ,Zwierzogród, po
którym wykończeni poszliśmy spać.
Następnego dnia ruszyliśmy
na Szczeliniec Wielki. Niektóre przejścia pomiędzy skałami były naprawdę
wąskie i trudne do przebycia, szczególnie dla tych ze zdartymi kolanami…
Podziwiając piękne widoki musieliśmy
przejść przez Piekiełko, gdzie było
mokro i chłodno, by jednak potem
dojść do Nieba, skąd trudno było nam
wracać… widoki były tak piękne, że
na pewno zostaną na długo w naszej
pamięci. Po południu udaliśmy się do
Wambierzyc, gdzie uczestniczyliśmy
we Mszy Świętej. Wieczorem wspólnie
tańczyliśmy i śpiewaliśmy do późna.
Następnego dnia pojechaliśmy do Muzeum Ziemi w Kletnie,
gdzie zobaczyliśmy skamieniałości,
minerały, a także dinozaury, z którymi
bardzo się „zaprzyjaźniliśmy”. Potem
przeszliśmy do kopalni uranu, w której
poznaliśmy historię wydobycia w Polsce pierwiastków promieniotwórczych
i dawne metody wydobywania uranu.
Następnie zaczęliśmy wspinaczkę na
Czarną Górę. Niestety w połowie drogi ze względu na pogodę musieliśmy
zrezygnować z dalszej wędrówki, więc
wróciliśmy do hotelu, zjedliśmy obiad
i poszliśmy na Mszę Świętą do kościoła w Stroniu Śląskim. Kiedy wróciliśmy
do domu niektórzy skupili się na jedzeniu kolacji, inni na spaniu, jeszcze inni
na rozmowach, filmach, a niektórzy
woleli planować zieloną noc.
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Wspólne zdjęcie przy bankomacie
Rano większość z nas obudziła się z zaklejonymi papierem toaletowym drzwiami, pastą do zębów
na klamkach albo z drzwiami przywiązanymi do innych przedmiotów.
Po śniadaniu zaczęliśmy się pakować
i sprzątać, a następnie wsiedliśmy do
autobusu i ruszyliśmy w drogę powrotną. Tym razem w autobusie było
spokojniej. Ostatnim naszym przystankiem było opactwo pocysterskie
w Henrykowie. Mieliśmy okazję zwiedzić i poznać historię kościoła oraz
klasztoru, a także zobaczyć kopię
pierwszego zdania zapisanego w języku polskim. Zmęczeni, ale szczęśliwi
nawet nie zauważyliśmy, gdy byliśmy
już w Gostyniu.

To był naprawdę udany wyjazd. Na pewno zapamiętamy upadki,
wspólne śpiewy, tańce i zieloną noc.
Jeszcze długo będziemy wspominać
wspólne przygody, Msze Święte, filmy,
rozmowy, a widoki i piękno zabytków
zostaną nam w pamięci do końca życia. Dziękujemy pani Basi i ks. Pawłowi Ogrodnikowi za poświęcony nam
czas i zorganizowanie wakacji. Mamy
nadzieję, że za rok powtórzymy naszą
przygodę. A po wakacjach spotkamy
się w takim samym gronie na Oratorium.

Z życia Parafii
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Sebastian Nowak

Pielgrzymka posiada różne wymiary
Pielgrzymka posiada różne
wymiary. Z jednej strony jest formą
indywidualnego spotkania z Bogiem,
możliwością zatrzymania się i poświęcenia czasu Bogu, ale jest także czasem spotkań i nawiązywania nowych
relacji oraz czasem odkrywania Boga
w nas, w innych, w świecie.
Podobnie było podczas tegorocznej tradycyjnej wakacyjnej pielgrzymki zorganizowanej przez proboszcza parafii świętogórskiej – ks.
Dariusza Dąbrowskiego COr. Tym
razem prowadziła ona drogą miłosierdzia przez Kraków, Łagiewniki, Tyniec
i Zakopane. Pierwszym przystankiem
na trzydniowym szlaku odbywającej
się po raz siódmy pielgrzymki było nawiedzenie grobów rodziny Wojtyłów
i Kaczorowskich - rodziców apostoła
miłosierdzia – świętego Jana Pawła II oraz zmarłej w 1944 roku Rozalii Celakówny – apostołki osobistego
poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Po poznaniu historii
tych osób, modlitwie, złożeniu kwiatów
oraz zapaleniu zniczy, pielgrzymi udali
się do kościoła karmelitów w Krakowie
– bazyliki nawiedzenia NMP i Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej. Dzięki przewodnikowi poznaliśmy historię
tego miejsca oraz ciekawostkę – odciśniętą w kamieniu stopę fundatorki
tego miejsca – świętej Jadwigi. Kolejnym urokliwym i jednocześnie mało
znanym miejscem jest kościół akademicki św. Anny, gdzie znajduje się
grób św. Jana z Kęt. Idąc tym tropem
doszliśmy do Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie do gmachu Wydziału Filozoficznego, gdzie w latach 1938-1939 studiował filologię polską Karol Wojtyła.
Ważnym miejscem było Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
skąd wyszła iskra Bożego Miłosierdzia
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na cały świat. Po przejściu przez Bramę Miłosierdzia uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Mszy świętej. Była
też możliwość nawiedzenia grobu św.
Faustyny, poznania jej historii, obejrzenia pokoju, w którym mieszkała.
Nie zabrakło czasu na osobistą modlitwę i chwilę zadumy. Kolejny dzień
na pielgrzymim szlaku rozpoczął się
od odwiedzenia Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się. Ta wspaniała
i niedawno oddana do użytku świątynia zachwyca zarówno rozmachem
przedsięwzięcia, architekturą, dbałością o detale, ja również tym, co można w niej zobaczyć – relikwie i płytę
nagrobną św. Jana Pawła II oraz sutannę, którą Papież miał na sobie
w dniu zamachu. Bogato zdobione kaplice w dolnym kościele, mozaiki znajdujące się w górnej części i czasowe
wystawy powodują, że koniecznie
trzeba to miejsce zobaczyć. Wyjeżdżając z Krakowa udało się jeszcze
poznać historię i zakamarki Opactwa
Benedyktynów w Tyńcu. Byli i tacy,
którym udało się spotkać Ojca Leona
Knabita.
Wprawdzie dalsza podróż
do Zakopanego – tradycyjnie trwała
dość długo, ale w dobrym towarzystwie czas mija szybko, wszyscy wykorzystali go na integrację, modlitwę
lub lekturę zakupionych wcześniej
pobożnych książek. Podczas wieczornego spaceru po Zakopanem część
osób udała się na stary cmentarz na
Pękowym Brzysku, gdzie znajdują
się groby m. in. Kazimierza Przerwy
– Tetmajera, Stanisława Witkiewicza,
Sabały, Tytusa Chałubińskiego, Kornela Makuszyńskiego, czy skoczka
i kuriera tatrzańskiego Stanisława
Marusarza. W kolejnym dniu najważniejszym wydarzeniem była Msza św.
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
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Pielgrzymi przeszli przez Bramę Miłosierdzia
na Krzeptówkach wybudowane jako
votum za ocalenie życia Jana Pawła
II – centrum fatimskie w Polsce, gdzie
znajduje się ofiarowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego najstarsza w Polsce figura Matki Bożej Fatimskiej, a w parku fatimskim znajduje się
ołtarz, przy którym mszę odprawił pod

wielką Krokwią Papież – Polak. To był
jednocześnie ostatni punkt tegorocznego programu.
Pielgrzymki świętogórskie
mają niezapomniany klimat, łączą
czas radosnych spotkań z chwilami
zadumy i modlitwy. Coś , co powoduje,
że czeka się na kolejną…

W miesiącu listopadzie szczególnie
modlimy się za zmarłych!
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze
sług i służebnic Twoich, oczyszczone
ze swoich win, otrzymały przebaczenie
i wieczny odpoczynek.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

Cisza

Radowali się z tego, że nastała cisza, i że On przywiódł ich do upragnionej przystani.
Ps 107, 30
Cisza, głęboka cisza, którą
można niemalże namacalnie doświadczyć. Cisza tak głęboka, że człowiek
tęskni za jakimkolwiek dźwiękiem. Cisza, która można rzec przytłacza. To
właśnie taka cisza sprawia, że człowiek może naprawdę usłyszeć swoje
tęsknoty, swoje pragnienia, usłyszeć
siebie i to takiego obnażonego niemalże lub całkowicie ze wszystkiego.
Właśnie takiej ciszy mogłem
doświadczyć i mogę doświadczać.
I chyba właśnie taka cisza, zdecydowanie jeszcze głębsza, była udziałem
Jezusa Chrystusa w Ogrójcu, kiedy
to odszedł od swoich uczniów aby się
modlić. W objawieniach bł. Anny Katarzyny Emmerich możemy przeczytać jak Jezus udaje się do groty, gdzie
człowiek staje zupełnie nagi i niczym
nie może zasłonić swoich grzechów,
począwszy od grzechu pierworodnego, aż do dnia kiedy nastąpi koniec
tego świata.
Zdawało się, że szczupła ta
grota mieści w swym wnętrzu ohydne
i straszne obrazy wszystkich grzechów, wszystkich żądz, ich następstw
i kar od upadku pierwszego człowieka
aż do końca świata. I nie darmo obrała
na to Opatrzność Boża właśnie tę grotę; tu bowiem wypędzeni z raju Adam
i Ewa po raz pierwszy zetknęli się
z niegościnną ziemią, w tej grocie opłakiwali swój grzech, z lękiem patrzyli
w przyszłość. A teraz Jezus przyjmował tu na siebie grzechy całego świata, będące wynikiem tego jedynego
grzechu pierworodnego. (Pasja wg
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objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich; Kraków 2014; str. 90-91)
Taka cisza sprawia, że jesteśmy pozbawieni wszelkich złudzeń,
ona naprawdę obnaża wszystko; nie
tylko nas, ale także i nasze miejsce.
To w niej doświadcza się tego kim naprawdę jestem, opadają wszelkie łuski
nie tylko z oczu, ale także z życia, czasem zakłamanego, czasem takiego
płynącego po powierzchni, bez mocniejszych korzeni.
Może właśnie dlatego człowiek tak bardzo ucieka od ciszy, takiej
głębokiej, niemal namacalnej?
Pan Jezus mówi do nas poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.( J 8,32), jednak są takie momenty,
że człowiek nie jest jeszcze gotowy na
poznanie prawdy o sobie. Mimo to należy się modlić, o tę łaskę poznawania
siebie, aby stawać się wolnym.
Poznanie prawdy to jednak
dopiero początek drogi do nawrócenia, do wolności, trzeba jeszcze umieć
z serca Panu Bogu podziękować za
ten dar prawdy o sobie, a to jest niekiedy bardzo trudne. Wszystko przez
to, że dzisiejszy człowiek bardzo lubi
żyć w blichtrze tego świata i gdy nie
potrafimy Panu Bogu podziękować to
stajemy się Jego wrogami, wrogami
Prawdy i tym bardziej szukamy wszelkich sposobów na usprawiedliwienie
naszego trwania w matriksie.
Obyśmy chcieli odkrywać
prawdę o sobie samym, bo to ważna ścieżka do Bożego Królestwa,
a przecież przemija postać tego świata
(1 Kor 7, 31b).
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Święta Służąca
1 sierpnia 1921 r.
Pragnę usilnie i postanawiam w obecności Boga mojego:
1. Unikać wszelkiej porywczości,
gniewu sama na siebie, z braku doskonałego pogodzenia
się z wolą Bożą i poddania się
jej.
2. Nigdy i w niczym nie mieszać
się do czyichś spraw bez proszenia.
3. Przytłumiać w sercu i w myśli
wszelkie zniechęcenia do bliźnich i nie przypominać sobie
nic takiego, co by gorycz sprawiało w mojej duszy.
4. Nie mieszać się do niczyich
spraw ani myślą ich sobie nie
przypominać.
5. Cierpienie znosić z radością,
bez słowa skargi, cicho.
6. Miłować nieprzyjaciół.
7. Zaufać zupełnie Opatrzności
Bożej, bez granic...
Błogosławiona Aniela Salawa
zaczęła pisać dziennik za namową
spowiednika w roku 1917, pod koniec
pierwszej wojny światowej. Była wówczas nie tylko w pełni ukształtowaną,
dojrzałą kobietą, ale i doświadczoną
mistyczką, od wielu lat przeżywającą duchowe uniesienia i jednocześnie zmagającą się z własną, typowo
ludzką niedoskonałością. Dziennik
ten stanowi wzruszający zapis całego
wachlarza przeżyć, fizycznych cierpień wywołanych poważną chorobą,
osamotnienia, przemyśleń na temat
ograniczeń ludzkiej duszy i radości
z obcowania z Bogiem. Proste i jednocześnie trafiające w sedno słowa
dziennika liczącego około osiemdziesięciu stron pokazują, jak długą du-

chową drogę przeszła Aniela Salawa,
mając za sobą zaledwie dwa lata edukacji szkolnej i życie wypełnione pracą
na służbie „u ludzi”.
Aniela Salawa urodziła się
9 września 1881 r. pod Krakowem
w Sieprawiu. Rodzice Anieli mieli kilkanaścioro dzieci, a przy takiej liczbie
osób na utrzymaniu potrzeby znacznie przewyższały możliwości. Rodzina radziła sobie jednak, żyjąc ubogo,
ale uczciwie. Ojciec, kowal z zawodu,
zaszczepił dzieciom szacunek dla pracy i modlitwy. Krótkie chwile przerwy
podczas pracy spędzał modląc się na
różańcu lub czytając modlitewnik przy
wejściu do kuźni. Matka Anieli, córka
zamożnego piekarza, sama wybrała
sobie męża i odtąd nie mogła liczyć
na pomoc materialną ze strony obrażonych krewnych. Starała się jednak
być jak najlepszą żoną i matką. Będąc
osobą nieźle jak na owe czasy wykształconą, czyli taką, która potrafiła
czytać i pisać, przygotowywała swoje
dzieci do przyszłego niełatwego życia, głośno czytając im książki religijne
i ucząc podstawowych zasad wiary.
Cicha, nerwowa i słabo rozwinięta fizycznie Anielka chętnie słuchała nauk matki, ale trudno jej było
podołać ciężkiej pracy, jakiej nie brakowało w domu pełnym dzieci. Lżejsze zadania, takie jak robienie koronek i serwetek, pasienie gęsi i krów,
przychodziły jej dużo łatwiej. Wiadomo
jednak było, że jeśli zostanie w domu,
będzie raczej ciężarem niż pomocą.
O jej przyszłości zadecydował przypadek. Anielka, śliczna szesnastoletnia
panienka, spodobała się młodemu sąsiadowi, który chciał się żenić, o czym
ona nie chciała nawet słyszeć. Aby
nie wychodzić za mąż ani nie siedzieć
u rodziców na garnuszku, dziewczyna
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bł. Aniela Salawa

postanowiła pójść w ślady starszej siostry Teresy i udać się do Krakowa na
służbę. Taka praca byłaby na pewno
lżejsza i umożliwiłaby przesyłanie części pieniędzy rodzinie, której potrzeby
były przecież ogromne.
Siostra pomogła jej w znalezieniu posady, o co nie było wcale łatwo, ponieważ wiele wiejskich
dziewcząt szukało wówczas pracy w
mieście. Młodziutka służąca musiała
się wiele nauczyć, aby spełnić wysokie wymagania zamożnych krakowian.
Początkowo wydawało się, że życie
w wielkim mieście wciągnie ją na dobre. Kraków oferował liczne rozrywki,
a także sklepy, w których można było
kupić ładne stroje, podkreślające urodę młodej dziewczyny. Aniela nie stroniła od dobrej zabawy, ale potrafiła pogodzić potrzeby podyktowane młodym
wiekiem z życiem z zasadami wpojonymi przez rodziców.
Dwa lata po przyjeździe Anieli
do Krakowa Teresa, która była prawdziwą podporą podczas trudnych
pierwszych miesięcy pracy, zmarła
na gruźlicę. Śmierć ukochanej siostry
była punktem zwrotnym w życiu mło-
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dej służącej. Ostatnie chwile Teresa
spędziła w łóżku szpitalnym, z Anielą
u boku, dzieląc się przeżyciami duchowymi z pogranicza życia i śmierci.
Rozmowy te wywarły na młodszej siostrze niezatarte wrażenie. Wzorując
się na słowach zmarłej, które stanowiły
wskazówki dla dalszego życia, Aniela
skupiła się na sprawach od teraz najistotniejszych, to znaczy na regularnej modlitwie, uczestnictwie we mszy
i codziennym przyjmowaniu Komunii
Świętej. O siostrze myślała bardzo
często i wspominała ją w modlitwie,
mawiając, że nie modli się o nią, ale
do niej. Postawa życiowa i bogobojność Teresy stały się dla Anieli wzorem do naśladowania. Wszelkie łaski,
jakich doświadczyła, wiązała z siostrą
i jej wstawiennictwem u Boga.
Już pierwsze miesiące po
wstrząsie, jakim była śmierć siostry,
wydały pierwsze owoce w postaci
decyzji o wstąpieniu do zakonu karmelitanek. Kiedy Anieli odmówiono,
po głębokim namyśle postanowiła,
po konsultacji ze spowiednikiem, złożyć śluby czystości. W kwietniu 1900
r. Aniela wstąpiła do Stowarzyszenia
Służby Żeńskiej im. św. Zyty – instytucji, która miała na celu nieść moralną i finansową pomoc służącym.
Swoją działalność rozpoczęła od
opieki nad dziewczętami, które, zagubione w wielkim mieście, potrzebowały przede wszystkim wsparcia
duchowego. Aniela wyróżniała się nie
tylko dobrocią, szczodrością i zrozumieniem, ale też imponowała młodym
dziewczynom skupieniem w modlitwie
i wyraźną przyjemnością, jaką dawało
jej obcowanie z Bogiem. Widać było,
że chwile te przynoszą jej wytchnienie
i stanowią odpoczynek po codziennej
kilkunastogodzinnej pracy. Gdy członkinie stowarzyszenia spytały o sekret
tej radości i umiejętność koncentracji,
odparła, że najistotniejsze dla niej są
dwie rzeczy: pierwsza to schowanie

się w kącie, z dala od spojrzeń innych
osób, co sprzyjało skupieniu; druga to
prosta, szczera rozmowa z Jezusem,
nie z książki i nie z koronki, ale prosto z serca. W przyszłości miało się to
zmienić: z biegiem czasu skromna służąca nauczyła się tak głęboko i intensywnie przeżywać dialog z Bogiem, że
nawet idąc ulicą odmawiała różaniec
owinięty wokół nadgarstka, i nie zwracała uwagi na ludzi, jakby w ogóle ich
nie było.
Rok 1912 przyniósł kolejną
ważną decyzję – Aniela rozpoczęła
nowicjat w Trzecim Zakonie św. Franciszka, który propagował życie w stanie świeckim przy realizacji ideałów
franciszkańskich na podobieństwo życia zakonnego. W zakonach tego typu
nie składa się ślubów, a jedynie przysięgę, którą w roku 1913 Aniela złożyła i została przyjęta do wspólnoty. Pod
czujnym okiem mądrego spowiednika
zaczęła czytać książki ważne dla dalszego rozwoju duchowego, medytacji
i przeżyć mistycznych.
Wybuch I wojny światowej
wystawił Anielę na prawdziwą próbę. Choroba, zdiagnozowana jako
stwardnienie rozsiane, i jednoczesne dolegliwości żołądka i płuc, nie
powstrzymały jej przed niesieniem
pomocy jeńcom wojennym i rannym
żołnierzom. Ciężka praca w szpitalach
sprawiła, że choroby szybko postępowały i siały spustoszenie. Ból żołądka
spowodowany był nowotworem, a problemy z płucami rozwinęły się w gruźlicę. Przez ostatnie pięć lat życia Aniela
nie miała już siły pracować; przeprowadzała się do coraz skromniejszych
pokoi, żyjąc z pomocy darczyńców
i życzliwych „Zytek” ze stowarzyszenia, w którym kiedyś tak się udzielała.
Mimo ubóstwa i cierpienia widać było,
że jest szczęśliwa. Pod koniec życia
została obdarzona różnymi łaskami,
w tym darem jasnowidzenia. Ból fizyczny i wszelkie przykrości, jakiś do-

znawała, ofiarowała Bogu za Polskę
i grzeszników. Bywało również, że brała na siebie cierpienia innych. Nikt nie
słyszał od niej słowa skargi; fragment
jej dziennika tłumaczy, że Jezus poprosił, aby z każdym problemem szła
do niego, najbliższego i najlepszego
Ojca, przyjaciela najtroskliwszego,
a nie do ludzi, którzy bywają obojętni albo udzielają złych porad. Aniela
zawdzięczała więc Jezusowi, jedynemu powiernikowi, spokój duszy i wewnętrzną radość.
Aniela Salawa umarła w szpitalu o godzinie czwartej w niedzielę
12 marca 1922 r. w wieku zaledwie
41 lat. Siostrzenica Anieli wspomina, jak jej matka wróciła tego dnia ze
szpitala bardzo poruszona tym, co zobaczyła. W chwili śmierci oczy Anieli,
które były z natury bardzo ciemne,
prawie czarne, zmieniły kolor na szafirowy, a sama Aniela wymówiła imię
Maryi. Wszyscy obecni uznali, że oczy
umierającej zobaczyły Matkę Bożą,
i że Aniela na pewno zostanie świętą.
Świadkowie tego zdarzenia
mieli rację. Aniela Salawa została beatyfikowana 13 sierpnia 1991 przez
Jana Pawła II i została patronką nieuleczalnie chorych oraz chorych na
stwardnienie rozsiane. W ikonografii
najczęściej przedstawia się ją w kuchni, w fartuchu, ze szczotką do zamiatania i już teraz nazywa się ją „świętą
służącą”.
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Błogosławiony Jan Henryk Newman o młodzieży
Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją
nadzieją,
Panie, ufności moja od moich lat młodych!
			(Ps 71, 5)
Przeżywane przez nas w lipcu tego roku Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie pokazały nam młody Kościół – naznaczony świeżością wiary,
pełen zapału i otwarty na bliźniego,
także tego pochodzącego z innego
kraju i obcej kultury. Bez wątpienia
było to wielkie święto młodości i dowartościowanie tego wszystkiego, co
z młodością zwykle kojarzymy – radości, pozytywnego nastawienia, zaciekawienia oraz zachwytu Bogiem, drugim człowiekiem i światem. Nawiązując myślą do tamtych pięknych chwil,
chcemy pochylić się nad tym, co na
temat młodzieży i jej sposobu przeżywania wiary mówi nam błogosławiony
Jan Henryk Newman.
Młodzież, według naszego
Błogosławionego, ma w sobie naturalną miłość do tego, co szlachetne i heroiczne. Jak pisze Newman w jednym
ze swoich kazań, młodzi ludzie lubią
słuchać cudownych opowieści, które
wskazują na to, że istnieje jeszcze
coś więcej ponad to, czym żyją na co
dzień, że istnieje świat niewidzialny,
doskonały, nie należący do widzialnego świata doczesnego. Lubią wyobrażać sobie samych siebie w sytuacji jakiegoś niebezpieczeństwa lub próby,
w której bohatersko się spisują. Mniej
więcej takie właśnie, zdaniem Newmana, jest myślenie młodych ludzi,
zanim świat doczesny ich nie zepsuje
poprzez swoje nieczyste, niszczące,
poniżające i zagłuszające oddziaływanie.

Jak ujmuje to kardynał Newman w metaforyczny sposób, świat
doczesny potrafi tchnąć na młodych
niszczącą zarazą, sprawiając, że tracą swe zielone liście i pozostawić ich
jak wyschnięte drzewo zimą, pozbawione życiodajnych soków i słodyczy.
Młody człowiek bowiem trwa jak drzewo zasadzone nad spokojną wodą,
obsypane zielonymi liśćmi i kwiatami,
zapowiadającymi dorodne owoce. Doznaje on przyspieszonego bicia serca
i tęsknoty za nieznanym dobrem, odczuwając swego rodzaju pogardę dla
przemijającej mody tego świata. Jeśli
nawet młodzi w pewnym stopniu dają
jej posłuch i się jej poddają, to i tak
czują, że nie w niej leży ich szczęście.
Nie ma wtedy jeszcze w ich sercach
przekonania, że wszystko, co nie należy do tego świata jest tylko czczym
marzeniem. To także okres życia, kiedy człowiek jeszcze nie poddał się
światu, który tylko obiecuje prawdziwe dobro, a potem oszukuje i każe
mu wierzyć, że prawda nie istnieje,
a myśląc kiedyś w ten sposób był on
po prostu głupcem. Zanim jednak to
nastąpi, mają młodzi w sobie pragnienie czegoś nie z tego świata. Ostatecznie jednak odnoszą je do spraw
doczesnych, bo inaczej nie są w stanie
tych wzniosłych dążeń zrealizować.
I tak, jedni pragną po prostu wyrwać
się z trudnej sytuacji życiowej i uzyskać niezależność, inni, bardziej ambitni, chcą zdobyć dobre imię i sławę
albo władzę.
Kiedy serce młodego człowieka doświadcza tego niepokoju i napięcia, to, jak pisze Newman, wtedy
właśnie puka do niego Chrystus i prosi
o otwarcie drzwi. Obiecuje On spełnienie pragnień i zaspokojenie tego
głodu i pragnienia, których doznaje
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młody człowiek. Chrystus nie czeka,
aż młodzież zacznie patrzeć z pogardą na swe wzniosłe pragnienia jako na
romantyczne mrzonki, ale przychodzi
do niej i obiecuje dać jej te niepoznane
błogosławieństwa, do których tak tęsknią. Błogosławiony kardynał Newman
twierdzi, że w tym momencie Chrystus
wydaje się im mówić słowami Apostoła: Ja wam głoszę to, co czcicie, nie
znając (Dz 17, 23) – szukacie tego,
czego nie widzicie, i to wam dam,
pragniecie być wielkimi – i takimi was
uczynię. Pan pragnie jednak dać ludziom wielkość i spełnienie według
Bożego zamysłu, który jest przeciwieństwem myślenia światowego
– u Niego wielkie jest to, co pogardzane w oczach świata, a prawdziwa
chwała leży w zgodzie na pokorę i uniżenie.
Przedstawione przez Newmana rozważania na temat kondycji
młodzieży wydają się doskonale korespondować z myślą zawarta w nauczaniu papieża Franciszka, skierowanym
do młodych podczas tegorocznych
Światowych Dni Młodzieży. Podczas
powitania zebranej na krakowskich
Błoniach młodzieży papież powiedział,
że kiedy Jezus dotyka serca młodego
mężczyzny czy młodej dziewczyny,
to są oni zdolni do naprawdę wielkich dzieł. To budujące, słyszeć jak
dzielą się swoimi marzeniami, swoim
pytaniami oraz swoim pragnieniem,
by przeciwstawiać się tym wszystkim, którzy mówią, że nic nie może
się zmienić. Następnie, nawiązując
do tajemnicy Bożego Miłosierdzia,
która stanowiła myśl przewodnią tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, Franciszek z entuzjazmem wyraził
się o postawie młodych, mówiąc: To
wspaniałe i raduje się moje serce, gdy
widzę jak bardzo jesteście żywiołowi.
Kościół dziś na was patrzy, wolałbym
dodać: świat na Was patrzy i chce się
od was uczyć, aby odnowić swoją uf-

ność w miłosierdzie Ojca, który ma zawsze młode oblicze i nie przestaje nas
zapraszać, abyśmy należeli do Jego
Królestwa. Królestwa radości, szczęścia, królestwa, które popycha życie
do przodu, które daje nam siłę, aby
zmieniać nasze życie. Kontynuując
tę myśl, Ojciec Święty zadał zebranej
w Krakowie młodzieży z całego świata
retoryczne pytanie: Zapomniałem zadać wam pytania: Czy można zmienić
życie? Znając żarliwość z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze.
Zakończeniem naszych rozważań nad myślą bł. Jana Henryka
Newmana na temat młodych ludzi
niech będzie wspomnienie fragmentów hymnu Światowych Dni Młodzieży. Mogłyby one być słowami każdego
młodego człowieka, który na drodze
realizowania swoich wzniosłych pragnień, sięgających daleko poza to, co
oferuje mu niedoskonały świat doczesny, spotyka Chrystusa:
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Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!
Bibliografia:
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ŚWIADECTWO ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
Żołnierze prowadzili młodych
chrześcijan na miejsce męki. Wzdłuż
drogi stała okoliczna ludność, która
urządzała sobie kpiny z męczenników:
„Głupcy – krzyczeli – wyrzeknijcie się
wiary”. Paweł Miki, który lubił nauczać
i głosić kazania zachęcał stojących do
przyjęcia wiary w Pana Jezusa. Ale
nie wszyscy wyśmiewali więźniów.
Stało przy drodze również wielu chrześcijan, którzy modlili się za skazanych
i dodawali im otuchy. Paweł pomyślał,
jakie to dziwne, że nie doczeka święceń kapłańskich, miał 33 lata, od jedenastu lat był zakonnikiem – jezuitą.
Jego przekonujące nauczanie doprowadziło wielu do wiary, ale jego życie
będzie – po ludzku – jakby trochę niespełnione.
Paweł Miki, urodził się w zamożnej rodzinie w Kyoto, w 1565 roku.
Było to czterdzieści osiem lat po tym,
jak do Japonii dostał się pierwszy misjonarz jezuicki – Franciszek Ksawery,
którego przesłanie o miłującym Bogu
podbiło serce Japończyków. Rodzice
Pawła nawrócili się, kiedy chłopiec miał
cztery lata. Wychowywali go w wierze
i posłali do szkoły prowadzonej przez
jezuitów. Paweł od dziecka odczuwał
powołanie do kapłaństwa. Jednak,
kiedy zmieniła się władza, chrześcijaństwo zaczęło być niewygodne, zaczęły
się prześladowania. Chrześcijaństwo
było religią obcą, bardzo różniło się
od buddyzmu czy szintoizmu. Japonia
obawiała się agresji ze strony Zachodu i władza zaczęła podejrzewać, że
misjonarze przybyli po to, by otworzyć
drogę nie tylko dla swego Boga, ale
i dla swoich wojsk. Kiedy jesienią 1596
roku do wybrzeży Japonii przybył
hiszpański statek, urzędnicy japońscy
skonfiskowali ładunek, a arogancka
postawa kapitana została uznana za
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stwierdzenie, że celem misjonarzy jest
pomoc Hiszpanom w podboju Japonii.
Władze aresztowały kilku kapłanów
i świeckich. Zaraz po świętach Bożego
Narodzenia w 1596 roku w klasztorze
jezuitów w Osace, pojawiła się policja,
zabierając Pawła Miki oraz dwóch innych nowicjuszy. W więzieniu dołączyła do nich jeszcze szóstka franciszkanów i piętnastu świeckich chrześcijan.
Tydzień później zaprowadzono ich na
główny plac Kyoto, gdzie odczytano im
wyrok – śmierć przez ukrzyżowanie.
Rankiem piątego lutego zgromadzono skazańców na wzgórzu Nishizaka. Po jednej stronie drogi, gdzie
pozbawiano życia pospolitych przestępców, walało się wiele szczątków
ludzkich, po drugiej stronie ścielił się
łan zielonej pszenicy. Na ziemi leżało
dwadzieścia sześć krzyży, każdy na
miarę skazańca. Na ich widok więźniowie zaczęli śpiewać Te Deum. Trzej
najmłodsi z całej grupy – trzynastoletni
Tomasz Kozaki i Antoni Deynan oraz
dwunastoletni Ludwik Baraki – pobiegli
pierwsi, aby odnaleźć krzyże pasujące
do ich dziecięcych sylwetek. Jeden po
drugim padali na kolana i obejmowali swoje krzyże, które miały stać się
ich drogą do doskonałości. Żołnierze
przywiązali ich do krzyży. Następnie
podniesiono krzyże, wstawiając je
w otwory wykopane w ziemi. Męczennicy podnieśli oczy do nieba i zaśpiewali: Wychwalajcie Pana wszystkie
Jego dzieła. Następnie po wzgórzu
popłynęło mszalne Święty, Święty,
Święty. Jeden z więźniów zaczął nucić: Jezus Maryja, Jezus Maryja. Po
czym każdemu z męczenników dano
szansę wyrzeczenia się wiary. Każdy
odpowiedział – Nie.
Przed krzyżem Pawła Miki,
umieszczono napis z podaniem winy:
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św. Paweł Miki z krzyża głosi katechezę swoim oprawcom
jako, że ludzie ci przybyli z Filipin i postanowili pozostać w Kyoto, aby nauczać prawa chrześcijańskiego, które
od lat jest zakazane, zostają skazani
na śmierć. Rozpięty na krzyżu Paweł, wygłosił swoją obronę: Jestem
rodowitym Japończykiem, bratem Towarzystwa Jezusowego. Nie popełniłem żadnego przestępstwa… w tej
krytycznej chwili, kiedy możecie mieć
pewność, że nie będę próbował was
oszukać, chcę podkreślić z całą jasnością, że nie ma dla człowieka innej
drogi zbawienia, jak tylko chrześcijańska. Prawo chrześcijańskie nakazuje nam przebaczać naszym wrogom
i tym, którzy nas krzywdzą. Dlatego
wyznaję, że wybaczam wszystkim,
którzy przyczynili się do mojej śmierci.
Strażnicy słuchali jak urzeczeni. Paweł
Miki udowodnił, że można pozostać
autentycznym Japończykiem, zachowującym samurajski kodeks honorowy, a zarazem czcić Pana Jezusa. Patrząc w niebo wyszeptał: Panie, w ręce
Twoje powierzam ducha mego. Święci
Boży, wyjdźcie mi na spotkanie.

U stóp każdego z krzyży stanęło dwóch samurajów. W określonym
momencie, każdy z nich w piersi ofiary
zatopił stalowe ostrze włóczni, krzyżując ją z włócznią drugiego. Kiedy dzieło zostało dokonane, chrześcijanie
z tłumu naparli na krzyże, zanurzając
skrawki materiału we krwi męczenników i drąc ich odzież na relikwie. Miesiąc później misjonarz – jezuita pisał
z Nagasaki do swego przełożonego:
Ich śmierć była szczególnym darem
Bożej Opatrzności, dla tutejszego Kościoła. Jak dotąd nasz prześladowca
nie posunął się aż do rozlewu krwi.
Dlatego nasze nauczanie było czysto
teoretyczne, nie potwierdzone świadectwem męczeństwa. Teraz jednak,
po tym jak staliśmy się naocznymi
świadkami ich przedziwnej śmierci,
jest wręcz niewiarygodne, jak bardzo
krew męczenników jest posiewem
chrześcijan.
To przedziwne świadectwo
przemawia do dziś. Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Japonii nazwał miejsce kaźni Pawła Miki
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i Towarzyszy „Wzgórzem Zmartwychwstania”. Przytoczmy jeszcze wypowiedź trzynastoletniego Tomasza Kazaki, który w przeddzień męki pisał do
matki: Kochana Mamo. Tato i ja idziemy do nieba. Będziemy tam na ciebie
czekać. Nie zniechęcaj się, nawet gdyby wszyscy księża zostali zabici. Znieś
ten smutek dla naszego Pana i pamiętaj, że jesteś na prawdziwej drodze do
nieba… Do widzenia. Mamo kochana.

Powyższy opis męczeństwa
pochodzi z XVI wieku.
Kiedy z uwagą śledzimy współczesne prześladowania chrześcijan
w Afryce – i nie tylko tam – możemy
zauważyć całkiem podobne sceny.
Autor Listu do Hebrajczyków pisze
wprost jeszcze nie opieraliście się aż
do przelewu krwi, walcząc przeciwko ościeniowi. Bądźmy więc mężni
w przyjmowaniu i znoszeniu codziennych krzyży.

Trzeźwymi bądźcie
ks. Leszek Woźnica COr i Andrzej PBW

NAJPIĘKNIEJSZE OWOCE 25 LAT
DUSZPASTERSTWA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
Przeżywamy czas 25-lecia
Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości na Świętej Górze w Gostyniu.
Zewnętrzne uroczystości przeżywane
we wrześniu 2016 r., przy udziale ks.
bpa Grzegorza Balcerka, są okazją,
by Panu Bogu podziękować za czas
ćwierćwiecza w naszym sanktuarium
z udziałem Braci i Sióstr, którzy przez
chorobę alkoholową byli kiedyś, po
ludzku patrząc, w beznadziejnej sytuacji, ale dzięki Bożej łasce są oni teraz trzeźwi i na prostej drodze życia.
Każda i każdy z nich oraz ich trzeźwo żyjąca rodzina, są najpiękniejszymi owocami, jakie przez 25 lat urosły
i dojrzały w ramach działalności trzeźwościowego duszpasterstwa.
Poniżej prezentujemy głos
jednego z Braci, który nieraz już dawał
o sobie świadectwo w tym miejscu naszego kwartalnika, a jest on tych owoców żywym przykładem.
Jako duszpasterz trzeźwości
życzę, aby wszyscy, którzy myślą, że
nic nie da się zrobić z pijanym człowiekiem, uwierzyli, że i dla czynnie
nadużywających alkohol możliwa jest

łaska od Pana Boga rozdawana na
Świętej Górze obficie. Oby i oni, tak
jak Andrzej i wielu innych, chcieli się
na nią otworzyć i z nią współpracować.
ks. Leszek Woźnica COr
„Kolejne doświadczenie...”
Mam na imię Andrzej, jestem
alkoholikiem. Pogodnie i serdecznie
witam stałych i nowych czytelników
naszego kwartalnika. Mimo faktu, iż
stosunkowo dawno nie pisałem nic
na tych stronach, dzisiaj pojawia się
nad wyraz ważna okoliczność, bym
mógł podzielić moimi „dokonaniami”
na drodze powrotu do normatywów,
jak też i życia pozbawionego alkoholowej udręki. Okolicznością ową jest
moja dziesiąta rocznica abstynencji
z, jak mawia mój przyjaciel, elementami trzeźwienia. Zbyszku, dziękuję za te
słowa, gdyż tylko po małej części dane
jest mi trzeźwieć, o ile w ogóle tak się
dzieje. Główną przyczyną takiego myślenia jestem i moja mała umiejętność
życia w sposób asertywny. Mimo tego,
że po 10 latach powinienem już coś
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w tym względzie wiedzieć i czynić. Tak
jednak nie do końca jest, a już z pewnością nie z czynieniem. Wiedzę posiadam, czego dowody dawałem niejednokrotnie w Ośrodku dla Bezdomnych, w obcowaniu z nierzadko „dziwnymi” zachowaniami ludzi po traumatycznych przeżyciach. Te zresztą były
również moim udziałem, lecz nie tym
chcę się podzielić.
Nie będę również wspominał
całych 10 lat, a zająć się chcę ostatnim rokiem, kiedy to poczęły dziać się
dziwne rzeczy w moim życiu. Nie tyle
w życiu zewnętrznym, co we mnie samym i sposobie odbioru ludzi, z którymi przychodzi dzisiaj żyć i pracować.
Tak, większość mego czasu
spędzam w towarzystwie ludzi na co
dzień mieszkających za naszą południowo-wschodnią granicą. Nie jest
to oczywiście bezpośredni kontakt,
a zamieszkanie pod jednym dachem, że
o pracy nie wspomnę. Odbiór zachowań tychże ludzi jest moją wielką bolączką, bez względu nawet na te chore zachowania będące moim udziałem
w trakcie picia. Ze mnie wyłaziło zwierzę, oczywiście w niczym nie ubliżając
zwierzakom. Między innymi dlatego
właśnie długo po zaprzestaniu picia
samemu sobie dawałem nie inne miano, jak tylko i wyłącznie „barachło”.
Chyba słusznie zrezygnowałem z nazywania siebie w taki sposób, ponieważ moje dokonania względem trzeźwienia przeczą takiemu nazewnictwu.
Zresztą grzechem jest takie poniżanie
samego siebie, stworzonego „na Boski
wzór i podobieństwo”. Chrześcijanin,
którym jestem, nie ma prawa zwać
w ten sposób nikogo, co odnosi się
także do mnie samego. Niestety zdarza mi się i dziś rzucać „mięsiwem”, co
jest chorą reakcją z mojej strony, na
przeróżne zachowania współmieszkańców.
Dzisiaj najbardziej boli mnie
fakt, iż w trakcie tego podenerwo-

wania i wulgaryzowania zapominam
o tym, jakim ja kiedyś byłem i co wyprawiałem tylko po to, aby się w bardzo
chory i zły sposób satysfakcjonować
i ekscytować swymi „wyczynami”. Jeszcze jedna kwestia nie daje mi spokoju,
a stosowanie której kiedyś przynosiło
mi, jak i ludziom wokół mnie, wiele dobrego. Na myśli mam oczywiście nieasertywne podejście do ludzi i dziwnych zdarzeń przez nich stwarzanych.
Owo stanowcze, lecz grzeczne podejście do ludzi wychodziło na dobre mnie
samemu, ale też ludziom wiedzącym,
co mogą w ten sposób „ugrać”. Nie
mam pojęcia, co wpływa na moje zapominanie, jak i na niestosowanie dobrych i nie szkodzących nikomu rozwiązań, których prostota tak wspaniale mnie kiedyś zaskakiwała. Prostota
i niesamowita skuteczność. Nie mam
zamiaru tutaj teoretyzować, lecz odnoszę wrażenie, iż to wielka zmiana
w moim życiu, jak również nowe środowisko, no i oczywiście ten mój wręcz
wybiórczy sposób stosowania Programu. To główne czynniki mego obniżonego stanu akceptacji otaczających
mnie ludzi i zdarzeń. Niektóre moje zachowania typu urąganie i złorzeczenie
otaczającym mnie ludziom, ale i sobie
samemu dowodzą, iż powrót do życia
całością Programu jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Prym jednak powinien wieść Krok Siódmy, stanowiący
o pokorze. Nie na darmo właśnie w lipcu przestałem pić i począłem zmieniać
siebie. Obserwując swoje zachowania
dochodzę do przekonania, iż głównym powodem moich złych poczynań,
jest właśnie brak pokory, akceptacji
i tolerancji otaczających mnie zjawisk.
Krócej mówiąc, to żadna z mej strony
zgoda na ludzkie zachowania, a i na
swoje także i co najgorsze, brak wizji
na rozwiązanie. Chociaż po głośnym
wypowiedzeniu tego wszystkiego na
grupie i po wysłuchaniu doświadczeń
przyjaciół, pojawiła się jakby szansa
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na rozwiązanie owych, mam nadzieję
przejściowych kłopotów. Nie nazywam
tego problemami, gdyż problem, skutecznie zresztą zażegnywany, mam
tylko jeden. To mój alkoholizm. Reszta
to po prostu sprawy, które wymagają załatwienia przeze mnie już teraz
i temu ma właśnie posłużyć, powrót do
wspaniałego sposobu na życie, jakim
bez wątpienia jest Program 12 Kroków
Anonimowych Alkoholików. Nie bez
powodu używam całej jego nazwy. Ma
to na celu unaocznienie sobie i innym
ogromnej rangi stosowania 12 Kroków
w całości. Nie wybiórczo, jak to miało
miejsce u mnie.
Poruszyć chcę jeszcze jedną,
lecz ważną dla mnie kwestię. Dziwne,
lecz nie wspomniałem o tym na grupie,
kiedy dzieliłem się sobą przy okazji
rocznicy. Na myśli mam moją osobistą
samotność. Brak przy mnie tej osoby, o której mógłbym z miłością, pełną świadomością i ogromną radością
mówić, że to moja partnerka życiowa.
Wiem chyba, co z mej strony stoi na
przeszkodzie stworzenia związku i nie
jest mi z tym łatwo. Ogromny wpływ na
ten stan rzeczy ma moja przeszłość
i poczucie niższości, którego za nic
nie potrafię zniwelować, zmniejszyć,
że o całkowitym wykluczeniu na dzień
dzisiejszy nawet nie marzę. Owszem,
ważnymi w moim życiu są dzisiaj Bóg,
Wspólnota, no i ja sam i to w takiej
właśnie kolejności, lecz nie ma przy
mnie kogoś, w kim mógłbym ulokować
moje uczucia, codzienne sprawy, radości i smutki, jak też to samo przyjąć
od niej. Współodpowiedzialność jest
mi bliską, lecz tylko (lub aż) z ramienia
Wspólnoty i wdzięczności za wszystko, co otrzymałem. Tak sobie myślę,
iż to już czas dla mnie najwyższy,
aby z drugą osobą podzielić się sobą,
a i przyjąć tę osobę ze wszystkim tym,
jaką jest. Tak, jaką jest, a nie co ma.
Ważniejszym od dobrobytu materialnego jest dobrobyt duchowy, na któ-

rym coś trwałego można budować.
Jakby jednak nie spojrzeć, pieniądze
są ważne, aby choć w miarę godnie
żyć, jednak nie stawiam ich już na
pierwszy miejscu, gdyż inne wartości
już biorą górę. Mówię „już”, gdyż wcale
nie tak dawno w zupełnie inny sposób
myślałem o bogactwie materialnym.
Dzisiaj jednak przekonany jestem, że
owszem, dobrze jest mieć, jednak nie
za wszelką cenę. Bliskość, zrozumienie, zaufanie, uczciwość, empatia itd.,
to podstawy prawdziwego związku.
Wiedza wiedzą, a nie mam możliwości
jej zastosowania. Trochę szorstko to
brzmi, ale tak faktycznie jest. Samotność trwająca już „parę” lat, a spowodowana moim chorym do życia i ludzi
podejściem, nie jest niczym dobrym.
Z drugiej strony wiem też, że na siłę
niczego nie zbuduję, a co ma być, to
tak prędzej, czy też później będzie.
Aby nie do końca trwać jednak
w tym mało optymistycznym klimacie
powiem, że owe 10 lat nowego życia
pozwala mi na wyciąganie wniosków
z zaistniałych sytuacji, zdarzeń, zachowań moich i innych ludzi, na dużą
wiarę w skuteczność swych nowychstarych poczynań względem życia
z Bogiem, ludźmi, tą jedyną i z sobą
samym. Właśnie ogromna wiara w to,
że i dla mnie „zaświeci jeszcze słońce”
w postaci bliskiej mi osoby. Bylebym
tylko czegoś znów nie zepsuł, a całe
moje doświadczenie jest dostępne.
Dla Ciebie także...
Na sam koniec podziękować
pragnę Panu Bogu, bardzo wielu ludziom, których z imienia nie wymienię,
by kogoś przypadkiem nie pominąć,
za wszystko, co darmo otrzymałem
i czym pragnę dzielić się z innymi.
Zapomnieć też nie mogę o sobie, któremu także dziękuję za wytrwałość
i ochotę na życie, bez której dawno już
nie byłoby mnie wśród Was.
Z wyrazami ogromnej wdzięczności, życzeniami pogody ducha i Bożej łaskawości.
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Andrzej PBW
NOWY(?) CEL
Tak to się dziwnie w moim życiu dzieje,
iż ów kierunek przez Boga nadany,
zda się, że bardzo mi dziś powszednieje,
mówię to przez siebie obserwowany.
Marazm ów, zastój, czy też coś innego,
zły wpływ mają na moje istnienie,
zapominam czasem ileż dobrego
Pan dał przez Was od kiedy trzeźwieję.
Siebie w swym życiu nie umiem docenić,
w pas tu się niższości poczucie kłania,
bezdomnego syndrom muszę wyplenić,
do ważnego to potrzebnym zadania.
Od jak długiego czasu, nie pamiętam,
pustka ogromna przy moim trwa boku,
źle mi z tym, jakby dusza moja więdła,
zda się, iż sam nie zrobię nawet kroku.
Nowym tym celem jest druga połowa,

wesprze mnie, która przy mej wzajemności,
serce tego chce, pragnie także głowa,
czas stawić czoła odpowiedzialności.
Cóż wart jestem i czy jest tak w ogóle,
odpowiedź chcę znać na te dwa pytania,
w małym, najdrobniejszym nawet szczególe,
gotów bym stanął do siebie oddania.
Dziś całym sobą pragnę się już dzielić
skrzywdzić czy zawieść nie chcę też nikogo,
choćby i teraz chcę to w życie wcielić,
wspólną by już iść, nie samotną drogą.
Choć znów rodzą się moje wątpliwości,
słabo też tli się ma pogoda ducha,
zaznać chcę i dać też dużo bliskości,
z wiarą, że znajdę, sercem będę szukał.
Wiedzieć nie mogę, czy znaleźć dam radę,
choć dość już mam bardzo mej samotności,
przed siebie kładę, jak kawę na ławę,
sygnały o pragnieniu zażyłości.
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Z pielgrzymiego szlaku
Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski i Łukasz Stefaniak

Droga do św. Jakuba:

cz. 4

Puebla de Sanabria – Santiago de Compostela

Etap z Puebla de Sanabria
do Lubián wprowadził pielgrzymów
w góry. Kilkanaście kilometrów, po wyjściu z Puebla, pątnicy pożegnali dolinę
rzeki Tera, a rozpoczęli wędrówkę na
przełęcz Padornelo (1305 m n.p.m.).
Siedmiokilometrowe podejście wystawiło na kolejną próbę nadwątlone już
nieco siły. Jednak powiewający od
przełęczy wiatr oraz malownicze plenery gór Sanabria, sprawiały iż droga
nie dłużyła się. Punktem orientacyjnym
dla pielgrzymów były ogromne wiatraki prądotwórcze. Ustawiono je na górskich grzbietach na obszarze kilkunastu kilometrów. Po minięciu przełęczy
piechurzy skierowali się na Lubián.
Część idących chcąc zaoszczędzić
drogi, weszła na budowę kolei szybkich prędkości z Ourense do Madrytu.

Chcąc, nie chcąc weszli po drabinie
na budowany wiadukt i pośród robotników w kaskach przemierzali dolinę.
Zdziwieni widokiem pielgrzymów budowniczowie ochoczo wskazywali kierunek na Lubián. A w miasteczku przybywających witał 26 osobowy zespół,
grający ludowe melodie na kobzach
i bębnach. Wszak był to dzień odpustu
(Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
w Lubián (Virgen de la Tuiza) i towarzyszącego mu festynu.
W Święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia, w dniu kiedy w Polsce władzę obejmował nowo wybrany
Prezydent RP, pielgrzymi wkroczyli do
hiszpańskiej Galicji. Wyjście z Lubián
skierowało pątników do sanktuarium
Virgen de la Tuiza. Od gmachu kościoła ścieżka zaczęła piąć się w górę
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Jeden z ołtarzy w Sanktuarium
Matki Bożej Śnieżnej w Lubián

(ok. 5 km), aż do przełęczy A Canda
(1260 m n.p.m.). Przełęcz to granica pomiędzy prowincjami: Zamora
i Ourense, a zatem również pomiędzy
regionami: Kastylia-Leon oraz Galicja.
Podobnie jak w Polsce, Galicja cechuje się krajobrazem pagórkowatym.
W Hiszpanii ponadto od reszty regionów odróżnia ją dominacja zieleni oraz
odrębność kulturowa i językowa.
Idąc do A Gudiña pątnicy widzieli dobrze zorganizowaną akcję
gaśniczą rozległych terenów. Konsekwencją suszy na Półwyspie Iberyjskim w 2015 roku były częste pożary.
Ten, który mijali pielgrzymi, oprócz
jednostek naziemnych, gasiły trzy helikoptery. Etap z A Gudiña do Laza, był
wyjątkowy pod względem pięknych
górskich krajobrazów. Ponad 80%
drogi prowadziło grzbietami górskimi
na poziomie ok. 1000 m n.p.m. Tereny odludne sprzyjające wewnętrznej
refleksji i odpoczynkowi od zgiełku
codzienności. Przechodząc wioskę
A Venda da Tere można było podziwiać
spektakularny widok na zbiornik wodny As Portas. Sztuczne jezioro zbudowano w 1974 w wąwozie ukształtowanym przez rzekę Camba, wpływającą
do rzeki Bibei, a ta z kolei do Sil, która
wypływa z pasma górskiego Sierra de
San Mamede na 1480 m n.p.m. Od
Campobecerros (ok. 1000 m n.p.m.)
pielgrzymi rozpoczęli zejście do Lazy
(480 m n.p.m.). Miejscowość położona
w dolinie przywitała pątników widokiem
dorodnych warzyw (pomidory, papry-

ka, cebula, fasola, kapusta galicyjska)
oraz owoców (winogrona, brzoskwinie, grusze, kiwi). Uprawy nawadniane
wodą z górskich potoków imponowały
swoim pięknem. Spoczynek pielgrzymi znaleźli w sympatycznej alberdze
prowadzonej przez miejscową Gwardię Cywilną.
Początek następnego etapu,
to wejście na górę da Travesa (ponad
900 m n.p.m.), nazywane „Drogą Krzyżową”. Szczyt nie posiada oszałamiającej wysokości, jednak pokonanie ponad 500 m różnicy poziomów w górę,
na odcinku niespełna 4 km, dla strudzonych nóg, było pewnym wyzwaniem. Za to po zakończeniu podejścia,
w miejscowości Alberguería, czekała
na pątników wspaniała atrakcja. W barze Rincón del Peregrino rządzi Luis
Sandes – przyjaciel pielgrzymów. Cały
lokal ozdobiony jest muszlami Camino. Pątnicy z Polski również zostawili
swoje muszle oraz okolicznościowy
proporczyk. Do mety – Xunqueira
De Ambía pątnicy dotarli wieczorem.
W centrum miasta znajduje się Kolegiata Santa María Real, gdzie w głównej nawie umieszczona jest, czczona
przez miejscowych, figura Madonny.
Wieczorna Msza św. przed obliczem
Maryi zakończyła pątniczy dzień.
Droga do stolicy prowincji
Ourense nie była zbyt długa, jednak
dosyć męcząca z uwagi na panujący w okolicy mikroklimat. Kilkanaście
kilometrów przed miastem pojawiły
się znów palmy, których od dawna
pielgrzymi nie widzieli. Usytuowane
w kotlinie i rozciągnięte Ourense, jest
widoczne z daleka. Położenie sprawia
jednak, iż jest tam o wiele cieplej niż
w pozostałych częściach Galicji. Miasto posiada drugie pod względem
wielkości, eksploatowane złoża wód
geotermalnych w Europie.
W Ourense pątnicy zatrzymali się w byłym klasztorze franciszkańskim. Rewitalizowany budynek
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Bar Rincón del Peregrino w Alberguería
w części przeznaczony jest dla pielgrzymów jakubowych, którzy mają
niepowtarzalną okazję odkrywać cel
swojej egzystencji. Tak się bowiem
składa, iż mury klasztoru, są murami
cmentarza i pielgrzymi z okien albergi, mogą obserwować, jak się kończy
ziemskie pielgrzymowanie człowieka.
Jednak na szczęście jest to tylko etap
przejściowy…
Nocą, kotlina, w której leży
Ourense napełniła się dymem z pożarów w terenach górskich okalających
miasto. Zapach spalenizny obudził
pątników. Po wyjściu z kotliny, zobaczyli jak potężna chmura dymu unosi się nad miastem. Trasa tego dnia
w większości prowadziła przez tereny
zielone, przez co wędrówka była dość
przyjemna. Na szczególną uwagę
tego dnia zasługiwały dwie miejscowości: Cea oraz Oseira. Cea w Prowincji
Ourense, to miejsce gdzie od wieków
wypieka się chleb regionalny. W dużej wsi obecnie funkcjonuje ponad 20
czynnych piekarni, gdzie bezpośrednio
od piekarzy można nabyć wypiekany
według kilkusetletnich receptur chleb.
Każda familia trzyma swój przepis

w tajemnicy, przez co chleb z każdej
piekarni ma nieco inny smak. Napis
„Pan de Cea” (chleb z Cea), jest znakiem, iż w tym gospodarstwie można
nabyć oryginały produkt regionalny.
Przyzwyczajeni do „najlepszego na
świecie” polskiego chleba pątnicy
poddali próbie produkty z miejscowości Cea. No cóż, robiony na zakwasie
z mąki żytniej jest lepszy od chleba
sprzedawanego w hiszpańskich sklepach, jak również marketach polskiej
stolicy. Jednak daleko mu do wyśmienitego smaku tradycyjnego polskiego
bochna, wypiekanego na ojczystej
ziemi. Na nocleg pielgrzymi zatrzymali
się w klasztorze cystersów w Oseira.
Po nocy spędzonej w chłodnym refugio klasztornym, pielgrzymi nowy dzień rozpoczęli od Mszy
św. Poranna, codzienna Eucharystia
z chorałem mnichów trwała ok. 1,5
godziny (bez kazania!!!). Tylko Polacy
pozostali rano w klasztorze. Na poranną modlitwę zostali wprowadzeni
osobnym wejściem i mogli czuć się
– jak współbracia. Wizyta w klasztorze cystersów w Oseira to ze wszech
miar ubogacające doświadczenie,
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Wiadukt w Santiago de Compostela
– miejsce katastrofy pociągu z pielgrzymami w 2013 roku
polecane innym pielgrzymom Jakubowym. Dalsza droga pątników prowadziła ich po hiszpańskiej Galicji.
Region ten doświadcza idących wieloma wrażeniami zmysłowymi. Dla
przykładu: wzrok postrzega piękną
zieleń oraz masę spichlerzy, na których szczycie widnieje krzyż; smak
sierpniowej wędrówki, to słodkość jeżyn porastających przydrożne murki
(często spowalniająca tępo marszu)
oraz smak ośmiornic parzonych w kotłach i serwowanych nawet na wsiach;
oraz węch – nozdrza piechurów napełnia zapach licznie hodowanego bydła
i trzody…
Bliskość Santiago de Compostela ma kilka wymiarów. Pierwszy
– geograficzny: zostało kilkadziesiąt
kilometrów do celu. Drugi fizyczny:
codzienna męka (ciało tak po ludzku
jest zmęczone ponadmiesięczną wędrówką) wreszcie się kończy. Trzeci
metafizyczny: żal kończyć tak piękne
doświadczenie duchowe.
Pielgrzym to człowiek wewnętrznie rozdarty. Sam nie wie, który
aspekt drogi jest mu najbliższy. Chciałby połączyć wszystkie, ale … tak się

nie da. Wielu idzie dalej, aż do oceanu.
Ale i tak, nie odnajdują odpowiedzi.
I co robią? W następnych latach często znów wracają na pątniczy szlak.
Tak jak napotkany Włoch Simone, który od 2009 roku, idzie już piaty raz.
Co zrobią polscy pątnicy w następnych latach…?
37 dzień marszu, 13 sierpnia
2015 roku, z miejscowości Ponte Ulla
do Santiago de Compostela, to dzień
niezwykły na dotychczasowym szlaku
z Sevilli do Santiago. Już w nocy zaczął lać deszcz. Widać święty Jakub
zapragnął oczyszczonych pątników!
Obmycie trwało z przerwami, aż do
samej katedry, przez 20 km. Przed
Santiago pielgrzymi mijali miejsce,
gdzie 24 lipca 2013 roku wykoleił się
pociąg z jadącymi do miasta na odpust świętego Jakuba. Następnie zaś
po ok. 2 km dostrzegli wieże katedry,
gdzie spoczywają relikwie Apostoła.
Ostatnie kilkaset metrów to marsz radości do celu, do którego zmierzano
przez blisko 40 dni.
W wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w przeddzień
95. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, we
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wspomnienie św. Maksymiliana Mari
Kolbego pielgrzymi zakończyli ponad
1000 kilometrową drogę z Sevilli do
Santiago de Compostela. Rano w kaplicy św. Andrzeja wzięli udział w polskiej Mszy św., gdzie razem z innymi
Polakami, którzy dotarli do Santiago,
zostali uroczyście powitani. Przez cały
dzień nawiedzali pątnicze miejsca
w ożywionym przez św. Jana Pawła
II centrum „pielgrzymstwa” europejskiego. Wieczorem katedra wypełniła
się po brzegi, bowiem jak co piątek,
przybyłych okadza „botafumeiro”. Ten

symboliczny akt zakończył pielgrzymkę.
Pielgrzymi: Ryszard Bożek,
Jerzy Pawlikowski i Łukasz Stefaniak dziękują wszystkim, którzy
wspierali ich na pątniczym szlaku
oraz wszystkim, którzy śledzili ich
drogę na kartach „Świętogórskiej
Róży Duchownej”. Uznając prawdę,
iż każdy jest pielgrzymem na tym
świecie, życzą wszystkim: buen camino!!!
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ks. Paweł Bogdanowicz COr

„Bądźmy świadkami miłosierdzia!”
czyli 82 Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Bądźmy świadkami miłosierdzia! to hasło, które przyświecało tegorocznej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Przez nasze
Sanktuarium – Świętą Górę – oraz
nasze miasto – Gostyń – przechodzi
Grupa 10 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (PPPnJG).
Zatem i w tym Nadzwyczajnym Roku
Miłosierdzia nie mogło nas zabraknąć
na Świętej Górze, która jest Kościołem
Jubileuszowym.
Pielgrzymi każdego roku wyruszają 5 lipca z Opalenicy. Gromadzimy się rano na Eucharystii w parafii
św. Józefa. Tam duchowym posłaniem
błogosławi nam Biskup, wysyłając nas
na pielgrzymi szlak. Tego dnia w trasę
udają się także Grupy 21 (Buk) oraz
Grupa 20 (Grodzisk) z którymi mijamy
się co chwilę, aż do samej Częstochowy. Do Gostynia docieramy 7 lipca na
wieczorną Mszę św., by Świętogórskiej
Róży Duchownej oddać nasze dalsze
pielgrzymowanie. Gostyń opuszczamy następnego dnia rano wyruszając
spod parafii św. Małgorzaty, by docelowo tego dnia dotrzeć przez Pępowo
do Kobylina. I tak mijają nam piel-

grzymkowe dni, jeden za drugim, aż
dotrzemy do Częstochowy.
Ten najbardziej uroczysty dzień
(na naszej pielgrzymkowej trasie) to
15 lipca, gdy docieramy do „tronu Matki” na Jasnej Górze. Towarzyszy nam
wtedy odświętny strój (pomimo tego iż
do przejścia tego dnia jest jeszcze 15
km). Modlitwy, śpiew oraz konferencje
nabierają już zupełnie innego znaczenia, gdy wiesz że to już ostatni dzień.
Tego też dnia po raz pierwszy widzimy
wieżę klasztoru na Jasnej Górze, czyli
cel naszego wędrowania. Ten moment
wywołuje zawsze naszą wdzięczność
względem Boga za Jego Opatrzność
nad nami podczas drogi. Stąd też na
krótką chwilę klękamy na ruchliwej trasie, by w ten sposób dać wyraz, tego
co wewnętrznie przeżywamy. Jednak
najbardziej emocjonalne momenty są
jeszcze przed nami. Gdy kierowani
przez służby porządkowe docieramy
przed Jasnogórskie Wały, padamy
na twarz (kładziemy się) przed tym
świętym miejscem. Wiedząc iż dotarliśmy do Matki. Zrobiliśmy co trzeba.
Zanieśliśmy, aż tu, te wszystkie wasze
i nasze intencje. Podczas tego gestu
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Pielgrzymi oddają hołd Królowej Polski
pokory z wałów Kapelan PPPnJG, ks.
Tomasz Kulka, czyta charakterystykę
Grupy 10. Po tym często wzruszającym dla wielu momencie, zmierzamy już przed sam cudowny obraz do
kaplicy Matki Bożej. Tam spędzamy
ok 5 min. na modlitwie prowadzonej
przez przewodnika grupy. W tej chwili nie chodzi o ilość wypowiadanych
słów, ale o bycie przed naszą Duchową Mamą. Gdy modlitwa dobiega
końca, wychodzimy z Kaplicy i udajemy się przed Dom Pielgrzyma, gdzie
śpiewem i tańcem dziękujemy sobie
nawzajem za tegoroczne pielgrzymowanie.
Pozostaje nam się już tylko
pożegnać. Towarzyszą temu różne formy: przybicie piątki, uściski, uśmiech
i skiniecie głową, czy kobiece całuski
na do widzenia. Umawiamy się także
na spotkania popielgrzymkowe, czy to
na Świętą Górę, czy też do Opalenicy.
Zatem pielgrzymka to nie tylko jednorazowa akcja duchowa, ale to Wspól-

nota ludzi, którym towarzyszy ten sam
cel i pragnienie.
Każdorazową pielgrzymkę budują zarówno elementy ludzkie, jak
i duchowe. Na te pierwsze składają
się: bezpieczeństwo na trasie, posiłki każdego dnia oraz zagwarantowanie noclegu pielgrzymom. Natomiast
otoczkę duchową stanowią: modlitwy
(różaniec, koronka, droga krzyżowa),
konferencje (w tym roku Dzienniczek Bożego Miłosierdzia) oraz Pismo Święte (w tym roku Ewangelia
wg św. Łukasza). Tym samym każdy
Pielgrzym doświadcza tzw. „rekolekcji
w drodze”.
Jeśli czujesz, że ta forma wakacyjnego trudu fizyczno-duchowego
(jakim jest pielgrzymka) może być dla
Ciebie, to nie czekaj dłużej, ale skontaktuj się z nami. Naszą Grupę 10.
znajdziesz w Internecie na Facebooku,
jak również w rzeczywistym świecie
w Gostyniu i Opalenicy. Popytaj, spotkaj się i dołącz do nas za rok!

zapraszamynanasząstronęinternetową

www.filipini.gostyn.pl
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Przemysław Juskowiak

Motocyklem do Watykanu...
Kochamy motocykle. Tworzymy swój klub od 2011 roku. Jeździmy
po całej Polsce, a także po Europie.
Byliśmy już w Holandii (2014 rok)
i we Włoszech (2013 rok). W tym roku
również przebyliśmy daleką podróż
do Watykanu, gdzie wraz z grupą 300
motocyklistów z całej Polski uczestniczyliśmy w przekazaniu papieżowi
Franciszkowi Iskry Miłosierdzia oraz
zaprosiliśmy papieża na Światowe Dni
Młodzieży do Polski.
Miało to miejsce w drugiej połowie czerwca. Wybraliśmy się na wielką
wyprawę do Watykanu, na spotkanie

było to niemal 300 miłośników jednośladów. Z naszego klubu jechało
9 motocyklistów oraz również 9 osób
zaprzyjaźnionych z klubem z powiatu
gostyńskiego. Jednym z głównych organizatorów wyjazdu do Watykanu był
ksiądz Adam Parszywka, który również
był jednym z głównych organizatorów
w sztabie generalnym Światowych Dni
Młodzieży.
Po przyjeździe do Krakowa,
wielu z nas nawiązało nowe przyjaźnie. Zostaliśmy również podzieleni na
mniejsze grupy. Jazda tak dużą kolumną stwarzałaby niebezpieczeństwo na

Motocyklem na spotkanie z Papieżem Franciszkiem
z papieżem Franciszkiem. Każdy
z Nas kocha motocykle, które są częścią naszego życia. Każdy z Nas jest
również osobą głęboko wierzącą, stąd
decyzja o wyjeździe w tak długą podróż.
Nasza trasa wiodła przez Kraków, gdzie odbywała się zbiórka motocyklistów z całej Polski. W sumie

drodze, dyskomfort dla innych kierujących oraz jest w niektórych krajach
Unii Europejskiej zakazana.
Z Polski jechaliśmy przez Czechy, gdzie po przejechaniu 700 km,
mieliśmy zaplanowany pierwszy nocleg. Następnie była Austria, a kolejne
już Włochy. Nocleg we Włoszech był
w jednym z najbardziej znanych
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włoskich miast, czyli Wenecji. Nikt
z naszej grupy nie miał po drodze
większych trudności. Zdarzały się pękające opony, jak również bardzo intensywny deszcz na wysokości Czech
i Austrii, jednak to nas nie zraziło.
Każdy chciał dotrzeć do papieża i zobaczyć go na żywo. Podczas wjazdu
na Plac Świętego Piotra towarzyszyło
nam ogromne poruszenie. Nasza grupa Wolni Jeźdźcy miała ten zaszczyt,
że siedzieliśmy w jednym z pierwszych
rzędów i papież był dosłownie na wyciągnięcie ręki. Zrobiliśmy mnóstwo
zdjęć. Przekazaliśmy Ojcu Świętemu
dużo prezentów i szczęśliwi mogliśmy
udać się w podróż powrotną.
W drodze do ojczyzny zdobyliśmy motocyklami najwyższą górę Au-

strii, czyli Grossglockner. Towarzyszyły nam przy tym genialne, zapierające
dech w piersiach widoki.
Wyjazd do Watykanu był niezwykłym przeżyciem dla każdego
z nas. Jesteśmy szczęśliwi i dumni,
że mogliśmy znaleźć się tak blisko
papieża Franciszka. Będziemy wspominali to przeżycie jeszcze długo.
I opowiadali o nim naszym dzieciom
i wnukom.
W sierpniu udaliśmy się ponownie do Krakowa by podsumować
miniony wyjazd oraz zaplanować kolejny w przyszłym roku. Tym razem zamierzamy odwiedzić Fatimę w Portugalii z okazji 100-lecia objawień Matki
Bożej.

Katecheza
ks. Adam Adamski COr

Chrzcielne

źródło miłosierdzia

Kończący się Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia przeżywaliśmy
w naszej Ojczyźnie w łączności z 1050.
rocznicą Chrztu Polski. Warto podkreślić ten fakt, ponieważ sam sakrament
chrztu świętego ściśle łączy się z tajemnicą Miłosiernego Boga. To właśnie w sakramencie chrztu świętego
każdy z nas po raz pierwszy doświadczył Bożego Miłosierdzia, gdy woda
chrzcielna zgładziła grzech pierworodny i tym samym Bóg dał nam szansę
rozwijania w sobie życia Bożego.
Polska zrodziła się z Bożego Miłosierdzia
Analogicznie możemy powiedzieć, że 1050 lat temu poprzez
chrzest księcia Mieszka objawiło się
Boże Miłosierdzie wobec naszych ojców i tym samym rozpoczęła się historia Polski. Przed przyjęciem chrztu
przez Mieszka, po prostu nas nie było.
Były jakieś plemiona słowiańskie,

Katecheza

o których niewiele wiemy, bo nie była
to kultura piśmienna. Mieli swoje wierzenia i zwyczaje, które jednak nie stanowiły solidnych podstaw, na których
można było oprzeć budowę nowoczesnego, jak na tamte czasy państwa.
Dopiero odniesienie się do wartości
chrześcijańskich, okazało się trwałym fundamentem nowego państwa
Mieszka, określającym jego tożsamość. Bez przyjęcia chrześcijaństwa,
plemiona zamieszkujące ziemię Polan
najprawdopodobniej zostałyby zdominowane, jak to często bywało, przez
silniejszych sąsiadów. Dlatego możemy powiedzieć, że Polska zrodziła się
z Bożego Miłosierdzia.
To, że przyjęcie prawd wiary chrześcijańskiej niosło z sobą pewien potencjał cywilizacyjny, świadczy
o tym, że prawdy te odpowiadają
prawom otaczającego nas świata
i dobrze „działają” w tym świecie. Nie
powinno to dziwić, bowiem jeśli świat

stworzony „wyszedł z ręki” Stwórcy, to
zasady przez Niego objawione są częścią tego świata.
Przyjęcie chrztu przez księcia
Mieszka i jego poddanych wiązało się
z przybyciem na nasze ziemie chrześcijańskich duchownych, którzy głosili Ewangelię i udzielali sakramentów
7
świętych, począwszy oczywiście od
sakramentu chrztu św. Było to zatem
dalszym rozlewaniem się Bożego Miłosierdzia.
Ponadto chrześcijaństwo odgrywało wówczas wielką rolę kulturotwórczą. Wymagało od swych duchownych umiejętności czytania i pisania.
To z kolei pociągało za sobą konieczność zakładania przy klasztorach i siedzibach biskupich szkół. Trzeba pamiętać, że gdy książę Mieszko przyjmował chrzest, Kościół liczył już prawie tysiąc lat, a więc jego dorobek na
tym polu (uwzględniając nawet trudny
czas wczesnego średniowiecza) był
już dosyć spory. A zatem, pojawienie
się w państwie Mieszka chrześcijańskich duchownych oznaczało znaczący skok cywilizacyjny. Fakt ten był niejako wszczepieniem tworzącego się
państwa do europejskiego krwiobiegu,
co zapewniło ożywczy dopływ twórczych energii.
Trzeba jednak pamiętać, że
przyjęcie chrztu, to przede wszystkim
włączenie w mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół i otwarcie na nadzieję
życia wiecznego, bo Miłosierny Bóg
pragnie byśmy mieli udział w Jego życiu.
W sakramencie chrztu Bóg okazuje
każdemu miłosierdzie
Bóg okazuje człowiekowi miłosierdzie w różnych okolicznościach i w
różny sposób. Nie determinuje jednak
człowieka. Nie odbiera mu daru wolnej woli lecz czeka na odpowiedź. Tą
odpowiedzią jest akt wiary. Dziś mamy
z tym coraz większy kłopot, dlatego

papież Benedykt XVI rozważając tajemnicę objawiającego się Boga, pisał
w Spe salvi (10): (…) musimy zapytać
wprost: czy wiara chrześcijańska jest
również dla nas dzisiaj nadzieją, która przemienia i podtrzymuje nasze
życie? To pytanie wprost nawiązuje do
liturgii sakramentu chrztu św. Dlatego
Benedykt XVI kontynuował tę myśl:
Poszukując odpowiedzi, pragnę wyjść
od klasycznej formy dialogu, poprzez
który obrzęd Chrztu wyrażał przyjęcie
noworodka do wspólnoty wierzących
i jego odrodzenie w Chrystusie. Kapłan pytał najpierw, jakie imię rodzice
wybrali dla dziecka, i kontynuował:
«O co prosisz Kościół Boży?» Odpowiedź: «O wiarę». «Co daje ci wiara?» «Życie wieczne». (…)
Tu jest sedno problemu.
Czy my jeszcze wierzymy w ŻYCIE
WIECZNE?
Dlatego Papież zachęcał do refleksji:
Być może wiele osób odrzuca dziś
wiarę, gdyż życie wieczne nie wydaje się im rzeczą pożądaną. Nie chcą
życia wiecznego, lecz obecnego,
a wiara w życie wieczne wydaje się im
w tym przeszkodą. Dlaczego tak jest?
Ponieważ wiarę utożsamiliśmy z nadzieją lepszej przyszłości doczesnej,
a ta wiąże się z postępem technicznym, którego jesteśmy świadkami.
Owszem, trzeba byśmy czynili sobie ziemię poddaną, innowacyjne technologie też wpisują się w piękno stworzenia i świadczą o wielkości
Stwórcy. Ostateczną jednak perspektywę wyznacza nam wiara w życie
wieczne. Po to zostaliśmy ochrzczeni,
po to Bóg okazuje nam miłosierdzie.
Potrzeba pielęgnowania duchowości chrzcielnej
Życie duchowe ma swój początek, rozwija się i dochodzi do doskonałości przede wszystkim poprzez
życie sakramentalne. Przyjmując
sakramenty rozwijamy się duchowo.
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Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas uroczystości
z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w Gnieźnie
Warto więc przy tej okazji zastanowić
się nad tym, jakie znaczenie dla naszego życia wewnętrznego ma fakt
przyjęcia chrztu świętego.
Ponieważ na życie duchowe
wpływ ma kontekst kulturowy danego czasu, czy też charyzmatyczni
święci, dlatego można mówić o różnych rodzajach duchowości – o duchowości czasów patrystycznych, czy
średniowiecza, ale też o duchowości
franciszkańskiej, dominikańskiej, czy
filipińskiej. Jednak gdy mówimy o duchowość chrzcielnej, nie stawiamy jej
obok innych duchowości z przymiotnikiem, ale traktujemy ją jako fundament duchowości chrześcijańskiej. To
znaczy, że o ile można być dobrym
chrześcijaninem i nie przejmować się
duchowością takiego czy innego świętego (dominikańską, filipińską, itd.)
o tyle nie można pomijać duchowości
chrzcielnej, bo ona jest fundamentem
i dotyczy wszystkich chrześcijan, ponieważ wszyscy jesteśmy ochrzczeni.
Co prawda, życie duchowe to sprawa bardzo wewnętrzna, ale znajduje
swoje uzewnętrznienie w różnych życiowych postawach, a one świadczą
o naszym wnętrzu.

Katecheza

Chrzest jest naszym pierwszym spotkaniem z Chrystusem i doświadczeniem Miłosierdzia Boga. Gdy
św. Jan opisuje swoje pierwsze spotkanie z Jezusem, podkreśla, że Było
to około godziny dziesiątej (J 1, 39).
Pamięta po dziesiątkach lat, o której to
było godzinie, bo to spotkanie zdecydowało o całym jego życiu. My najczęściej nie pamiętamy momentu chrztu,
bo byliśmy wówczas niemowlętami;
ale czy teraz mamy świadomość, że
wtedy właściwie wszystko się zaczęło, jak wyznał to św. Jan Paweł II
w Wadowicach pielgrzymując do swojej chrzcielnicy?
Wyrazem uznania wagi jakiegoś wydarzenia w naszym życiu jest
np. obchodzenie jego rocznic. Czy
obchodzimy kolejne rocznice swego
chrztu, nie mówiąc już o tym, że często nawet nie znamy dokładnej daty
tego wydarzenia?
Ważnym momentem dla życia duchowością chrzcielną jest liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przeżywana podczas ceremonii
w Wielką Sobotę. Wydaje się, że
często jest ona zdominowana myśleniem o zbliżających się świętach

Zmartwychwstania Pańskiego i nie
zwracamy na nią uwagi. Pielgrzymując
do Ziemi Świętej, jednym z ważniejszych punktów programu jest udanie
się nad Jordan, do miejsca, gdzie Pan
Jezus został ochrzczony. A czy mamy
taka potrzebę, by pielgrzymować do
miejsca swego chrztu?
Oczywiście, że rocznice i możliwość pielgrzymowania do swojej
chrzcielnicy jest czymś wyjątkowym,
ale przecież na co dzień pamiątką chrztu może być zanurzenie ręki
w kropielnicy i przeżegnanie się wodą
święconą w imię Trójcy Świętej. Odwiedzający papieża Franciszka potwierdzają, że w swoim mieszkaniu
w Domu św. Marty ma on trzy kropielnice: przy drzwiach, na biurku
i na nocnym stoliku i często ten znak
upamiętniający chrzest święty czyni.
Może warto wrócić do tego zapomnianego nieco zwyczaju?
I wreszcie mówiąc o życiu
duchowością chrzcielną pomyślmy
w jaki sposób przygotowujemy się np.

do uroczystości zaślubin i jak na tym
tle wyglądają przygotowania do uroczystości chrztu? A przecież nie było
by sakramentu małżeństwa, gdyby
wcześniej nie było sakramentu chrztu
świętego. Zewnętrzne formy świętowania różnych wydarzeń, mogą nam
dużo powiedzieć o ich znaczeniu dla
naszego życia osobistego, rodzinnego
czy społecznego.
Miłosierdzie to imię Boga,
jak powiedział papież Franciszek. Miłosierny Bóg nieustanie woła: człowieku gdzie jesteś? – zachęcając
tym samym do refleksji nad sobą.
Szczególnym znakiem Bożego Miłosierdzia są sakramenty święte, które
są okazją do odrodzenia i umocnienia
życia Bożego w nas. Człowiek jednak
do końca pozostaje wolny i tylko od
niego zależy w jaki sposób skorzysta
z tej Bożej oferty.
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Światowe Dni Młodzieży – CZAS POKOJU I ŁASKI
Ewelina, Paweł i Wojtek
Gdy piszę ten tekst, to od
Światowych Dni Młodzieży minął już
miesiąc. Wróciliśmy do swoich codziennych obowiązków i bardzo tęsknimy za klimatem, który panował wtedy
w Krakowie. Nie da się słowami opisać
tego, co zyskaliśmy będąc tam przez
cztery wspaniałe, wypełnione modlitwą i radosnym śpiewem dni. Tłumy
ludzi mówiące w wielu językach, zupełnie różne kultury a jednak wszyscy
tworzyliśmy jedną rodzinę. Otrzymaliśmy od Boga możliwość uczestnictwa
w Mszy otwarcia na krakowskich Błoniach. Braliśmy również udział w katechezach głoszonych w języku polskim

w kościele Bożego Miłosierdzia, gdzie
poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi.
Mieliśmy okazję uczcić relikwie św.
Teresy od Dzieciątka Jezus oraz św.
Marii Magdaleny. Po ich ucałowaniu
nasze serca przepełnił ogień miłości,
radości i pokoju.
Przez te kilka dni zwiedziliśmy również bardzo wiele kościołów
i umocniliśmy naszą wiarę. Wzbogaciliśmy się też kulturowo, ponieważ
każdego dnia w wielu miejscach Krakowa odbywał się Festiwal Młodych,
podczas którego młodzież różnych
narodowości występowała na scenie
śpiewając i ukazując swoje talenty
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oraz zainteresowania. Mieliśmy możliwość zobaczenia papieża Franciszka
jadącego kilkanaście metrów od nas
i uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej z Jego udziałem.
Wielu Polaków martwiło się
o bezpieczeństwo ŚDM ze względu
na ataki terrorystyczne w innych kra-

jach, jednak my czuliśmy się bardzo
bezpiecznie, otoczeni opieką Boga,
polecani wstawiennictwu Maryi oraz
tysięcy funkcjonariuszy różnych służb.
Mimo usilnych starań nie udało nam
się znaleźć noclegu i pierwszą noc
spędziliśmy w samochodzie, za to następnego dnia otrzymaliśmy telefon,
że mamy zapewniony nocleg do końca naszego pobytu w Krakowie.
Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Każdego dnia czuliśmy jego
obecność i z bólem serca wracaliśmy
do domów. Dziś możemy tylko wspominać tamte chwile, które na pewno
będą miały wpływ na nasze dalsze
życie.

s. M. Agnieszka Piaskowska Sł. BDNP
Do Światowych Dni Młodzieży Kościół w Polsce przygotowywał
się od dłuższego czasu. W poszczególnych diecezjach powstawały grupy
wolontariuszy, którzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali akcje
promocyjne, spotkania modlitewne
i formacyjne. Nie inaczej było w archidiecezji krakowskiej. Jednym z przykładów był projekt L4. Wzorem św.
Jana Pawła II, który, kiedy czekała Go
trudna pielgrzymka, czy wymagające
zadanie, prosił o modlitwę osoby chore, projekt zwrócił się z prośbą właśnie
do osób cierpiących, aby swoje boleści ofiarowały w intencji wszystkich
przygotowań, ale też, a raczej przede
wszystkim, o jak największe duchowe
owoce tego czasu.
Dzięki temu, że obecnie jestem na placówce w Krakowie, mogłam tym przygotowaniom przyglądać
się z bliska. A czym bliżej było lipcowego spotkania, sama mogłam się w to
zaangażować. Na czas ŚDM kościół
św. Marka stał się kościołem ciszy. Od
godz. 9.00 rano do 2.00 w nocy był
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wystawiony do adoracji Najświętszy
Sakrament. Dodatkowo towarzyszyły temu relikwie św. Teresy z Lisieux.
Relikwiarz Świętej przyjechał do nas
wieczorem 25 lipca. Wcześniej kościół
wypełnił się osobami, które przyszły
przywitać Małą-Wielką Świętą. Kiedy wszyscy wyszliśmy przed bramę,
gdzie za chwilę miał przyjechać samochód z relikwiami, poczułam, że biorę
udział w czymś bardzo ważnym, że
nie odwiedza nas byle kto, ale święta,
która stała się konkretną osobą, a nie
częściami ciała złożonymi w pięknym
relikwiarzu. Widziałam wzruszenie
i radość na twarzach wszystkich, którzy przyszli oraz oczekiwanie na możliwość indywidualnego z Nią spotkania.
Sama dziękowałam Bogu za łaskę, że
mogę w każdej chwili pójść do kościoła i przed Jezusem, tuż obok św. Teresy trwać na modlitwie. Patrzyłam też
na osoby nawiedzające Jezusa i św.
Teresę i za każdym razem budowałam
się postawą ogromnej ufności, z jaką
podchodzili do relikwiarza.
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W czasie kiedy w kościele św.
Marka trwała cicha modlitwa, poza
nim eksplodowała radość. Pielgrzymi
„opanowali” ulice Krakowa i swoją radością zarażali wszystkich. I nie miało
znaczenia czy poszczególne osoby
wcześniej się znały. Tak naprawdę
każdy wtedy był znajomym, bratem
czy siostrą. Podczas ŚDM upadły
wszelkie podziały, jakie wcześniej
dzieliły świat. Młodzież swoją postawą pokazała, że jest ponad polityką,
nienawiścią, niezgodą i strachem, który dość skutecznie zaszczepiły w nas
media. Ona zarażała nas radością
i pokazywała, że nawet nie znając języka można się dogadać, że wszyscy
jesteśmy tu w jednym celu, zebrani
wokół jednej Osoby – Jezusa Chrystusa, którą m.in. tutaj w Krakowie reprezentował Ojciec Święty Franciszek.
I nagle niestraszne były wymagania,
jakie stawiał papież, bo widziałam, że

jest to poparte świadectwem Jego życia i Jego osobistej relacji z Jezusem.
Dlatego też nie przeszkadzał deszcz,
który na Błoniach dość mocno dał się
we znaki, ani słońce, którego w Brzegach było w nadmiarze.
Nie chciałabym w szczegółach
zatrzymywać się nad każdym dniem
ŚDM, bo jeśli nie osobiście to poprzez radio czy TV można było w nich
uczestniczyć. Zresztą trudno mi ocenić, który dzień był lepszy, a który gorszy. Każdy był dla mnie tak samo ważny. Doświadczyłam żywego Kościoła,
który pokazał mi, że słowa Ewangelii:
Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią, nie są tylko
martwą literą, ale sposobem i stylem
życia, jakiego uczy nas Jezus i jaki pokazał nam papież Franciszek.

Do refleksji

- 52 -

Teresa Nowak

„Gość w dom, Bóg w dom”
to formuła nakazująca serdeczne
i gościnne podejmowanie przybyłych.
Taka idea przyświecała przyjmowaniu
pielgrzymów, którzy w dniach 20-24
.07 2016 r. przyjechali do Gostynia
z dalekiej Boliwii, w drodze na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Osiemnastoosobowa grupa
młodzieży z diecezji El Alto to młodzi wychowankowie misjonarza pochodzącego z Gostynia o. Wojciecha
Grzymisławskiego. To dzięki jego
wieloletniej pracy w Boliwii, zaangażowaniu i świetnemu zorganizowaniu
młodzież z Ameryki Południowej zobaczyła Europę.
Zanim pielgrzymi trafili do Polski, zwiedzali także Hiszpanię, Włochy
i Francję. Duchowo przygotowywali
się do spotkania z papieżem w Madrycie, Rzymie, Bergamo i Taize, a pobyt
w Gostyniu był dla nich krótkim przystankiem w drodze na ŚDM.
Pomimo zmęczenia przyjechali pogodni i radośni, i zaskoczeni, że
przywitaliśmy ich boliwijskimi flagami
przez co poczuli się jak w domu.
Zakwaterowani u gostyńskich
rodzin, mieli możliwość poznania naszych domów i życia codziennego.
Po kilku godzinach wszystkie bariery
zniknęły i odnosiliśmy wrażenie, jakbyśmy znali się całe życie. Każda z rodzin miała zaplanowane różne atrakcje i spotkania. Goście poznali lokalne
atrakcje, np. zwiedzili muzeum starych
samochodów i pierwszy raz w życiu
kąpali się na krytym basenie.
Zwiedzili także najważniejsze
zakątki miasta, między innymi Farę,
kościół Ducha Świętego, bazylikę
świętogórską, rynek, itp. uwieczniając je na pamiątkowych fotografiach.
Dużą atrakcją dla zagranicznych gości było przyjęcie na Świętej Górze.
Bardzo podobała się wszystkim bazylika. Takiej Mszy św. i występów po jej
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zakończeniu, księża filipini dawno nie
widzieli. Radosny śpiew, taniec boso
na posadzce i wielki entuzjazm przepełniał mury kościoła.
Księża dziękowali za radość
i emanującą z młodych miłość, a nasi
goście za serdeczne przyjęcie, opiekę
i ciepło jakim ich obdarowaliśmy. Przy
poczęstunku z tradycyjnymi polskimi
potrawami, m.in. bigosem i plackiem
drożdżowym, opowiadaniom o życiu

codziennym i religijnym w Boliwii nie
było końca. Kolejne dni spędzili w Dolsku i Krakowie. Zostawili jednak u nas
swoje bagaże i w drodze powrotnej
mieliśmy możliwość jeszcze raz ich
gościć. Bardzo ciekawi relacji ze spotkania z Papieżem czekaliśmy na nich
z niecierpliwością.

Strasznie zmęczeni, ale szczęśliwi chętnie dzielili się pozytywnymi
wrażeniami oraz tym jak papież został
entuzjastycznie przyjęty. Zapamiętali
jak mówił do nich, żeby kochać siebie
takim jakim się jest, aby nie być starym
za młodu i nie siedzieć na kanapie,
a walczyć o swoją przyszłość. Zapamiętali, że mają w ruch puścić miłosierdzie, żeby ten świat wyglądał inaczej.
Dla nas Polaków największym
podziękowaniem były słowa papieża Franciszka: Kościół polski ukazał
swoje piękno całemu światu; św. Jan
Paweł II radował się z nieba i pomoże

Wam zanieść wszędzie radość ewangelii.
Spełniło się też wielkie oczekiwanie i nasza nadzieja, że mogliśmy
razem z papieżem i młodzieżą przeżyć tak piękne i wzruszające chwile.
Nasi goście bardzo chwalili polską gościnność, cieszyli się, że poznali nasz
kraj i zyskali wielu przyjaciół.
Trzeba powiedzieć uczciwie,
że po tej wizycie czuliśmy się zmęczeni, ale spełnieni. Teraz jest już tylko
wspomnienie i z sentymentem przypominamy sobie atmosferę tamtych
niezapomnianych dni.
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Michalina Dorsz
Wczesnym rankiem 29 lipca
blisko sto osób z Gostynia i okolic

dzieży to międzynarodowe spotkania
młodych z całego świata. Gromadzą

wyruszyło na spotkanie z papieżem.
Opiekunem naszej grupy byli ks. Paweł Bogdanowicz COr oraz ks. Marcin Lewandowski. Światowe Dni Mło-

się oni, by wspólnie wyznać wiarę
w Jezusa Chrystusa oraz spotkać
się z Ojcem Świętym.
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Gostyńska grupa rozpoczęła swój udział w ŚDM od piątkowej
drogi krzyżowej, która odbyła się na
Błoniach. Razem z papieżem Franciszkiem rozważyliśmy drogę śmierci
Chrystusa. Czternaście stacji męki naszego Zbawiciela zostało zestawione
z czternastoma uczynkami miłosierdzia względem duszy i ciała. Trasa
nabożeństwa została poprowadzona
między sektorami, a nauki napisał bp.
Grzegorz Ryś.
Następnego dnia przenieśliśmy się na Campus Misericordiae,
gdzie odbyło się nocne czuwanie. Był
to czas modlitwy, śpiewu i medytacji,
który pomógł nam przygotować się
do kulminacyjnego momentu – osobistego spotkania ze Zbawicielem.
W niedzielę o godzinie dziesiątej rozpoczęła się Msza Święta Posłania na
zakończenie ŚDM. Podczas Eucha-

rystii papież Franciszek skierował do
nas słowo. Homilia ta skłaniała do refleksji nad własnym życiem i do odwagi. Papież tłumaczył, że szczęście nie
jest synonimem wygody. Pokazał, że
aby iść za Jezusem musimy zamienić
wygodną kanapę na parę butów.
Był to dla nas niesamowity
czas. Tworzyliśmy ogromną wspólnotę
młodych ludzi. ŚDM pokazują jak ważna jest wiara dla młodego pokolenia
i co to znaczy tworzyć żywy Kościół.
Mogliśmy wspólnie przeżywać nabożeństwa, modlić się i śpiewać. Daliśmy świadectwo, że Jezus jest obecny
w naszym życiu. To niesamowite przeżycie. Wróciliśmy do Gostynia w poniedziałek napełnieni Duchem Świętym,
by z dumą głosić Zmartwychwstałego
wśród znajomych i bliskich.

Wiktoria, Marta i Mikołaj
Gdy dowiedzieliśmy się, że
Światowe Dni Młodzieży odbędą się
właśnie w Polsce, bez zawahania
stwierdziliśmy, że koniecznie musimy
się na nie wybrać. Dnia 29.07.2016 r.
w godzinach wieczornych wyruszyliśmy w naszą podróż do Brzegów na
Campus Misericordiae. Trwała ona
około sześciu godzin.
Gdy dotarliśmy na miejsce
byliśmy wyczerpani, ale też bardzo
szczęśliwi, że możemy uczestniczyć
w tym pięknym wydarzeniu. Przez całe
nasze świętowanie przebywaliśmy
w sektorze F5, który mieścił się bardzo
daleko od głównego ołtarza, więc niestety nie mogliśmy zobaczyć papieża
Franciszka z bliska. Wieczorem tego
samego dnia odbyło się spotkanie
z papieżem i osobami, które opowiedziały nam, jak odnalazły Boga
w swoim życiu oraz o trudnych chwilach
w jakich się znalazły. Papież Franciszek apelował do młodych ludzi,

Do refleksji

żeby nie byli ,,kanapowymi ludźmi’’.
Wielokrotnie powtarzał, że nie po to
przyszliśmy na świat, aby wegetować
i wygodnie spędzić życie, lecz żeby zostawić po sobie ślad. Po tych wzrusza-

jących przemowach odbył się koncert
orkiestry Adama Sztaby. Gdy przyszła
już noc, wszyscy tańczyli i śpiewali,

świętując długo wyczekiwane Światowe Dni Młodzieży. Zmęczeni po całym
dniu położyliśmy się do naszych ,,łóżek’’ i patrząc w gwiazdy zasnęliśmy.
Wczesnym rankiem obudziły nas promienie słoneczne, dźwięki bongosów
i śpiewy. Gdy wstaliśmy ujrzeliśmy
morze ludzi dookoła nas, ubranych
ciepło i w śpiworach. Po zjedzonym
śniadaniu odbyła się uroczysta msza

święta, kończąca tegoroczne Światowe Dni Młodzieży.
Było nam smutno, że musimy
wracać do domu, ale z drugiej strony byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy
w tych wydarzeniach uczestniczyć i je
przeżywać. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mogliśmy być na takim
spotkaniu z naszym papieżem Franciszkiem.
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Barbara Mądra
Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby
wygodnie spędzić życie, żeby uczynić
z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu,
aby zostawić ślad, trwały ślad (...)
		
Franciszek
				 Papież
W połowie lipca wyruszyłam
w stronę Krakowa, aby tam rozpocząć
przygotowania muzyczne do Światowych Dni Młodzieży. Muzyka jest
doskonałym sposobem na przekazywanie orędzia Miłosierdzia (Adam
Sztaba), dlatego tym bardziej, ogromnie cieszę się, że poprzez grę w Orkiestrze ŚDM mogłam przyczynić się
do ubogacenia tego wyjątkowego wydarzenia.
W celu jak najlepszego przygotowania strony muzycznej ŚDM, a także dla zgrania chórzystów i muzyków
z orkiestry oraz osiągnięcia wspólnego
brzmienia, przez dwa tygodnie uczestniczyliśmy we wspólnych próbach.
Miejscem spotkań muzyków była początkowo Filharmonia Krakowska,
z kolei w drugim tygodniu próby kontynuowane były w miejscach Wydarzeń Centralnych, tj. na Błoniach oraz
w podkrakowskich Brzegach. Pomimo
całodziennych, intensywnych muzycznych spotkań trwających do późnych
godzin wieczornych, ale przebiegających w niezwykle miłej atmosferze,
towarzyszyła nam euforia i energia,

a także ogromne zaangażowanie
i skupienie. Cieszyliśmy się wzajemnie swoją obecnością oraz staraliśmy
się na zawsze zapamiętać te wyjątkowe chwile.
Program Światowych Dni Młodzieży obejmował tzw. wydarzenia
centralne, czyli dni spotkań młodzieży
z Ojcem Świętym oraz towarzyszące
im wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym.
Jako członek orkiestry, grając
na altówce miałam możliwość aktywnie uczestniczyć m.in. w rozpoczynającej ŚDM Ceremonii Otwarcia na
krakowskich Błoniach, której punktem
kulminacyjnym była Msza Święta pod
przewodnictwem biskupa miejsca – ks.
kard. Stanisława Dziwisza. Wspólnie
z orkiestrą, chórem, zespołem wokalnym i znakomitymi solistami, pod batutą naszych wspaniałych dyrygentów:
Adama Sztaby, Janusza Wierzgacza,
o. Dawida Kusza OP oraz Bartłomieja Karwańskiego, zadbaliśmy również
o oprawę muzyczną ceremonii powitania papieża Franciszka.
Nie mogło zabraknąć nas także
w mieszczącym się w podkrakowskich
Brzegach Campus Misericordiae,
gdzie razem z Ojcem Świętym czuwaliśmy na modlitwie, wielbiąc Boga
grą na instrumentach i śpiewem. Po
zakończeniu spotkania modlitewnego,
pod batutą znakomitego kompozytora,
producenta muzycznego i dyrygenta
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– Adama Sztaby zagraliśmy koncert
uwielbienia Credo in Misericordiam
Dei (Wierzę w Boże Miłosierdzie).
Scenariusz koncertu został zbudowany na słowach Credo, czyli wyznaniu
naszej wiary.
Niesamowitym przeżyciem
była dla mnie możliwość chwalenia
Boga poprzez muzykę wspólnie ze
znanymi artystami z Polski i zagranicy. Jako orkiestra i chór ŚDM towarzyszyliśmy w muzycznej przygodzie
takim artystom jak: Andrzej Lampert,

Repertuar przygotowany
na ŚDM składał się z ponad sześćdziesięciu utworów, wykonywanych
w różnej stylistyce muzycznej. Z uwagi
na specyfikę wydarzeń, program muzyczny posiadał każdego dnia własny
charakter wzmacniający jego przekaz.
W programie znalazły się zarówno tradycyjne utwory polskie i zagraniczne,
znane młodzieży na całym świecie we
wspaniałych, nowych aranżacjach,
a także kompozycje przygotowane
specjalnie na Światowe Dni Młodzieży

Mieczysław Szcześniak, Kuba Badach, Katarzyna Cerekwicka, Krzysztof Antkowiak, Adam Krylik, Wayne
Ellington, Sean Simmonds, zespół
Hajlandery, Krzysztof Iwaneczko,
s. Cristina Scuccia, Olga Szomańska,
Kuba Zaborski i in. Każda z części
koncertu poprzedzona była modlitwą,
prowadzoną przez młodych uczestników ŚDM. Teksty modlitw zabrzmiały
m.in. w języku angielskim, niemieckim, francuskim, portugalskim i włoskim.

w Krakowie, m. in. Msza Jana Pawła II
autorstwa krakowskiego kompozytora
Henryka Jana Botora. Wśród wykonanych przez nas utworów znalazły się
także pieśni i utwory w opracowaniu
symfonicznym z wykorzystaniem elementów muzyki nowoczesnej, perkusji, gitary elektrycznej oraz instrumentów klawiszowych.
W trakcie wydarzeń centralnych towarzyszyły nam niesamowite uczucia. Świadomość tego, że tuż
obok znajdował się Ojciec Święty
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Franciszek rozpalała nasze serca,
powodowała, że nie czuliśmy zmęczenia, a wręcz przeciwnie, tryskaliśmy
energią i radością.
Muzykowanie w Orkiestrze
Symfonicznej ŚDM było dla mnie
spełnieniem marzeń, ogromnym wyróżnieniem, zaszczytem oraz niezwykle cennym doświadczeniem, zarówno pod względem duchowym, jak
i muzycznym. Przede wszystkim stanowiło wyjątkową szansę wyrażenia
mojej wiary poprzez pasję do muzyki.
Było okazją do ubogacenia uroczystości, jednoczącej chrześcijan z całego
świata przy biskupie Rzymu. Możliwość zagrania dla papieża Franciszka
oraz pielgrzymów, a także współpraca
ze znakomitymi dyrygentami i solista-

mi stała się dla mnie źródłem wielkiej
radości i spełnienia.
Przygotowania i przebieg ŚDM
były wspaniałym czasem; spędziłam
w Krakowie ponad dwa tygodnie, które na zawsze zapamiętam. Dostarczyły mi one ogromną ilość pozytywnych
emocji, refleksji, przesłania na dalszy
etap mojego życia. Przeżyć towarzyszącym ŚDM nie da się wyrazić słowami, ponieważ nie wszystko to, co
jest doświadczeniem serca można nazwać, wyrazić, wypowiedzieć. Dlatego
też taką nienazwaną cząstkę, pozytywny budulec pozostawiam w sobie,
a wszystkich zachęcam do tego, aby
w takich wydarzeniach uczestniczyli.

Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!
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ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY
serdecznie zaprasza
07-09.10

Dni skupienia grup Rodzinnych
i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym
ks. Leszek Woźnica COr i ks. Marek Dudek COr

24-27.10

Rekolekcje kapłańskie
ks. Adam Adamski COr

28-30.10

Rekolekcje dla Żywego Różańca
ks. Dariusz Dąbrowski COr

14-17.11

Rekolekcje dla Księży
organizowane przez Kurię Metropolitalną
w Poznaniu

18-20.11

Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów
Caritas

21-24.11

Rekolekcje dla Księży
organizowane przez Kurię Metropolitalną
w Poznaniu

30.12-02.01

Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej
Świętogórskiej i Świętego Filipa

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

Rozmaitości

Agnieszka Kordus i Karolina Skorupka

Żabie oczka

Składniki:
5 jaj, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki, 3 łyżki kartoflanki,
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Krem:
1 galaretka cytrynowa, 1/2 litra mleka, 1 budyń
śmietankowy, 2 żółtka, 1/2 szklanki cukru pudru, 1 kostka
margaryny, 1.5 galaretki kiwi.
Wykonanie:
Upiec biszkopt. Po wystygnięciu przekroić go na pół. W jednej
części wyciąć kółka kieliszkiem. Ugotować budyń. Po zdjęciu
z ognia dodać cytrynową galaretkę i ostudzić. Margarynę,
cukier puder, żółtka utrzeć, dodać zimny budyń i wymieszać
na jednolitą masę. Masę wyłożyć na dolny biszkopt, przykryć
biszkoptem z oczkami. W oczka wyłożyć tężejącą galaretkę
kiwi, a na nie wycięte kółka. Można posypać cukrem pudrem.

Odnawiamy Świętogórskie Organy!

