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Podnieś rękę boże Dziecię, Błogosław ojczyznę miłą !

Gloria in excelsis Deo

„W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie.
Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest ale przez to, czym dzieli się z innymi”
św. Jan Paweł II
Drodzy Czytelnicy Świętogórskiej Róży Duchownej!

Przed

nami dar wigilijnej nocy, podczas której przeżyjemy na nowo tajemnicę miłości Boga do
człowieka uosobionej w Jezusie. Jest to czas, kiedy otwieramy nasze serca wolne od uprzedzeń i złości
oraz wypowiadamy dobre słowo, które świadczą, że Bóg narodził się w nas. Niech ta prawda będzie
dla nas źródłem niewyczerpanej ufności w moc dobra, które zabłysło w Betlejem przed wiekami
i niech inspiruje nas do dawania świadectwa przez cały nadchodzący rok, że Pan żyje pośród nas. Jego obecność
niech napełnia nasze myśli, pragnienia, słowa i czyny, abyśmy będąc ludźmi dobrej woli, dzielącymi się wiarą,
stawali się zaczynem pokoju w świecie.

W imieniu wspólnoty filipinów świętogórskich składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt
Narodzenia Pańskiego i Nowego 2017 Roku i zapewniam o modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki
Bożej Świętogórskiej, wskazującej nam na Nowonarodzonego Zbawiciela. W przypadającą w tym roku setną
rocznicę objawień w Fatimie, patrzmy razem z Bożą Rodzicielką na Chrystusa, który jest naszym Królem
i przemieniajmy nasz świat, aby coraz bardziej stawał się Jego Królestwem.

				

ks. Marek Dudek COr
Superior Świętogórski

ŚWIĘTA GÓRA,
bOŻE NARODZENIE A.D. 2016
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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!

W klimacie Świąt Bożego Narodzenia oddajemy w Wasze
ręce noworoczny numer Świętogórskiej Róży Duchownej. Za nami
doświadczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski. Te doniosłe wydarzenia przyniosły
wiele duchowych owoców. Także na Świętej Górze mogliśmy
przeżyć łaskę tych dni, dzięki przywilejowi „Bramy Miłosierdzia”.
O różnych wymiarach tego wyjątkowego czasu możemy przeczytać
we wspomnieniach i refleksjach autorów, którzy uczestniczyli
w kluczowych wydarzeniach jubileuszowych.
Przed nami otwiera się brama nowego czasu, danego przez
Boga, szczególnie w znaku Fatimskiej Pani. Właśnie rozpoczął się
Jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej, które naznaczyły historię
XX w., zarówno w Kościele, jak i na świecie.
W historię Gostynia wpisał się na stałe barwny korowód z okazji
uroczystości Wszystkich Świętych, w którym licznie uczestniczyły
dzieci, młodzież i dorośli, przebrani za swoich ulubionych patronów.
Ten zwyczaj, nie tylko przybliża nam życiorysy świętych, ale także
przez obecność relikwii, pozwala duchowo doświadczyć ich
wstaniennictwa. W obecnym numerze przeczytamy relację z tego
wydarzenia oraz poznamy postacie i myśli świętych: Krzysztofa,
Joanny de Chantal i bł. kardynała Newmana.
W ramach formacji przy naszym sanktuarium działa wiele
grup duszpasterskich. Jedną z nich jest Ruch Kultury Chrześcijańskiej
„Odrodzenie”. O jego formach i celach dowiemy się z artykułu pani
Justyny Jurdzińskiej.  
Świąteczny czas sprzyja rodzinnym spotkaniom przy stole, na
którym może znaleźć się „Ananasowa śnieżynka”, zastępując deficyt
śniegu za oknem.
Niech piękno tego wyjątkowego czasu kolędowania,
czasu radości z obecności Dzieciątka Jezus w naszych rodzinach,
uzupełnionego lekturą Świętogórskiej Róży Duchownej, będzie
wyrazem bliskości z Jej sanktuarium, gdzie w modlitwie przed
Cudownym Obrazem powierzamy wszystkich naszych Czytelników.
             ks. Michał Kulig COr wraz z Zespołem Redakcyjnym

Od redakcji

Aktualności
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ks. Robert Klemens COr

Koniec i początek
Oj,działo się w minionym roku!
O bardzo wielu wydarzeniach
można było przeczytać na łamach
naszego czasopisma. Niektóre z nich
dotyczyły całego Kościoła i znalazły
swoje odzwierciedlenie chociażby
w ustanowionej dla świętogórskiej bazyliki Bramie Miłosierdzia. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwolił
na nowo zatrzymać się i jeszcze głębiej poznać, zrozumieć i przyjąć tajemnicę Bożej Miłości wyrażoną przez
Miłosierdzie. Był to czas szczególnego
wędrowania ze świętą siostrą Faustyną Kowalską i świętym Janem Pawłem II do najgłębszych źródeł istoty

przez kolejnych następców Św. Piotra
a w minionym roku wpisane zostało
w polski krajobraz. Ale przecież papieskie odwiedziny były nie tylko umocnieniem i zachętą dla młodych ze świata. Były one także włączone w wielkie
dziękczynienie polskiego narodu za
1050 rocznicę chrztu. Były okazaniem
wierności. I tu następna wielka okazja
do wdzięczności Bogu za jego niezmierzone, nieraz trudne dary, które
otrzymywaliśmy – my Polacy – przez
całe wieki kroczenia za Jezusem.
To wędrowanie zakończone zostało
w krakowskich Łagiewnikach wielkim,
świadomym wyborem, którego doko-

Papież Franciszek witany w Łagiewnikach przez Matkę Petrę Kowalczyk

Boga. Niesamowitą kontynuacją tego
świadectwa wiary świętych było spotkanie papieża Franciszka z młodymi
całego świata odbywające się w Krakowie. To co zostało zapoczątkowane
przez papież Polaka jest realizowane

nało setki tysięcy rodaków obierając
Chrystusa za swego Króla i Pana.
Jednym słowem rok pełen niezwykłych przejawów Bożej łaskawości.
I wszystko się skończyło. Mogło by się
wydawać, że to trochę jak fajerwerki
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-6w sylwestrową noc – rozbłysną, ucieszą wzrok, wprawią w zachwyt, wzbudzą egzaltację… a potem wszystko
gaśnie i znowu jest ciemno. Uwaga!
Jest takie niebezpieczeństwo.
Ale Kościół to żywy organizm,
który nie funkcjonuje tylko wielkimi zrywami i pojedynczymi akcjami. On trwa
i rozwija się dzięki Jezusowi nieustannie. Dlatego nie powinno nas dziwić,
że ze strony dobrego Boga otrzymujemy nową podpowiedź, zaproszenie
i nowy „zastrzyk entuzjazmu wiary”.
100 lat temu w niewielkiej, portugalskiej wioseczce – w Fatimie, trójce pastuszków ukazała się Matka Boża
dając w ten sposób nie tylko okazję do
niezwykłych spotkań i czyniąc z tego
„zapomnianego przez Boga kawałka
ziemi” jedno z największych miejsc
kultu religijnego, ale przede wszystkim nawołując ludzi do nawrócenia
i pokuty. To wołanie Maryi sprzed wieku dzisiaj jest bardzo aktualne. Stanowi ono doskonałą kontynuację „wielkich dzieł Boga”, w których uczestniczyliśmy przez miniony rok, ale także
jest uwrażliwieniem na potrzebę nieustannego dbania o swoje wnętrze
co ma prowadzić do nawracania się

i zmiany życia. Wszystko po to, byśmy mogli być lepszymi ludźmi tu na
ziemi. Maryi zależy na tym, żebyśmy
przez czynienie pokuty zasłużyli sami
na Zbawienie, ale wcześniej pomogli
jeszcze tym, którzy czekają by wejść
do Królestwa Niebieskiego.
W naszej polskiej rzeczywistości Maryjne obchody z Fatimy wiążą
się trzechsetną rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, która dla każdego Polaka jest miejscem
szczególnym, a w minionym roku była
także miejscem, gdzie dokonała się
„wielka, narodowa pokuta”. W tym
miejscu okazuje się, że historia zatacza krąg i nie tylko pozwala, ale wręcz
zachęca, a nawet zmusza, żebyśmy
zauważyli nowe jej wezwania i odważnie na nie odpowiedzieli.
Chociaż to koniec jednego
roku i związanych z nim zadań, to zarazem początek nowego i następnego. Skończył się rok – niech żyje rok.
Tak wiele jeszcze przed nami, a Bóg
pokaże co nam przygotował.

ks. Jakub Przybylski COr

Kazanie z okazji zakończenia
Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia Bożego

Bazylika świętogórska, 12 listopada 2016 roku, godzina 19.00
Na początku roku lekarze
stwierdzili u wujka nowotwór. Mimo, że
choroba postępowała szybko, zachował pogodę ducha. Był człowiekiem
już dość wiekowym, miał ponad 80
lat. W czasie wizyty kolędowej spytał
księdza, jak najlepiej przygotować się
na śmierć. Ksiądz poradził, aby codziennie – najlepiej o godzinie 15.00
– odmawiał Koronkę do Bożego Miło-
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sierdzia. Opowiedział mu też o obietnicach Jezusa danych s. Faustynie,
a związanych właśnie z tą modlitwą.
Te słowa wujek bardzo mocno
wziął sobie do serca. Można powiedzieć – choć to niefortunne sformułowanie – że „zawziął się” na tę Koronkę.
Starał się być o 15.00 zawsze w domu.
Włączał radio i razem z prowadzącymi modlitwę w radiu Maryja odmawiał

Koronkę. Jeśli był u kogoś, kogo dobrze znał i miał do niego zaufanie
– prosił, by pomodlić się wspólnie.
Kilka dni przed śmiercią przyjął ostatnie sakramenty. W niedzielę
po południu jego córka zadzwoniła do
moich rodziców, prosząc, by przyjechali, bo wujek umiera. Spytała, co robić, jaką modlitwę odmawiać. W odpowiedzi usłyszała, by modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Nie zdążyli
odmówić całej. W trakcie Koronki wujek zmarł – cicho, bez cierpień, jakby
zasypiał. Było to kilkanaście minut po
15.00.
Drodzy Bracia i Siostry!
Dzisiaj, gdy kończymy w bazylice świętogórskiej Rok Miłosierdzia,
przytaczam to świadectwo Andrzeja,
którego dom doświadczył Bożej miłości w bardzo ludzkiej sytuacji śmierci,
która stała się znakiem miłosierdzia.
Jego serce stało się szczególną bramą Miłosierdzia Bożego.
Ile w tym roku było takich chwil
w innych sytuacjach życia – może odzyskanej wiary, zwycięstwa nad nałogiem, uratowanego małżeństwa, odnowionych więzi. To był czas, jak pisał
Ojciec Święty Franciszek, w którym
jeszcze mocniej byliśmy wzywani, aby
utkwić wzrok w Miłosierdziu i samemu
stać się skutecznym znakiem działania Ojca.
Można by więc ten rok dzisiaj podsumować i wyliczyć ile było
w nim pielgrzymek, ile razy w kazaniach
i konferencjach słyszeliśmy o Miłosierdziu Bożym, ile było spowiedzi,
świadectw niezwykłego działania Bożej Łaski, może szczególnie w czasie Światowych Dni Młodzieży, które
przeżywaliśmy także w naszym sanktuarium. Myślę jednak, że nie należy
traktować tego symbolicznego zamknięcia Bramy Miłosierdzia podsumowująco, ale jako otwarcie nowego
czasu. Dlaczego? Ponieważ ten Jubileusz nie oznaczał, że Bóg w tym roku

był jakiś inny – bardziej miłosierny. To
my przez ten Rok mieliśmy się zmienić
i mamy zmieniać się nadal.
W porządku znaków – tę bramę dziś zamykamy, czego byliśmy
świadkami na początku tej uroczystej
Eucharystii dziękczynnej, ale w porządku wiary – wszystko się rozpoczyna. Papież Franciszek o zakończeniu
ROKU MIŁOSIERDZIA, które nastąpi
20 listopada w Watykanie, w Bulli Misericoriae Vultus tak pisze: zamykając
Drzwi Święte, będziemy kierować nasze myśli z wdzięcznością i dziękczynieniem do Trójcy Przenajświętszej za
to, że udzieliła nam tego szczególnego czasu łaski. Powierzymy Chrystusowi Panu życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc
o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy
porannej, aby owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z zaangażowaniem
wszystkich. O, jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć
i czułość Boga! Do wszystkich, tak
wierzących jak i tych, którzy są daleko,
niech dotrze balsam miłosierdzia jako
znak Królestwa Bożego, które jest już
obecne pośród nas.
Może więc warto dziś zapytać,
co to znaczy być człowiekiem miłosierdzia? Myślę, że są trzy wymiary takiej
postawy – być blisko Boga, być blisko
siebie i być blisko drugiego człowieka.
Po pierwsze, to być blisko
Pana Boga. Nie ma innej drogi do
odkrywania Miłosierdzia niż utkwienie
wzroku w Chrystusie. Przywołajmy
słowa z Dzienniczka św. Faustyny:
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem
Ciebie, o Panie; niech ten największy
przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce
i duszę moją do bliźnich. Zamykamy
Bramę Miłosierdzia, ale nie zamykamy
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Dziękujemy
Miłosiernemu
BOgu
za łaski
otrzymane
w roku
jubileuszowym
na Świętej Górze!
serca na modlitwę, na rozważanie Bożego Słowa, na sakramenty – jeszcze
bardziej otwieramy się na Pana Boga.
To będzie owoc Roku Świętego, jeśli
będę człowiekiem modlitwy i wszystko
będę omawiał z Jezusem miłosiernym,
szczególnie wtedy, gdy będę odmawiał
Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Po drugie, być blisko siebie.
Pięknie o tym pisze ks. Mieczysław
Maliński: Trzeba być miłosierny względem siebie samego. A więc, nie rozpaczaj, nie złość się, nie miej pretensji
do siebie, że nie jesteś geniuszem ani
nikim z górnej półki. Nie rozbudowuj w
sobie kompleksu niższości. Akceptuj
siebie takim, jakim jesteś. To nie znaczy, że możesz być dla siebie pobłażliwy, że możesz usprawiedliwiać bezkarnie wszystkie swoje przewinienia,
błędy, nieuczciwości. Wprost przeciwnie, powinieneś być obiektywnym
sędzią swoich słów i czynów. Masz
widzieć swoje wady, niezręczności,
swoje chamstwo, brutalność, nieopanowany gniew, tak potknięcia drobne
jak i kardynalne wykroczenia, głupotę,
brak roztropności, naiwność. Te słowa
uczą mnie, że nie mogę rezygnować
ze stawiania sobie coraz wyższych
poprzeczek i pracy nad doskonaleniem siebie pod każdym względem.
To będzie owoc Roku Miłosierdzia je-
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śli pozwolisz Panu Bogu zmieniać cię
w świętego, jeśli prawda o nas samych
nas nie pokona, lecz stanie się przestrzenią wołania: miej miłosierdzie dla
nas i całego świata. Być miłosiernym
względem siebie samego, to pozwolić Panu Bogu działać we mnie, abym
wzrastał w świętości, a nie ulegał minimalizmowi i drodze „na skróty”, jak
tego chce świat.
Po trzecie wreszcie, trzeba
być blisko człowieka. Św. Paweł
w Liście do Kolosan, mówi: Jako więc
wybrańcy Boży – święci i umiłowani,
obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś
miał zarzut jeden przeciw drugiemu:
jak Pan wam wybaczył, tak i wy. Być
miłosiernym, oznacza: współczuć, litować się, pomagać, zmiłować się nad
kimś. Jeśli jesteśmy ludźmi miłosierdzia nie może wciąż w nas tykać zegar
wartościowania i łatwej oceny. „głupi
– mądry; „niewychowany – kulturalny”;
„arogancki – uprzejmy”; „inteligentny
– tępy”; „kłamca – prawdomówny”; „źle
mu – widocznie na to zasłużył”. Miłosierdzie oznacza dobroć, życzliwość,
wierność, łaskę, miłość, cierpliwość,
przebaczenie. Miłosierdzie, to czyn
Boga, który działa przez nas i przez

nas zniża się do człowieka, pomaga,
leczy, przebacza. Przez takie właśnie
czyny – Bóg objawia swe miłosierdzie.
Zamykając dziś Bramę Miłosierdzia przywołajmy na koniec słowa
św. Matki Teresy z Kalkuty: Największą
chorobą naszych czasów nie jest trąd
czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest niechcianym, po-

rzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność
wobec Boga i bliźniego. Niech słowa
te sprawią, aby nasze serca zawsze
były otwartą bramą miłosierdzia i teraz, i aż po kres życia. Amen.
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Z życia Sanktuarium
Sebastian Nowak

Święci przeszli ulicami Gostynia
Już po raz piąty odbył się
w naszym mieście Marsz Wszystkich
Świętych, czyli zyskujące coraz większą popularność w całej Polsce – Holy
Wins, organizowane 31 października,

z duszpasterstw niosła relikwie czternastu świętych, które posiadają okoliczne parafie. W ten sposób uczestnicy uczcili życie i drogę do świętości
ludzi wyniesionych przez Kościół do

Dzieci przebrały się za swoich ulubionych świętych!

w przededniu uroczystości Wszystkich
Świętych.
Podobnie jak w poprzednich
latach tłumy, osób – zarówno dzieci,
jak i dorosłych przeszły z gostyńskiej
Fary na Świętą Górę. Ze śpiewem Litanii do wszystkich świętych, młodzież

chwały ołtarzy. Marsz stał się manifestacją rodzinnej radości, zgody
i jedności. Była to też okazja, by dać
świadectwo naszej wiary w tym szczególnym czasie.
W procesji niesiono flagi i transparenty, śpiewano, tańczono i modlono
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się przez wstawiennictwo świętych za
swoich zmarłych. Wieczór rozpoczął
się od krótkiego nabożeństwa w kościele św. Małgorzaty. Podczas marszu rozdawano cytaty z myślami świętych, nie mogło zabraknąć cukierków
i radości ze wspólnego przebywania ze świętymi. W pochodzie wzięło
udział kilkaset osób. W procesji wzięła
także udział grupa parafian z księdzem
proboszczem Robertem Łukowiakiem
z Szelejewa
W porównaniu do poprzednich
lat można zauważyć wzrastającą licz-

bę osób, które decydują się przebrać,
w tym także dorosłych oraz zwiększającą się liczbę niesionych relikwii. Po
dojściu na Świętą Górę wszyscy wzięli
udział we mszy świętej, podczas której homilię wygłosił ks. Paweł Bogdanowicz COr. Po Eucharystii odbyło się
krótkie wielbienie z udziałem zespołu
Eleos, była także okazja do uczczenia
relikwii. Podobnie jak w poprzednich
latach, w organizację włączyło się
Duszpasterstwo Młodzieży Oratoryjnej
i DM Źródło oraz Wolontariat Szpitala
w Marysinie.

Leszek Jankowski

Zaduszki Jazzowe
Wydarzeniem muzycznym
listopada były tegoroczne VII Świętogórskie Zaduszki Jazzowe. Przed
publicznością wystąpił duet w składzie: Adam Pierończyk oraz Miroslav
Vitous.
Znany z nietuzinkowych pomysłów i niezwykłej kreatywności, jeden
z największych innowatorów w polskim jazzie, Adam Pierończyk zaprosił
do współpracy legendarnego kontrabasistę – Miroslava Vitousa. Vitous
w latach 60-tych XX wieku otrzymał
stypendium Berklee College of Music
i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Podbił tamtejszą scenę muzyczną. Koncertował m.in. z muzykami takimi jak: Chick Corea, Miles Davis, Art.
Farmer, Stan Getz, Jack De Johnette,
John McLaughlin, Kenny Kirkland;
współtworzył też zespół Weather Report, wraz z Wayne’em Shorterem
i Joe’em Zawinulem. Tworzył również
wiele własnych projektów. Od końca
lat 70-tych związany z prestiżową wytwórnią ECM. Posiada rozpoznawalne,
niezwykle głębokie, mocne brzmienie
oraz niewiarygodną wyobraźnię muzyczną jako kompozytor, aranżer oraz
producent. Niewątpliwie jest to wielka
gwiazda jazzowego świata.

Adam Pierończyk wybitny polski saksofonista tenorowy koncertuje
na całym świecie. Zdobył wiele nagród, w tym 12 nominacji oraz 2 główne nagrody: „Fryderyk” jako Jazzowy
Muzyk Roku oraz za Jazzowy Album
Roku. Jedenaście razy został wybrany
„Najlepszym Saksofonistą Sopranowym” według magazynu „Jazz Forum”.
Współpracował m.in. z takimi muzykami jak: Gary Thomas, Greg Osby, Sam
Rivers, Miroslav Vitous, Archie Shepp,
Bobby McFerrin, Tomasz Stańko, Ted
Curson, Anthony Cox, Joey Calderazzo, Leszek Możdżer.
Duet w nietypowym składzie,
oryginalne kompozycje oraz wirtuozeria obu artystów zadecydowały o niezwykłości tego muzycznego spotkania. Wspólnie zagrali program z płyty
„Wings” która została nominowana do
nagrody Fryderyk 2016 w kategorii
Jazzowy Album Roku oraz kompozycje, które niebawem ukażą się na nowej płycie.
Był to jazz totalny, pełen
wspaniałej improwizacji. Artyści byli
zachwyceni akustyką bazyliki. Tradycyjnie dopisała świętogórska publiczność. Wiele ciepłych słów padło także

Z życia Sanktuarium

- 11 -

Adam Pierończyk i Miroslav Vitous na scenie świętogórskiej

pod adresem organizatorów, za opiekę i organizację koncertu.
Organizatorem koncertu było
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.
Koncert odbył się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Za-

granicznych. Patronami medialnymi
byli: Radio MERKURY, Radio ELKA,
telewizjagostyn.pl, Dziennik Informacyjny ABC, Życie Gostynia.

Agnieszka Jagodzińska

Muzyczne lunatykowanie
z zespołem Wyspy Dobrej Nadziei…
Który kwiatom woń dajesz,
uśmiechy owocom, dniom jasność,
zasię ciemność przeraźliwą nocom –
oddaj mi oczy moje, oczy zamyślone,
wiecznie w księżyc patrzące i wiecznie
zielone.
Słowami wiersza Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego Modlitwa ślepego Lunatyka rozpoczęliśmy ósmą

podróż po „Świętogórskiej Krainie Łagodności”, tym razem z zespołem Wyspy Dobrej Nadziei.
A wieczór był to niezwykły…
Zespół – jak mawiają jego
członkowie – powstał z potrzeby komunikowania się ze światem mądrym,
dobrym i pięknym językiem. Przy świetle księżyca raczy się zielenią wierszy,
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Artyści w sali Oratorium

zapachem jezior, lasów i gór, smakiem
niekończących się opowieści. Wymienia spostrzeżenia o miłości, człowieku, wędrówce, uniesieniu, zwątpieniu, poszukiwaniu, gubieniu i odnajdywaniu… czyli o tym wszystkim, co
w nieodgadniony sposób składa się na
życie. I tak było również 3 grudnia…
Trochę nieśmiało wyruszyliśmy w muzyczny spacer po ulicy
Towarowej, o której w swoim wierszu pisał Gałczyński. Potem, razem
błąkaliśmy się ulicami miast tańcząc
z nocnymi latarniami, wpatrując się
w gwiazdy, rozmawiając z księżycem,
marząc o tym, co zdarzyć się może tylko we śnie.
Nie mogło również zabraknąć
muzycznych opowieści o miłości, bo
podobno wszystkie piosenki mówią
właśnie o niej. Jedne o miłości szczęśliwej, inne o tej troszkę mniej…
Pozostając w zachwycie nad
miłością i wsłuchując się w słowa wiersza Jonasza Kofty zastanawialiśmy się
„po co żona poecie”. Odpowiedź na to
pytanie z zawarta została w wierszu
o tym właśnie tytule, ale czy tylko?
Tradycją Świętogórskich Spotkań w Krainie Łagodności jest wybierana przez nas piosenka przewodnia
i tym razem takiego utworu zabraknąć
nie mogło. Muzycy ze specjalną dedykacją dla świętogórskiej publiczność
wykonali piosenkę Ty mnie miła, która

zabrała nas na wieś pachnącą trawą,
pełną kwiatów i ptaków.
Zgromadzona w sali Świętogórskiego Oratorium publiczność
z wielką przyjemnością włączała się
we wspólne muzykowanie. A po koncercie tradycyjnie spotkaliśmy się
w kawiarence San Filippo. Nie mogło
bowiem zabraknąć długich pokoncertowych rozmów o piosence, wierszu,
gwiazdach, księżycu i o czym tylko dusza zapragnie…
A w naszej kronice pojawił się
kolejny wyjątkowy, pamiątkowy wpis:
Dziękujemy za zaproszenie. Było nam
tu bardzo dobrze. Piękne miejsce,
piękni ludzie, piękny czas. Z pozdrowieniami. No i oczywiście trawa była
super. (kto nie był niech żałuje…)
I nam było bardzo miło spotkać
tak wyjątkowych ludzi. Dodać trzeba,
że ten wyjątkowy koncert zorganizowany został przy wsparciu Fundacji
„Miejsce Moje” i był finansowany ze
środków powiatu gostyńskiego.
Mamy nadzieję, że wielbiciele
muzycznych podróży zechcą przyjąć
również nasze zaproszenie na kolejny
koncert, który odbędzie się już w Nowym Roku – 4 lutego 2017 roku. Tym
razem zagra Tomek Lewandowski.
Zapraszamy również na nasz profil na
facebook’u.
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ks. Jacek Niesyto COr

Kiedy patrzymy na księżyc
Kiedy patrzymy na księżyc,
możemy dostrzec ciemne i jasne plamy. Czasem nasz zmysł wzroku dokona jakiegoś „psikusa” i zobaczymy
tam jakąś twarz… Patrząc na księżyc,
można snuć historie i opowieści, jak
to czyniło wielu. Jednak ten sam księ-

Photo Design
Remigiusz Dettlaff

życ jest zupełnie inny, kiedy popatrzymy na niego słuchając lub też mając
w myślach Sonatę Księżycową. I choć
sam autor – Ludwig van Beethoven –
tego utworu tak nie nazwał (zatytułował go bowiem Sonata na kształt fan-

tazji), to jednak już samo określenie tej
kompozycji w taki sposób przez poetę
i krytyka muzycznego Ludwiga Rellstaba, sprawia, że księżyc staje się
niejako inny, szczególnie wtedy kiedy
mamy wyczuloną wrażliwość. Sam
Rellstab dał jej taką nazwę dlatego, że
słuchając szczególnie
pierwszej części sonaty przyszło mu na myśl
odbicie światła księżyca
w gładkiej tafli szwajcarskiego jeziora Czterech
Kantonów.
Tyle swego rodzaju
wstępu. Był on jednak
potrzebny, ponieważ
chciałbym się pokusić
o trochę inne spojrzenie
na tegoroczne święta
Bożego Narodzenia.
Te święta powinny być
dla każdego z nas inne.
Oczywiście zawsze
w sprawach osobistych
relacji Boga i człowieka,
jest potrzebna wrażliwość wiary i Miłości, lecz
przecież pewne okoliczności, aby tę wrażliwość
wzmocnić w naszym życiu, w ostatnim czasie
Bóg niejako wyłożył nam
na tacy.
Pierwsze „danie” na
uczcie duchowej w tym
kończącym się roku to
niewątpliwie nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Tak naprawdę, to chyba nikt
z nas nie może powiedzieć, że o niczym nie wiedział. Był to niesamowity czas kiedy mogliśmy naprawdę
zacząć życie „od nowa” i to z Bożym
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Błogosławieństwem. Już to powinno
sprawić, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą przeżywane
o wiele głębiej – wspominamy przecież
narodzenie Tego, który zawsze czeka na nasz powrót. A co za tym idzie
w tych świętach zdecydowanie więcej
powinno być naszej wdzięczności i miłości, a zarazem zdecydowanie więcej
radości, i to radości nie chwilowej ale
stałej.
Drugie „danie”, to ten wspaniały moment w naszej Ojczyźnie,
kiedy to w Krakowie – Łagiewnikach
dokonało się to, o czym wielu marzyło, pisało i zabiegało, choć nie zawsze
zgodnie z nauką Kościoła. Jednakże

doczekaliśmy się i 19 listopada nastąpił uroczysty Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Zatem, kiedy w te święta popatrzymy
na żłóbek, a w nim na małego Pana
Jezusa, już nie powinniśmy widzieć
tylko Boskiego Syna, ale również naszego, więcej – mojego, Króla i Pana.
Żłóbek, ten sam, a jednak nie
ten sam, bo wiele się wydarzyło, a to
wszystko co się wydarzyło ma wpływ
na nasze spojrzenie. Z woli Bożej bardziej powinniśmy widzieć, że na ten
świat przyszedł Bóg Miłosierny i nasz
Pan i Król.

Autorytety
Kamila Korus

Święty Krzysztof
Święty Krzysztof to w Polsce
jeden z najbardziej znanych świętych.
Kilka razy w roku kościoły są pełne
wiernych uczestniczących w specjalnych mszach, na których święcenie
pojazdów ma zapewnić kierowcom
i podróżującym bezpieczne dotarcie
do celu. Imię świętego od razu kojarzy
się, nawet najmłodszym, z ochroną
podróżnych. Co ciekawe, postać świętego, mimo swojej popularności, wciąż
jest owiana tajemnicą. Chociaż trudno
obecnie ustalić prawdę historyczną
na temat życia św. Krzysztofa, różne
wersje legendy łączą w sobie niezwykłe wydarzenia, które przemawiają do
każdego.
Niektóre źródła podają, że św.
Krzysztof był Kananejczykiem i urodził się w rodzinie królewskiej. Jedna z wersji legendy głosi, iż ojciec
Krzysztofa bardzo pragnął mieć syna;
żona, chcąc zadośćuczynić pragnie-

Autorytety

niu męża, modliła się gorąco do Matki Bożej o syna i jej modlitwy zostały
wysłuchane. Dziecko było zdrowe,
ale tak brzydkie, że nazwano je Reprobus, czyli „odrażający.” Podobno
jego twarz przypominała pysk psa, co
ma swoje odzwierciedlenie w ikonografii: niektóre obrazy przedstawiają
św. Krzysztofa jako mężczyznę z głową lwa, niosącego na plecach dziecko.
Historię o pochodzeniu z królewskiego rodu wymyślono prawdopodobnie po to, aby dodać Krzysztofowi prestiżu, ponieważ dalsza część
legendy nie pasuje do jej początku.
Gdyby matka świętego była chrześcijanką, znałby on Chrystusa, natomiast
gdyby był on dzieckiem królewskim,
nie poszedłby na służbę do króla, a tak
właśnie głosi legenda. Inne, bardziej
prawdopodobne historycznie świadectwa mówią, że mógł pochodzić z Azji
Mniejszej, z prowincji rzymskiej Licji.

Krzysztof, a właściwie jeszcze Reprobus, już jako dorosły mężczyzna o ogromnej sile fizycznej i imponującym wzroście, postanowił nie
marnować swoich zalet i uznał, że
odpowiednie dla niego miejsce będzie u boku najpotężniejszego pana
na ziemi. Gdy sława pewnego króla
szczególnie przemówiła do jego wyobraźni, natychmiast udał się do niego
i został przyjęty na służbę. Zdarzyło
się jednak pewnego dnia, że pewien
śpiewak, zaproszony przed oblicze
króla, śpiewał pieśń, w której często
padało imię diabła. Król, słuchając pieśni, żegnał się raz po raz, a jego twarz
wyrażała niepokój i obawę. Reprobus
zapytał władcy, co czyni, i usłyszał,
że znak krzyża ma uchronić władcę
przed diabłem. Dało to Reprobusowi
do myślenia: widocznie był ktoś jeszcze potężniejszy od króla, któremu
służył. Reprobus bez wahania opuścił
dwór królewski, aby odszukać diabła
i zaoferować mu swoją służbę.
Podczas podróży przez pustynię Reprobus napotkał podróżujących złodziei, których przywódcą był
sam diabeł. Reprobus, przyjęty do
bandy, był bardzo dumny ze służby
u tak potężnego pana. Jego zadowolenie nie trwało jednak długo – mijając
rozdroże, na których stał krzyż, diabeł
wzdrygnął się i wybrał okrężną drogę,
a zapytany, dlaczego tak robi, powiedział, że do krzyża został kiedyś przybity człowiek o imieniu Chrystus, a on,
tak jak obawia się Chrystusa, obawia
się również krzyża, który stał się Jego
symbolem.
Chrystus stał się zatem kolejnym potencjalnym panem, którego
ambitny Reprobus postanowił odszukać. Niektóre źródła podają, że za
karę, że służył u diabła, Reprobus został zesłany na pustynię. Różne wersje
legendy zgadzają się co do faktu, że
przyszły święty znalazł się na pustyni,
gdzie spotkał pustelnika, który opo-

wiedział mu o Chrystusie. Reprobus
wyraził natychmiastową chęć służenia
Mu, na co pustelnik odparł, że będzie
to wymagało wielodniowych postów
i modlitw. Reprobus nie zgodził się,
mówiąc, że post jest wykluczony, bo
go fizycznie osłabi, a modlić się nie
umie. Mądry pustelnik, rozumiejąc, że
można służyć Chrystusowi na wiele
różnych sposobów, doradził Reprobusowi osiedlenie się nad niebezpieczną
rzeką, aby pomagać ludziom w przeprawie przez nią, dodając, że taka pomoc bliźnim na pewno się Chrystusowi spodoba.
Reprobus niestrudzenie więc
przeprawiał ludzi przez rzekę przez
wiele dni, uzbrojony jedynie w długą
laskę do podpierania się, pewnego
razu, odpoczywając w swojej chacie,
usłyszał głos chłopca proszącego
o przeprawę przez wodę. Reprobus
zgodził się i wziął go na plecy. Dziecko
zaczęło wkrótce ciążyć mu tak bardzo,
że o mały włos nie przypłacił tej przeprawy życiem, tym bardziej, że woda
zaczęła wzbierać. Gdy z wysiłkiem dotarł do brzegu, przyznał, że podczas
przeprawy czuł się, jakby dźwigał na
plecach cały świat. Wówczas dziecko
odparło, że to prawda – miał na plecach nie tylko cały świat, ale i Tego,
Który świat stworzył. Chłopiec kazał
mu wbić laskę w ziemię, mówiąc, że
następnego dnia zakwitnie i obrodzi.
Gdy tak się stało, Reprobus, odtąd nazywany Krzysztofem
(gr. Christoforos – niosący Chrystusa),
wyruszył przed siebie, aby opowiadać
innym o Chrystusie, i dotarł do Licji.
Aby przekonać ludzi o prawdziwości swoich słów, ponownie wbił laskę
w ziemię i poprosił Boga, aby zakwitła na oczach wszystkich. Choć wielu
z obecnych będących świadkami cudu
nawróciło się natychmiast, Krzysztof
wzbudził gniew tamtejszego władcy.
Król (najprawdopodobniej Decjusz,
panujący około 250 r.) kazał schwytać
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Hieronim Bosch, Święty Krzysztof
Krzysztofa, którego poddał strasznym
torturom. Ten wyszedł z nich jednak
bez szwanku, więc król postanowił zabić Krzysztofa strzałami z łuku. Jedna
ze strzał zatrzymała się w powietrzu,
zmieniła kierunek i przebiła oko króla.
Krzysztof powiedział wtedy, że jego
czas na ziemi się skończył, a król odzyska wzrok, jeśli pomaże ranę jego
krwią. Krzysztof został ścięty, a król,
wiedziony ciekawością, przemył ranę
krwią Krzysztofa. Choć Krzysztof stracił życie, odniósł triumf nad swoim
oprawcą, który, odzyskawszy wzrok,
natychmiast nawrócił się na chrześcijaństwo i gorzko żałował swojego haniebnego czynu.

Autorytety

Najstarsza wzmianka o św.
Krzysztofie pochodzi z 452 r. z Nikomedii w dzisiejszej Turcji, gdzie
otaczany był szczególnym kultem.
Trudno się dziwić – olbrzymi, o nadludzkiej sile święty silnie przemawia
do ludzi także dziś. Rzeka z legendy
o św. Krzysztofie symbolizuje nie tylko trudną i niebezpieczną przeprawę
z miejsca na miejsce, ale i ostatnią podróż każdego człowieka, który w chwili
śmierci potrzebuje kogoś, kto go wesprze, ochroni i doda mu otuchy.

Myśli filipińskie - 17 Marcin Kuczok

Pokój serca
Chwała Bogu na wysokościach, a na
ziemi pokój ludziom Jego upodobania!
			(Łk 2,14)
Przy narodzeniu Pana aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Oto
dar, który Bóg przynosi ludzkości
w momencie Wcielenia – zjednoczenia się Boskiej natury z ludzką w Osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Podobnie, św. Paweł Apostoł w Liście
do Filipian poucza nas w następujących słowach: Radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza
wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie
i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój
Boży, który przewyższa wszelki umysł,
będzie strzegł waszych serc i myśli
w Chrystusie Jezusie (Flp 4, 4-7). Jak
komentuje te biblijne słowa bł. Jan
Henryk Newman w jednym ze swoich
rozlicznych kazań, oto są wskazówki
co do tego, jakie powinno być nastawienie chrześcijanina w perspektywie
rychłego przyjścia Pana.
Mówiąc o charakterze chrześcijanina, Apostoł Narodów w cytowanym powyżej Liście do Filipian
wskazuje na takie cechy, jak: wolność
od trosk doczesnych, umiarkowanie,
radość i właśnie pokój. Wolność od
trosk doczesnych płynie, według słów
komentarza Kardynała Newmana,
właśnie ze świadomości, że „Pan jest
blisko”, bo czyż prawdziwy chrześcijanin winien się martwić o swoje jutro,
gdy oczekuje rychłego przyjścia Chrystusa? Umiarkowanie z kolei bierze się
stąd, że im mocniej człowiek zaczyna
wierzyć w przyjście Pana, tym bardziej

zaczyna widzieć siebie jako gościa na
ziemi, który tylko „wynajął tu kwaterę
na jakiś czas”. W konsekwencji staje
się obojętny wobec skomplikowanego
biegu ludzkich spraw i problemów. Na
koniec wymienianych cech chrześcijanina są: radość, która ma swoje źródło
w świadomości przebaczenia grzechów i porzuceniu świata, by pójść za
Jezusem oraz pokój, który przewyższa
wszelki umysł.
Jak się jednak pozornie wydaje, zachowanie pokoju serca wcale nie
jest łatwym zadaniem dla człowieka
wierzącego. Najlepszym przykładem
w tej dziedzinie jest postać samego
św. Pawła. Był to mąż, który wkładał
wiele wysiłku w swą pracę, walczył
z niewidzialnymi siłami i stanowił swego rodzaju widowisko dla ludzi i aniołów (1 Kor 4, 9). Co więcej, nie dość,
że był człowiekiem bardzo gorliwym,
to także jeszcze surowym i gwałtownym. Dziwi zatem, że pisał o tym, iż
chrześcijanin winien być człowiekiem
pokoju, wyciszenia, trzeźwości i radości. W dodatku, pisał o tym w czasach, gdy chrześcijanie żyli w ciągłym
poruszeniu, mnożyły się prześladowania, świat dookoła, targany konfliktami
i wojnami, wydawał się być w nieustannym ruchu i zmianie. Nie było
wtedy spokojnych kościołów, w których można się było wyciszyć, czy też
ustalonej formy liturgii, która mogłaby
przynieść pociechę. Dodatkowo, jak
zauważa Newman, Ewangelia sama
w sobie zawiera wiele porywających,
wzniosłych i szlachetnych, wręcz romantycznych, zasad i idei. I niejedną
tajemnicę. Ponadto św. Paweł poświęca wiele uwagi przerażającej wizji powtórnego przyjścia Pana. Jak zatem
to możliwe, że taki człowiek, w takich
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czasach, przedstawiając taką, a nie inną
perspektywę dla chrześcijan, pisze też
o tym, iż chrześcijanin to człowiek wolny od podniet umysłu i wysiłków, spokojny, opanowany i zrównoważony?
Jak twierdzi Newman, był w tym Boży
palec, a sam św. Paweł jest dowodem
na Boże działanie w ludzkim sercu,
które uwalnia umysł od wpływu okoliczności życia.
W Ewangelii jest mowa o wielu sprawach, które nas mogą poruszać, ale mimo to wszystko prowadzi
do pokoju. Można się zapytać: czyż
wojna, zamieszanie i niepewność nie
powinny być udziałem chrześcijan tutaj na ziemi? Czyż sam św. Paweł nie
mówi, że musi się trwożyć i niepokoić
o wszystkie Kościoły (2 Kor 11, 28)?
Czyż w swoich listach do Galatów
lub Koryntian nie przejawia i nie wyznaje wielkiego niepokoju umysłu?
Jak pisze: zewnątrz walki, wewnątrz
obawy (2 Kor 7, 5). Bł. Kardynał Newman sugeruje, by w celu lepszego
zrozumienia tego dylematu popatrzeć
na powierzchnię wody, jak jest targana falami. Być może słyszeliśmy
o strasznych sztormach i o przerażających scenach, rozgrywających się
w podczas burz na morzu. A jednak
nawet najbardziej gwałtowne poru-

szenia na tafli wody nie dosięgają jej
głębin. Dno oceanu zawsze pozostaje
spokojne i ciche, niezależnie od tego,
czy na powierzchni szaleje sztorm,
czy panuje spokój. Tak samo, pisze
Newman, ma się sprawa z duszą człowieka świętego. Posiada on w sobie
jakby niezgłębioną studnię pokoju.
A choćby różne zdarzenia i burze życiowe poruszały go, w sercu pozostaje spokojny. Również aniołowie radują
się z pokutujących grzeszników, a rozpaczają nad zatwardziałymi. Kto jednak mógłby powiedzieć, że nie mają
w sobie doskonałego pokoju? Nawet
sam Wszechmocny Bóg raczył mówić
nam o swojej rozpaczy, gniewie i radości, a czyż nie jest On niezmienny?
Podobnie, porównując sprawy ludzkie
ze sprawami Boskimi, stwierdzamy, że
św. Paweł miał w sobie dokonały pokój, wynikający z zakorzenienia jego
duszy w Bogu, nawet gdy dokuczały
mu różne życiowe próby.
Tak samo każdy prawdziwy
chrześcijanin ma w sobie głęboki,
choć ukryty pokój, niedostrzegalny
dla świata – podobny do studni postawionej w jakimś odludnym i trudno dostępnym miejscu. Kiedy chrześcijanin przebywa w odosobnieniu,
spotyka swojego Boga i doświadcza
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prawdziwego życia. Potrafi wytrzymać sam ze sobą i odczuwa w swym
wnętrzu radość dzięki łasce Bożej,
która jest obecnością Wiekuistego
Pocieszyciela w sercu. Dobrze znosi
samego siebie, a przebywanie w samotności sprawia mu przyjemność, bo
nie jest wtedy nigdy sam. Może spokojnie kłaść się spać, wyznając przed
Bogiem, że niczego mu nie potrzeba,
bo posiada wszystko w pełni i obfitości, mając Boga, który jest dla niego
wszystkim, oraz że wszystko, cokolwiek ma, pochodzi od Boga. Oto pokój chrześcijanina, który z niepodzielnym sercem i ze wzrokiem utkwionym
w Krzyżu Pana zwraca się cały ku
Temu, przy którym noc jak dzień jaśnieje (Ps 139, 12). Cytując słowa
św. Pawła, mówiącego o tym, że po-

kój Boży będzie strzegł waszych serc
i myśli, Newman wyjaśnia, że strzec
oznacza chronić przed wrogiem.
Z kolei skupienie się na sercu i umyśle kontrastuje z tym, co w człowieku
widzi świat. Wiele ostrych słów można
powiedzieć na temat chrześcijan i wyrządzić im wiele krzywd, ale mają oni
sekretny środek ochronny, dzięki któremu potrafią wszystko przetrzymać
– serce i myśli wypełnione pokojem.
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Święta Joanna de Chantal
Joanna należy do grona tych
świętych, którzy ukazują, jak potężnie
działa Bóg w naszym życiu, gdy decydujemy się wyjść z ciasnej celi pretensji
i użalania się nad sobą. Doświadczyła
ona na samej sobie – jak doświadcza
tego każdy z nas – jak ważne i trudne
jest przebaczenie.
Jej małżeństwo z Krzysztofem
– rycerzem i dworzaninem Henryka
IV – zostało zaaranżowane przez jej
ojca, co wówczas był czymś normalnym. Małżonkowie wydawali się doskonale dobrani. W rzeczywistości
jednak nie byli ideałami, mimo iż pokochali się gorącą miłością. Opisy pierwszych lat małżeństwa, zawierają zwykle baśniową wręcz sielankę i przykład
wzorowego życia chrześcijańskiego.
Milczeniem pomija się jednak fakt,
że Krzysztof miał nieślubne dziecko,
o imieniu Klaudyna, które poczęte zostało w czasie ich małżeństwa.

Dla Joanny kochającej męża
do szaleństwa, nie mógł być pociechą
fakt, że wielu arystokratów miewało
romanse. Nie wiemy, jak wiele wycierpiała z powodu niewierności męża.
Natomiast jej reakcja na tę sytuację
może nas wiele nauczyć. Joanna mogłaby, wzorem innych zdradzonych
żon, okazać wiarołomnemu małżonkowi chłód lub zemścić się na nim biorąc
kochanka. Mogłaby też odreagować
swój gniew nie wprost, narzekając na
przykład na nadmiar zadań i obowiązków, którym sama musiała sprostać
kiedy Krzysztof był poza domem. Joanna wybrała inną drogę – umacniana
modlitwą i codziennym uczestnictwem
we Mszy św., postanawia przebaczyć.
Krzysztof ze swej strony nie
wyparł się ojcostwa. Zamiast – jak
uczyniłoby to wielu na jego miejscu
– porzucić swą nieślubną córkę, wziął
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św. Joanna de Chantal

na siebie odpowiedzialność za jej los.
Wsparła go w tym Joanna, która przyjęła dziewczynkę do swego domu,
wychowała razem ze swoimi dziećmi
i otoczyła macierzyńską opieką. Zamiast zatruć mężowi życie, zdobyła
jego serce. Jej przebaczenie i dobroć
sprawiły, że Krzysztof uzyskał zwolnienie ze służby dworskiej, ponieważ
chciał żyć na łonie rodziny.
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Po powrocie Krzysztof zapadł
na ciężką chorobę, z którą małżonkowie walczyli cały rok. W ciszy i spokoju
rodzinnego zamku krążyły jego myśli
wokół spraw Bożych i sensu życia.
Z pielęgnującą go żoną prowadził długie duchowe rozmowy. Jako chrześcijańscy małżonkowie pomagali
sobie na drodze do świętości, stając
się coraz bardziej „jednego serca

i jednego ducha”. Mimo to, Krzysztof
nie mógł nigdy nakłonić żony do rozmowy na temat, jak mogliby jeszcze
lepiej służyć Bogu, gdyby przyszło im
owdowieć. Proponował, by złożyli sobie obietnicę, że nie wstąpią w nowe
związki małżeńskie, aby poświęcić się
wyłącznie Bogu. Jednak Joanna ciągle zmieniała temat. Nie miała ochoty
myśleć nawet o tym, że mogłaby stracić swojego męża.
Pewnego razu, dwór państwa
de Chantal, odwiedził Ludwik, sąsiad –
kuzyn i przyjaciel Krzysztofa, i zaprosił
go na polowanie. Niestety, propozycja Ludwika sprawiła, że to czego nie
chciała wyobrazić sobie Joanna stało
się faktem. Kiedy obaj przemierzali
knieje, strzelba sąsiada przypadkowo
wypaliła i śmiertelnie zraniła Krzysztofa. Ranny natychmiast wypowiedział
słowa przebaczenia: „Umieram, drogi
kuzynie, mój przyjacielu. Przebaczam
ci całym sercem. Nie zrobiłeś tego
umyślnie. Nie popełnij grzechu nienawiści wobec siebie, gdyż nie zrobiłeś
nic złego”. Poprosił księdza, a także
posłał po Joannę, która przed dwoma
tygodniami urodziła ich ostatnie dziecko. Przybiegła zrozpaczona i wściekła na Ludwika. „Proszę cię – błagał
Krzysztof – uszanujmy werdykt nieba”. Półprzytomna z żalu modliła się:
„Panie zabierz mi wszystko co mam,
rodzinę, dobra, moje dzieci, ale
oszczędź ukochanego męża, którego
mi dałeś”. Krzysztof zmarł po dziesięciu dniach, próbując za wszelką cenę
nakłonić żonę do przebaczenia. Postarał się nawet o to, aby umieszczono jego zeznania w księgach parafialnych, co miało uniemożliwić wszczęcie procesu.
Po śmierci męża Joanna wpadła w depresję. Doświadczała też
przygnębiających pokus i wątpliwości
przeciw wierze, które co jakiś czas powracały do niej, aż do końca życia (Panie Boże za co? Panie Boże dlaczego

ja?). Pomimo namów i prób męża, nie
mogła przebaczyć zabójcy.
Tym z nas, którzy czują się
więźniami własnego żalu i uraz, Joanna poradziłaby: „Nie pozwól ropieć
tej ranie. Zwierz się mądremu, zaufaj
swemu przyjacielowi”. W jej życiu był
to spowiednik – kierownik duchowy
– Franciszek Salezy. Znając stan duchowy Joanny, nie nalegał, aby spotkała się z Ludwikiem, prosił jedynie,
aby nie unikała „tego biedaka”, kiedy
nadarzy się okazja i aby starała się go
traktować jak „wszystkich” ludzi. Pisał
do niej: „Chcę, aby twoje serce było
łagodne, wspaniałomyślne i współczujące, choć nie mam żadnej wątpliwości, że będzie w nim dużo niepokoju,
że będzie ci się burzyć krew”. Po czterech latach odmowy, Joanna spotkała
się z Ludwikiem, udzieliła mu przebaczenia i na potwierdzenie szczerości
swych intencji zgodziła się zostać matką chrzestną jego dziecka.
Trzecia próba spotkała Joannę, gdy po śmierci męża, podeszły
w latach ojciec Krzysztofa, zagroził
wydziedziczeniem jej dzieci, jeśli nie
przeprowadzi się na jego zamek, aby
się nim opiekować. Zrzędliwy, kapryśny starzec, mieszkał z kochanką,
z którą miał piątkę dzieci. W ciągu
jednego dnia, Joanna z uwielbianej
królowej we własnym domu stała się
„Kopciuszkiem” w cudzym domu. Wycierpiała wiele bólu i ciemności duchowych, ale codzienna modlitwa i udział
we Mszy św., dawały łaski i siły. Przyjaciel – spowiednik – Franciszek Salezy wskazując na przykład Pana Jezusa, powtarzał: „Staraj się z każdym
dniem, być milszą i pokorniejszą (…)
i pracuj łagodnie nad ich zbawieniem”.
Pod wpływem dobroci Joanny, teść
zaczął mięknąć – umarł w spokoju,
pojednany z Bogiem i Kościołem.
Zdobyła się również na jeszcze jeden gest przebaczenia wobec
kochanki teścia: zadbała o to, aby ona
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i jej dzieci otrzymały wszystko, co było
im zapisane w testamencie. Na bunt
i szemranie własnych dzieci odpowiedziała: „Musimy odpłacić dobrem za
zło i zapewnić jej byt”. Później w ciągu
trzydziestu lat życia zakonnego miała
jeszcze bardzo wiele okazji do praktykowania przebaczenia. Jednak te trzy
doświadczenia, miały zasadnicze znaczenie w jej życiu.
Psycholog Robert Enright powiedział: „Brak przebaczenia, urazy
i złość, są jak cztery ściany więzien-

nej celi. Przebaczenie jest kluczem,
który otwiera drzwi i pozwala wyjść
na zewnątrz”. Życie niesie różne doświadczenia i wydarzenia. Być może
i daj Boże, Opatrzność nie będzie wymagała od nas heroizmu, starajmy się
jednak i próbujmy – oczywiście nie bez
wewnętrznej walki – szukać klucza
przebaczenia, aby z tych różnych matni i pułapek wychodzić na zewnątrz.

Z pielgrzymiego szlaku
Wiesław Czajka, Łukasz Stefaniak i Ewa Wasiak

cz. 1

Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
szlakiem Warszawa-Kraków
w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
W sobotę 17 października
2015 roku zainaugurowano pieszą
weekendową „Pielgrzymkę do Miłosierdzia Bożego Warszawa – Kraków
po drogach św. Jakuba” (świętokrzyskiej i małopolskiej). Z uwagi na fakt,
iż pielgrzymka wpisuje się w Rok Miłosierdzia – pielgrzymi wyszli z bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego
w Warszawie.
Sobotni odcinek pierwszego
etapu to wędrówka szlakiem warszawskich sanktuariów i kościołów.
Z praskiej bazyliki pątnicy przeszli do
sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej
na Kamionku. Świątynia znajduje się
na Drodze św. Jakuba „Cudu nad Wisłą”. Konkatedra warszawsko-praska
to wotum wdzięczności za pomoc Maryi w pokonaniu bolszewików w Bitwie
Warszawskiej 1920 roku. Z Kamionka
przez Park Skaryszewski i Most Poniatowskiego pielgrzymi przeszli na
drugą stronę Wisły do kościoła potrynitarskiego pw. Świętej Trójcy. Znajduje się tu cudowna figura Pana Jezu-

sa Nazareńskiego, którą pod koniec
XVII w. trynitarze przywieźli z Hiszpanii do swego warszawskiego klasztoru.
Następnie piechurzy idąc ulicą Czerniakowską, zatrzymali się na chwilę
przy parafii św. Stefana na Sielcach,
po czym kontynuowali pielgrzymkę do
pijarskiego sanktuarium Matki Bożej
Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Powstało ono w miejscu objawień maryjnych, których w latach
1943-49 doświadczyła Władysława
Fronczak (Papis).
Z Siekierek wędrowcy udali się
na Czerniaków, gdzie wstąpili do kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego
w parafii św. Bonifacego, do którego
jeszcze na początku XX wieku pielgrzymowano z Warszawy. Ten fakt
z dziejów Warszawy, pielgrzymi kontemplowali w rzęsistym deszczu idąc
w kierunku Wilanowa. Tu najpierw
nawiedzili kolegiatę św. Anny, a następnie Świątynię Opatrzności Bożej.
Mimo, że ciągle jest w budowie w dniu
pielgrzymki, 17 października odbyło
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Głaz upamiętniający wyprawę rycerza mazowieckiego Andrzeja herbu Ciołek
na Półwysep Iberyjski w 1404

się w niej kolejne doniosłe wydarzenie. Do miejscowego Panteonu Wielkich Polaków uroczyście wprowadzono relikwie bł. Honorata Koźmińskiego
OFMCap, założyciela 26 zgromadzeń
zakonnych, z których 17 nadal istnieje
i działa w Kościele. Pielgrzymi idący
Drogą Miłosierdzia dość nieplanowanie wpisali się w uroczystości, którym
przewodniczył kardynał Kazimierz
Nycz. Co więcej, doświadczyli namacalnie miłosierdzia, gdy zziębnięci
i przemoczeni zostali zaproszeni na
okolicznościową agapę.
Po krótkim odpoczynku wyruszyli w kierunku Ursynowa. Idąc
wzdłuż zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie, minęli zachowany relikt prastarej Puszczy Mazowieckiej
– dąb Mieszko I (mający ponad 600
lat), po czym dotarli do kościoła tytularnego głównego patrona Warszawy
– bł. Władysława z Gielniowa. Następnie uczcili pamięć jednego z pierwszych odnotowanych w dokumentach
hiszpańskich pielgrzymów jakubowych
z ziem polskich. Nieopodal świątyni,
na skraju Parku Przy Bażantarni znaj-

duje się głaz upamiętniający wyprawę rycerza mazowieckiego Andrzeja
herbu Ciołek na Półwysep Iberyjski
w 1404 r. Jest bardzo prawdopodobne,
że dotarł do Santiago de Compostela,
czym zapoczątkował kult św. Jakuba
Większego, jako obrońcy wiary. Swą
ideę zaszczepił braciom – rycerzom
w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.,
mając świadomość, że broni wiary
swych Królów i Ojców. Pielgrzymom
słuszność idei rycerskich jest szczególnie bliska, a uczestniczącym w wędrówce pereginos zakręciła się łza wzruszenia z powodu tej niezwykłej łączności
dziejów i miejsca. Końcowe kilometry
z Natolina do Powsina to droga przez
Las Kabacki, ulubione miejsce spacerowiczów i uprawiających jogging. Sobotni etap został zakończony późnym
popołudniem w kościele św. Elżbiety
w Powsinie, XV-wiecznej fundacji
kasztelanki czerskiej Elżbiety Ciołkowej.
Drugi odcinek pierwszego etapu rozpoczęła niedzielna Msza św. już
o godz. 7.00 sprawowana w powsińskim kościele – sanktuarium Matki
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Mazowiecka wieś

Bożej Tęskniącej. Jej koronowany wizerunek ukazał się wiernym i pielgrzymom tuż przed Mszą św., budząc wiarę
i optymizm mimo złej pogody. Zgodnie
z wielowiekową tradycją kultywowaną
w parafii, celebrans odczytał Ewangelię oraz wygłosił homilię z zabytkowej,
osiemnastowiecznej ambony. Stojąc
w miejscu, z którego swoje kazania
głosił złotousty orator i poeta, miejscowy proboszcz w latach 1803-1815,
ks. Jan Paweł Woronicz.
O ile sobotnia droga, była wędrówką od kościoła do kościoła, o tyle
niedzielna była zgoła inna. Wspólną
była tylko aura – jak w znanej piosence: „ciągle pada”. Po opuszczeniu
Powsina i przejściu przez miejscowość Bielawa, wędrowcy szli wałami
przeciwpowodziowymi: najpierw krótkim odcinkiem rzeki Jeziorki, później
wzdłuż królowej polskich rzek – Wisły.
Pątnicy pielgrzymujący w górę rzeki
do samej Góry Kalwarii cieszyli oczy
z lewej strony wału panoramą kształtowaną naturą nieujarzmionej Wisły,
z prawej zaś widokiem żyznych pól,
porośniętych jeszcze nie zebranymi
płodami oraz sadów, w których jeszcze widać nie zerwane późnojesienne

odmiany jabłek. Z uwagi na wciąż padający deszcz tempo marszu było wyjątkowo szybkie, czego wynikiem było
sprawne dotarcie do mety etapu, już
w porze obiadu. Miejscem końcowym,
był kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii.
Drugi etap pielgrzymki weekendowej, miał miejsce w sobotę
i niedzielę, 14-15 listopada 2016 r.
Choć wędrówka wiodła przez miejsca sławne od wieków z wyrobu wybornych trunków, niech nikt nie myśli,
że pielgrzymka odbywała się w takt
XVII-wiecznej pieśni szlachty mazowieckiej: Mazurowie mili, gdzieście się
popili: w Warce na gorzałce, w Czersku na złem piwsku? Jechali przez
pole, złamali dwie kole. Warto przytoczyć tu historyjkę z życia szesnastowiecznego nuncjusza papieskiego
w Polsce Hipolita Aldobrandiniego,
późniejszego papieża Klemensa VIII,
który wspomnienia wareckiego wyrobu, przywoływał jeszcze w Rzymie.
Gdy zapadł na poważną wówczas
(a i dziś nie należącą do łagodnych)
chorobę gardła, wywołaną przez
wrzód, będąc już bardzo słabym
z trudem wyszeptał słowa: „piva di
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Varka”. Otaczający go duchowni, myśląc że papież mówi o świętej, którą
darzy szczególną atencją, zaczęli modlić się o uzdrowienie głowy Kościoła:
„Santa Piva di Varka ora pro eo”. Papież słysząc ich modlitwę do rzekomej
świętej, zaczął śmiać się tak głośno
i wesoło, że wrzód w gardle pękł i chory wyzdrowiał. Odtąd piwo z Warki zawsze gościło na papieskim stole…
Sobotnie pielgrzymowanie
rozpoczęto udziałem w porannej Mszy
św. odprawionej w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii. Następnie pielgrzymi zeszli ze
skarpy wiślanej, na której usytuowana
jest miejscowość, przez biskupa poznańskiego i warszawskiego Stefana
Wierzbowskiego (1620 – 1687) nazywana Nową Jerozolimą. Pątnicy doszli
do kaplicy i źródełka św. Antoniego
z XVIII w. Przeszli przez błonia wiślane, pole manewrowe dawnej artylerii
konnej, której koszary do dzisiaj tworzą kompleks budynków w południowej części Góry Kalwarii. Stąd skierowali się ku widocznemu już zamkowi
książąt mazowieckich w Czersku.
Świetność dawnej stolicy Mazowsza
Południowego minęła już pod koniec
średniowiecza, a potop szwedzki i hordy Rakoczego doszczętnie zniszczyły
miasto Nie ocalał również kościół św.
Jakuba Apostoła, odwieczny symbol
tradycji kontaktów rycerzy mazowieckich z Półwyspem Iberyjskim i ich
obecności w Composteli. Dziś tylko
nieliczni wiedzą, że kapliczka na usypanym kurhanie przy ulicy Wareckiej,
to ostatnie miejsce jakubowego kultu.
Idąc pośród sadów, w których
gdzieniegdzie trwał zbiór późnych odmian jabłek, pątnicy mijali m.in. miejscowości: Królewski Las, Potycz oraz
Konary, gdzie krótko odpoczywali przy
zamkniętym – podobnie jak w Hiszpanii – cmentarzu przykościelnym. Z Konar, idąc gruntowymi ścieżkami, które
przypominały drogi pośród iberyjskich

winnic, tu zastąpionych jabłoniami,
dotarli do Ostrołęki – miejsca urodzenia rycerza Andrzeja Ciołka, który
w 1404 roku pielgrzymował do Santiago de Compostela. Ku pocieszeniu
pielgrzymów przed kościołem parafialnym przybyłych witał miejscowy
proboszcz ks. kan. Wiesław Bąkowski
wraz z bratem Wiesławem Czajką.
Rozstawili „kuchnię św. Jakuba” z garem gorącej, dymiącej jeszcze strawy.
Czy stało się to pociechą pielgrzyma?
Bóg raczy wiedzieć. Pewnie tak, gdyż
posileni, w otwartym specjalnie dla
nich miejscowym kościele pw. Ofiarowania NMP, odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadziła pątniczka Regina Madej-Janiszek
i ruszyli w dalszą drogę, bo zmrok był
tuż, tuż. Kamizelki odblaskowe i latarki
zabezpieczały wędrowców w ciemnościach wczesnych listopadowych wieczorów. Pielgrzymi przeszli przez wieś
Pilicę, tę sławetną dawną Pilczę znaną z przeprawy przez rzekę, od której
osada wzięła swą nazwę; przez Starą
Warkę, gdzie istniało starożytne grodzisko z jedną z pierwszych kaplic na
tych ziemiach; minęli park Pułaskich
na Winiarach, dochodząc w ten sposób do Warki, gdzie zatrzymali się na
nocleg.
Następnego dnia, wczesnym
niedzielnym porankiem, pątnicy wyruszyli ku swemu celowi. Mijając wareckie kościoły: franciszkański oraz
farny, zbliżali się do Pilicy, która w średniowieczu, stanowiła granicę Polski
i Mazowsza. Tak oto w tę listopadową
niedzielę pielgrzymi idący z Warszawy, wkroczyli w prastare ziemie Małopolski. W odróżnieniu od minionego
dnia, oczom pątników nie towarzyszyły malownicze sady, lecz nie mniej
piękne lasy. Idąc w kierunku rzeki Radomki, przemierzali wschodnią cześć
Puszczy Stromieckiej, z rzadkimi siedzibami ludzkimi, m.in.: Łękawicę oraz
Studzianki Pancerne. Zwieńczeniem
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pełnej uroku leśnej drogi, był piastowski Ryczywół. W miejscowym kościele
parafialnym pw. św. Katarzyny, pielgrzymi odpoczywali i korzystając ze
stosownej chwili modlili się Koronką,
którą prowadził pątnik Jerzy Kazimierczak.
Z Ryczywołu, niestety już
w strugach padającego deszczu, wyruszyli na ostatnie kilometry drogi
do parafii Świerże Górne, na terenie
której znajduje się Elektrownia Kozienice. Jednak nie ona była celem
pątników. Świerże Górne, to gród
w średniowieczu strzegący przeprawy
przez Wisłę, na trakcie prowadzącym
z Małopolski na Litwę. Od XV w. znajduje się tu kościół pod wezwaniem św.
Jakuba. Pierwotny, ufundowany przez

kustosza sandomierskiego Mikołaja
Drzewickiego herbu Ciołek, zniszczyli Szwedzi. Kolejne świątynie uległy
zniszczeniu w czasie I i II wojny światowej. Obecny kościół pw. św. Jakuba
Apostoła, zbudowany został w latach
1950-1965. Uroczyście poświęcił go
4 lipca 1966 roku sł. Boży bp Piotr
Gołębiowski. W tym naznaczonym
tradycją miejsca kościele, pielgrzymi Miłosierdzia Bożego uczestniczyli
w niedzielnej Eucharystii, sprawowanej przez miejscowego proboszcza
(który dostrzegł i pozdrowił piechurów)
oraz wikarego. Tak zakończył się rozdział jakubowego pielgrzymowania
w 2015 roku.

Karol i Magdalena Zawiejowie

Króluj nam Chryste!
Wyjazd na ten szczególny
dzień – dzień przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, został zaplanowany kilka miesięcy wcześniej,
lista chętnych zamknięta i opłacona.
Zapisaliśmy się na tę listę ponieważ
uznaliśmy, że jako Polacy i katolicy
w takim wydarzeniu uczestniczyć powinniśmy.
Przed wyjazdem, jak to zwykle bywa, codzienne obowiązki mnożyły się nam niewiarygodnie, trudno
było się wyrobić, a w dniu wyjazdu
nawet pękła nam szyba w aucie, gdy
uderzył w nią kamień, który wypadł
spod kół jadącego z naprzeciwka
samochodu. Podróż rozpoczęła się
w piątek o godz. 16.00. Po drodze,
w autokarze był czas na modlitwę
i skupienie, a także rozmowy o Chrystusie Królu. Rozmawialiśmy też
w szerszym gronie o nadzwyczajnym dialogu jaki toczy się w Polsce
pomiędzy niebem a naszymi „prorokami”, począwszy od św. Faustyny
Kowalskiej i przesłania Bożego Miło-

sierdzia, poprzez św. Jana Pawła II,
który wypełnił to przesłanie i naszych
biskupów, którzy rozpoznawali mistyczne przesłanie Rozalii Celakówny o Intronizacji. My wszyscy instynktownie oddajemy się pod panowanie
Chrystusa w tym czasie niepokoju.
I tak naprawdę wtedy zaczęło do nas
docierać, jak wielka jest ranga tego
wydarzenia.
Nawiązując do definicji, pojęcie „intronizacja” określa ceremonię
wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo
składa się z dwóch części: z aktu
ustanowienia króla oraz z aktu oddania się pod jego władzę. W systemach władzy monarchicznej król
panował nad poddanymi w zakresie
określonym prawem królewskim lub
prawem danego państwa. Uznanie przez poddanych władcy i jego
praw następowało poprzez złożenie
mu hołdu. W Krakowie nie odbył się
więc akt intronizacyjny w świeckim
znaczeniu tego terminu, ponieważ
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Bazylika w Łagiewnikach podczas Mszy Świętej

ludzie Boga nie mogą uczynić królem. Wyznajemy bowiem, że Jezus
jest Królem Wszechświata, a więc
władcą nie tylko wszystkich ludzi
i narodów, ale także Panem (Królem)
całego stworzenia. Jego władanie
jest absolutne: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,
18). Jezus otrzymał godność królewską od Ojca, Boga Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi, i człowiek nic tu dodać ani ująć nie jest
w stanie. Oznacza to, że Jezus jest
Królem niezależnie od woli człowieka. Natomiast od każdego człowieka
i od każdego narodu zależy, czy dobrowolnie uzna królewską godność
Chrystusa i czy podporządkuje się
Jego władzy…
W sobotę rano 19 listopada 2016 roku ok. godz. 9.00 wraz
z całą ponad 50 osobową grupą
z Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu przybyliśmy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, brnąc już w sporej odległości od Sanktuarium w tłumie wiernych. Ludzie ciepło ubrani, podążali
w radosnej atmosferze, dźwigając
nierzadko krzesełka wędkarskie.
Ilość maszerujących zrobiła
na nas ogromne wrażenie. Szli bez

względu na pogodę, gdyż zapowiadał się deszcz, aby na zewnątrz wysłuchać i zobaczyć na telebimach
transmisję z uroczystości. Nasza grupa, dzięki Bożej pomocy i zapobiegliwości naszych duszpasterzy (ks.
Dariusza ze Świętej Góry i br. Alberta
z klasztoru benedyktynów w Lubiniu),
miała zaszczyt i przyjemność posiadać zaproszenia upoważniające nas
do wejścia do Bazyliki!
Szczegółowa kontrola torebek
i plecaków przebiegała dość sprawnie. Wielu spoglądało z zazdrością,
niektórzy koczowali przy bramkach
wejściowych, czy ktoś przypadkiem
nie ma do odstąpienia zaproszenia.
Niektórym się to nawet udawało.
W środku rozlokowaliśmy się w dolnym kościele lub na balkonie. My
(autorzy tekstu) weszliśmy akurat na
balkon, twarzami prawie na wprost
ołtarza. O godz. 10.00 rozpoczęło się
czuwanie i modlitwa. Obecni w środku i na zewnątrz modlili się wspólnie. Praktycznie nie czuło się upływu
czasu, każdy oddawał się modlitwie
i śpiewom. Mieliśmy wrażenie, że
wszelkie oddane Panu Bogu w tym
momencie pacierze i prośby zostaną
na pewno wysłuchane.

Z pielgrzymiego szlaku

- 28 -

Plac przed bazyliką w Łagiewnikach

Przed ołtarzem miejsca siedzące były zarezerwowane dla biskupów, kapłanów i władz świeckich,
z prezydentem Andrzejem Dudą na
czele. Przybył tuż przed 12.00 wraz
z Rodzicami. Nie zabrakło też wielu
parlamentarzystów. Nasze Oratorium zostało wyróżnione przez udział
trzech osób w prowadzeniu modlitwy
podczas adoracji krzyża i wezwań
modlitwy wiernych podczas Mszy
św.
Mszy Świętej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, który
powiedział: Nie lękajmy się takiego
aktu. Jezus Chrystus niczego nam
nie zabiera, a wszystko daje. Jego
panowanie nikomu nie zagraża, bo
wyraża się przez miłość, która została ukrzyżowana. Homilię wygłosił
bp Andrzej Czaja. Wielkie wrażenie
zrobił na nas moment, gdy kilkuset
obecnych w Sanktuarium kapłanów
koncelebrujących Mszę Świętą wraz
z kardynałem Dziwiszem i biskupami odmawiało słowa Konsekracji.
Wszyscy mówili głośno, równo, z zaangażowaniem równym apostołom
w Wieczerniku. Było to wielkie przeżycie.
Po przyjęciu Komunii Świętej i błogosławieństwie, nastąpił Akt

przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana. W trakcie, gdy abp Stanisław
Gądecki odczytywał Akt, wszyscy
obecni w Sanktuarium mówiliśmy
jednym głosem. Głos ten był silny,
katolicki i polski. Nikt nie oszczędzał
gardła, panowały wzruszenie i duma,
że jesteśmy Polakami kochającymi
Jezusa. Czuliśmy dumę, że możemy
tu być, że jesteśmy częścią społeczności, która przyjechała tu, aby złożyć Chrystusowi hołd.
Dopiero w tym momencie,
zrozumieliśmy, że akt ten oznacza
poddanie się Chrystusowemu panowaniu i pragnienie, aby nasze życie
toczyło się wg „porządku” Chrystusa.
Mieliśmy jednocześnie świadomość,
że nie jest to panowanie władzy, lecz
miłości. Praktycznie nie chciało nam
się wychodzić z uroczystości, niektórzy uczestnicy naszej pielgrzymki podążali szybko do przodu aby zbliżyć
się do Prezydenta RP, a my pomodliliśmy się jeszcze przed Najświętszym Sakramentem. Dziękujemy Ci
Panie że mogliśmy tam być i złożyć
Ci hołd.

Katecheza
ks. Dariusz Dąbrowski COr

F at i m a –

znaczy

„obudź

OBUDZIĆ SIĘ
Papież Benedykt XVI podczas
homilii 13 maja 2010 r. w Sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej w Fatimie,
mówił: Za siedem lat powrócicie tutaj, aby obchodzić setną rocznicę
pierwszej wizyty, złożonej przez Panią „przybyłą z Nieba”. Dzięki łasce
Boga doczekaliśmy tej ważnej chwili.
W pierwszą niedzielę adwentu bp Antonio Marto – ordynariusz diecezji Fatima-Leiria zainaugurował jubileuszowy
rok stulecia objawień. Symbolicznym
punktem ceremonii było przejście pod
portykiem, powstałym z tej okazji. Podczas uroczystości hierarcha stwierdził,
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się”!
PROROCKA MISJA
Siedem lat wcześniej, podczas
wspomnianej wizyty Benedykta XVI,
papież powiedział znamienne słowa:
Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona.
Po tych latach widzimy niezmienną aktualność tamtego kazania,
ale przede wszystkim maryjnego przesłania skierowanego do trójki dzieci:
Łucji, Hiacynty i Franciszka. Przesłanie z Fatimy jest naglące i aktualne
jak nigdy dotąd. Ludzie nie nawrócili
się i nie przestali obrażać Boga. Świat
płonie konfliktami. Toczą się okrutne

Bazylika i figurka fatimska

że wspólnym mianownikiem rozpoczynającego się adwentu, jak i przesłania
Matki Bożej Fatimskiej do Kościoła
i świata jest słowo: „obudzić się”. Przed
stu laty Matka Boża tu, w Fatimie, apelowała do ludzkości o pilne nawrócenie się i zejście z drogi prowadzącej
do wojennej katastrofy oraz zniszczenia – mówił portugalski biskup.

wojny wyniszczające narody, prześladowania chrześcijan nie ustępują
tym totalitarnym z XX w., a cywilizacja
zachodnia coraz bardziej oddala się
od Boga wprowadzając prawa, które
strukturalnie odrzucają Dekalog. Prawo do życia, które pochodzi od Dawcy
Życia już dawno zostało przegłosowane przez ludzi, którzy chodząc po

Katecheza

- 30 -

ulicach wołają o prawo do śmierci dla
swoich własnych dzieci…
Na początku XX w. Maryja
ostrzegała przed wybuchem II wojny
światowej. Jej wołanie nie zostało wtedy usłyszane. Fatimskie orędzie sięga
jednak poza wiek XX, o czym wyraźnie mówił papież Benedykt podczas tej
ważnej homilii: Człowiek może rozpętać cykl śmierci i terroru, ale nie może
go zatrzymać... Nazywam to zdanie,
wypowiedziane rok przed powstaniem
Państwa Islamskiego (IS), „proroctwem
papieża Benedykta”. Co lub kto może
więc zatrzymać tę spiralę terroru? Ta
kwestia ciągle czeka na swoje rozwiązanie i to pewnie za naszych dni.
GŁÓWNE CELE JUBILEUSZU
Głównym punktem roku jubileuszowego będzie wizyta papieża Franciszka w Fatimie w dniach
12-13 maja 2017 r. Będzie tym samym
czwartym papieżem, który odwiedzi to
miejsce objawień, po Pawle VI w 1967
r., Janie Pawle II, który pielgrzymował
trzykrotnie w 1982, 1991 i 2000 r. oraz
Benedykcie XVI w 2010 r. Rektor sanktuarium fatimskiego ks. Virgílio Antunes, podkreśla, że orędzie fatimskie
niesie w sobie dynamikę, która lokuje
je w teraźniejszości i przyszłości, gdyż
mówi o tym, w jaki sposób można żyć
w wierze chrześcijańskiej. W związku
z tym obchody stulecia objawień powinny skłaniać do zgłębienia i aktualnego
odczytywania orędzia oraz stanowić
impuls w odnowieniu i wzmocnieniu
wiary. Na bazie takich założeń zostały
zdefiniowane główne cele obchodów
stulecia objawień fatimskich:1
1. Podkreślenie znaczenia objawień
fatimskich dla Kościoła i dla świata;
2. Rozpowszechnianie orędzia fatimskiego na poziomie narodowym i międzynarodowym;
1
http://www.sekretariatfatimski.pl/wielkanowenna-fatimska/323-glowne-celeobchodow-stulecia-objawie-fatimskich
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3. Zgłębienie najważniejszych aspektów orędzia fatimskiego poprzez wyjaśnienie ich implikacji dla życia chrześcijańskiego we współczesności oraz
uwypuklenie proroczego wymiaru tego
orędzia;
4. Działanie na rzecz teologicznego
opracowania orędzia fatimskiego;
5. Rozwijanie działań duszpasterskich
prowadzonych w duchu orędzia fatimskiego w Sanktuarium i innych organizmach kościelnych oraz wsparcie
dla działań duszpasterskich Kościoła
w Portugalii;
6. Upowszechnianie konkretnych form
przeżywania duchowości fatimskiej,
wspomaganie dynamicznego życia
duchowego wszystkich wiernych i pielgrzymów;
7. Włączenie do wspólnych działań
licznych współpracowników związanych z Fatimą;
8. Proponowanie wydarzeń rocznicowych na różnych płaszczyznach:
nabożeństwa, ceremonie liturgiczne,
imprezy kulturalne i przedsięwzięcia
społeczne;
9. Podkreślenie roli pastuszków fatimskich, jako wzorców w działaniach katechetycznych;
10. Rozwijanie wymiaru maryjnego
w chrześcijańskim wyrażaniu wiary.
W SERCU MARYI
Czekamy na wypełnienie się
obietnicy triumfu Niepokalanego Serca
Maryi i okres pokoju dla świata, mającego potem nastąpić. Jednak ta radosna obietnica nie może nam zasłonić
oczu na sytuację w Kościele i świecie,
ani przyćmić umysłu na dramatyczny
apel Matki Bożej, aby pomóc jej ratować świat. Nawrócenie, modlitwa
i pokuta za grzechy – to droga do zwycięstwa ze sztandarem różańcowym
w ręku. Oficjalnym symbolem stulecia
objawień fatimskich, jest rzeźba Cristiny Rocha Leiria W Sercu Maryi.2 Ten
2

http://www.santuario-fatima.pt/pl/pages/

Symbol Roku Fatimskiego

symbol bezwarunkowej miłości, Serca
Matki zjednoczonego z Boskim Synem,
przypomina nam, że przez Nią odnajdujemy miłosierną miłość, jaką Bóg
obdarza wszystkich ludzi. Przypomina
o tym również hasło obchodów stulecia
objawień fatimskich: „Moje Niepokalane Serce doprowadzi was do Boga”.

Wiele sensacji zawsze wzbudzały słynne „tajemnice fatimskie”,
a szczególnie ich trzecia część. Ale
największą tajemnicą jaką nam objawia Matka Boża w Fatimie – jest tajemnica Boga – Jego miłości i pomyślnych planów, jakie ma wobec swoich
wybranych, którzy usłyszą wezwanie
i potraktują je poważnie, także w imieniu tych, którzy nie usłyszą i nie przyjmą tego wezwania. Benedyk XVI zakończył swoją homilię słowami pełnymi tęsknoty za odnowionym światem:
Oby te siedem lat, które dzielą nas
od stulecia Objawień, przyspieszyło
zapowiadany triumf Niepokalanego
Serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej. Nie bądźmy obojętni na
znaki czasów. Pamiętajmy, że Trzej
Królowie odnaleźli Dzieciątko Jezus
patrząc w niebo i idąc za Gwiazdą
Betlejemską. Patrzmy więc w niebo
i z Maryją przemieniajmy ziemię.
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Odrodzenie – stowarzyszenie katolickie
zasłużone dla Kościoła
Wśród stowarzyszeń katolickich Ruch Kultury Chrześcijańskiej
„Odrodzenie” zajmuje szczególne miejsce. Dzisiaj mniej znane, przed wojną
było jedną z najpopularniejszych organizacji katolickich. Z owoców istnienia
i działalności stowarzyszenia korzystał
poniekąd cały Kościół w Polsce. To
właśnie „Odrodzenie” przygotowywało
w Polsce grunt pod przemiany, które
zainicjował w całym Kościele Sobór
Watykański II.

Korzenie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”
Współczesny Ruch Kultury
Chrześcijańskiej „Odrodzenie” jest
spadkobiercą i kontynuatorem idei
działającego w dwudziestoleciu międzywojennym Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, które pracowało w ośrodkach
akademickich w Warszawie, Lwowie,
Wilnie, Lublinie, Krakowie i Poznaniu.
Działalność „Odrodzenia” przyczyniała
się do szerzenia postaw katolicyzmu
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go II i nauczaniu papieży, a także we wskazaniach księdza prymasa
Stefana Wyszyńskiego
oraz księdza prymasa
Józefa Glempa, którzy
do końca swojego życia sprawowali patronat
nad Ruchem Kultury
Chrześcijańskiej „Odrodzenie”.
W roku 1979
roku
nieformalny
ruch
Obrady Zarządu Głównego „Odrodzenia”
przyjął zaproponowaną
– Gostyń – Święta Góra, marzec 2016 r.
przez Prymasa Tysiącopartego na głębokiej wierze i wiedzy lecia, ks. kardynała Stefana Wyszyńreligijnej, świadomej odpowiedzialno- skiego, nazwę Ruch Kultury Chrześciści za otoczenie i stosunki społeczne jańskiej „Odrodzenie”.
w myśl nauki Kościoła (Rerum nova- W formacji odrodzeniowej występują
rum i in.). W okresie II wojny światowej równolegle trzy nurty:
trwały konspiracyjne spotkania człon• wewnętrzny – duchowy;
ków. Także po jej zakończeniu odby• intelektualny i studyjny;
wały się spotkania mimo inwigilacji
• społeczny – apostolski;
służb bezpieczeństwa.
Patronem
ideowym Ruchu „Odrodze„Odrodzenie” współczesne
nie”
jest
św.
Paweł.
Warunki społeczne i polityczne
Kierując
się zasadniczą ideą
w powojennej Polsce nie pozwoliły na
Oddania
Polski
Chrystusowi i rozupowrót do form organizacyjnych „Odrodzenia”, jakie istniały przed wojną. miejąc aktualność zasady, iż nie ma
O ciągłości osobowej i nowych for- odrodzenia społeczeństwa bez odmach działania zadecydował kardynał rodzenia jednostki, wspólnoty Ruchu
Stefan Wyszyński. On, przedwojenny prowadzą pracę formacyjną w różnych
odrodzeniowiec, skupił wokół siebie postaciach. Systematycznie odbywają
kolegów ze Stowarzyszenia i spowosię comiesięczne spotkania połączodował, że środowisko nie rozpadło się
po zawierusze wojennej. Od 1957 r. ne z Mszą św. Następnie referowane
rozpoczęły się na Jasnej Górze spo- są przez uczestników tematy i odbywa
tkania modlitewno-studyjne z księ- się dyskusja dotycząca prezentowadzem kardynałem, wtedy przyjęły one nych treści. Prowadzone są systemanazwę „Dni Modlitw Inteligencji Kato- tyczne rekolekcje (w tym Rekolekcje
lickiej”. Obecnie zaś noszą one nazwę wielkopostne dla środowiska wiel„Dni Modlitw Ruchu Kultury Chrześci- kopolskiego „Odrodzenia” na Święjańskiej „Odrodzenie”. Z czasem po- tej Górze w Gostyniu), dni skupienia,
wstała koncepcja rozszerzenia dorocz- wspólne pielgrzymki do sanktuariów,
nych jasnogórskich spotkań modlitew- a także wspólne uczestnictwo w warno-studyjnych o systematyczną pracę
tościowych spektaklach teatralnych
w środowiskach, z których rekrutowali
i innych wydarzeniach kulturalno-pasię uczestnicy Dni Modlitw.
Praca nad odrodzeniem odpo- triotycznych.
Tematyka pracy studyjnej
wiedzialnego katolicyzmu i właściwych
stosunków społecznych w Polsce, wspólnot odrodzeniowych obejmuje
podjęta przez „Odrodzenie” przed- zagadnienia z zakresu podstawowej
wojenne, zyskała dodatkowe oparcie katechezy, rozumianej w świetle nauki
w dokumentach Soboru Watykańskie- społecznej Kościoła. Są to problemy
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o. Leon Knabit OSB i o. Marek Grzelczak OP – Gostyń – Święta Góra, marzec 2016 r.

małżeństwa i rodziny, zagadnienia biblijne, historyczne, aktualne zadania
Kościoła powszechnego i Kościoła
w Polsce.
Współpraca z przedstawicielami hierarchii kościelnej i wyższymi
uczelniami katolickimi pozwala na
lepsze rozpoznawanie znaków czasu
i różnych zagrożeń, które trzeba dogłębnie poznać i należycie im przeciwdziałać, korzystając z nowoczesnych
środków komunikacji społecznej.
Upadek komunizmu i państwa
totalitarnego, ujawnienie przy tym silnych prądów liberalnych i laickich oraz
ataków na religię i Kościół pobudziły
w „Odrodzeniu” refleksje o konieczności wzmożenia wpływów na postawy
jednostek, które potrafiłyby przenosić
wynikające z Ewangelii wartości chrześcijańskie do życia społecznego. Dało
to impuls do utworzenia w ramach
istniejącego ruchu „Odrodzenie” formalnego stowarzyszenia katolickiego
zarejestrowanego zgodnie z polskim
prawem, mającego status organizacji
pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zachowało
nazwę Ruch Kultury Chrześcijańskiej
„Odrodzenie” i uzyskało aprobatę
Konferencji Episkopatu Polski (czerwiec 1992 r.). Asystentem kościelnym
stowarzyszenia został o. Leon Knabit,
benedyktyn z Tyńca. „Odrodzenie”
wydaje swój biuletyn „Głos Odrodzenia - Nova et Vetera”, gdzie można
znaleźć więcej informacji o bieżących
działaniach Ruchu.
Aktualnie w Polsce działa
w różnych miejscowościach ponad 35
kół – wspólnot „Odrodzenia”, w tym
Koło im. św. Filipa Neri na Świętej
Górze w Gostyniu. Spotkania członków i sympatyków są otwarte i dostępne dla wszystkich chętnych.
Informacje o terminach spotkań
można zdobyć na furcie klasztornej
oraz u Justyny Jurdzińskiej – prezes
Koła RKCH Odrodzenie w Gostyniu,
kontakt: j.jurdzinska@wp.pl
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ks. Adam Adamski COr

Umiłowanie Mądrości, czyli o tym, że
z bogów żaden nie filozofuje
Tytułowe słowa pochodzące
z „Uczty” Platona, odnoszą się do greckich bogów i mają wyjaśnić czym jest
filozofia i kto się nią zajmuje. Potocznie o filozofii mówimy w różny sposób,
najczęściej dystansując się od niej.
Bo cóż znaczy powiedzenie komuś:
nie filozofuj? Jest to udzielenie pewnej reprymendy, aby nie wymądrzał
się lub by nie bujał w obłokach. Kiedy
zaś stwierdzamy, że to jest wyższa filozofia, to jednocześnie zostawiamy to
zagadnienie na boku, jako zbyt trudne
czy oderwane od rzeczywistości. Natomiast, gdy uznamy, że nie ma co filozofować, to znaczy, że dany problem
nie zasługuje na zajmowanie się nim
i zastanawianie, bo byłoby to zajęcie
jałowe i niepotrzebne. Tak czy inaczej,
przytoczone powiedzenia świadczą
o tym, że stosujący je nie ma o filozofii
zbyt wysokiego mniemania. Tymczasem samo słowo „filozofia” w języku
greckim oznacza umiłowanie mądrości, dążenie do mądrości. Dlatego Platon we wspomnianym tekście napisał:
Bo to tak jest: z bogów żaden nie filozofuje ani nie pragnie mądrości – on
ją ma; ani żadna inna istota mądra nie
filozofuje. Głupi też nie filozofują i żaden z nich nie chce być mądry. Bo to
właśnie jest całe nieszczęście w głupocie, że człowiek nie będąc ani pięknym i dobrym, ani mądrym, przecie
uważa, że mu to wystarczy.
Tym samym Platon dążących
do mądrości, miłujących mądrość,
czyli filozofów usytuował między bogami i głupcami. Bogowie nie muszą
dążyć do mądrości, bo już ją mają.
Głupcy też nie filozofują i nie dążą do
mądrości ponieważ wydaje im się, że
jej nie potrzebują. Brak pragnienia
mądrości uważa więc Platon za nieszczęście głupca.
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Kto więc ma w sobie trochę
samokrytycyzmu i nie uważa się za
wszechwiedzące bóstwo, a jednocześnie nie chce być zadowolonym z siebie głupcem, skazany jest na dążenie
do mądrości, czyli na filozofowanie.
A tak to się zaczęło
Dążenie do mądrości, czyli
filozofia w naszym kręgu cywilizacyjnym (bo np. Indie czy Chiny mają swoją historię tej intelektualnej przygody)
zaczęła się w VII w. p.n.e. na Jońskich
wybrzeżach Azji Mniejszej (dzisiejsza
Turcja). Tam właśnie, podobnie jak
za zachodzie, czyli na Sycylii i w południowej części dzisiejszych Włoch,
starożytni Grecy zakładali swoje kolonie. Wielka Grecja w starożytności
obok terenów, które zajmuje dziś rozpościerała się więc daleko za morze
Egejskie (wschód) i za morze Jońskie
(zachód). Na terenie tych kolonii ludzki geniusz znalazł warunki sprzyjające
do refleksji nad otaczającym światem.
O filozofii bowiem mówimy od momentu, gdy człowiekowi nie wystarczyły już
mitologiczne wyjaśnienia obserwowanych zjawisk i podjął wysiłek uczynienia tego o własnych siłach, czyli
w oparciu o rozum.
Puszczając wodze fantazji (bo
źródeł pisanych z tamtego okresu nie
mamy), możemy sobie tę chwilę wyobrazić tak:
Wyspany i najedzony GREK
(bo głodnemu tylko chleb na myśli,
a niewyspanie zdecydowanie zniechęca do wysiłku intelektualnego)
wyszedł za swoją chałupkę nad brzegiem morza, zadumał się i stwierdził,
że świat jest piękny i nazwał go KOSMOSEM. Bo kosmos w języku greckim znaczy: piękny, ozdobny. I chociaż
dzisiaj kosmos kojarzymy z planetami
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Pomnik Platona w Atenach

i galaktykami, jednak ślad po greckim
źródłosłowie pozostał w naszych KOSMETYKACH, które przecież mają
więcej związku z pięknem niż z gwiazdami.
Obok stwierdzenia, że świat
jest piękny, ów Grek uznał jeszcze, że
jest on racjonalny i można zrozumieć
jego budowę i działanie. Dla nas jest
to oczywistą oczywistością, ale przecież ktoś pierwszy musiał na to wpaść
i podjąć wysiłek zmierzający do wyjaśnienia otaczającego świata. Można
było przecież podchodzić do otaczającej nas rzeczywistości tak jak podchodzimy do naszych snów. Gdy jednej
nocy śnią się nam przedziwne rzeczy,
a innej nocy coś zupełnie różnego, nie
zastanawiamy się nad tym i nie próbujemy tego logicznie wyjaśniać. Jeśli
ktoś podejmuje wysiłek zrozumienia
logiki snów, to jest to raczej paranauka skazana na niepowodzenie. Ten
pierwszy Grek musiał jednak uznać, że
można logicznie wyjaśnić np. dlaczego Księżyc raz jest okrągły (w pełni)
a raz prawie niewidoczny (w nowiu).
Oczywiście mógł w punkcie wyjścia
uznać, że nie ma żadnego związku

między pełnią a nowiem i w ogóle się
nad tym nie zastanawiać, ale wtedy po
wiekach zapewne człowiek nie stanął
by na Księżycu i dalej nie rozumiałby
praw rządzących światem. Ta pierwsza refleksja filozoficzna nazywana
filozofią przyrody zaowocowała w XVII
wieku powstaniem nauk empirycznych. Bez nich trudno dziś wyobrazić sobie świat i nas w tym świecie.
To, że dziś korzystamy z komputerów
i telefonów komórkowych, zawdzięczamy ciekawym świata Grekom,
którym chciało się myśleć i zadawać
pytania. Ich wielkość polegała też na
tym, że podejmowali ów wysiłek nie
warunkując go doraźnymi korzyściami.
Gdy Arystoteles pisał dzieło „O niebie”
z pewnością nie liczył, że kiedykolwiek
stanie na Księżycu, a dzięki łączom
satelitarnym zainicjuje wideokonferencję ze swoimi uczniami. On zgłębiał tajemnice świata, bo chciał wiedzieć dla
samej wiedzy. Ten fakt winien dać do
myślenia uczniom, którzy przeżywając
w szkole tortury intelektualne, pytają:
po co się tego uczyć? I jednocześnie
stwierdzają, że to mi się do niczego
nie przyda.
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Wiem, że nic nie wiem
Po tym pierwszym okresie,
kiedy to filozofowie zajmowali się
głównie otaczającym światem (dlatego nazywano ich filozofami przyrody)
zainteresowanie myślicieli wzbudził
sam człowiek; samoświadomość siebie a jednocześnie próba zrozumienia
innych, ich zachowań i relacji jakie
zachodzą pomiędzy różnymi ludźmi.
Zwróćmy uwagę, że do dziś trwają
dyskusje, czy człowiek jest tylko jednym z ssaków, czy też coś odróżnia
nas od świata zwierząt? Jak powinniśmy się zachowywać i czy w ogóle
istnieją jakieś normy absolutne, niezależne od nas, czy też człowiek zawsze umawia się z innymi, co będzie
traktował jako dobre a co jako złe?
Takie pytania stawiali sobie już starożytni Grecy i np. za Protagorasem
(V w. p.n.e.) stwierdzali, że to człowiek jest miarą wszechrzeczy, czyli,
że o wszystkim może sam decydować
i jak ustali tak będzie. To myślenie reprezentowali SOFIŚCI czyli wędrowni
nauczyciele, którzy uczyli jak żyć, ale
przede wszystkim jak zyskiwać uznanie i poparcie u innych, co było bardzo
ważne ze względu na demokratyczny
ustrój panujący w greckich miastachpaństwach. Ponieważ jednak w różnych miastach spotykali się z różnymi
sytuacjami i odmiennymi warunkami
życia, więc zasady których uczyli jako
korzystne dla danej społeczności, były
różne. Sofiści byli więc relatywistami,
co i do dzisiaj dla wielu wydaje się
atrakcyjną postawą życiową.
Na tym tle zupełnie inaczej jawił się SOKRATES, który co prawda
zewnętrznie mógł być kojarzony z sofistami, bowiem nauczał chodząc po ulicach Aten, ale uważał, że nie można
wszystkiego uzależniać od sytuacji.
Sokrates był przekonany, że istnieje
niezależne od wszystkiego DOBRO
MORALNE i człowiek powinien się
nim kierować. Gdy jednak człowiek
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czyni zło, to tylko dlatego, że nie poznał jeszcze dobra. Sokrates za swoją
powinność uznał inspirowanie innych
do wydobywania ze swego wnętrza
prawdy o tym dobru. Czynił to poprzez
zadawanie pytań spotkanym rozmówcom. Jego metodę porównuje się do
roli położnej, która pomaga matce
urodzić dziecko. Sokrates uważał, że
zadając pytania, pomaga człowiekowi dojść do prawdy, która jest w nim
samym. Trzeba tylko umiejętnie zadawać pytania, zaczynając od tego,
co już człowiekowi jest znane. Tym
punktem wyjścia dla Sokratesa, było
stwierdzenie wiem, że nic nie wiem.
W założeniu tym zawiera się to, że nie
uznaję siebie za wszechwiedzącego
boga, ani też nie jestem głupcem, który nawet nie wie, że czegoś nie wie.
Było to więc dobrym początkiem poszukiwania mądrości.
Pierwszym filozofem, który poszukując mądrości zajął się wszystkimi
możliwymi zagadnieniami był uczeń
Sokratesa Platon. Interesowało go
wszystko, dlatego stworzył pierwszy
całościowy system filozoficzny, w którym znalazły się zagadnienia antropologiczne (kim jest człowiek); epistemologiczne (jak człowiek poznaje świat);
ontologiczne (co istnieje naprawdę);
etyczne (co to jest dobro); estetyczne
(co to jest piękno).
Minął jednak czas wielkich
syntez i potem szkół mądrościowych,
a mędrcy nadal nie znaleźli ostatecznego wyjaśnienia świata. Wtedy na powrót zainteresowali się religią. Zbiegło
się to w czasie z głoszeniem nowej nauki przez uczniów Jezusa z Nazaretu,
którzy dotarli również do Grecji. Jezus
powiedział o sobie: Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Dopiero objawienie dane nam
w Jezusie Chrystusie, odsłoniło nam
tajemnicę życia, cierpienia, a nawet
umierania. Dobra Nowina czyli Ewangelia ukazała nam sens podejmowa-

nego codziennie trudu i uświadomiła
potrzebę wzięcia odpowiedzialność za
swoje życiowe wybory.
Synteza greckiego geniuszu
i wiary w Boga, który nas stworzył,
odkupił i towarzyszy jako Duch Prawdy, zaowocowała zapoczątkowaniem

nowej ery i powstaniem nowej cywilizacji – cywilizacji chrześcijańskiej, do
której osiągnięć sięgają dziś ludzie na
wszystkich kontynentach.

NadŚwiętąGórąwcichąnockolędęszczęścianiesiewiatr
IsercanaszenucązNimpieśńuwielbienianucązNim.
LulajJezuniululajnamnaŚwiętejGórzejestTwójdom
TutronTwejmatkiDrogiejnamRóżaDuchownatrontuma.
Lulaj nam, lulaj nam, lulaj nam – cichutko śpij
ZacudnąBetlejemskąnoc,gdysłowoCiałemstałosię
Hymnuwielbieniaślemydziś,zatożeśprzyszedłnatenświat.
Lulaj Jezuniu…
BłogosławJezupolskikrajjednośćimiłośćwśródnasstwórz
Nadlosemkrajuzlitujsięzmęczonymsercomsiłędaj.
Lulaj Jezuniu…
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ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY
serdecznie zaprasza
30.12-02.01

Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej
Świętogórskiej i Świętego Filipa Neri

06-08.02
Filipińskie Dni Młodzieży

ks. Paweł Bogdanowicz COr

09-12.01

Rekolekcje Trzeźwościowe

ks. Leszek Woźnica COr i ks. Marek Dudek COr

28.02-06.03

Rekolekcje dla Federacji Sióstr Służebniczek

17-19.03
Rekolekcje dla Żywego Różańca

ks. Jakub Przybylski COr

Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej.
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:
pod numerem (65) 572 00 14
lub pisząc na adres mailowy:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl
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Rozmaitości
Ka

An

rol
i

na

Sk

an

or

up

ka

as

iA

Biszkopt:

gn

ies

ow

4 jaja
¾ szklanki cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 szklanka mąki

Masa:

zka

Ko

a

rdu

śn
ie

4 jaja
1 puszka ananasów w syropie
2 (małe) opakowania wiórków kokosowych
1 kostka margaryny
1 szklanka soku z ananasów
1 łyżeczka cukru
1 opakowanie budyniu śmietankowego
1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej
1 szklanka cukru do białek

Wykonanie masy:

s

ży

nk

a

Z podanych składników upiec biszkopt. Wystudzić.
Z jednej szklanki soku ugotować budyń. Trochę soku odlać i dodać
½ opakowania budyniu śmietankowego, 1 łyżeczkę cukru, 1 łyżeczkę skrobi
ziemniaczanej. Po ostudzeniu dodać 1 kostkę margaryny, 4 żółtka i utrzeć
na jedną masę. Dodać pokrojone w kostkę ananasy. Wyłożyć na wystudzony
biszkopt.
Białka ubić z 1 szklanką cukru, po ubiciu dodać wiórki kokosowe.
Wiórki wyłożyć na blachę pokrytą papierem do pieczenia i zapiekać 15 min.
w temperaturze 180oC. Gorące delikatnie oderwać od papieru i pozostawić
do ostygnięcia. Gdy ostygną przykryć nimi placek z masą i posypać cukrem
pudrem.
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Olga Bończyk
Zbigniew Wodecki

Alicja Majewska
Włodzimierz Korcz

wystąpią także

Świętogórski Chór PALESTRINA
Chór Zaczarowana Melodia ze SP nr 5 w Gostyniu

Bazylika Świętogórska
Sobota, 28 stycznia 2017 roku
godzina 16.00
ZAPRASZAMY

WSTĘP WOLNY

