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Niebo i ziemia się radują. Alleluja!
Że zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja!



Christus resurrexit! Vere resurrexit!
Drodzy Czytelnicy Świętogórskiej Róży Duchownej!

W roku 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej, w imieniu Kongregacji Oratorium
św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu składam najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem nad złem i śmiercią
oraz najwspanialszym źródłem pokoju i nadziei dla świata.

Niech więc przeżywanie Misterium Paschalnego będzie dla nas spotkaniem ze światłem Chrystusa,
abyśmy promień Jego miłości potrafili nieść w różne ludzkie sytuacje:

w te szczęśliwe, czyniąc je piękniejszymi i chroniąc je od egoizmu
oraz w sytuacje bolesne, przynosząc pokój i nadzieję.

Pomocą w tym świadectwie niech będzie dla nas Matka Boża Fatimska,
która prowadzi nas do Chrystusa Zmartwychwstałego jako źródła pokoju w świecie

oraz św. Brat Albert Chmielowski, który niósł pokój człowiekowi,
dostrzegając w każdym oblicze Chrystusa.

Dziękuję za wszelkie dobro, za modlitwy i ofiary, którymi wspieracie Sanktuarium Świętogórskie
i zapewniam o modlitwie za przyczyną Maryi, Matki Zmartwychwstałego Pana.

Szczęść Boże!

w imieniu Kustoszy Świętej Góry

ks. Marek Dudek COr
SUPERIOR

Święta Góra, Wielkanoc 2017 r.
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Aktualności

Aktualności

Miniony Rok Jubileuszu Miło-
sierdzia przypominał nam na każdym 
kroku o potrzebie budowania relacji 
międzyludzkich na zasadzie wzajem-
nego świadczenia sobie uczynków 
miłości i miłosierdzia. Warto w tym 
kontekście przemyśleć jeszcze raz 
własne postępowanie i spojrzeć jak  
i czy w ogóle w mojej codzienności 
pojawiają się owoce Nadzwyczajnego 
Roku Jubileuszowego… tym bardziej, 
że w naszej ojczyźnie ma on swo-
ją wyraźną kontynuację, która może 
okazać się nam bardzo pomocna  
w podjęciu konkretnych postanowień.

Dlaczego? Otóż rok 2017 
ogłoszony został w Kościele w Polsce 
rokiem św. Brata Alberta Chmielow-
skiego. Co niesie ze sobą to hasło? 
Co ma oznaczać w praktyce dla każ-
dej i każdego z nas?

Brat Albert to postać, która 
wyjątkowo wyraziście ukazuje nam, 
jak w praktyce urzeczywistniać chrze-
ścijańskie miłosierdzie (…) zwłaszcza 
wobec ubogich i opuszczonych (List 
KEP na Rok br. Alberta). Hasło roku 
duszpasterskiego – „Idźcie i głoście” 
wzywa nas do działania i podkreśla, 
że jedną z zasadniczych misji chrze-
ścijan jest czynne miłosierdzie – mi-
łość, która przejawia się w konkret-
nym działaniu, a św. Brat Albert jest 
bez wątpienia wyrazistym świadkiem 
niesienia Ewangelii ubogim (List KEP 
na Rok br. Alberta).

Za nami okres wielkopostne-
go zatrzymania nad swoim życiem. 
Przed nami czas radości ze Zmar-
twychwstania Chrystusa i wyjścia na-
przeciw wyzwaniom jakie stawia nam 
Bóg. Misja Kościoła zawsze wiązała 
się z wyrzeczeniem, ale i z radością 
wyjścia naprzeciw potrzebom drugie-
go człowieka, które ukazuje historia 

życia i działalności tegorocznego pa-
trona.

Jak zatem odpowiedzieć na 
wezwanie trwającego Roku Brata Al-
berta? Możliwości jest zapewne wie-
le. Swój czas możemy niewątpliwie 
poświęcić na pogłębienie znajomości 
Ojca ubogich – jak często nazywano 
świętego. Ważne jednak by lektu-
rę przekuć także na doświadczenie 
codzienności. Dlatego mamy także 
głęboko wejrzeć we własną osobę  
i zastanowić się nad praktyczną stro-
ną miłosierdzia świadczonego przez 
nas drugiemu człowiekowi.

Św. brat Albert może nauczyć 
nas jak dzisiaj wypełniać nakaz Jezu-
sa: Bądźcie miłosierni, jak miłosierny 
jest Ojciec wasz niebieski. Wszyscy 
jesteśmy świadomi jak potrzeba we 
współczesnym świecie prawdziwych 
świadków, by ludzkie serca nie stygły, 
ale były wciąż na nowo uwrażliwiane 
na biedę i los innych, abyśmy stale  
w naszym postępowaniu byli inspi-
rowani „wyobraźnią miłosierdzia”. 
Brat Albert wskazuje nam jak mo-
żemy otworzyć nasze serca na tych 
wszystkich, którzy żyją na najróżniej-
szych peryferiach egzystencjalnych, 
które często dzisiejszy świat stwarza  
w sposób dramatyczny, jak uczy pa-
pież Franciszek w bulli Misericordiae 
vultus.

Niech zatem czas radosnego 
dziękczynienia za zwycięstwo Boga 
nad złem i śmiercią będzie dla nas 
także czasem świadczenia przed ludź-
mi o prawdzie jaka płynie od wieków  
z pustego grobu, której orędownikiem 
był brat Albert – że więcej szczęścia 
jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 
20, 35).

Bądźcie miłosierni...
ks. Paweł Ogrodnik COr
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Z życia Sanktuarium

Już po raz drugi przeszedł 
ulicami Gostynia Orszak Trzech Króli 
zorganizowany przez Filipińską Szko-
łę Nowej Ewangelizacji oraz Dusz-
pasterstwo Młodzieży Oratoryjnej we 
współpracy ze wszystkimi gostyńskimi 
parafiami. Po raz pierwszy jednak Or-
szak miał tak duży zasięg. Był to jeden 
z 515 orszaków, który zorganizowano 
na całym świecie. Ponad pół tysiąca 
osób ruszyło z Kacprem, Melchiorem 
i Baltazarem z Fary na gostyński Ry-
nek, gdzie na balkonie ratusza miej-

skiego uczestnicy mogli obejrzeć przy-
gotowane jasełka.

Tym razem historia Bożego 
Narodzenia została opowiedziana  
w kontekście początków dziejów, 
opisanych w Starym Testamencie. 
Uczestnicy wyruszyli wraz z Trzema 
Królami w drogę po historii Stworze-
nia, Życia i Zbawienia Świata. Mędr-

cy – pasterze narodów – wraz z ko-
lorowym orszakiem poszukiwali Króla 
Stworzenia, przypatrując się Stworze-
niu Świata i Życiu Człowieka w Raju. 
Uczestnicy podczas swej wędrówki do 
Stajenki zobaczyli upadek pierwszych 
ludzi – Adama i Ewy oraz odwieczne 
zmagania Dobra ze Złem.

Hasło Pokój i Dobro nawiązy-
wało do osoby św. Franciszka z Asy-
żu – średniowiecznego mistyka, pre-
kursora ekologii, który jako pierwszy 
zwrócił uwagę na potrzebę harmonij-

nego współistnienia na Ziemi człowie-
ka, roślin i zwierząt. Święty Franciszek 
był również twórcą pierwszej bożona-
rodzeniowej szopki. Nie mogło zatem 
w tegorocznej szopce zabraknąć ele-
mentów natury – gwiazd, drzew, a na-
wet słonia!

Scenariusz Orszaku czer-
pał również z przesłania papieża  

Orszak Trzech Króli A. D. 2017
Sebastian Nowak

Z życia Sanktuarium

Uczestnicy orszaku w góralskich przebraniach
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Franciszka, który w encyklice „Laudato 
si” zwraca uwagę na piękno stworze-
nia. Był wezwaniem do ochrony przy-
rody, jako dziedzictwa, które mamy 
przekazywać następnym pokoleniom. 
Po kilkunastu minutach kolorowy or-
szak przy dźwiękach kolęd ruszył  
w drogę na Świętą Górę, gdzie na 

schodach spotkał się z pastuszkami, 
którzy wskazali miejsce narodzenia 
Dzieciny. Tam zebrani wysłuchali słów 
Ewangelii oraz koncertu kolęd w wy-
konaniu świętogórskiego chóru Pale-
strina.

Orszak na schodach bazyliki

Młodzież „zawładnęła” klasztorem
Michalina Garczarek

W dniach o 6 do 8 lutego od-
były się kolejne już Filipińskie Dni Mło-
dzieży. Tym razem przeżywaliśmy je 
pod hasłem Projekt Niebo. O to, aby 
rozpalić w nas pragnienie raju zadbała 
Wspólnota Dobrego Łotra z Radomia.

Rekolekcje jak zwykle prze-
biegły w miłej, i mimo tego, że praco-
waliśmy podzieleni na mniejsze grupy, 
rodzinnej atmosferze. Coś jednak od-
różniało je od poprzednich. Niewąt-
pliwie były to tematy dyskusji i kon-
ferencji. Dotyczyły bowiem śmierci, 
sądu ostatecznego i życia wiecznego. 

Oczywiście, rozważaliśmy wszystkie 
te sprawy w powadze i spokoju, jed-
nak dostarczyło nam to wiele radości, 
wzruszeń oraz cennych informacji. 
Bo cóż może być piękniejszego niż 
uświadomienie sobie, że po śmierci 
dosłownie „wpadniemy” w Pana Boga 
i będziemy mogli go wielbić na wieki? 
Poruszeni tą informacją, ostatniego 
dnia w grupach stworzyliśmy swoją 
własną reklamę nieba. Efekty były bar-
dzo ciekawe i choć każdy z nas inaczej 
wyobraża sobie to miejsce – ten stan, 
to jednak wszyscy byliśmy zgodni, że 



- 7 -

Z życia Sanktuarium

czeka nas tam wieczne szczęście pły-
nące z przebywania przed obliczem 
Pana.

Oprócz rekolekcyjnych rozwa-
żań mogliśmy również wziąć udział  
w koncercie rapera Łukasza „Wiecz-
nego” Wieczorka, który w swojej mu-
zyce ukrył bardzo interesujący przekaz 

na temat wiary i życia. Rekolekcje te  
z pewnością każdego uczestnika za-
skoczyły swoją formą i tematyką, ale 
przyniosły też wiele radości z odkry-
wania piękna nieba i z czasu spędzo-
nego we wspólnocie wierzących ró-
wieśników.

Koncert Łukasza Wiecznego Wieczorka

W mroźną sobotę 28 stycznia 
2017 roku licznie zgromadzona w ba-
zylice świętogórskiej publiczność wy-
słuchała koncertu kolęd pt: „Gwiazdo 
świeć, kolędo leć”, w wykonaniu zna-
komitych artystów Olgi Bończyk, Alicji 
Majewskiej, Zbigniewa Wodeckiego  
i Włodzimierza Korcza.

Nim jednak wystąpiły gwiazdy 
wieczoru, koncert rozpoczął chór „Pa-
lestrina” pod dyrekcją Anny Kasińskiej, 
wykonując dwie kolędy Zaśpiewajmy 
Jezusowi i Mizerna cicha. Następnie 
wystąpił znany już gostyńskiej publicz-

ności chór „Zaczarowana Melodia” ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu 
pod kierownictwem Ewy Kuśnierek. 
Dzieciom towarzyszyli instrumenta-
liści. W końcu na scenie pojawiły się 
gwiazdy wieczoru, przywitane przez 
dzieci składanką ich największych 
przebojów oraz czapkami, w których 
występował chór.

Jesteśmy bardzo wzrusze-
ni. To najpiękniejszy dzień w naszej 
karierze – tak występ dzieci podsu-
mował Zbigniew Wodecki. W trakcie 
koncertu chór „Zaczarowana Melodia”  

Gwiazdo świeć, kolędo leć!
Krzysztof Fekecz
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zaśpiewał razem z naszymi gośćmi 
kilka utworów.

Koncert składał się z tradycyj-
nych kolęd i pastorałek wykonanych  
w nowych aranżacjach i pięknie za-
śpiewanych przez Alicję Majewską, 
Olgę Bończyk i Zbigniewa Wodec-
kiego z towarzyszeniem fortepianu, 
na którym grał znakomity kompozytor  
i aranżer Włodzimierz Korcz. Podczas 
tego spotkania nie zabrakło też wspól-
nego śpiewania kolęd z publicznością. 

Widownię podzielono na cztery chóry, 
które pięknie śpiewały na cztery głosy 
„Przybieżeli do Betlejem”. Koncert za-
kończył się owacją na stojąco. Jesz-
cze długo po nim artyści rozdawali au-
tografy i pozowali do wspólnych zdjęć 
z zachwyconymi słuchaczami.

Organizatorami koncertu byli: 
Stowarzyszenie Miłośników Muzy-
ki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera  
i księża filipini ze Świętej Góry.

Gwiazdo świeć, kolędo leć!
  na Świętej Górze...
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Czekam, Pamiętam, Wróć…
Agnieszka Jagodzińska

„Krótkie słowa, zwykłe słowa 
– Czekam, pamiętam, wróć” z utwo-
ru Listy zza oceanu stały się mottem  
IX Świętogórskiego Spotkania w Kra-
inie Łagodności. Przewodnikiem mu-
zycznej wędrówki był tym razem zna-
komity kompozytor i pieśniarz Tomek 
Lewandowski.

Podczas koncertu usłyszeli-
śmy najpiękniejsze piosenki o miło-
ści pełnej szacunku i zaufania. Nie 

zabrakło również utworów o miłości 
niechcianej, o bólu rozstania. Licznie 
zgromadzona publiczność miała oka-
zję wysłuchać muzycznego opowia-
dania o tym co wydarzyło się w barze 
„Non Stop”. Pojawił się również utwór 
o najdłuższym jak dotąd wymyślonym 
przez autora tytule Straszliwe Skutki 
Działania Telefonii Komórkowej – bo 
jak powiedział sam muzyk, trudno 
odnajduje się w czasach, w których 
wszystko załatwia się błyskawicznie  
i stanowczo za szybko…

Tomek Lewandowski wykonał 
również piosenkę Listy zza oceanu 
dedykując ją tym wszystkim, którzy 
swoich bliskich z różnych powodów 
mają gdzieś daleko.

Po koncercie nie zabrakło 
tradycyjnego spotkania z muzykiem, 
wielu serdecznych słów, autografów  
i pamiątkowych fotografii. A do naszej 
kroniki trafił kolejny wyjątkowy wpis: 
Bardzo dziękuję za wspaniałe przy-

jęcie i będę pobyt u Was wspominał  
z rozrzewnieniem. Do zobaczenia!!!

A my już dziś zapraszamy na 
kolejne muzyczne spotkanie 3 czerw-
ca 2017 roku o godzinie 20.00 z ze-
społem ALBO I NIE.

Zapraszamy także do śledze-
nia naszych działań na profilu Święto-
górskich Spotkań w krainie Łagodno-
ści na Facebook’u.

Tomek Lewandowski w Krainie Łagodności
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Droga krzyżowa inna niż wszystkie 
 – bo EKSTREMALNA…

ks. Paweł Ogrodnik COr

Już po raz trzeci – 31 marca 
– z naszego sanktuarium wyruszyła 
Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym 
roku wzięło w niej udział ponad trzysta 
osób. Ta specyficzna forma przeży-
wania misterium Męki Pańskiej z roku 
na rok zaskarbia sobie coraz większą 
liczbę wiernych w całym kraju, a także 
poza jego granicami (dla zobrazowa-

nia dodać trzeba, że rokrocznie od 10 
lat liczba uczestników podwaja się).

Po uroczystej Eucharystii każ-
dy z uczestników oddał swe życie  
i drogę w ręce Chrystusa. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu i indywi-
dualne błogosławieństwo posłania 
były motorem napędowym całonocnej 
wędrówki śladami umęczonego Pana.
 Podobnie jak w ubiegłym roku 
uczestnicy mieli do wyboru dwa wa-
rianty Drogi Krzyżowej do Osiecznej – 
krótszy spod kościoła Edmunda Boja-
nowskiego (30 km) i dłuższy ze Świę-
tej Góry (40 km). Większość wybrała 
trasę dłuższą – zapewniającą nie tylko 
więcej kilometrów, ale i więcej czasu 
spędzonego na odosobnieniu, w ciszy 

i ciemności otaczających Gostyń la-
sów i pól.
 Dz ies ią t k i  l udz i  i dących  
w milczącym skupieniu i modlitwie, 
niosących w swoich rękach często 
własnoręcznie splecione krzyże, w od-
blaskowych kamizelkach i z latarkami 
na głowach robiły niezwykłe wrażenie. 
Zwłaszcza momenty, gdy w środku 

lasu nagle pojedyncze osoby lub nie-
wielkie grupki padały na kolana rozwa-
żając kolejne stacje Drogi Krzyżowej  
i przeżywając dosłownie – fizycznie 
ból i cierpienie, i łącząc własne do-
świadczenie niemocy z tym co przeży-
wał Pan – powiedziała jedna z uczest-
niczek po dojściu do celu.
 Jak podkreśla większość pyta-
nych przez nas uczestników po przej-
ściu EDK już nigdy więcej nie spojrzy 
się na Drogę Krzyżową, tak jak przed 
tą nocą… to wydarzenie zmienia od 
wewnątrz…

Wszystkich, którzy lękali się  
o to czy dadzą radę lub nie mogli wziąć 
udziału w EDK 2017 – zapraszamy za 
rok…

Na początku EDK...
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ks. Dariusz Dąbrowski COr

Z życia Parafii

Z życia Parafii

 W naszej parafi i pw. NMP 
Świętogórskiej dnia 18 marca 2017 
roku odbyła się wizytacja kanonicz-
na, którą przeprowadził ks. bp Zdzi-
sław Fortuniak. Wizytacja biskupa  
w parafiach diecezji należy do bardzo 
starej praktyki Kościoła. W XVI w. So-
bór Trydencki zobowiązał biskupów 
do osobistego udziału w wizytacjach,  
a od 1917 r. obowiązek wizytacji usta-
lono raz na pięć lat. Biskup diecezjalny 
ten prawny obowiązek może wykonać 
osobiście, może skorzystać z posługi 

biskupa pomocniczego, który jest wi-
kariuszem generalnym lub biskupim, 
a także może zlecić ten obowiązek 
wybranemu kapłanowi (kan. 396§1). 
Wizytacja kanoniczna jest ściśle po-
wiązana z uprawnieniami i zobowiąza-
niami urzędu biskupa diecezjalnego, 
który jest postawiony przez papieża 
jako pasterz Kościoła partykularnego, 
integrującego powierzoną jemu cząst-
kę Ludu Bożego przez nauczanie, 
sprawowanie kultu Bożego oraz re-
alizację posługi rządzenia (kan. 375). 
Wizytacja kanoniczna jest czynnością 
apostolską biskupa. Posługiwanie bi-
skupa - pasterza poprzez głoszenie 
Słowa Bożego i udzielanie sakramen-

tów w parafii, jako najmniejszej cząst-
ce Kościoła lokalnego, daje mu wyjąt-
kową możliwość utrzymywania osobi-
stych kontaktów z duchowieństwem  
i wiernymi. Kontakty te służą samemu 
poznaniu wiernych, zaznajomieniu się 
z ich problemami, co w rezultacie ma 
prowadzić do bardziej skutecznego 
kierowania diecezją. 

Wizytację w naszej parafii ks. 
Biskup Zdzisław rozpoczął od od-
prawienia drogi krzyżowej z dziećmi  
w bazylice, następnie rozmawiał  

z nimi, a dzieci chętnie wdały się w dia-
log z Pasterzem. Na koniec spotkania 
dzieci wręczyły ks. Biskupowi wielką 
laurkę i postne ciasteczka. 

Następnie bp Zdzisław spotkał 
się z Państwem Wesołowskimi - rodzi-
cami kapłana pochodzącego z naszej 
parafii. Po południu program wizytacji 
rozpoczął się od Koronki do Boże-
go Miłosierdzia w kaplicy Sióstr Słu-
żebniczek oraz miłym spotkaniu przy 
kawie.  Później odbyła się wizytacja 
biura parafialnego, gdzie ks. Biskup 
przeglądnął księgi parafialne, gdzie 
zapisywane są udzielane sakramen-
ty. Bardzo dużym zmartwieniem i nie-
pokojem napełniła naszego biskupa 

Wizytacja biskupia w Parafii Świętogórskiej

Droga krzyżowa dzieci wraz z bp Zdzisławem Fortuniakiem
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W miłości Trzech Serc — rekolekcje małżeńskie
Katarzyna i Michał Kleiber

Z życia Parafii

Tegoroczna Róża dla Mał-
żeństw odbyła się w dniach 10-12 
lutego w ośrodku rekolekcyjnym  
w Zaniemyślu. Według tych małżeństw, 
które brały udział w rekolekcjach po 
raz kolejny, miały one troszeczkę inny 
klimat – pewnie przez to, że nie odbyły 
się w klasztorze na Świętej Górze. My 
byliśmy po raz pierwszy i spędziliśmy 
tam trzy cudowne dni. Rekolekcje dały 
nam niezwykłą siłę. Zawdzięczamy 
to tematowi rozważań, ks. Darkowi 
Dąbrowskiemu COr, siostrom Fau-
stynie i Weronice – Służebnicom Krwi 
Chrystusa oraz obecnym tam małżeń-
stwom.

Temat  spotkan ia  brzmia ł  
„W miłości Trzech Serc”. Zagadnienie 
jakie rozważaliśmy miało za zadanie 
pokazanie nam tajemnicy zjednocze-
nia trzech serc, Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, Niepokalanego Serca 
Maryi i Przeczystego Serca Józefa, 
jako wzoru zjednoczenia w Bogu na-
szych rodzin.

Na początku rozważaliśmy 
historię ukazania się Najświętszego 
Serca Jezusa św. Małgorzacie Marii 
Alacoque w XVII w. To za jej pośred-
nictwem dowiedzieliśmy się, co otrzy-

ma człowiek za wytrwałość i świado-
me łączenie swego życia z Bogiem. 
Konieczne jest zwrócenie uwagi na 
niezwykłą dwunastą obietnicę. Jezu-
sa. Jest tam mowa o tym, że za godne 
przyjmowanie komunii św. przez dzie-
więć kolejnych pierwszych piątków 
miesiąca otrzymamy już na ziemi naj-
większą łaskę – jest to śmierć w stanie 
łaski uświęcającej. Jest to ogromny 
dowód hojności Pana Jezusa wzglę-
dem człowieka.

Jako drugie ukazane nam zo-
stało Niepokalane Serce Maryi. Matka 
Boża poprzez objawienie się w Por-
tugalii w 1917 r. za pośrednictwem 
Franciszka, Hiacynty i Łucji prosi nas 
o nabożeństwa wynagradzające Jej 
Niepokalanemu Sercu przez pięć ko-
lejnych pierwszych sobót miesiąca. 
Maryja przyrzeka: Tym, którzy przyjmą 
to nabożeństwo obiecuję zbawienie. 
Dusze te będą przez Boga kochane 
jak kwiaty, postawione przeze Mnie 
dla ozdoby Jego tronu. Jeśli uczyni-
cie co wam powiem, wielu zostanie 
uratowanych przed piekłem i nastanie 
pokój na świecie. Maryja jest dla nas 
wzorem do naśladowania. Jej prze-
słanie ukazuje nam proces przemiany  

ilość chrztów dzieci, których rodzice 
żyją bez ślubu kościelnego. O godz. 
17:00 odbyło się na auli spotkanie  
z grupami duszpasterskimi działający-
mi przy naszej parafii i sanktuarium: 
Oratorium dorosłych, Oratorium mło-
dzieży, Stowarzyszeniem Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej, Filipińskiej 
Szkoły Nowej Ewangelizacji i członka-
mi Żywego Różańca. Na koniec odby-
ło się spotkanie z Radą Duszpasterską  
i Ekonomiczną naszej parafii. Na za-
kończenie ks. biskup przewodniczył 
Mszy św. w bazylice, gdzie podkreślił 

pierwszorzędną rolę naszego sank-
tuarium w archidiecezji poznańskiej  
i udzielił wszystkim pasterskiego bło-
gosławieństwa. Niewątpliwie ten dzień 
wizytacji pozwolił ks. biskupowi bliżej 
poznać różnorodność działań i osób 
związanych z naszym sanktuarium, 
a wszystkim uczestniczącym w spo-
tkaniach z ks. Biskupem Zdzisławem 
doświadczyć jego życiowej mądrości  
i radości ze wspólnej modlitwy.
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duchowej – by stawać się coraz bar-
dziej godnymi miana dzieci Bożych. 
Maryja przyjęta jako wzór, pomoże 
nam stać się dobrymi małżonka-
mi dążącymi do czystości, żyjącymi  
w otwartości i zaufaniu Bogu.

Jako ostatnie ukazane zostało 
nam Przeczyste Serce św. Józefa.

W latach 1994-1998 r. w Bra-
zylii Edson Glauber, 22-letni student, 
ujrzał Maryję, która prosi o nabożeń-
stwo pierwszych śród miesiąca na 
cześć Przeczystego Serca św. Józe-
fa. Jak mówi: Przez to nabożeństwo 
wiele dusz zostanie uratowanych  
z rąk diabła. Czcząc Przeczyste 
Serce Józefa zostaniemy umocnie-
ni we wzroście ku czystości. Do-
datkowo św. Józef, pokazuje nam, 
że prawdziwa miłość to ojcostwo, 
które tkwi w odpowiedzialności.  
W Polsce szerzeniem nabożeństwa 
zajmuje się Wspólnota św. Józefa,  
z której duchowości wyrasta szka-
plerz św. Józefa, który przyjęliśmy 
na znak oddania się Jezusowi, Maryi  
i Józefowi oraz obrony naszego domu 
przed duchowymi zagrożeniami.

Tak przedstawiła się nam 
Święta Rodzina i objawiona została 
nam tajemnica zjednoczenia Trzech 
Serc. Małżeństwa budowane na sta-
bilnym, trwały fundamencie wiary  
i naśladowaniu Świętej Rodziny, prze-
trwają każdy kryzys, a rodzina się 
umocni w jedności z Bogiem.

Rekolekcje stały się dla nas 
bodźcem, aby przebyć ten proce 
przemiany całkowicie i dogłębnie. 
Dały nam również światło dzięki któ-
remu mogliśmy zauważyć swoje błę-
dy i mamy teraz szansę na ich po-
prawienie. Wiemy, że droga wybrana 
przez nas nie będzie łatwa. Lecz wy-
trwale i gorliwie będziemy starać się 
dawać świadectwo własnym życiem. 
Pokazywać dojrzałą wiarę i zaufanie 
wobec planów Boga. Jako małżeń-
stwo zaczynamy podróż ku czystości, 
patrząc na siebie będziemy zauwa-
żać już nie tylko własne osoby, lecz 
naszego miłosiernego Stwórcę. Trzy 
Serca będą nam drogowskazem i po-
mocą w umocnieniu naszej rodziny  
w wierze, nadziei i miłości.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Z życia Parafii
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Porady duchowe

Porady duchowe

ks. Jacek Niesyto COr

Mój pusty grób
Symbolem Zmartwychwsta-

nia Jezusa Chrystusa jest pusty grób, 
dlatego też i w naszym wypadku powi-
nien być symbolem przemiany, nasze-
go nawrócenia.
 Chciałbym, abyśmy w tym mo-
mencie zobaczyli, kogo złożono do 
grobu w mniemaniu tych, którzy do-
prowadzili do Ukrzyżowania naszego 
Pana Jezusa Chrystusa.
 Faryzeusze – od początku 
działalności Jezusa Chrystusa, chcieli 
Go zgładzić, ponieważ mocno godził 
swoim nauczaniem i sposobem ży-
cia w ich wygodną egzystencję, w ich 
utarty styl życia, prestiż i szacunek, 
który mieli wśród Izraelitów. Uderzał  
w ich wpływy, w ich szeroko rozumia-
ną, bardziej na pokaz, moralność – 
groby pobielane. Z powodu jednego 
człowieka mieli to wszystko utracić? 
Lepiej takiego mąciciela raz na za-
wsze się pozbyć. KOGOŚ takiego fa-
ryzeusze widzieli i złożyli do grobu.
 Lud – widział kogoś, kto wyty-
ka im brak wiary, kto niejako ukazuje 
im, że mogą sami dokonywać wybo-
ru dotyczącego ich życia wiecznego, 
choć przecież zawsze czynili to inni. 
Łatwiej jest zostać podburzonym, niż 
przeciwstawiać się w sposobie myśle-
nia i zachowania rządzącym.
 Rządzący – nie chcą wy-
konywać naszych poleceń, wydaje 
się im, że są kimś, a tak naprawdę 
są „śmieszni” i niegroźni. Wówczas 
wzgardził Nim Herod wraz ze swoją 
strażą; na pośmiewisko kazał ubrać 
Go w lśniący płaszcz i odesłał do 
Piłata (Łk 23,11). Kogoś takiego wi-
dzieli i złożyli do grobu.
 Za nami 40 dni postu, wspa-
niałe uroczystości związane z Tridu-
um Paschalnym, rezurekcja. Przez te 

40 dni postu poznawaliśmy jeszcze 
głębiej treści nauczania Jezusa Chry-
stusa w kontekście naszego życia. 
Służyły temu nabożeństwa Gorzkich 
Żali, Droga Krzyżowa i bardzo waż-
ne w tym czasie rekolekcje. To były 
te ważne chwile, w których to my po-
dejmowaliśmy decyzję, czy złożymy 
do grobu Pana Jezusa, który ingeruje  
w nasze wygodne życie, czy praw-
dziwie chcemy się zmienić i odrzucić 
– złożyć do grobu – to wszystko co 
sprawia, że trudno nam w pełni zaufać 
i przyjąć Jezusa jako naszego (moje-
go) Mistrza, Pana i Króla życia.

Jak zauważyliśmy na począt-
ku, nie tylko chodzi o moje życie wy-
godne i dalekie od wskazań Jezusa 
Chrystusa, ale też życie, które bar-
dziej przypomina płynięcie z prądem 
tego świata. Takie zachowanie jakże 
często sprawia, że łatwiej nam podjąć 
krytykę Boga poprzez przyklaskiwanie 
trendom tego świata, który za wszelką 
cenę podburza, aby zwalczać prawo 
do życia w imię pseudowolności, lub 
rzekomo walczy o życie, lecz kosztem 
innych istnień ludzkich, wmawiając, 
że leczy niepłodność. Przy tej oka-
zji świat ośmiesza wszelkie metody 
zgodne z nauczaniem Kościoła. Ko-
lejnym elementem płynięcia z prądem 
jest przyklaskiwanie wszelkim dewia-
cjom i pozwalanie na wmawianie so-
bie, że są one dobre, bo podkreślają 
wolność i pseudopostęp ludzkości. 
Podpisując się pod tymi i podobnymi 
treściami, skazujemy Jezusa (tak jak 
lud podburzony) na śmierć, krzycząc 
na Krzyż z Nim. A przecież Jezus chce 
abyśmy nie musieli być jak „zdechłe 
ryby”, lecz abyśmy podnieśli głowę  
i zobaczyli czym jest prawdziwa wol-
ność i prawdziwa Miłość. To jednak 
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wymaga poświęcenia… Może za-
tem zamiast Pana Jezusa umieśćmy  
w grobie swoje tchórzostwo?

To, co także utrudnia nam dzi-
siaj pełną wiarę w Zmartwychwstanie, 
to fakt, że zachowujemy się jak Herod, 
który chciał, aby spotkanie z Jezu-
sem przebiegło po jego myśli – chciał 
Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim 
i spodziewał się, że zobaczy jaki 
znak, zdziałany przez Niego (Łk 23, 
8). Kiedy się tak nie stało, wystawił Go 
na pośmiewisko. Podobnie my czyni-
my, kiedy coś nie dzieje się po naszej 
myśli, zaczynamy często kpić i powąt-
piewać we wszechmoc Jezusa.
 A jednak Jezus Zmartwych-
wstał i kiedy popatrzymy na pusty 

grób, to może być tak, że będzie nam 
przypominał kolejny stracony czas  
i obudzą się zaraz po wyjściu z kościo-
ła stare obawy, stare myślenie, lęk, 
itp. Ale ten pusty grób, może być pięk-
nym symbolem i mojego zmartwych-
wstania, uświadomienia sobie, że to 
co mnie oddzielało od Boga zostało  
w Miłości Krzyża spalone i zaczyna się 
wspaniała przygoda coraz mocniej-
szego wtulania się w Bożą Miłość.
 Czy pusty grób wywołuje  
u mnie prawdziwą Radość, czy może 
smutek lub obojętność?

Grób Pański na Świętej Górze w 2006 roku

Boże, Ty pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczno-
ści przez Twojego Jednorodzonego Syna; spraw, abyśmy wraz  
z Nim mogli kiedyś zasiąść do uczty niebieskiej w Twoim Kró-
lestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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Kamila Korus

Błogosławiona Karolina KózKówna

Autorytety

10 czerwca 1987 r. w Tarnowie 
Karolina Kózkówna została ogłoszona 
błogosławioną przez św. Jana Pawła 
II. Karolina zmarła śmiercią męczeń-
ską w wieku zaledwie szesnastu lat  
w 1914 r., a niedługo potem, w miej-
scu, gdzie znaleziono jej ciało, posta-
wiono krzyż i tabliczkę z wierszem:
Kiedy najeźdźcy, jak wzburzona fala, 
Jej wieś zalali, w las uprowadzona 
Zginęła z ręki dzikiego Moskala, 

Po krwawej walce śmiertelnie raniona. 
Droższą niż życie była dla niej cnota, 

Gdy w jej obronie stoczyła bój  
z wrogiem. 

Milszą śmierć sroga niż  
grzechu sromota, 

Więc męczennicą stanęła  
przed Bogiem.

 Karol ina Kózkówna przy -
szła na świat 2 sierpnia 1898 r. we 
wsi Wał-Ruda (obecnie miejscowość  
o nazwie Zabawa) niedaleko Tarnowa. 
Jej rodzice, posiadający niewielkie go-
spodarstwo, zadbali o to, aby Karolina 
i jej dziesięcioro rodzeństwa wycho-
wywali się w atmosferze umiłowania 
Boga i pracy. Rok liturgiczny i rolniczy, 
harmonijnie ze sobą sprzężone, nada-
wały rytm życiu skromnej wiejskiej 
rodziny, która swoim postępowaniem 
dawała dobry przykład sąsiadom. Ich 
dom, zwany w okolicy kościółkiem, był 
miejscem spotkań, podczas których 
modlono się, odmawiano różaniec, 
śpiewano Godzinki i czytano Pismo 
Święte. Karolina chłonęła pobożną at-
mosferę i pełne miłości ciepło rodzin-
nego domu – równie chętnie modliła 
się na różańcu, który otrzymała od 
matki, i z którym się nie rozstawała, 
jak pomagała rodzicom w gospodar-
stwie i przy opiece nad młodszym ro-
dzeństwem. Niemały udział w rozwoju 
duchowym dziewczynki miał jej wuj, 

Franciszek Borzęcki, który dostrzegł 
u siostrzenicy zacięcie prospołeczne  
i talent katechetyczny.

Karolina, ukończywszy 4 kla-
sy szkoły podstawowej z bardzo do-
brymi ocenami, zaczęła dzielić swój 
czas między tzw. naukę dopełniającą 
trzy razy w tygodniu, katechezę dzie-
ci, pomoc wujowi w prowadzeniu bi-
blioteki oraz świetlicy, a także pomoc 
ludziom starszym, chorym i potrze-
bującym. Mimo natłoku zajęć trzeba 
było jeszcze znaleźć czas, aby pomóc 
rodzicom przy pracy na roli. Zdarzało 
się również, że Karolina pracowała  
w okolicznym dworze, a także w innych 
gospodarstwach, nie tylko aby dodat-
kowo wesprzeć rodzinę, ale również 
po to, by część zarobku od czasu do 
czasu odłożyć dla siebie: marzeniem 
dziewczynki było bowiem pójście na 
pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydow-
skiej.

W niedziele zawsze starała się 
ubrać starannie i schludnie, aby oka-
zać szacunek Bogu, na co dzień jed-
nak różniła się znacznie od swoich ró-
wieśnic. Jej myśli zaprzątały modlitwy 
i sprawy wiary, której zawiłe kwestie 
potrafiła wytłumaczyć w prosty spo-
sób, co świadczy o głębokich przemy-
śleniach i wrażliwości.
 Tragiczna i gwałtowna śmierć 
zabrała Karolinę 18 listopada 1914 r. 
Tego dnia, podczas nieobecności mat-
ki, przed domem pojawił się uzbrojony 
rosyjski żołnierz, który wywabił dziew-
czynę i jej ojca na zewnątrz, tłumacząc, 
że muszą się stawić u jego komendan-
ta, a gdy ojciec z córką wyszli, popę-
dził oboje do lasu. Zrozpaczony ojciec, 
domyślając się zamiarów napastnika, 
błagał go, by zostawił dziewczynę  
w spokoju i zamiast robić jej krzywdę, 
zabił jego. Żołnierz jednak odganiał go 
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niecierpliwie. Chcąc się pozbyć ojca, 
na przemian przepędzał go i groził mu 
śmiercią, ale dziewczyny nie uwol-
nił. Ojciec pobiegł wtedy po pomoc 
do wuja, ale było już za późno – nie 
udało się tego dnia trafić do miejsca, 
do którego Karolina została zabrana 
siłą. Dopiero 4 grudnia jeden z krew-
nych odnalazł brutalnie zamordowaną 
dziewczynę, która zdołała obronić się 
przed gwałtem, ale straciła życie. Jej 
ciało nosiło ślady rozpaczliwej walki  
i okrutnych cięć szablą. Karolinie udało 
się wyrwać i uciec, ale umarła z upły-
wu krwi, biegnąc do wsi przez bagna.

 Na jej pogrzeb, który odbył 
się dwa dni później, przybyły trzy ty-
siące osób wstrząśniętych tragedią. 
Oburzenie i rozpacz tak licznej rzeszy 
ludzi zamieniły uroczystość żałobną 
w manifestację – modlono się do niej 
o wstawiennictwo u Boga, ponieważ 
przypłaciwszy życiem obronę dziewic-
twa, Karolina stała się w oczach ludzi 
świętą.
 Podczas jej beatyfikacji św. 
Jan Paweł II nie wspomniał jednak 
ani razu o obronie cnoty, choć w 1914 
roku właśnie ten aspekt okoliczności 
śmierci młodej dziewczyny najbardziej 

Błogosławiona Karolina Kózkówna
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Myśli filipińskie

przemówił do ludzi. Podczas konferen-
cji prasowej w 2010 r. w Sekretariacie 
Episkopatu Polski podkreślono fakt, że 
papież przedstawił heroizm Karoliny  
w dużo szerszym kontekście – w kon-
tekście zachowania godności osobi-
stej. Oznacza to, że gdyby Karolinie nie 
udało się ochronić cnoty, nie umniej-
szyłoby to jej wartości, jako człowie-
ka. Bardzo nierówna walka, jaką mu-
siała stoczyć, zakończyła się dla niej 
śmiercią, a więc fizycznie ją przegrała.  
W kwestii duchowej walka została jed-
nak wygrana, ponieważ została w ogó-
le podjęta, choć słaba szesnastolatka 
nie mogła przecież wygrać z dorosłym 
uzbrojonym agresorem.

Historia błogosławionej Karoli-
ny ma przemawiać przede wszystkim 
do kobiet, które czują się odarte z god-
ności i bardzo często winią się za prze-
moc, której padły ofiarą. W czasach, 
gdy niczym nieskrępowana cielesność 
wybija się na pierwszy plan niemal 

wszędzie, Karolina daje przykład mło-
dym ludziom, którzy często nie zdają 
sobie sprawy, że brak poszanowania 
własnego ciała oraz lekceważenie 
godności ciała drugiej osoby są siłą 
niszczącą. Beatyfikując Karolinę Kóz-
kównę papież powiedział: Święci są po 
to, ażeby świadczyć o wielkiej godno-
ści człowieka. Świadczyć o Chrystusie 
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym 
dla nas, i dla naszego zbawienia - to 
znaczy równocześnie świadczyć o tej 
godności, jaką człowiek ma wobec 
Boga. Świadczyć o tym powołaniu, ja-
kie człowiek ma w Chrystusie.
 Grób bł. Karoliny, obecnie 
znajdujący się, po przeniesieniu jej 
szczątków, w Zabawie, jest miejscem 
pielgrzymek młodych ludzi, którzy 
chcą zachować czystość do momentu 
otrzymania Sakramentu Małżeństwa,  
i modlą się do swojej patronki o wy-
trwałość i czerpanie radości z wytrwa-
nia w tym postanowieniu.

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

Droga krzyżowa z bł. Janem Henrykiem newmanem

Stacja I. Jezus na śmierć skazany
Święty, Sprawiedliwy i Wierny został osądzony przez grzeszników i skazany na 
śmierć. Ale kiedy Go sądzili, byli zmuszeni uznać Go za niewinnego. Piłat, któ-
ry wydał na Niego wyrok, rzekł: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego”. 
Podpisany jest wyrok śmierci, a któż go podpisał, jeśli nie ja sam, kiedy popeł-
niałem moje pierwsze grzechy śmiertelne? Moje pierwsze grzechy śmiertelne 
– kiedy utraciłem stan łaski, do którego mnie wprowadziłeś przez chrzest – to 
one były wyrokiem śmierci na Ciebie, Panie.

Stacja II. Jezus przyjmuje krzyż
Jezus podtrzymuje cały świat swą Boską mocą, gdyż jest Bogiem; ale brzemię 
całego świata lżejsze jest od krzyża, który nasze grzechy wyciosały dla Niego. 
Nasze grzechy sprawiły to Jego upokorzenie. O, jaka to straszna niedola, że 
podniosłem rękę na mojego Boga! Jakże mógłbym kiedykolwiek sobie wyobra-
zić, że On zechce mi przebaczyć, gdyby nie to, że sam powiedział, iż całą tę 
gorzką mękę po to podjął, żeby nam przebaczyć mógł!



- 19 -

Myśli filipińskie

Stacja III. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem
Cóż sprawiło, że nagle osłabł? Mówię i powtarzam, że jest to ostrzeżenie  
i przypomnienie dla Ciebie, duszo moja, która w grzech śmiertelny się osuwasz. 
Żałowałem za grzechy młodości i przez pewien czas postępowałem właściwie; 
ale potem przyszła nowa pokusa, właśnie kiedy nie miałem się na baczności,  
i nagle upadłem. Panie umiłowany, przez pierwszy Twój upadek podźwignij 
nas wszystkich z grzechu, nas, którzy tak nędznymi niewolnikami grzechu 
jesteśmy.

Stacja IV. Jezus spotyka swoją Matkę
O, cóż za spotkanie Syna z Matką! A jednak była w nim wzajemna pociecha, 
bo była czułość wzajemna. Jezus i Maryja – czyż kiedykolwiek, przez wiecz-
ność całą, zapomną o tym spotkaniu w porze męki? Nie ma takiego okresu 
życia Jezusa, w którym Maryja nie brałaby udziału. Słodka Matko, spraw, 
byśmy zawsze myśleli o Tobie, kiedy myślimy o Jezusie, a kiedy modlimy się 
do Niego, wspieraj nas potężnym wstawiennictwem Twoim.

Stacja V. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi dźwigać krzyż
Wreszcie siła zupełnie w Nim omdlewa, nie może już iść dalej. Kaci stają za-
kłopotani. Co mają robić? Jakże ma On dotrzeć na Kalwarię? Nagle dostrze-
gają jakiegoś cudzoziemca, który wydaje się silny i energiczny. Chwytają go 
i zmuszają, aby niósł krzyż z Jezusem. Widok Cierpiącego przeszywa serce 
owego człowieka. O, cóż za przywilej! Szczęśliwa dusza, wybrana przez 
Boga! Jezus mógłby nieść swój krzyż sam, gdyby tak chciał; ale pozwala 
Szymonowi, aby Mu pomógł; przypomina nam w ten sposób, że musimy 
uczestniczyć w Jego cierpieniach i towarzyszyć Mu w Jego dziele.

Stacja VI. Jezus i Weronika
Ulga, jaką sprawiła Mu czułość Matki, nie była wszystkim, co Ona uczyniła. Jej 
modlitwy posłały Weronikę, tak samo jak Szymona – Szymona dla wykonania 
pracy męskiej, Weronikę dla spełnienia tego, co spełnić może kobieta. Odda-
na służebnica Jezusa uczyniła, co mogła. Jezus pozwolił na to, aby pobożna 
kobieta uzyskała odbicie Jego świętej Twarzy, mające trwać przez przyszłe 
wieki. Uczynił to, abyśmy pamiętali, że Jego obraz musi być zawsze wyciśnięty  
w sercach nas wszystkich. Kimkolwiek jesteśmy, w jakiejkolwiek części ziemi  
i w jakiejkolwiek epoce dziejów świata, Jezus musi żyć w naszych sercach.

Stacja VII. Jezus upada po raz drugi
Cóż On takiego uczynił, żeby na to wszystko zasłużyć? Oto nagroda otrzyma-
na przez tak długo wyglądanego Mesjasza od wybranego ludu, dzieci Izraela. 
Wiem, jaka jest odpowiedź. On upada dlatego, że ja upadłem. Znowu upadłem. 
Dobrze wiem, że bez Twojej łaski, Panie, nie mogę się utrzymać przy życiu;  
i zdawało mi się, że jestem blisko Twoich sakramentów; a jednak pomimo 
chodzenia na Mszę Świętą i wypełniania obowiązków znowu jestem bez 
łaski. Czyż to nie dlatego, że wyzbyłem się ducha pobożności? Stałem się 
letni. Panie umiłowany, naucz nas cierpieć razem z Tobą, nie lękać się cio-
sów szatana, którymi on będzie odpowiadał na nasz opór. 
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Stacja VIII. Jezus pociesza niewiasty jerozolimskie
Na widok cierpień Jezusa świątobliwe niewiasty przeniknął taki ból, że płaczą  
i biadają nad Nim, nie bacząc na to, co je może za to spotkać. Ach, Panie, my 
nie wiemy teraz, co jest dobre dla nas, a co złe. Nie możemy przewidzieć przy-
szłości ani nie wiemy, kiedy Ty przyjdziesz i w jaki sposób przyjdziesz. Dlatego 
zostawiamy wszystko Tobie. Uczyń dla nas i w nas to, co się Tobie podoba. 
Obyśmy zawsze patrzyli na Ciebie, a Ty na nas, udziel nam łaski gorzkiego 
krzyża Twego i męki, pociesz nas w taki sposób i w takiej porze, jakie Ty wy-
bierzesz.

Stacja IX. Jezus upada po raz trzeci
To najgorszy ze wszystkich trzech upadków. Na chwilę uszła z Niego wszelka 
siła i dopiero po pewnym czasie barbarzyńscy żołnierze mogli Go zmusić do 
dalszej drogi. Ach, to dlatego, że On przewidywał, co ze mną będzie. On od 
początku widzi kres. Myślał o mnie przez cały czas, gdy wspinał się mozolnie 
na szczyt wzgórza Kalwarii. Wiedział, że znowu upadnę, pomimo wszystkich 
ostrzeżeń i pomocy. Zabrakło mi pokory. Myślałem, że już nic mi nie grozi, że 
wyszedłem już z okresu, w którym się grzeszy; myślałem, że łatwa to sprawa 
dostać się do nieba, i przestałem być czujny. Była to moja pycha – przez nią 
upadłem po raz trzeci.

Stacja X. Jezus obnażony i napojony żółcią
Jezus chciał oddać wszystko z rzeczy tego świata, zanim go opuścił. Prakty-
kował najdoskonalsze ubóstwo. Gdy wyszedł ze świętego domu w Nazarecie 
i poszedł nauczać, nie miał gdzie głowy skłonić. Żywił się najskromniejszym 
pokarmem, tym, co dawali Mu ludzie, którzy Go kochali i służyli Mu. Dlatego też 
wybrał śmierć, w której nawet szat Mu nie zostawiono. Spraw, umiłowany Pa-
nie, abyśmy w podobny sposób nie troszczyli się o nic na ziemi i woleli wszystko 
utracić, woleli znosić nawet hańbę, wyzwiska, pogardę i szyderstwa, niż żebyś 
Ty miał wstydzić się za nas w Dniu Ostatecznym.

Stacja XI. Jezus przybity do krzyża
Z miłością położył grzbiety swoich dłoni na poprzecznej belce, czekając na 
katów, by ciężkimi młotami wbili ostre gwoździe w Jego ręce i przytwierdzili 
je mocno do drewna. Tak zawisł – zdumienie dla tłumu, groza dla złych du-
chów, zadziwienie, trwoga, a zarazem radość, uwielbienie dla świętych aniołów.  
O Jezu, spraw, abyśmy byli umartwieni i ukrzyżowani razem z Tobą. Daj, aby-
śmy nie zgrzeszyli ani ręką, ani stopą, ani oczami, ani ustami, ani głową, ani 
sercem. Niech święta Twoja krew, wypływająca z pięciu ran, namaści nas taką 
uświęcającą łaską, byśmy dla świata umarli i żyli tylko dla Ciebie.

Stacja XII. Jezus umiera na krzyżu
Najgorsze się skończyło. Najświętszy umarł, odszedł. Odszedł najczulszy, naj-
bardziej miłujący, najświętszy z synów ludzkich. Jezus umarł – aby z Jego śmier-
cią umarł mój grzech. Boże mój i Ojcze, tak wysoko nas oceniłeś, że za nasze 
grzeszne dusze zapłaciłeś najwyższą ze wszelkich możliwych cen – a my mie-
libyśmy Ciebie nie kochać i nie wybrać Ciebie spośród wszystkich rzeczy jako 
jedyne konieczne, jedyne prawdziwe dobro? Przysięgam raz na zawsze, przed 
ludźmi i aniołami, że grzech już nigdy nie będzie miał nade mną władzy.
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Stacja XIII. Jezus zdjęty z krzyża spoczywa na łonie Maryi
Maryjo, w końcu masz swego Syna. Teraz, gdy wrogowie już nic więcej nie 
mogą Mu uczynić, zostawiają Go wzgardliwie Tobie. Od dzieciństwa nie spo-
czywał w Twoich ramionach, Matko Boga – ale teraz, gdy świat już wszystko, co 
najgorsze, uczynił, masz do Niego prawo. Albowiem to Ty jesteś pełną wszel-
kich darów, wszelkich błogosławieństw, wszelkich łask Matką Najwyższego. 
Radujemy się tą wielką tajemnicą.

Stacja XIV. Jezus złożony w grobie
Leż i śpij spokojnie, Panie umiłowany, przez krótki czas w ciszy grobu, a po-
tem zbudź się do wiekuistego królowania. Spraw, abyśmy ufali Tobie, Jezu, że 
opatrzność Twoja to samo z nami uczyni. Upewnij nas, Panie, że im większa 
nasza niedola, tym bliżej jesteśmy Ciebie. Im bardziej ludzie z nas szydzą, tym 
bardziej Ty nas wsławiasz. Im bardziej ludzie znęcają się nad nami, tym wyżej 
Ty nas wynosisz. Im bardziej o nas zapominają, tym lepiej Ty o nas pamiętasz. 
Im spieszniej nas porzucają, tym bliżej Ty nas przygarniasz do siebie.

Źródła:
J.H. Newman, „Rozmyślania o drodze krzyżowej”. w: Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Ku-
biak, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1973, s. 251-267.
J.H. Newman, „Krótkie rozmyślania o drodze krzyżowej”. w: Rozmyślania i modlitwy, tłum.  
Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1973, s. 268-278.
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MISJA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY

Posyłam was

ks. Stanisław Gawlicki COr

Osiemnastoletnia Helena Ko-
walska, idąc na zabawę taneczną  
w Łodzi, przeżywała wewnętrzne roz-
terki. Próbowała o nich zapomnieć, 
tańcząc zapamiętale w towarzystwie 
siostry i przyjaciół, gdy nagle jej we-
sołość prysła w jednej chwili – jak my-
dlana bańka. Nagle ujrzałam Jezusa 
obok. Jezusa umęczonego, obnażo-
nego z szat, całego okrytego ranami, 
który mi powiedział te słowa: Dokąd 
Mnie zwodzić będziesz? (Dz 9)

Od jedenastu lat Helena sły-
szała głos Boży wzywający ją do życia 
doskonalszego. I chociaż chciała od-
powiedzieć na ten głos wstąpieniem 
do klasztoru, to jednak nie uczyniła 
tego przez brak zgody rodziców. W tej 
sytuacji postanowiła nie zwracać żad-

nej uwagi na głos łaski i próbowała ją 
zagłuszyć rozrywkami (Dz 8). Widok 
Pana Jezusa cierpiącego wstrząsnął 
nią do głębi. Opuszcza zabawę i zała-
twiwszy niezbędne sprawy, wyjeżdża 
do Warszawy, i tam realizuje to, do 
czego ją Bóg wzywa. Był to rok 1925.

W swoim Dzienniczku, który 
miał zanieść światu posłanie o Bożym 
Miłosierdziu, siostra Faustyna zapisy-
wała swoje rozmowy z Bogiem i prze-
życia mistyczne. Pisze tam o swoich 
wątpliwościach, lękach i postanowie-
niach, wspomina o swoich cierpie-
niach, nade wszystko daje świadectwo 
o nieskończonym miłosierdziu Boga. 
Do spisywania owych przeżyć nakłonił 
ją spowiednik i sam Pan Jezus, który 
zachęcił, by nie żyła tylko dla siebie, 
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ale też dla innych. Bądź pilna w zapi-
sywaniu każdego zdania, które do cie-
bie mówię o moim miłosierdziu, bo to 
jest dla wielkiej liczby dusz, które ko-
rzystać z tego będą (Dz 1142).

Zapiski, które prowadziła Fau-
styna zajmują ponad 600 stron. Niektó-
re z notatek mówią o strasznej ciem-
ności (Dz 211), próbach duchowych 
i przerażającym trwaniu pod mocą 
sprawiedliwego Boga (Dz 24). Inne 
opisują chwile pociechy i radości, kie-
dy trwała przytulona do Najświętszego 
Serca Jezusowego. W takich chwilach, 
Faustyna często kładła się krzyżem na 
podłodze kaplicy czy klasztornej celi. 
Tam zanurzona w Bożej obecności, 
czerpała ulgę i pociechę z tajemnic, 
które zostały jej objawione, choć nie-
kiedy przejmowały ją one lękiem. Na 
potwierdzenie tego przytoczę parę tek-
stów z Dzienniczka: Córko Moja, niech 
się napełni radością serce twoje. Ja 
Pan jestem z tobą, nie lękaj się nicze-
go, jesteś w Sercu Moim (Dz 1133); 
Nie zniechęcaj się trudnościami, jakie 
napotykasz w głoszeniu Mojego mi-
łosierdzia. Te trudności, które cię tak 
boleśnie i dotykają są potrzebne dla 
twego uświęcenia i dla wykazania, że 
dzieło to jest Moim (Dz 1142); Czyń co 
jest w twej mocy, a o resztę nie troszcz 
się (Dz 1295); Upodobałem Sobie  
w sercu twoim i nic Mnie nie powstrzy-

ma w udzielaniu łask tobie (Dz 1136).
Tymi i innymi słowami Bóg 

umacniał swoją niezwykłą sekretarkę, 
która biedziła się nad powierzonym 
sobie zadaniem. Prosił ją Pan tylko  
o to, by była posłuszna Jego słowu. 
On miał zająć się resztą. Ale czy wie-
le z tych zachęt, przestróg czy wska-
zań nie jest skierowanych do każdego  
z nas? Jakże wiele mamy pytań, wąt-
pliwości i rozterek o naszym codzien-
nym życiu. Co robić? – zaufać Bogu. 
Psalmista woła: zrzuć swój ciężar na 
Boga, a On cię podtrzyma (Ps 55, 23). 
Tego nas uczy Bóg przez siostrę Fau-
stynę, ale do tego zachęca nas rów-
nież sama święta, która już przeszła 
drogę, jaką my również kroczymy. Pan 
Jezus objawił Faustynie Boży plan mi-
łosierdzia wobec świata: Nim przyjdę 
jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę 
wpierw jako Król miłosierdzia (Dz 83). 
Podstawową misją Faustyny miało 
być posłuszne rozpowszechnianie 
tego przesłania, przez szczególne na-
bożeństwa.

W 1931 roku Pan Jezus polecił 
Faustynie namalowanie obrazu z pod-
pisem Jezu ufam Tobie. W Dziennicz-
ku czytamy: Wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz, z podpisem: 
Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby obraz 
ten czczono najpierw w kaplicy wa-
szej i na całym świecie. Obiecuję, że 

Obraz św. Siostry Faustyny Kowalskiej ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
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dusza, która czcić będzie ten obraz, 
nie zginie. Obiecuję także, już tu na 
ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, 
a szczególnie w godzinę śmierci. Ja 
Sam bronić ją będę jako Swej chwały 
(Dz 47-48).

Te dwa promienie oznaczają 
Krew i Wodę, blady promień oznacza 
wodę, która usprawiedliwia dusze; 
czerwony promień oznacza Krew, któ-
ra jest życiem duszy. Te dwa promie-
nie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia 
Mojego wówczas, kiedy konające Ser-
ce Moje zostało włócznią otwarte na 
krzyżu. Te promienie osłaniają dusze 
przed zagniewaniem Ojca Mojego (Dz 
299). Te słowa powiedział Pan Fausty-
nie, kiedy na polecenie spowiednika 
miała zapytać o wymowę tego obra-
zu.

Pan Jezus przekazał również 
Faustynie, a przez Nią całemu świa-
tu szczególną modlitwę do Jego miło-
sierdzia. Posłuchajmy znowu Świętej, 
która pewnej nocy na modlitwie uj-
rzała anioła, który z mieczem w dłoni 
zstępował na ziemię, aby karać za 
grzechy. Faustyna padła wtedy na zie-
mię i zaczęła błagać Boga o litość dla 
grzeszników. Kiedy tak się modliłam, 
ujrzałam bezsilność anioła; nie mógł 
wypełnić sprawiedliwej kary, która się 
słusznie należała za grzechy. Z taką 
mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy 
nie modliłam jak wówczas. Słowa, 
którymi błagałam Boga są następu-
jące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci 
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmil-
szego Syna Twojego, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze  
i całego świata. Dla Jego bolesnej męki 
miej miłosierdzie dla nas. Na drugi 
dzień rano, kiedy weszłam do kaplicy, 
usłyszałam te słowa wewnętrznie: Ile 
razy wejdziesz do kaplicy, odmów za-
raz tę modlitwę, której cię nauczyłem 
wczoraj. Kiedy odmawiałam tę modli-
twę – usłyszałam w duszy te słowa: 
Modlitwa jest na uśmierzenie gniewu 

Mojego. Odmawiać ją będziesz przez 
9 dni na zwykłej cząstce różańca,  
w sposób następujący: najpierw od-
mówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś 
Maryjo i Wierzę w Boga, następnie 
na paciorkach „Ojcze nasz” mówić 
będziesz następujące słowa: Ojcze 
Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, 
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna 
Twojego, a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa za grzechy nasze i świata 
całego; na paciorkach „Zdrowaś Ma-
ryjo” będziesz odmawiać następujące 
słowa: Dla Jego bolesnej Męki miej 
Miłosierdzie dla nas i świata całego. 
Na zakończenie odmówisz trzykrotnie 
te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, 
Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad 
nami i nad całym światem (Dz 475-
476). Na innym miejscu Pan Jezus 
zapewnia i zachęca Faustynę i nas: 
Odmawiaj nieustannie tę koronkę. któ-
rej cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie 
ją odmawiał, dostąpi wielkiego miło-
sierdzia w godzinę śmierci (Dz 687). 
Przez odmawianie tej koronki podoba 
Mi się dać wszystko o co mnie prosić 
będą (Dz 1541).

Ponadto Pan Jezus obiecał 
nam, czas szczególnego miłosierdzia 
i łaski, w którym winniśmy pamiętać 
o modlitwie: Przypominam ci córko 
Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar 
bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała 
w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wy-
sławiając je, wzywaj jego wszechmo-
cy dla świata całego, a szczególnie 
dla biednych grzeszników (…) W go-
dzinie tej uprosisz wszystko dla siebie  
i dla innych (…). Córko Moja, staraj się  
w tej godzinie odprawiać drogę krzy-
żową, o ile ci na to obowiązki pozwo-
lą, a jeżeli nie możesz odprawić drogi 
krzyżowej, to przynajmniej wstąp na 
chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, 
które jest pełne miłosierdzia w Naj-
świętszym Sakramencie, a jeżeli nie 
możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się 
w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż 
przez króciutką chwilę (Dz 1572).
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I wreszcie Pan Jezus prosi, 

aby pierwsza niedziela po Wielkanocy 
była obchodzona jako Niedziela Miło-
sierdzia Bożego. Znowu zanurzamy 
się w słowa siostry Faustyny: Nie znaj-
dzie żadna dusza usprawiedliwienia, 
dopokąd się nie zwróci z ufnością do 
miłosierdzia Mojego i dlatego pierw-
sza niedziela po Wielkanocy, ma być 
świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w 
dniu tym mówić duszom o tym wielkim 
i niezgłębionym miłosierdziu Moim. 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszyst-
kich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są 
wnętrzności miłosierdzia Mego (…). 

Która dusza przystąpi do spowiedzi  
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. W dniu tym są 
otwarte wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną łaski (Dz 570; 699).

Myślę, że te przydługie cyta-
ty nas nie zmęczyły, ale przeciwnie  
– powrót do źródeł, powinien nas jesz-
cze bardziej zachęcić i mobilizować. 
Misja siostry Faustyny bowiem ciągle 
ma trwać w naszym życiu. Niedziela 
Bożego Miłosierdzia niech nam o tym 
przypomina i na nowo rozpali naszą 
wiarę.

Z pielgrzymiego szlaku

Z pielgrzymiego szlaku

Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
szlakiem Warszawa-Kraków
w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Wiesław Czajka, Łukasz Stefaniak i Ewa Wasiak
cz. 2

W sobotę 30 stycznia 2016 r.  
w godzinach porannych pielgrzymi 
wyruszyli z Warszawy i dotarli do jaku-
bowej świątyni w Świerżach Górnych, 
skąd mieli przejść w tym dniu długą, 
około 35-kilometrową drogę przez 
Puszczę Kozienicką. Środek zimy 
nie zrażał pątników. Na weekendowe 
przejście przybyło 21 osób, z których 
większość stanowili członkowie-zało-
życiele Konfraterni Świętego Jakuba 
Apostoła Starszego przy katedrze po-
lowej WP. Aura w tym dniu była łaska-
wa. Trasa wiodła Królewskim Traktem 
Jagiellonów przez lasy, omijając osa-
dy ludzkie. Świadomy tego faktu Wójt 
Gminy Jedlnia-Letnisko, Piotr Leśno-
wolski wraz z małżonką oraz panią 
kierownik gminnego referatu kultury 
Emilią Romanowską i samorządow-
cem Jerzym Chrzanowskim, na pola-
nie w okolicach miejscowości Przejazd 

serwowali gorącą, wyśmienitą zupę 
gulaszową i herbatę. W czasie prze-
rwy idących odwiedził redaktor Radia 
Plus, który „na gorąco” przeprowadził 
rozmowy z pielgrzymami.

Posileni pątnicy energicznie 
ruszyli dalej. W miarę upływu kilo-
metrów zmęczenie jednak narastało. 
Widok Zalewu Siczki wynurzające-
go się pośród drzew, dawał nadzieję 
bliskości świątyni etapowej. Kościół  
w Jedlni-Letnisko swą legendą najda-
lej na północ wysuniętego drewnia-
nego kościoła w stylu zakopiańskim 
działał jak magnes. Tak, tak – to nie 
pomyłka. Tutejszy Dom Boży odległy 
niewiele ponad 100 km od centrum 
Warszawy, jest naturalny dla architek-
tury i krajobrazu Podhala. Gościnny 
miejscowy proboszcz, ks. kan. Andrzej 
Margas, ulokował pielgrzymów na noc 
w parafialnym domu formacji i zadbał, 
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aby na pielgrzymów czekała kolacja  
i śniadanie. W sobotni wieczór camino-
wiczów odwiedził ich duchowy opiekun 
ks. prał. dr Zbigniew Kępa i wspólnie  
z nimi modlił się w kościele Koronką 
do Bożego Miłosierdzia. W czasie mo-
dlitwy byli obecni także wójt gminy, 
proboszcz i parafianie.

W niedzielny poranek pielgrzy-
mi wraz z parafianami uczestniczyli we 
Mszy św., po której wyruszyli w dalszą 
drogę do Skaryszewa. Przewodnikiem 
w drodze wyjściowej z miejscowości, 
aby nie zagubić się w labiryncie 106 
uliczek, które znajdują się w Jedlni-
Letnisko, był Filip Chrzanowski. Po 
sprawnym opuszczeniu osady, pątnicy 
przemierzyli: Piotrowice, Myśliszewi-
ce, Kiedrzyn, Małęczyn Nowy (odpo-
czynek przy kościele pw. św. Andrzeja 
Boboli) oraz Maków. Barokowa świą-
tynia pw. Świętego Jakuba Apostoła 
była w tym dniu celem idących. Jakże 
miło było iść przez końcowy kilometr, 
kiedy wszyscy mijający pozdrawia-
li: Szczęść Boże pielgrzymom, cze-
kaliśmy na Was w kościele. Zgodnie  
z planem, pątnicy mieli dotrzeć do ska-
ryszewskiego kościoła na godzinę 13, 
kiedy to kończy się niedzielna suma. 
Jednak silny wiatr tego dnia sprawił, 
iż szło się ciężko i wolniej, ale dzięki 

temu, uczestnicy niedzielnej Mszy św. 
mogli osobiście pozdrowić pielgrzy-
mów na ulicach swojego miasta, a tak-
że zobaczyć prawdziwego peregrino; 
poczuć, kim jest pielgrzym w przestrze-
ni publicznej. Miejscowa wspólnota na 
przybycie „jakubowych pątników” była 
przygotowana przez miejscowego pro-
boszcza ks. kan. dr Dariusza Zbignie-
wa Skroka. Gospodarz miejsca podjął 
przybyłych pielgrzymów – zgodnie  
z polskim zwyczajem – poczęstun-
kiem, tworząc niezwykle ciepłą atmos-
ferę1.

W sobotę, 27 lutego 2016 r.,  
w godzinach porannych pielgrzymi 
przyjechali do Skaryszewa, gdzie w ja-
kubowym kościele parafialnym zatrzy-
mali się na kilkanaście minut. Życzliwy 
gościom proboszcz, serdecznie powitał 
przybyłych, ciekawie opowiedział o hi-
storii miejsca, oraz – co najważniejsze 
– udzielił Bożego błogosławieństwa 
na pątniczą, lekko mroźną i wietrzną, 
drogę. Szlak sobotniego etapu wiódł 
wśród pól i lasów południowego ad-
ministracyjnie Mazowsza. Pielgrzymi 
szli przez przysiółki i wsie, z których 
zapamiętali: Budki Skaryszewskie,  

1 http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/680_20698.
html (dostęp: 10.07.2016).

Brat Wiesław – kucharz św. Jakuba

Foto – Piotr Szarko



- 26 -

Z pielgrzymiego szlaku

Podolszyny, Wilczna, Podgórki Ko-
lonia, Łączany, Pomorzany, Osiny, 
Mokra Niwa, Krupów, Trębowiec 
Duży, Nowy Tychów. Etap kończył się  
w miejscowości Mirzec, gdzie zatrzy-
mano się na nocleg.

Ten dzień był słoneczny, trasa 
malownicza, a idący pielgrzymowali 
głównie po gruntowych duktach, prze-
cinając mijane osady w poprzek. Ich 
oczom ukazywały się lasy oraz pola, 
których zimowy spoczynek, zakłócany 
był gdzieniegdzie przez spieszących 
na rolę gospodarzy oraz przez dzię-
cioły odbywające swe gody. Pośród 
takich pól w sobotę, na skraju wsi Osi-
ny, przy mokrawym rowie, na pagórku 
niewielkim, w świetlistej dąbrowie, stał 
furgon biały – „Kuchnia św. Jakuba”. 
Gorąca strawa! – nagroda pielgrzyma. 
Zmotoryzowany konfrater Wiesław wy-
dawał posiłek. Wielu zatrzymało się, 
wzmocniło siły i modlitwą serdecznie 
pokrzepiło kucharza. Jaka była sku-
teczna moc szczerej prośby do Boga, 
pątnicy przekonali się dnia następne-
go, gdy kontuzjowany kucharz kro-
czył do Bodzentyna – z wąchockiego 
opactwa.

W sobotni wieczór, w Mircu 
pielgrzymi zgromadzili się w miejsco-
wym kościele pw. św. Leonarda, gdzie 

proboszcz ks. kan. Daniel Kobierski 
oraz pan Jacek Rafalski modlili się  
z caminowiczami, jak również prezen-
towali historię Mirca i miejscowej świą-
tyni. Nauczyciel mireckiego gimnazjum 
zaznajomił przybyszów z zawiłościami 
życia na tej prastarej hutniczej ziemi. 
Dla wszystkich podążających Święto-
krzyską Drogą św. Jakuba, był to do-
wód, iż Camino de Santiago jest szla-
kiem kulturowym, gdzie w pielgrzymo-
waniu łączą się uniwersalizm katolicki 
i tożsamość nawiedzanego miejsca.

Rano w niedzielę pielgrzymi 
wyruszyli z Mirca w kierunku znane-
go  XII-wiecznego opactwa cystersów  
w Wąchocku. Leśna droga do mia-
steczka nad Kamienną, minęła szybko 
i łatwo. Jak się jednak okazało, były to 
miłe „ciężkiego” początki. Przedpołu-
dniowa Msza św. w cysterskim opac-
twie, którą ubogacili konfratrzy: czy-
taniem Słowa Bożego, oraz posługą 
ołtarza umocniła duchowo piechurów. 
Dla wszystkich dodatkowym niepowta-
rzalnym kulturowym doznaniem było 
zwiedzanie klasztornego kompleksu 
pod przewodnictwem brata Alberta 
Jana Józefa Gizana OCist.

Dalej, dla pielgrzymów idących 
do Krakowa „Drogą Miłosierdzia”, za-
częły się „wielkie schody”. Niebieski 

Pielgrzymi na Świętym Krzyżu

Foto – Piotr Szarko
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Szlak im. E. Wołoszyna, z Wąchocka 
do Bodzentyna, z pozoru niedługi, bo 
tylko niecałe 20 km, stanowił swoisty 
„odcinek specjalny”, znany wszystkim 
sympatykom motocrossów. Padający 
deszcz, kilka kilometrów błotnisto-gli-
niastej drogi oraz pojawiające się na 
drodze, nieuporządkowane wiatroło-
my, sprawiły, że do Bodzentyna grupa 
dotarła z blisko 2-godzinnym opóź-
nieniem. Warto dodać, iż po drodze 
pielgrzymi mijali Obóz Langiewicza, 
Polanę Wykus oraz Partyzancką Dro-
gę Krzyżową. W tych szczególnych 
miejscach modlili się oraz zapalili 
znicze pamięci. Na szczęście dzięki 
Bożej Opatrzności i opiece św. Jaku-
ba, wszyscy bez kontuzji dotarli przed 
świątynię w Bodzentynie, skąd powró-
cili do domu.

W sobotę, 19 marca 2015 r., 
w godzinach porannych, w uroczy-
stość Świętego Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny, na rynku  
w Bodzentynie zgromadziło się 31 
osób, pielgrzymujących w duchu św. 
Jakuba. Po krótkiej modlitwie w ko-
ściele św. Stanisława pątnicy ruszyli 
na szlak. Już pierwsze kilometry po-
kazały, że tego dnia droga nie będzie 
łatwa. Niespełna trzy kilometrowe 
podejście pod Górę Miejską (426 m. 
n.p.m.) zmusiło wielu idących do re-
fleksji – „po co ja tu jestem?”. Dalej, 

do Świętej Katarzyny, było nieco lżej. 
Schodząc z wniesienia Puszczą Jo-
dłową, którą z rzadka uzupełniały buki 
i sosny, pielgrzymi mogli nacieszyć 
zmysły: powonienia – zapachem jedli-
ny, słuchu – szumem potoku Czarnej 
Wody, wzroku – malowniczymi pejza-
żami wczesnowiosennego krajobrazu.

Przemierzając Dolinę Czarnej 
Wody pątnicy szli po drewnianych po-
mostach, zbudowanych nad rozlewi-
skiem potoku. Strudzeni odpoczywali 
w łączności z naturą, w drewnianych 
altanach. Pod Świętą Katarzyną mi-
jali mogiły pomordowanych w 1943 
roku żołnierzy ZWZ oraz okolicznych 
mieszkańców. W murach klasztoru 
bernardynek odmówili południową 
modlitwę „Anioł Pański”, po czym wy-
ruszyli czerwonym szlakiem w kierun-
ku Łysicy (612 m n.p.m.). Kilkudzie-
sięciominutowe podejście na szczyt 
u wszystkich spowodowało szybsze 
bicie serca. Nikt jednak nie okazywał 
słabości, a z wierzchołka góry piel-
grzymi z satysfakcją spoglądali na 
szlak, który przebyli. Poczucie szczę-
ścia dawała świadomość, że osiągnęli 
najwyższy punkt Świętokrzyskiej Dro-
gi Św. Jakuba, jak również całej trasy 
pielgrzymki z Warszawy do Krakowa.

Idąc grzbietem Łysogór, wę-
drowcy doszli do kapliczki św. Mikoła-
ja, za którą skręcili na południe. Wiódł 

Pielgrzymi na Świętokrzyskiej Drodze św. Jakuba

Foto – Piotr Szarko
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ich czerwony szlak, zaś w miejscowo-
ści Kakonin wyszli z lasu. Dalej, aż do 
Szklanej Huty, wędrując skrajem sta-
rodrzewu podziwiali malowniczą pa-
noramę Wału Małacentowskiego oraz 
Pasma Orłowińskiego.

Ostatnie kilometry sobotniego 
marszu, to wspinaczka na Łysą Górę 
do dawnego opactwa benedyktyńskie-
go (595 m n.p.m.), według legendy 
założonego w 1006 r. przez Bolesława 
Chrobrego, a od XIV w. nazywanego 
Świętym Krzyżem, jako że przecho-
wywane są tu relikwie Drzewa Krzyża 
Świętego. Miejsce to – obok Gniezna 
– jest jednym z najstarszych i najważ-
niejszych polskich sanktuariów oraz 
celem licznych pielgrzymek. Obecnie 
znajduje się pod opieką ojców Obla-
tów.

Strudzonych pielgrzymów tro-
skliwą opieką otoczyli ojcowie i nowi-
cjusze; wskazali miejsca spoczynku 
oraz nakarmili ciepłą strawą w klasz-
tornym refektarzu. Sobotni dzień za-
kończyła wspólna modlitwa przed 
Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego 
w Kaplicy Oleśnickich, której przewod-
niczył o. Dariusz Malajka OMI – rektor 
bazyliki na Świętym Krzyżu. Nocleg  
w klasztorze był niezapomnianym 
przeżyciem…

W Niedzielę Palmową Męki 
Pańskiej, w Kaplicy Oleśnickich, ojciec 
rektor sprawował specjalną Eucha-
rystię dla pielgrzymów – tych, którzy 
nocowali na Świętym Krzyżu, jak też 
dla tych, którzy rozpoczęli pielgrzymkę  
w niedzielę. Do konfratrów warszaw-
skich dołączyła bowiem liczna, 47-o-
sobowa grupa pielgrzymów, zgroma-
dzonych wokół Bractwa św. Jakuba 

w Więcławicach Starych, której prze-
wodnikiem duchowym był dr Franci-
szek Mróz.

Po Mszy Świętej ponad sie-
demdziesięcioosobowa grupa wę-
drowców jakubowych wyruszyła ze 
Świętego Krzyża w kierunku Kotuszo-
wa. Po zejściu z Łysej Góry czerwo-
nym szlakiem, pielgrzymi weszli na 
szlak zielony prowadzący Wałem Ma-
łacentowskim do Łagowa. W chłodne 
niedzielne południe rynek w miastecz-
ku był miejscem krótkiego odpoczyn-
ku. Po drodze w kierunku Rakowa pąt-
nicy minęli miejscowości Bardo oraz 
Rembów – gdzie wznoszą się ruiny 
starego zamku.

W Rakowie, po przejściu ok. 
30 km, wielu idących, czując trudy 
dwudniowego marszu po Górach 
Świętokrzyskich, skorzystało z możli-
wości dojazdu busem do Kotuszowa, 
gdzie cierpliwie oczekiwali na tych, 
którzy zdecydowali się pieszo pokonać 
8 kilometrów dzielące miejscowość 
od finału dnia. W Kotuszowie pątnicy 
wkroczyli na Małopolską Drogę Św. 
Jakuba, wiodącą z Sandomierza do 
Krakowa.

Parafianie z parafii pw. św. 
Jakuba Apostoła w Kotuszowie, na 
czele z ks. proboszczem kan. Jerzym 
Sobczykiem, przyjęli pielgrzymów  
z prawdziwą staropolską gościnno-
ścią. W miejscowej remizie przygo-
towali ciepły posiłek i słodki poczę-
stunek. Po zmierzchu strudzeni, ale 
nakarmieni i ogrzani pątnicy wyruszyli 
w drogę powrotną do Warszawy, gdzie 
szczęśliwie dotarli w późnych godzi-
nach wieczornych.

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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Katecheza

ks. Dariusz Dąbrowski COr
F a t i m a  –  z n a k  ś w i a t ł a

Katecheza

Za kilka tygodni wspaniały, pe-
łen światła jubileusz. 13 maja 2017 r. 
minie 100 lat od chwili, kiedy nasza 
Pani objawiła się w Fatimie, rozłożyła 
swe ręce, z których błysnęło światło… 
To światło dotarło do naszego wnętrza, 
do najgłębszej głębi duszy i spowodo-
wało, żeśmy się widzieli w Bogu, który 
jest tym światłem, wyraźniej niż w naj-
lepszym zwierciadle – zapisała Łucja. 
Osobiste spotkanie z Matką Bożą za-
wsze wnosi światło w mroki naszego 
życia. Przynosi poznanie prawdy, któ-
ra wyzwala (J 8,32).

Jak się spotkać z Maryją, aby 
zanurzyć się w tym świetle? Odpo-
wiedź znajdziemy 13 czerwca 1917 r., 
kiedy to po odmówieniu różańca z Hia-
cyntą, Franciszkiem i innymi osobami, 
które były obecne, zobaczyliśmy zno-
wu odblask światła, które się zbliżało 
– wspomina Łucja. Po odmówieniu 
różańca… Różaniec generuje światło! 
Dlatego Maryja niestrudzenie wzywa 
nas do modlitwy różańcowej. W Fati-
mie obiecuje, że różaniec przyniesie 
pokój światu pogrążonemu w mrokach 
wojny, która zabiła 8 mln ludzi, a 6 mln 
uczyniła kalekami.

Orędzie fatimskie nie jest jed-
nak przesłaniem skupionym na pry-
watną pobożność, choć Maryja – jak 
prawdziwa Matka – widzi potrzeby 
swoich pojedynczych dzieci i obiecuje 
uzdrowienie poszczególnym osobom, 
jeśli wytrwają na modlitwie różańco-
wej. Centralnym przesłaniem Maryi 
w Fatimie jest wołanie o modlitwę  
i pokutę wobec dramatycznej sytu-
acji moralnej świata. W trzeciej czę-
ści tajemnicy czytamy: Po lewej stro-
nie Naszej Pani nieco wyżej widzieli-
śmy Anioła trzymającego w lewej ręce 
ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał ję-
zyki ognia, które zdawało się, że pod-

palą świat; ale gasły one w zetknięciu 
z blaskiem, jaki promieniował z prawej 
ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł 
wskazując prawą ręką ziemię, powie-
dział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, 
Pokuta! Niepokalana z mocą i autory-
tetem wchodzi w świat polityki, której 
skutków nie mogli przewidzieć ówcze-
śni analitycy. Pani z Nieba przychodzi 
pod koniec I wojny światowej, kiedy lu-
dzie nie mogli nawet się domyślać, że 
grozi im o wiele gorsza II wojna świa-
towa, która pochłonie 75 mln istnień 
ludzkich. Wojna zbliża się ku końcowi. 
Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać 
Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI 
rozpocznie się druga wojna, gorsza  
– przepowiedziała Maryja 13 lipca 
1917 roku. Wydarzeniem zapowiada-
jącym nieuchronność tych słów, jeśli 
ludzie nie przestaną obrażać Boga, 
miał być fenomen świetlny – zorza 
polarna, która rozbłysła nad Europą  
i Ameryką Płn. w nocy 25 stycznia 
1938 r. Kiedy pewnej nocy ujrzycie 
nieznane światło, wiedzcie, że jest to 
wielki znak od Boga, że zbliża się kara 
na świat za liczne jego zbrodnie, bę-
dzie wojna, głód, prześladowanie Ko-
ścioła i Ojca Świętego.

Przyjście Maryi w Fatimie do-
tyczy zarówno Kościoła, jak i świata. 
Dlatego zarówno Kościół jak i świat 
nie mogą kolejny raz przejść obojętnie 
obok tego wydarzenia. Już raz tak się 
stało i cenę tej obojętności zapłaciło 75 
mln ludzi na całym świecie. Dobrych  
i złych. Papież Benedykt XVI podczas 
swojej pielgrzymki do Fatimy 13 maja 
2010 r., powiedział: Łudzi się ten, 
kto sądzi, że prorocka misja Fatimy 
się zakończyła. Ta misja trwa i jest 
to misja światła pośród pogrążonego  
w mrokach grzechu świata. Mat-
k a  B o ż a  o s t r z e g a  w  F a t i m i e ,  
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zarówno przed wojną, jak i przed pie-
kłem. W zasadzie najpierw przed pie-
kłem: Jeżeli się zrobi to, co wam po-
wiem, wielu przed piekłem zostanie 
uratowanych i nastanie pokój na świe-
cie. To przesłanie na wskroś ewange-
liczne: Bo cóż za korzyść ma człowiek, 
jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci 
lub szkodę poniesie (Łk 9,25)?

Jednak jakie niebezpieczeń-
stwo Matka Boża zapowiada w Fati-
mie dla Kościoła? Zobaczyliśmy w nie-
ogarnionym świetle, którym jest Bóg: 
„coś podobnego do tego, jak widzi się 
osoby w zwierciadle, kiedy przecho-
dzą przed nim” Biskupa odzianego  
w biel. Wielu innych biskupów, kapła-
nów, zakonników i zakonnic wchodzą-
cych na stromą górę, na której szczy-
cie znajdował się wielki Krzyż zbity  

z nieociosanych belek, jak gdyby  
z drzewa korkowego pokrytego korą; 
Ojciec Święty, zanim tam dotarł, prze-
szedł przez wielkie miasto w połowie 
zrujnowane i na poły drżący, chwiej-
nym krokiem, udręczony bólem i cier-
pieniem. Podczas swojej pielgrzymki 
do tego „sanktuarium światła”, Bene-
dykt XVI wypowiedział do dziennikarzy 
bardzo intrygujące słowa: Dzisiaj naj-
większe prześladowania Kościoła nie 
pochodzą z zewnątrz, ale z grzechów, 
jakie są wewnątrz jego samego.

Antonio Borel l i  Machado, 
badacz objawień fatimskich, czło-
nek Akademii Maryjnej w Aparecida, 
uważa, że zazwyczaj kiedy się mówi  
o kryzysie w Kościele, chodzi o słabą 
wiarę ludzi Kościoła: zarówno świec-
kich, jak i konsekrowanych, ale kryzys  

Dzieci fatimskie
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Kościoła powinien być widziany  
w dwóch aspektach, z których ten 
drugi jest nieporównanie ważniejszy. 
Chodzi mianowicie o cel, jaki Ko-
ściół obiera, realizując swoją misję. 
Główna przyczyna choroby Kościoła  
w naszych czasach polega na błędnie 
obranym celu. Co to za cel? Ugoda  
z nowoczesnym światem. To błąd, 
ponieważ nowoczesny świat opiera 
się na fałszywych założeniach – prze-
ciwnych zasadom ewangelicznym. 
Dlatego Kościół nie może ustanowić 
dobrych stosunków z takim światem.  
I stąd całe zamieszanie, które zaistnia-
ło w Kościele. Zmarły dokładnie 40 lat 
temu, wielki teolog i filozof niemiecki 
Dietrich von Hildebrand (+1977), któ-
rego Pius XII nazwał „XX-wiecznym 
Doktorem Kościoła”, w książce „Koń 
trojański w mieście Boga” proroczo 
zdiagnozował obecną sytuację: Dosta-
tecznym powodem do smutku jest już 
to, że ludzie tracą wiarę i opuszczają 
Kościół, jednak dzieje się znacznie 
gorzej, kiedy ci, którzy w rzeczywisto-
ści wiarę stracili pozostają w Kościele  
i usiłują – niczym termity – drążyć wia-
rę chrześcijańską, oznajmiając, że in-
terpretują chrześcijańskie objawienie 

tak, by odpowiadało ono nowoczesne-
mu człowiekowi (s. 343).

Rok 2017 to pięćsetlecie an-
tychrześcijańskiej rewolucji Lutra, 
trzechsetlecie oficjalnego powstania 
masonerii w Londynie, i stulecie re-
wolucji bolszewickiej, której skutki 
nadal odczuwamy. Jednakże nad tym 
wszystkim – jak pisze redaktor naczel-
ny „Polonia Christiana” Sławomir Ski-
ba – jaśnieje zorza, która napawa nas 
prawdziwą otuchą. Tą zorzą, znakiem 
światła, jest Niepokalane Serce Maryi: 
Moje Niepokalane Serce będzie twoją 
ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi 
do Boga. 13 lipca pada największa  
i najwspanialsza obietnica: Na koniec 
jednak moje Niepokalane Serce za-
triumfuje. Będzie to tryumf światła, ob-
jawiającego Prawdę! Wtedy przez pe-
wien czas zapanuje pokój na świecie. 
To jednak za jakiś czas. Teraz jeszcze 
jest czas walki. Matka Boża nie po-
daje nam do ręki scenariusza z poli-
tycznym kalendarzem, lecz daje nam 
do ręki różaniec. Chcę, abyście nadal 
przychodzili do Cova da Iria i odma-
wiali codziennie różaniec. W ostatnim 
miesiącu uczynię cud, aby wszyscy 
uwierzyli.

 P r e n U m e r ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować 

Świętogórską Różę Duchowną
napisz na adres Redakcji 

(Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń) 
i złóż dobrowolną ofiarę przekazem pocztowym  

lub dokonaj wpłaty na konto bankowe:
BZ WBK/o Gostyń nr 66 1090 1258 0000 0001 1162 5185

ZAPRASZAMy NA NASZą STRONĘ INTERNETOWą

www.filipini.gostyn.pl
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Trzeźwymi bądźcie

ŁASKA I PRZEMIANA

ks. Leszek Woźnica COr i Andrzej PBW

Kochani Czytelnicy Świętogórskiej 
Róży Duchownej!

Kolejna to już odsłona w na-
szym Kwartalniku na łamach „Trzeź-
wymi bądźcie” i kolejna możliwość, 
by stwierdzić, że życie w trzeźwości, 
to dar Bożej łaski. To także szansa 
przemiany serca, przemiany życia ku 
dobremu, a nawet ku świętości. Przez 
ponad 25 lat pracy kapłańskiej w ra-
mach Duszpasterstwa Apostolstwa 
Trzeźwości na Świętej Górze prawdy 
tej doświadczam. A świadectwem, że 
tak jest są między innymi słowa na-
szego Brata, Andrzeja, który pisze 
jeszcze raz o swoim trzeźwym życiu,  
o swojej przemianie, której doświad-
cza w tym, co go teraz spotyka.

Życzę, aby lektura jego słów 
uzmysłowiła nam wszystkim, że tak 
naprawdę w każdej chwil i  życia,  
a zwłaszcza, gdy dzieje się coś trud-
nego Dobry Bóg daje nam swe łaski, 
abyśmy ku dobremu się otworzyli, i by-
śmy Jego Prawdę, Jego Miłość uobec-
niali, i światu ją głosili.

W świetle Chrystusowego 
Zmartwychwstania życie nasze, także 
to w najbardziej dramatycznej sytuacji, 
może stać się nowym i nowym może 
iść torem – tym Bożym i tym prawdzi-
wie ludzkim. O tym właśnie mówi nam 
autor poniższego tekstu.

         ks. Leszek Woźnica COr

Po coś dziś Pan czas mi ten dał?
Mam na imię Andrzej, jestem 

alkoholikiem. Szczęść Boże wszystkim 
stałym, jak i nowym Czytelnikom. Ko-
lejny już raz nadarzyła się wyśmienita 
okoliczność do podzielenia się moimi 
przemyśleniami, a jest nią wolny czas 
od pracy spowodowany pewną kontu-
zją, która uziemiła mnie na dość długi 

czas. Dlatego też dany mi czas wyko-
rzystuję na spisanie tego, co towarzy-
szy mi i w głowie, i w sercu, i w duszy. 
Oczywiście zaznaczyć chcę  także po-
mocność ludzi, o których miałem cał-
kowicie odmienne zdanie niż to, które 
towarzyszy mi dzisiaj. Abym zmienił 
jednak co nieco w postrzeganiu owych 
ludzi, musiało się wydarzyć to, co jest 
moim udziałem jeszcze dzisiaj, w dniu, 
w którym to mój Przyjaciel – ksiądz 
Leszek Woźnica – poprosił mnie  
o artykuł do Świętogórskiej Róży Du-
chownej. Faktem jest, iż ostatnie wy-
darzenia w moim życiu skłaniały mnie 
do podzielenia się nimi z Przyjaciółmi  
i nie tylko z nimi, lecz to właśnie prośba  
o podzielenie się sobą spowodowała 
to, co niniejszym Wam przekazuję.

Jak wskazuje tytuł, wolny czas 
otrzymałem po to, abym dokonał prze-
glądu wszystkiego z czym i czym żyję, 
oraz przeanalizował motywy mego 
postępowania względem Boga, ota-
czających mnie ludzi, zjawisk i sa-
mego siebie. Po głębokim zastano-
wieniu się i przemyśleniu kwestii na 
co dzień otaczających mnie w domu 
i w pracy ludzi, doszedłem do bardzo 
odkrywczych spostrzeżeń. Od pew-
nego czasu moje negatywne zdanie 
na temat tychże osób spowodowane 
było bardzo powierzchownym przy-
glądaniem się im i słuchaniem ogól-
nie panujących opinii innych ludzi. 
Dzisiaj jednak dzięki Bogu wiem już, 
że chcąc wyrobić sobie własne zda-
nie na temat drugiego człowieka, mu-
szę poznać go bliżej, a nie kopiować 
niekoniecznie słuszne zachowania in-
nych. Zresztą kwestia ta nie dotyczy 
tylko ludzi, z którymi dane jest mi żyć 
na co dzień.

P o w o d e m  d o  z m i a -
n y  m e g o  n a s t a w i e n i a  w o b e c  
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współmieszkańców (nie wszystkich) 
stała się moja kontuzja nogi, w trakcie 
leczenia której jeszcze jestem (koniec 
lutego). To właśnie owa sytuacja po-
zwoliła mi doznać szerokiej pomocy 
od ludzi, po których dawniej mało co 
mógłbym spodziewać się jakiego-
kolwiek zainteresowania (oczywiście  
w swoim mniemaniu). Dziś wiem już, 
że gdyby nie „ci” ludzie, moja rekon-
walescencja nie przebiegałaby w tak 
dobry sposób, jak ma to rzeczywiście 
miejsce. Przede wszystkim czas, któ-
ry ludzie owi mi poświęcają, zdecydo-
wanie mogliby przeznaczyć na swoje 
potrzeby, zainteresowania, na siebie... 
Tutaj jednak jasno pokazali mi swoje 
człowieczeństwo, współodczuwanie, 
troskę i ofiarność. Choćby codziennymi 
posiłkami, zakupami, porządkami itd... 
Nawet rozmowami, którymi umilają mi 
ten trochę mało wygodny czas mego 
powrotu do zdrowia. I to działa w obie 
strony – ja nie odczuwam samotności, 
a oni doskonalą umiejętność rozmowy. 
Z coraz lepszym zresztą skutkiem.

Dzięki tym ludziom i ich pomo-
cy wierzę, że to sam Pan Bóg poma-
ga mi wracać do zdrowia w sposób 
bardzo łagodny, ale też pokazuje mi, 
co robię nie tak i jak czynić powinie-
nem; jak mało odpowiednim było moje 
nastawienie do ludzi, z którymi dzielę 
większość mego obecnego życia; jak 
moja pycha nie pozwalała mi zbliżyć 
się do nich.

Odważę się też stwierdzić, że 
Bóg „złamał mi” nogę po to, bym tą dro-
gą doszedł do owych wniosków. Bym 
także przypomniał sobie, ile dla mnie 
czynili i nadal czynią inni ludzie i nie 
wymagają za to praktycznie niczego. 
W taki właśnie sposób Pan uświada-
mia mi, że droga dobra nie polega na 
czynieniu go tylko sobie samemu, ale 
także, że żyję wśród ludzi. I to właśnie 
za pośrednictwem tych ludzi Bóg prze-
kazuje mi swe dobro, ale też i lekcje 
życia – lekcje, dzięki którym wracam 

na drogę wdzięcznego zrozumienia 
faktu, iż na tym – co by nie powiedzieć, 
wciąż piękniejszym świecie trzeźwe-
go życia, nie jestem sam. Ta sytuacja 
uczy, że Pan Bóg otoczył mnie pomoc-
nymi we wszystkim ludźmi, że mogę 
mieć dalej nadzieję na dobre życie i że 
wręcz muszę wierzyć w drugiego czło-
wieka, muszę, ale przede wszystkim 
chcę w niego wierzyć.

J e s z c z e  j e d n y m  f a k t e m  
z mego obecnego życia w trakcie re-
konwalescencji pragnę się z Wami 
podzielić. Otóż jeden z moich Przyja-
ciół wpadł na pomysł spotkania u mnie  
w domu, celem przeprowadzenia mi-
tyngu. Ów pomysł został zrealizowa-
ny i to niejednokrotnie. Dotąd odbyły 
się już cztery spotkania grupy, przeze 
mnie żartobliwie nazwanej „Pod bia-
łą nogą”. Żart żartem, a ja nie tracę 
kontaktu ze Wspólnotą, z Przyjaciółmi 
oraz z ich doświadczeniami z trzeźwe-
go życia. To kolejny dowód na działa-
nie Boga w naszym życiu. Sytuacja 
owa powoduje u mnie jeszcze więk-
sze przekonanie o słuszności istnienia 
Wspólnoty AA. Nie na darmo się mówi 
o konieczności spotkań z innymi ludź-
mi w trakcie procesu zdrowienia. Otóż 
właśnie obecność Przyjaciół daje mi 
pewność w kwestii dokonania słusz-
nego wyboru, kiedy to wkroczyłem na 
drogę trzeźwienia i tak wspaniałego 
rozwoju duchowego, rozwoju, który  
z pewnością nie byłby możliwy, gdyby 
nie Bóg, Wspólnota AA i ja sam. Te 
trzy aspekty dzisiaj decydują o moim 
życiu i o jego jakości. W taki też spo-
sób pokusiłem się o metamorfozę 
trzech bardzo ważnych cnót człowie-
czych, czyli Wiary, Nadziei i Miłości, 
i daję tym wyraz rangi Pana Boga  
w moim życiu, życiu, które wiodę  
z przekonaniem o jego sensie i celo-
wości. To zaś nie byłoby możliwe bez 
Was, drodzy Przyjaciele. Dziękuję, że 
jesteście przy mnie.
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Na zbliżające się Święta Zmar-

twychwstania Syna Bożego życzę 
wszystkim zrozumienia poświęcenia  
i wielkiej miłości tak dla ludzi, jak i dla 
świata odkupionego przez Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa.

Z życzeniami nieustającej po-
gody ducha!

Po coś dziś Pan czas mi ten dał?

Gwoli przypomnienia i dalszej zmiany
od Pana wszak czas ten dziś jest mi dany
zrozumiałbym i znów w prawdzie zobaczył
jak to co już mam wiele dla mnie znaczy
jak cieszy mnie to że już dziś nie piję
bez egoizmu nie dla siebie żyję
bym pamiętał także od kogo to mam
kimże dla mnie dziś jest mój Bóg i mój Pan
radował bym się z daru mojej wiary
ufnie bym słuchał duszy mojej gwaru
jeśli słuchać mam, to także chcę ludzi

ich to głos kiedyś do życia mnie zbudził
na uwadze także wdzięczność mieć muszę
ona ku Bogu wzniesie moją duszę
dobra każdy czyn niech jej towarzyszy
pokory zaś głos już zawsze chcę słyszeć
krzywdzić też nie chcę nikogo i nigdy
zachowania te dawno mi obrzydły
wzrastać znów pragnę z Łaski Pana mego
siebie by też mieć za wciąż gotowego
z Bogiem i z ludźmi bym miał znów 
po drodzena mój udział w życiu szczerze się 
godzę innym by także trzeźwe leże mościć
pamiętać chcę o odpowiedzialności
podstawą jest bym wszystko w życie wcielił
Boga zaś czynem tym wielce weselił
ludziom w całości chcę siebie znów dawać
z nimi by godnie przed Bogiem stawać
wiele tak chętnie biorę dziś na głowę
umocnić tym chcę duchową odnowę.

                                       Andrzej PBW

Do refleksji

Justyna Jurdzińska

FILOZOFIA KOBIETY WEDŁUG EDYTY STEIN cz. 1

Do refleksji

Dlaczego Edyta Stein?

Edyta Stein (św. Teresa Be-
nedykta od Krzyża) to święta na na-
sze czasy – silnie zdemoralizowane 
i zniechęcające, a jednocześnie jak-
że głodne autorytetów. Współcze-
sny zagubiony człowiek, dotknięty 
duchową schizofrenią, ogarnięty 
psychiczną trwogą, mógłby znaleźć 
właściwą drogę, poznając życie i na-
ukę świętej.

Dzisiejszy świat utracił swą 
wrażliwość na Boga. Edyta rzuca 
wyzwanie współczesnemu społe-
czeństwu, by na powrót odkryło swą 
duchowość. Święta swoim życiem  
i pracą daje bogactwo prawd, których 
naszej epoce brakuje.

Edyta Stein fascynuje z po-
wodu świadectwa wiary, jakie dawała, 
podążając za Chrystusem od chwili, 
gdy ręka Pańska ją dotknęła…

Przyszła święta daje dowód na 
istnienie zgodności między wiarą a ro-
zumem – rozum jest elementem, który 
pozwala jej odkryć Boga. Dzisiaj czę-
sto uważa się, że wiara jest potrzebna 
tylko prostym ludziom. Tymczasem 
ta intelektualistka, filozof, czołowa 
przedstawicielka nurtu zwanego feno-
menologią – z determinacją poszukuje 
wiary za pomocą rozumu. Jan Paweł 
II w Encyklice Fides et ratio pokazu-
je, że rozum i wiara są tymi dwoma 
skrzydłami, które unoszą człowieka 
ku kontemplacji prawdy. (…) Sam Bóg 
zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie 
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poznania prawdy, którego ostatecz-
nym celem jest poznanie Jego same-
go, aby człowiek — poznając Go i mi-
łując — mógł dotrzeć także do pełnej 
prawdy o sobie.

Z całą pewnością Wielki Pa-
pież mówił o Edycie Stein. Jej prace 
polecał studentom, sam czerpał z jej 
dorobku.

Dzisiaj wręcz konieczne jest 
sięganie do jej filozofii dotyczącej płci, 
małżeństwa, rodziny. Oto bowiem na 
naszych oczach, coraz śmielej, w ma-
jestacie prawa, podejmowane są pró-
by redefinicji taki pojęć jak: rodzina, 
małżeństwo, płeć. Mamy do czynienia 
z rewolucją, której ideolodzy głoszą, 
iż nie istnieje ontologiczna różnica 
między mężczyzną a kobietą. Męska 
czy żeńska tożsamość nie są wpisane  
w naturę, w rzeczywistość, ale są je-
dynie przypisane kulturze. Ta rewolu-
cja postępuje z niezwykłą przebiegło-
ścią, niemal całkowicie poza debatą 
publiczną. Naszym zadaniem jest ro-
zeznanie zjawiska, ale nade wszystko 
przyjęcie postawy edukacyjnej, która 
pomoże otwierać serca i sumienia in-
nych na prawdę. W filozofii Edyty Stein 
znajdziemy argumenty niezwykle po-
mocne w dyspucie na temat podstaw 
ludzkiej egzystencji.

Trudno więc nie zgodzić się  
z opinią Janiny Immakulaty Adamskiej 
OCD, tłumaczki dzieł Edyty Stein, że 
wypowiedzi tej wielkiej kobiety niosą 
mądrość wszystkim, którzy mają od-
wagę przekroczyć próg banalności  
i ulotności struktur świata, by dotknąć 
tego, co trwałe i wieczne.

Kobieta nie jest tylko kobietą

W centrum zainteresowania 
Edyty Stein – feministki znajduje się 
kobieta jako osoba. W jej ocenie musi 
się ona zrealizować jako jednostka, 
jako istota ludzka, aby mogła się zre-
alizować jako kobieta. Pisze o powo-

łaniu kobiety, definiuje ludzką seksu-
alność, małżeństwo, macierzyństwo. 
Ma swój wkład w edukację kobiet. 
Odnosi się, choć nie bezpośrednio, do 
problemu aborcji. Podejmuje kwestię 
kapłaństwa kobiet.

Zagadnieniu kobiety poświę-
cony jest V tom jej dzieł zatytułowany 
Die Frau. Ihre Aufgabenach Natur Und 
Gnade (Kobieta. Jej zadania według 
natury i łaski), będący zbiorem wykła-
dów wygłoszonych przez nią jeszcze 
przed wstąpieniem do zakonu. Jej 
dzieło jest podwójnym osiągnięciem: 
naukowa metodologia to twór praw-
dziwego fenomenologa, natomiast 
zawartość odkrywa chrześcijańskiego 
filozofa-teologa.

Poglądy Edyty Stein na temat 
kobiet są niezwykle postępowe. Pro-
blemy, które porusza nie straciły na 
swej aktualności. Są nadal żywo dys-
kutowane i wciąż budzą emocje. Świę-
ta wyprzedza swoje czasy i w sposób 
bezdyskusyjny wpływa na późniejsze 
dokumenty Kościoła.

Powołanie mężczyzny i kobiety

Według Edyty Stein głównym 
przeznaczeniem kobiety jest być towa-
rzyszką życia mężczyzny i matką. Ko-
bieta poczytuje sobie za dar i szczęście 
dzielenie z nim życia, branie udziału 
we wszystkim, co go dotyczy. Do tego 
wyposażone jest jej ciało, temu od-
powiada jej specyfika duchowa (spe-
cies). Gdzie ciała tak zasadniczo się 
różnią w swym ukształtowaniu, tam 
– przy wszystkich elementach wspól-
nych ludzkiej natrze – musi zaistnieć 
różny typ duszy. Kobieta nastawiona 
jest na osobiste podtrzymywanie życia 
i obejmuje wszystko całościowo. No-
sić, karmić, strzec, chronić, żywić, do-
pomagać do wzrostu – oto jej natural-
ne inklinacje o czysto macierzyńskim 
wydźwięku.



- 36 -

Do refleksji

Edyta Stein zgadza się co do 
roli męża jako głowy rodziny, jednak 
jej ujęcie kobiety jako osoby, równo-
ści i komplementarności płci było w jej 
czasach niezwykle postępowe.

Twierdzi ła, że mężczyzna  
i kobieta dopełniają się jak jedna ręka. 
Opiera ten sąd na koncepcji zawartej 

w Starym Testamencie: eserkenegdo, 
co po hebrajsku znaczy dopełniający 
towarzysz. (…) Pomoc równa, a jedno-
cześnie inna, a nie pomoc odpowied-
nia dla mężczyzny, rodzaj lustrzanego 
odbicia. Pisze, że mężczyzna i ko-
bieta odbijają obraz Boga odmiennie, 
stosownie do natury jako mężczyzna 

Edyta Stein w czasach studiów
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i kobieta. Ludzie to podwójny gatunek 
złożony z uzupełniających się dwu po-
łówek, razem tworzących harmonijną 
całość. Stąd wypływa harmonijne zna-
czenie i wartość związków o charakte-
rze seksualnym.

W Liście Apostolskim Mulieris 
dignitatem (O godności i powołaniu ko-
biety) Jan Paweł II sankcjonuje poglą-
dy Edyty Stein. Pisze, że mężczyzna 
i kobieta są sobie równi, gdyż miłość 
jest komunią osób. Ojciec Św. powta-
rza tezę o komplementarności mię-
dzy kobietą a mężczyzną, wynikającą  
z pierwotnego porządku stworzenia. 
Edyta pisze, że zamysł Boga, aby ko-
bieta i mężczyzna żyli w harmonii zo-
staje zniweczony przez pojawienie się 
grzechu: człowiek przestaje być dziec-
kiem Bożym, ciało rozpoczyna walkę  
z duszą i rozpętuje się wojna płci.

Podporządkowanie kobiety 
miało miejsce w chwili upadku. Jest 
ono jednak sprzeczne z naturalną har-
monią stworzoną przez Boga, która 
zostaje przywrócona przez Odkupie-
nie. Bóg bowiem zaplanował przywró-
cenie przez Chrystusa właściwego 
stanu natury (dla którego właściwy 
jest kompletny człowiek). Zbawczy 
porządek odnowił pierwotne stosunki 
między kobietą a mężczyzną i umoż-
liwił harmonijną współpracę i zgodną 
regulację nawet w podziale ich ról za-
wodowych.

O konieczność obrony wyra-
zistych kategorii mężczyzny i kobiety 
przed zagrożeniami ideologią gen-
der apelował papież Benedykt XVI  
w przemówieniu wygłoszonym pod-
czas Spotkania z kardynałami i pra-
cownikami Kurii Rzymskiej i Guber-
natoratu 21 grudnia 2012 roku. Ojciec 
Święty zwrócił uwagę na fundamental-
ne znaczenie biblijnego opisu stworze-
nia kobiety i mężczyzny przez Boga  
i podkreślił, że obecnie dualizm ten 
jest kwestionowany. Istnieje teraz tylko 
człowiek w sposób abstrakcyjny, który 

następnie autonomicznie coś sobie 
wybiera jako swoją naturę. Dochodzi 
do zakwestionowania mężczyzny i ko-
biety w ich wynikającej ze stworzenia 
konieczności postaci osoby ludzkiej, 
które nawzajem się dopełniają – ocenił 
papież. Jeżeli jednak nie istnieje dwo-
istość mężczyzny i kobiety jako dana 
wynikająca ze stworzenia, to nie ma 
już także rodziny, jako czegoś określo-
nego na początku przez stworzenie.

Analiza odmienności psychiki 
kobiety i mężczyzny pozostaje nadal 
aktualna. Edyta Stein pisze: (…) kobie-
ta boską doskonałość naśladuje bar-
dziej przez harmonijny rozwój wszyst-
kich sił, mężczyzna przez mocniejszy 
rozwój pojedynczych. Wynika to z ich 
odmiennej natury, gdyż kobieta dąży 
do osiągnięcia pełni istoty, podczas 
gdy mężczyźnie często nie udaje się 
osiągnąć pełni człowieczeństwa, ze 
względu na swój pęd do przodowania 
w określonej dziedzinie. To wiąże się  
z inną różnicą: kobieta martwi się 
głównie o relacje międzyludzkie, na-
tomiast głównym zmartwieniem męż-
czyzny jest praca do wykonania. Przy-
znaje, że czynnikiem determinującym 
jest charakter danej osoby, gdyż wiele 
kobiet i mężczyzn posiada cechy płci 
przeciwnej. Sugeruje, że typy kobiet 
i mężczyzn zmieniają się w wyniku 
rozwoju płci, które postępuje wraz ze 
zmianami pokoleniowymi. Stwierdza, 
że natura kobiety dopuszcza mody-
fikacje bez unicestwiania jej istoty. 
Oznacza to, że zmiana w rolach płci, 
nie musi koniecznie oznaczać zmiany 
istoty kobiecości.

Małżeństwo

Kobieta, z natury zaintere-
sowana ludźmi, idealnie nadaje się 
do małżeństwa i macierzyństwa.  
W małżeństwie chrześcijańskim obo-
wiązkiem mężczyzny jako głowy tej 
małej wspólnoty jest chronić rodzinę  
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i troszczyć się o jej byt a rola kobiety 
w tym wypadku polega na rozsądnym 
gospodarowaniu dochodami. Przezna-
czeniem kobiety jest być towarzyszką 
życia mężczyzny i matką. Kobieta ze 
swej natury troszczy się o właściwy 
rozwój osób z jej otoczenia. Pielęgnu-
je i wychowuje dzieci. Wspiera męża 
w pracy i problemach. Przy tym ma ze 
wszystkich sił starać się, aby mąż nie 
pogrążył się zbytnio w pracy zawodo-
wej, zwłaszcza kosztem rozwoju swe-
go człowieczeństwa, ani nie zaniedbał 
obowiązków ojcowskich.

To kobieta kształtuje małżeń-
stwo od wewnątrz – nadaje mu in-
tymny, ciepły charakter, troszczy się  
o porządek i upiększenie domu w celu 
wytworzenia atmosfery, tak koniecznej 
dla dobrego rozwoju.

Edyta Stein dostrzega kryzys 
małżeństwa, szuka jego przyczyn  
i jednocześnie próbuje znaleźć dro-
gi wyjścia. Stwierdza, że zasadnicza 
przyczyna kryzysu małżeństwa tkwi 
w niebezpiecznych tendencjach doty-
czących stosunku do związków mał-
żeńskich.

Nowoczesna młodzież prokla-
muje swe prawo do życia seksualne-
go i jeśli, mimo tego, pozostaje pod 
wpływem tradycji albo własnego prze-
konania, że małżeństwo jest święte  
– rodzinę założy świadoma jej celu.  
W przeciwnym razie powstanie, jak 
często się zdarza, praktyka koleżeń-
ska zamiast związku albo zupełnie 
swobodny niczym nieskrępowany 
związek. Sprzyjają temu, zdaniem 
świętej, nieuporządkowane życie sek-
sualne oraz publiczne dyskusje negu-
jące małżeństwo, które rzekomo nie 
może się ostać, gdy jest budowane 
tylko na tradycyjnym morale.

Krytycznie odnosi się również 
do dyskusji na tematy seksualne po-
dejmowanych przez psychologów, 
pedagogów i patologów, które zdo-
minowały dyskurs na temat zdrowia  

i życia oraz niekorzystnie wpływają na 
wychowanie. Domaga się krytycznej 
konfrontacji z tymi kierunkami, pod-
kreślając jednocześnie, że krytycznie 
nie znaczy negatywnie. Chodzi o to, 
by ustalić, co z punktu widzenia ko-
biety katolickiej jest do przyjęcia. W jej 
ocenie katolicka filozofia małżeństwa 
stanowi jedyne zabezpieczenie przed 
jego upadkiem jako instytucji. Opowia-
da się za stworzeniem teorii seksual-
nej i małżeńskiej opartej o katolickie 
fundamenty oraz wywodzących się 
z niej zasad wychowawczych, które 
pomogłyby ustalić sposób kształcenia 
młodzieży zwłaszcza żeńskiej.

Edyta Stein postrzegała mał-
żeństwo bardzo realistycznie. Sądziła, 
że najlepsze cechy kobiecej natury 
mogą stać się przyczyną małżeńskie-
go rozpadu. Apodyktyczność i zabor-
czość kobiety w małżeństwie, prze-
stają sprzyjać rozwojowi a zaczynają 
go hamować: Miejsce radosnej służby 
zajmuje pragnienie panowania. Ileż 
nieszczęść małżeńskich, ile obcości 
między matkami i dorosłymi już lub do-
rastającymi dziećmi sprowadziła taka 
degeneracja. Dominująca wola – jak 
mawiała – niszczy wszystko. Radzi-
ła kobietom wpatrywać się w Maryję 
i Ją kontemplować. Patrzyła na Nie-
pokalaną jako małżonkę Józefa. Wi-
działa kobietę cichą, ufną, milczącą, 
wiernie trwającą przy nim w cierpieniu  
– co oznaczało naturalny dar wczucia 
w obcą istotę i w obce potrzeby oraz 
zdolność i ochoczość przystosowania 
się. Matkę widziała jako mediatora po-
między mężem a dziećmi oraz mężem 
a Bogiem. Wyraźny jest tu wpływ Ma-
ryi naszej Orędowniczki.
 Obserwu jąc  ma łżeńs twa  
w swoim otoczeniu, Edyta Stein wie-
działa, że zdarzają się czasem sytu-
acje trudne i wydawać by się mogło  
– bez wyjścia. Siły, w takich sytuacjach, 
każe szukać w sakramencie małżeń-
stwa, który związek uświęca i czyni 
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świętym, pozwala uporać się z kłopo-
tami, gdy naturalne siły nie pomogą. 
Każdy katolik powinien być świadomy 
bezmiernego skarbu: bliskości Pana 
w tabernakulum. Wierząc w obecność 
Chrystusa w tabernakulum, wie on, że 

tam czeka na niego Przyjaciel mający 
zawsze czas, cierpliwość, współczucie 
dla bólu, próśb i pytań oraz moc, aby 
wszystkiemu zaradzić oraz pomóc.

Odnawiamy Świętogórskie Organy!
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 Czy może być lepszy spo-
sób na rozpoczęcie tegorocznych 
wakacji? Pomiędzy 26 a 30 czerwca 
na Świętej Górze odbywać się będą 
Dni Młodych Paradiso 2017. Organi-
zatorzy – Archidiecezja Poznańska, 
Duszpasterstwo Archidiecezji Po-
znańskiej Jordan oraz Kongrega-
cja Oratorium Świętego Filipa Neri 
w Gostyniu – liczą, że tydzień na 
modlitwie i wspólnych duchowym 
przeżywaniu zdecyduje się spędzić 
wiele osób. Pole namiotowe przy-
gotowane zostanie dla 1000 uczest-
ników. Wydarzenie przeznaczone 
jest dla młodzieży w wieku od 15 do 
30 lat. 

 Dni Młodych Paradiso 2017 
klimatem nawiązują do Światowych 
Dni Młodzieży, które w ubiegłym roku 
odbyły się w Krakowie. Chodzi bowiem 
o wspólne przeżywanie, umacnianie 
wiary i zdobywanie niezapomnianych 
wspomnień. Każdego dnia głównym 
punktem będą dwie konferencje pro-
wadzone przez dwóch różnych bi-
skupów. Tematem przewodnim tych 
spotkań będzie kerygmat, złożony 
z sześciu elementów (Bóg Stwórca, 
Dzieci Boże, Grzech, Jezus Chrystus 
Zbawiciel, Duch Święty, Kościół i Eu-
charystia). Każdy z uczestników weź-
mie również udział w wybranych przez 
siebie warsztatach rozwijających zain-
teresowania i talenty.  Ich wybór do-
konywany będzie na etapie rejestra-

cji.  Warsztaty podzielone zostały na 
jednolite (uczestnictwo w tych samych 
warsztatach przez 3 dni) oraz różno-
rodne (każdego dnia inny warsztat).
 
 Wieczorem odbędą się kon-
certy – na scenie wystąpi zespół TGD 
oraz Soudarion. Oprawę muzyczną 
wszystkich wydarzeń zapewnią po-
nadto zespoły: Jordan, Jaffa i Eleos. 

 Rejestracja uczestników ru-
sza już 8 kwietnia. Każdy zabiera swój 
namiot. Na każdego uczestnika cze-
kać będzie pakiet pielgrzyma, śnia-
danie, obiad i kolacja. W ciągu dnia 
funkcjonować będzie kawiarenka,  
w której zaopatrzyć się będzie moż-
na w  kawę, herbatę i kawałek ciasta. 
Ponieważ wydarzenie przygotowy-
wane jest przez wolontariuszy, każdy 
uczestnik w dniu przyjazdu poproszo-
ny zostanie o wybór jednego małego 
obowiązku np. pomoc przy dystrybucji 
posiłków, posprzątanie sali po warsz-
tatach, czy pomoc w kawiarence.

 Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: abp Stanisław Gądecki, 
bp Grzegorz Balcerek, bp Damian 
Bryl, bp Marek Solarczyk, bp Krzysz-
tof Włodarczyk,Dobromir Makowski, 
Patrycja Hurlak. Ambasadorami wy-
darzenia są: Mateusz Banaszkiewicz 
z Kabaretu Młodych Panów oraz Piotr 
Wyszomirski – bramkarz reprezentacji 
Polski w piłce ręcznej.

Joanna Jakubiak

Święta Góra zapełni się młodymi

Zapraszamy na Paradiso 2017
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Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej. 
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:  

pod numerem (65) 572 00 14
lub pisząc na adres mailowy: 

sanktuarium@filipini.gostyn.pl 

ŚWIĘTOGÓRSKI
DOM REKOLEKCYJNY

SerdeCznie zapraSza

21-23.04
dni skupienia grup rodzinnych 

i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym
ks. Leszek Woźnica COr i ks. Marek Dudek COr

15-18.05
rekolekcje dla rencistów i emerytów

ks. Stanisław Gawlicki COr

19-20.05 
róża dla narzeczonych
ks. Dariusz Dąbrowski COr

17-18.06
oratorium dorosłych



Rozmaitości

Sposób wykonania:

Upiec biszkopt. Następnie rozrobić galaretkę. Kiedy galaretka za-
cznie gęstnieć, ubić śmietanę i do niej dodać galaretkę. Mieszankę 
wylać na placek i po zastygnięciu zetrzeć na nią czekoladę. 

               Smacznego!

Składniki:

6 jaj
1 szklanka cukru
5 łyżek mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
0,5 l śmietany 30%
2 galaretki o smaku truskawkowym
0,5 tabliczki czekolady gorzkiej

PTAsie 
mLecZKo

Agnieszka Kordus 
i Karolina Skorupka
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7

PUSTELNIK Z LIBANU 

REKOLEKCJE O ŚW. CHARBELU
Koszt uczestnictwa - 50 zł
Zapisy pod nr tel. 721 726 181 oraz 510 047 461 

Rekolekcje prowadzi:
o. Charbel Beiroutchy OLM  
z Libanu

BAZyLIKA ŚWIĘTOGÓRSKA 
10.00 Powitanie, konferencja
11.00 Przerwa 
11.30 Modlitwy do św. Charbela
     - konferencja, możliwość uczczenia relikwii św. Charbela i św. Rafqi 
13.00 Obiad
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, spowiedź
     - konferencja
16.00 Przerwa
16.30 Konferencja, świadectwa, pytania
17.30 Kolacja
18.30 Różaniec przed Cudownym Obrazem Matki Bożej
19.00 Msza Święta z poświęceniem oleju św. Charbela
20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo
     - modlitwa o uzdrowienie przez wstawiennictwo św. Charbela 
     - namaszczenie olejem św. Charbela

Sanktuarium 
Świętogórskiej Róży Duchownej

63-800 Gostyń
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,,Bóg przyjdzie z Libanu, 
a Jego chwała zabłyśnie jak światło” 

(Antyfona jutrzni Adwentu)

na Świętej Górze w Gostyniu 
sobota,  6 maja 2017 roku


