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Aktualności
ks. Robert Klemens COr

Brak prądu i Fatima – przypadek,
czy jedność
Miałem już napisany cały artykuł z wieloma mądrymi, jak mi się wydawało, przemyśleniami. Cieszyłem
się, bo ks. Michał – redaktor naszego
pisma już bardzo naciskał, żeby mu
dostarczyć wszystkie teksty. Tekst był
„wygładzony, dopieszczony i dobry.
I nagle… WYŁĄCZONO PRĄD.
Nie byłoby najmniejszego problemu, gdyby nie fakt, że moje „piękne
pisanie” nie zostało zapisane w pamięci komputera i kiedy ekran rozświetlił
się na nowo, po włączeniu energii,
z nerwowością i strachem zacząłem
poszukiwania mojego tekstu. Znalazłem wersję początkową, z ledwie
wstępnymi zdaniami i NIC WIĘCEJ.
Irytacja dała się we znaki i byłem bliski zniszczenia nowego komputera. Rozum jednak odpowiedział, że
i tak nic by to nie zmieniło. Intensywne modlitwy „ratunkowe” nie pomogły,
więc zostało mi pisanie od początku.
Ale… Zacząłem się zastanawiać dlaczego tak się stało? Na pozór oczywista odpowiedź, że awaria energii wydała mi się jednak zbyt prosta. Może
napisałem coś nie tak, może pisałem
o rzeczach mało istotnych, a może
po prostu mam znaleźć inny temat.
Nie wiem sam do końca, ale wiem, że
ks. Michał już się bardzo denerwuje,
więc ten tekst będzie pisany szybko
i o sprawie, która stała się mi bardzo
bliska przez pielgrzymkę do Fatimy na
początku czerwca.
Sprawa dotyczy jedności.
Kiedy wszedłem na plac przed kaplicą Objawień, zobaczyłem tłum ludzi
wędrujących w stronę prostokątnego zadaszenia nad kapliczką stojącą
tam, gdzie 100 lat temu trójce małych
pastuszków ukazała się Matka Boża.
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Wszyscy ludzie zmierzający w jednym kierunku nieśli w swoich dłoniach
świece. Pomyślałem, że dobrze, iż
też mam ze sobą świecę, bo nie będę
„odstawał” od reszty (a swoją drogą
w naszej bazylice, kiedy odbywają się
nabożeństwa, w czasie których „używa się” świec tak mało ludzi je ze sobą
przynosi). Na tym fatimskim placu nie
było człowieka, który w ręku nie trzymałby świecy zapalonej jedna od drugiej, kiedy zaczęło się nabożeństwo
różańcowe. Światło podawane jeden
drugiemu rozświetliło plac tysiącami
płonących światełek – morze światła.
Wszystkie świece podnoszone były
w górę, kiedy odmawiano na koniec
kolejnych „dziesiątek” Chwała Ojcu.
Niezwykła jedność zgromadzonego
tłumu ludzi.
Nieco zachwiał obraz tej jedności śpiew, który po każdej tajemnicy różańcowej zapowiadał następną.
Okazało się bowiem, że większość
obecnych na placu znało język portugalski, ale ci, którzy byli z innych części świata mogli się jedynie włączyć
w śpiewanie nieskomplikowanego językowo refrenu: Salve Regina, salve
Regina, ora por nobis Maria. Refren
jednoczył a zwrotki dzieliły albo wyciszały śpiewających.
Jeszcze bardziej brak jedności, albo różnorodność, było słychać
przy odmawianiu kolejnych „zdrowasiek”. Były one prowadzone przez
mikrofon w kolejnych językach świata, a na „Święta Maryjo” wszyscy
mówili razem, każdy w swoim języku. Jeden wielki galimatias. Najpierw
pomyślałem, że w takim międzynarodowym miejscu powinien być stosowany jeden język – uniwersalny język
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Procesja Światła w Fatimie
Kościoła, czyli łacina, ale im dłużej
słuchałem stojących obok mnie ludzi,
tym bardziej docierała do mojej świadomości niezwykłość i piękno tej różnorodności. Oto każdy z uczestników
wieczornego nabożeństwa przyszedł
na to miejsce aby trwać jednomyślnie
na modlitwie z Maryją Matką Różańcową i apostołami – bowiem nabożeństwu przewodniczył biskup miejscowej
diecezji. I chociaż mówiliśmy różnymi
językami, to przecież wypowiadaliśmy
te same słowa Pozdrowienia Anielskiego. Wielka siła różnorodności.
Jak często w człowieku, także
we mnie, brakuje jedności a różnorodność powoduje odrzucenie, obrażanie i nienawiść. Trudno się dziwić,
że nie umiemy budować jedności
w różnorodności ludzi, jeśli nie potrafimy siebie wewnętrznie zjednoczyć.
Jesteśmy tak często rozdarci między
mówieniem a działaniem; między działaniem a myśleniem.

Człowiekowi, który sam jest
rozbity, w którym brak jedności będzie
bardzo trudno budować jedność.
Ale wracając do tego wieczornego nabożeństwa w Fatimie wierzę,
że jest ktoś kto może pomóc w poskładaniu ludzkości i pojedynczego
człowieka. W kim Bóg ukazał nam
prawdziwą jedność i przez kogo chce
nas tej jedności uczyć. Maryja w objawieniach fatimskich zapowiedziała
dzieciom, że Jej Niepokalane Serce
zwycięży. I to jest nadzieja na jedność
wewnętrzną człowieka. To jest nadzieja dla podzielonego dzisiaj wojnami
świata, na jedność rodzin i małżeństw.
Zwrócenie się do Maryi z ufną modlitwą i zawierzeniem, chociażby wypowiadanym we wszystkich, różnych językach świata.
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Zrozumieć chrześcijaństwo
– znaczenie Johna Henry’ego Newmana
dzisiaj
Pod takim hasłem, w dniu 6
czerwca 2017 roku w Krakowie odbyła się jednodniowa konferencja naukowa, zorganizowana przez Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie
„Beczka” oraz Kolegium FilozoficznoTeologiczne oo. Dominikanów. Obrady miały miejsce w auli św. Tomasza
z Akwinu w krakowskim klasztorze Dominikanów. W zebraniu wzięli udział
przedstawiciele rozmaitych ośrodków
akademickich w Polsce, zajmujący
się w swojej pracy naukowej różnymi
aspektami działalności i nauczania bł.
Johna Henry’ego Newmana. Prezentowane referaty wygłaszane były zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Gościem specjalnym spotkania
był ks. prof. Ian Ker z Oksfordu, specjalizujący się w literaturze angielskiej
i w teologii, wybitny znawca tematyki
newmanowskiej. Profesor Ker to autor wysoko ocenianej biografii błogosławionego kardynała, zatytułowanej
„John Henry Newman: A Biography”,
wydanej po raz pierwszy przez wydawnictwo Uniwersytetu w Oksfordzie
w 1989 roku i wielokrotnie od tamtego
czasu wznawianej.
Pierwszym prelegentem był
mgr Stanisław Rabiej, doktorant na
Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wygłosił on referat na temat doświadczenia sumienia jako źródła wiary w Boga w świetle
nauczania Newmana. Przypomniał,
że dla błogosławionego sumienie jest
miejscem doświadczania głosu Boga,
który mówi człowiekowi w głębi jego
wnętrza, jak należy postępować, co
zgodne jest z wolą Boga i dobre, a co
złe i czego należy unikać. Tak rozumiane sumienie staje się dla ludzi nie
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tylko przewodnikiem etycznym w życiu ale i sposobem na poznanie Boga
i nawiązanie z nim osobowej relacji.
Kolejny referat został wygłoszony przez dra Marcina Kuczoka
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoim wystąpieniu przedstawił on „Parochial and Plain Sermons”
– „Kazania parafialne” Newmana jako
przykład indywidualnej realizacji przez
błogosławionego wzorców kazania.
Omówione zostały aspekty strukturalne kazań Newmana, ich wymiar
pragmatyczno-językowy, tematyczny
oraz stylistyczny. Szczególną uwagę
przywiązano do kwestii języka kazań,
które zachwycają swą prostotą i pięknem. Newman traktował kazania jako
utwory, mieszczące się pomiędzy literaturą piękną, a ustną wypowiedzią języka potocznego. Kazania te urzekały słuchaczy z Oksfordu swoją głębią
i przenikliwością, nieraz sprawiając
wrażenie posiadania nadprzyrodzonego charakteru.
Następny referat został wygłoszony przez ks. prof. Andrzeja
Muszalę z Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie. W swoim
wystąpieniu przedstawił on nauczanie
Newmana na temat życia modlitwy
i kontemplacji. Podkreślał, że błogosławiony kardynał był nie tylko wybitnym teologiem, filozofem, mówcą,
pisarzem i myślicielem, ale także człowiekiem modlitwy i niezwykłej głębi.
Ks. Profesor wskazał, że Newman,
w swoich kazaniach oraz w tomie
„Rozmyślania i modlitwy”, zachęcał do
konkretnych form prowadzenia modlitwy indywidualnej, opartej na rozważaniu słów Pisma św. i medytacji w ciszy. Prelegent podkreślił, że zalecenia

Newmana mogą stanowić także dla
nas sposób na pogłębienie swojego
życia modlitewnego i osobistej relacji
z Bogiem.
Kolejny referat poświęcony
był kwestii racjonalności aktu wiary
w ujęciu Johna Henry’ego Newmana. Wygłosił go ks. dr Piotr Cebula
z kurii diecezjalnej w Tarnowie. Prelegent odniósł się do nauki Newmana
o przeświadczeniu – akcie rozumu,
polegającym na uznaniu czegoś za
prawdziwe, a dokonywanym w sytuacji braku stuprocentowej pewności
w jakiejś kwestii, jedynie w oparciu
o wyraźne prawdopodobieństwo. Według Newmana, na tym właśnie opiera
się akt wiary. Jak zaznaczył ks. Cebula, ponieważ przeświadczenie jest
aktem ludzkiego rozumu, w sytuacji
aktu wiary także można mówić o jego
racjonalnym charakterze.
Następnie, dr Sebastian Gałecki z Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie poruszył tematykę roli
sumienia w nauczaniu Newmana. Jak
zaznaczył w swym wystąpieniu, John
Henry Newman zaproponował takie
rozumienie sumienia, które spajało

istniejące w XIX wieku trzy sposoby
myślenia o sumieniu – jako domenie
rozumu, woli albo emocji. Newman
nauczał, że sumienie, z jednej strony,
stanowi „zmysł moralny” – intuicyjny,
osobisty przewodnik człowieka w życiu, ale z drugiej strony, jest „poczuciem obowiązku” lub „powinności”
wobec Boga i domaga się od człowieka konkretnego działania. Prelegent
przypomniał, że trwają starania o ogłoszenie Newmana doktorem Kościoła
– właśnie ze względu na znaczenie jego nauki na temat sumienia dla
współczesnej doktryny katolickiej.
W kolejnym referacie, prof.
Jan Kłos z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego im. Jana Pawła II przedstawił problem istnienia „nierealnych
słów” w realnym świcie, o czym mówił
w swym nauczaniu Newman. Mianowicie, trzeba pamiętać, że słowa, których używamy, mają konkretne znaczenie, i nie tracą go nawet wtedy, kiedy my o nim w swoich wypowiedziach
zapominamy. W ten sposób Newman
przestrzegał chrześcijan przed wyznawaniem wiary za pomocą słów,
których znaczenie ignorujemy, oddzielając nasze pobożne słowa od praktykowania i od prawdy. Gdy tak czynimy,
wypowiadamy właśnie bardzo dla nas
szkodliwe „nierealne słowa”.
Następnym prelegentem był
prof. Paweł Kłoczowski z Uniwersytetu Pedagogicznego KEN w Krakowie.
W swoim wystąpieniu dokonał on porównania poglądów Newmana na temat historii chrześcijaństwa z poglądami Edwarda Gibbona, XVIII-wiecznego
angielskiego historyka, uchodzącego
za wybitnego przedstawiciela epoki
Oświecenia. Pomimo faktu, iż Gibbon był wolnomularzem i człowiekiem
niewierzącym, Newman cenił wysoko
jego prace ze względu na precyzję naukową, opieranie się na źródłach historycznych i piękno języka. Z drugiej
strony jednak, przeciwstawiał się jego
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krytyce religii i zaproponował swoją
wizję historii chrześcijaństwa w słynnym eseju „O rozwoju doktryny chrześcijańskiej”, w którym pokazuje sens
Kościoła instytucjonalnego – Kościoła
katolickiego w historii.
Ostatnim prelegentem podczas konferencji był ks. prof. Ian Ker
z Uniwersytetu w Oksfordzie. W swoim
wystąpieniu zwrócił on uwagę na znaczenie nowej ewangelizacji w dzisiejszym Kościele, silnie dotkniętym przez
postępującą sekularyzację. Wydaje
się, zdaniem prof. Kera, że odpowiedzią na zaistniałą sytuację może być
nauczanie pozostawione nam przez
kardynała Newmana. Z jednej strony, można dopatrzeć się w nim podkreślania roli przeświadczenia jako
sposobu na racjonalne, niejako tomistyczne, odkrywanie istnienia Boga.
Z drugiej strony jednak, nie brak w nauczaniu błogosławionego elementów
myśli augustiańskiej, która dostrzega
znaczenie ludzkich uczuć i pragnień

na drodze wiary. Jak pokazał w swym
wystąpieniu prof. Ker, przykładem takiego rozumowania może być historia
opowiedziana przez Newmana w powieści „Kalista”. To rozgrywająca się
w czasach Kościoła pierwszych wieków historia Kalisty – niewierzącej
w żadną religię wykształconej kobiety, której brakuje poczucia szczęścia.
Odnajduje je dopiero w wierze chrześcijańskiej – w Bogu. Taki właśnie kierunek myślenia o Kościele i głoszenia
Chrystusa może być zdaniem prof.
Kera skutecznym sposobem prowadzenia nowej ewangelizacji we współczesnym świecie. Kalista to symbol
człowieka żyjącego w naszych zlaicyzowanych czasach, który tracąc swoją
wiarę, traci również poczucie harmonii, spełnienia i szczęścia. Jedynym
sposobem na zaradzenie tej tęsknocie
jest osobiste zwrócenie się ku kochającemu Bogu.

now. Filip Michalak

prymicje

25 maja odbyły się w katedrze
poznańskiej święcenia kapłańskie.
Dzień ten był szczególny również dla
kongregacji świętogórskiej bowiem
nasz współbrat ks. Dawid Majda COr
przyjął w tym dniu z rąk abpa Stanisława Gądeckiego sakrament święceń
prezbiteratu.
Przed uroczystą Eucharystią
o godzinie 15.00 w kaplicy domu formacyjnego wobec Świętej Ewangelii, przełożonych i rodziny ks. Dawid
złożył oświadczenie woli przyjęcia
sakramentu święceń oraz wyznał wiarę w jednego Boga. Godzinę później
rozpoczęły się uroczystości w katedrze. Tam właśnie, wraz z 14 innymi
diakonami, ks. Dawid przyrzekł całe
życie poświęcić Chrystusowi. Na ob-
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rzęd święceń składały się następujące etapy: wybór kandydatów do stanu
prezbiteratu, publiczne wyrażenie woli
przyjęcia święceń, przyrzeczenie posłuszeństwa przełożonym i biskupowi,
Litania do wszystkich Świętych, nałożenie rąk przez biskupa i obecnych
kapłanów, modlitwa święceń, nałożenie stuły i ornatu, namaszczenie rąk
oraz pocałunek pokoju. Po zakończonej uroczystości neoprezbiterzy udali
się do pałacu arcybiskupiego, gdzie
otrzymali gratulacje i odpowiednie dokumenty.
Już dwa dni później, w sobotę 27 maja ks. Dawid odprawił swoją
pierwszą Mszę Świętą w świętogórskim sanktuarium. Nadszedł moment,
na który przygotowywał się 6 lat. Mógł
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Poznań, katedra, 25 maja 2017 roku

Święta Góra, 27 maja 2017 roku

stanąć wobec Boga oraz wiernych
i złożyć ofiarę Eucharystii. Z tej okazję
homilię wygłosił senior kongregacji ks.
Leon Praczyk COr. Wspomniał o tym,
że przed laty jeździł do rodzinnej parafii ks. prymicjanta i głosił tam rekolekcje, a po nim kontynuowali to kolejni
współbracia. Dzięki temu zgromadzenie filipińskie stało się znane w tamtejszych stronach, co mogło pozwolić
wybrać drogę formacji przyszłemu
kapłanowi. Po Komunii Świętej, życzeniach i podziękowaniach nastąpił
obrzęd uroczystego błogosławieństwa
z nałożeniem rąk dla księży, sióstr zakonnych, rodziców i wszystkich obecnych w bazylice.
Kolejnego dnia swoje święto
przeżywała parafia rodzinna neoprezbitera w Galewie koło Turku. O godz

Galew, 28 maja 2017 roku

11.30 została odprawiona msza prymicyjna. Ks. Dawid mógł stanąć przy
ołtarzu, przy którym bywał bardzo
często jako ministrant i lektor. Chwilę przed rozpoczęciem Mszy Świętej
ks. prymicjant został przywieziony
z domu rodzinnego na plebanię. Tam
wobec zgromadzonych księży i rodziców założył humerał, albę, stułę i ornat oraz poprosił ojca i matkę o błogosławieństwo na kapłańskie życie.
Po zakończonym obrzędzie wszyscy
w procesji przeszli do wypełnionego po brzegi kościoła parafialnego.
Podczas Eucharystii specjalną, rozbudowaną homilię wygłosił wieloletni
proboszcz i duchowy przewodnik ks.
Dawida. Starał się on przybliżyć wiernym życiorys neoprezbitera, a także
Świętą Górę – miejsce, gdzie spędzi
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on całe swoje życie. Po zakończonej
Eucharystii celebrans podziękował
księżom, rodzicom i wszystkim, którzy
stanęli na jego drodze formacji ku kapłaństwu, a także przyjął życzenia parafian i różnych grup duszpasterskich.

Na zakończenie, tradycyjnym zwyczajem wszyscy otrzymali uroczyste błogosławieństwo.

Maria Naklicka

Ogólnopolskie spotkanie
Oratorium Młodych w Poznaniu

W dniach 5-7 maja odbył się
w Poznaniu coroczny zjazd Oratoriów
Młodych działających przy Kongregacjach Oratorium św. Filipa Neri w całej
Polsce. Oprócz gospodarzy z Poznania w Ogólnopolskim Spotkaniu Oratorium Młodych (OSOM) wzięły udział
grupy z Gostynia, Tomaszowa Mazowieckiego oraz Tarnowa. Spotkanie
rozpoczęło się w piątkowy wieczór
Mszą Świętą, po której nadszedł czas
na integrację. Młodzież odtańczyła m.
in. słynną “belgijkę” – taniec integracyjny w trakcie którego dla lepszego
poznania zmienia się parterów tańca. Dużo śmiechu przyniosły również
wspólne gry i zabawy. Odmówiono
także Koronkę św. Filipa poprowadzoną przez młodzież ze Świętej Góry. Po
modlitwie każda grupa miała okazję
zaprezentowania swoich działań, które podjęła przez ostatni rok. Po intensywnym rozpoczęciu wszyscy udali się
do Lubonia, do domu rekolekcyjnego
sióstr służebniczek Maryi na spoczynek, który jednak nie nastąpił szybko... W końcu nocne rozmowy i granie
w „mafię” są nieodzownym elementem
tych corocznych spotkań.
Nazajutrz po śniadaniu przyszedł czas na trochę ruchu… odbył
się bieg patrolowy, czyli bieg na orientację z mapą. Uczestnicy wykonywali
zadania ganiając po malowniczym terenie parku porastającego kompleks
małych stawków zwanych Szachtami
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bądź Gliniankami. Niestety pogoda
nie dopisała – z nieba lały się strumienie deszczu, zatem w biegu wzięła udział najodważniejsza piętnastka
uczestników OSOM. Podczas przeprawy czekały ich różne trudne zadania, w spełnieniu których, trzeba było
wykazać się sprytem, siłą, ale przede
wszystkim umiejętnością pracy zespołowej. Po obiedzie nadszedł czas na
najważniejszy punkt dnia, czyli Eucharystię, która była sprawowana w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego
w Luboniu. Następnie młodzież udała
się do filipińskiego kościoła pw. NMP
Matki Kościoła na poznańskim Świerczewie, by tam wysłuchać konferencji
głoszonych przez duszpasterzy, wpisujących się w tematykę spotkania
„Idźcie i głoście”. Nie zabrakło również
dzielenia się osobistym doświadczeniem życia wiary i bycia apostołem,
czemu sprzyjało spotkanie w małych
grupach przy kawie i cieście. U kresu
dnia czekała na nas kiełbasa z ogniska, a po niej nadszedł czas na punkt
kulminacyjny, czyli koncert uwielbienia. Zagrał dla nas młody zespół
„Z Nim”. W sali oratorium w podziemiach kościoła na poznańskim Świerczewie młodzież uwielbiała Boga tańcem oraz śpiewem.
Niedzielny poranek zaczął się
nostalgicznie, ponieważ spotkanie
powoli dobiegało końca. Po modlitwie
w Sanktuarium uczestnicy OSOM’u
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Próba śpiewu
udali się na Mszę Świętą na Świerczewo. Była to uroczysta Eucharystia
sprawowana przez prokuratora generalnego Kongregacji Oratorium św.
Filipa Neri – ks. Zbigniewa Starczewskiego. Podczas mszy przedstawiciele Oratoriów z Poznania, Gostynia,
Tomaszowa oraz Tarnowa otrzymali płonącą świecę, będącą znakiem
Chrystusa zanoszonego do wszystkich ludzi. Ostatnim punktem programu były podziękowanie i podsumo-

wanie tegorocznego OSOM’u. Każdy
z uczestników dostał pamiątkowy kubek przypominający o misji, do której są posłani wszyscy chrześcijanie
– głoszenia Chrystusa w świecie. Po
zrobieniu pamiątkowych zdjęć i uściskach na pożegnanie uczestnicy odjechali do swoich domów, aby za rok
móc znów spotkać się z przyjaciółmi.

ks. Dawid Majda COr

10 pytań do neoprezbitera
1. Czy bycie Księdzem to urealnienie marzeń z dzieciństwa?
Zdecydowanie tak. Pamiętam, że jako
dziecko, w domu rodzinnym, w ukryciu
„odprawiałem” msze, wykonując gesty, które kapłan czyni podczas każdej
Eucharystii. Od zawsze fascynowało
mnie kapłaństwo – myślę, że to dzięki
temu, że zostałem wychowany w katolickiej rodzinie i mam wspaniałych, pobożnych rodziców, dla których wiara
katolicka jest na pierwszym miejscu.

2. Jakie są Księdza zainteresowania
i pasje?
Od kiedy pamiętam zawsze lubiłem
śpiewać, dawało mi to dużo szczęścia. Dlatego też do dzisiaj z wielką
radością to robię. Interesuję się oczywiście muzyką i to nie tylko kościelną
czy organową, ale także polską… niekoniecznie tą współczesną, a może
bardziej powojenną do lat 90 – te piosenki miały jakąś treść, jakieś przesłanie, a te dzisiejsze są takie bez „du-
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szy”. Oprócz tego, że kocham muzykę
i gram na organach, to także pasjonuje się historią i liturgiką.
3. Jak i kiedy zostało odczytane powołanie?
Moje powołanie zaczęło się rodzić
od I Komunii Świętej. Zainspirowany
słowami mojego ks. Proboszcza, zacząłem coraz poważniej myśleć o kapłaństwie. Ta myśl, od tego dnia tj. 6
maja 2001 r. ciągle była w moim sercu
i nigdy mnie nie opuściła.
4. Jaka była reakcja Rodziców i bliskich na pomysł z seminarium?
Dzięki temu, że ja o moich planach na
przyszłość zawsze otwarcie mówiłem
z rodzicami i pośród całej mojej rodziny, dlatego dla nikogo nie było to
zaskoczeniem. Wszyscy moi bliscy
o wszystkim wiedzieli od początku i raczej tylko niedowierzali, że naprawdę
taką drogę życiową wybiorę. Ale już
teraz myślę, że są spokojni.
5. Dlaczego filipini i to jeszcze tak
daleko od domu rodzinnego?
Kapłani ze Świętej Góry i nie tylko,
również filipini z innych polskich domów oratoryjnych, przyjeżdżali do
mojej rodzinnej parafii przez wiele
lat z posługą duszpasterską podczas
odpustów, rekolekcji i misji parafialnych, dzięki temu mogłem ich dobrze
poznać. Dzięki wsparciu mojego Proboszcza, postanowiłem wstąpić do
zgromadzenia filipinów w Gostyniu,
ponieważ mieszkają w jednym miejscu całe życie, są kustoszami sanktuarium maryjnego i są zawsze otwarci
na drugiego człowieka, aby mu podać
pomocną dłoń. A jeśli chodzi o rodzinę, to przecież zawsze mogą mnie odwiedzić w klasztorze, w dzisiejszych
czasach żadna odległość przecież nie
jest przeszkodą…

Aktualności

Chcę rodzić Chrystusa
w ludzkich duszach!
6. W jaki sposób będzie Ksiądz realizował swoje filipińskie powołanie?
Dla św. Filipa Neri zawsze najwyższą
wartość miała Eucharystia. W moim
kapłaństwie chcę zawsze ją sprawować z wielką gorliwością i pobożnością, bo przecież w dłoniach kapłana
przychodzi na ołtarz prawdziwy Bóg.
Chcę, realizując filipińskie powołanie,
głosić Słowo Boże, zawsze jak najlepiej sprawować pozostałe sakramenty
– szczególnie sakrament pojednania.
Chcę być zawsze otwarty na drugiego
człowieka i nigdy nikogo nie pominąć
w mojej posłudze.
7. Co, według Księdza jest najważniejszą misją kapłana we współczesnym świecie?

Myślę, że najważniejsze to być normalnym… Zwalczać w sobie pychę
i egoizm, które raczej oddalają od bliźniego niż do niego przyciągają. Kapłan
powinien zawsze pamiętać, że nie
może głosić swojej nauki, swojej prawdy, lecz zawsze i tylko Słowo Boga. Bo
kapłan to sługa, nie pan i władca – lecz
SŁUGA, który ma być wierny i oddany
tylko Jezusowi. Taki kapłan będzie rodził we współczesnym świecie miłość
do Boga, poprzez swoje świadectwo
wiary.
8. Czego się Ksiądz najbardziej boi
w swojej pracy?
Jeśli się jest zawsze blisko Jezusa,
to przecież nie ma się czego bać!
Lecz zawsze po ludzku pojawiają się
w człowieku jakieś obawy, lęki przed
tym co będzie w przyszłości. Boję się
i jednocześnie modlę o to, aby nigdy
nie pominąć w mojej kapłańskiej drodze jakiegoś człowieka, który będzie
potrzebował mojej pomocy. Chcę być
zawsze tym ewangelicznym dobrym
samarytaninem, który pomoże szczególnie wtedy, kiedy wszyscy opuszczą.

9. Czego Ksiądz oczekuje od ludzi,
do których zostanie posłany?
Oczekuję otwartości i zrozumienia.
Może nie zawsze będę wiedział co
mam w danej chwili powiedzieć, jak
wesprzeć, jak doradzić. Dlatego liczę na takie zwykłe zrozumienie, że
ksiądz nie zjadł tysiąca rozumów i też
popełnia błędy. Mam nadzieję, że spotkani ludzie będą potrafili powiedzieć
mi wprost, że robię coś źle, abym mógł
to skorygować, naprawić i zmienić.
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10. Co Ksiądz chce dać ludziom?
Pragnę dawać zawsze Jezusa, który
jest naszym Zbawicielem i Panem.
W mojej kapłańskiej drodze, chcę pomóc ludziom odkryć Boga w swoim
życiu, aby mogli w Niego naprawdę
uwierzyć, pokochać Go, zaufać Mu
i oddać Jemu całe swoje życie. Bóg
jest naszym Stwórcą, naszym najlepszym przyjacielem i jeśli się mu oddamy – nigdy o nas nie zapomni. Jak
śpiewa się w poznańskim seminarium,
chcę rodzić Chrystusa w ludzkich duszach.

Z życia Sanktuarium
Krzysztof Fekecz

,,Duch Boży nad wodami” – Ekofestyn 2017
Już po raz dziesiąty w ogrodach świętogórskich odbył się Ekofestyn. Tegoroczny był poświęcony
szczególnie ochronie zasobów wodnych stąd hasło „Duch Boży nad wodami”. Bez wody nie ma życia na Ziemi, ale woda w wymiarze duchowym
jest również źródłem życia wiecznego. Tegoroczna jubileuszowa edycja festynu odbyła się 10 czerwca, a
artyści występowali na terenie nowo

wyremontowanego ołtarza polowego.
W tym miejscu warto zauważyć, że zrewitalizowany właśnie ołtarz-amfiteatr
w ogrodach Świętej Góry, prezentuje
się wspaniale i na pewno będzie miejscem spotkań dostarczających wielu
przeżyć duchowych.
Spotkanie rozpoczęło się
o godzinie 12.00 Mszą Św. w intencji pracowników Nadleśnictwa Piaski.
Po Eucharystii rozpoczął się festyn,

Z życia Sanktuarium
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Występ Antoniny Krzysztoń
w trakcie którego wystąpiło na scenie
za bazyliką wiele zespołów i solistów.
Pojawiły się między innymi Świętogórska Orkiestra Dęta, Radosław Roszak
ze swoim recitalem, dziecięcy zespół
„Young Country”, zespół rockowy „The
Gifted”, zespół śpiewaczy „Tęcza”
i zespół „Eleos”.
W trakcie imprezy prowadzony
był konkurs ekologiczny z atrakcyjnymi nagrodami, gdzie główną wygraną
był rower. Poza koncertami i konkursami zorganizowano wiele innych
atrakcji. Odbyły się: blok imprez dla
dzieci i dorosłych przygotowany przez
GOK i Zespół Szkół w Piaskach, Ekowystawa i konkurs wiedzy o lesie oraz
turniej łuczniczy zorganizowany przez
Nadleśnictwo Piaski. Można było obejrzeć wystawę fotograficzną „Wpływ
kopalni węgla brunatnego na zasoby
wody”. Goście festynu, szczególnie
ci najmłodsi, mogli lepić z gliny różne
przedmioty, czy skorzystać z zabawy
na dmuchanych zamkach. Imprezę
urozmaiciły i wzbogaciły o wiedzę ekologiczną stoiska zorganizowane przez
Zespół Szkół Zawodowych w Gosty-

niu o energii odnawialnej pod hasłem
„Energię czerpiemy z natury” i Zespół
Szkół Rolniczych w Grabonogu pod
hasłem „Rusz po zdrowie”.
Wszyscy, którzy przybyli na
Ekofestyn, mogli się posilić pyszną
zupą ogórkową, przygotowaną w największym garnku w Polsce przez „Teatr Kulinarny” Krzysztofa Górskiego,
któremu w tym roku pomagał Mateusz
Biernat uczestnik programu „Master
Chef Junior”.
Zwieńczeniem festynowego
dnia jest zawsze wieczorny koncert
gwiazdy. W tym roku koncert odbył się
na scenie pięknie prezentującego się
i profesjonalnie oświetlonego przez
firmę Dariusza Płókarza ołtarza polowego. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru byli: zespół „U studni” i Antonina
Krzysztoń. Występujący artyści zabrali zgromadzoną publiczność w podróż
do „Krainy łagodności” wykonując piosenki do tekstów poetyckich.

Z życia Sanktuarium
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Sebastian Nowak

Pobiegli jak Apostołowie
Co czuli Apostołowie, gdy
wczesnym rankiem usłyszeli, że Jezus zmartwychwstał? Jak długo musieli biec, aby zobaczyć pusty grób?
O czym można myśleć, gdy biegnie
się na spotkanie Pana? Na te i inne
pytania mogli znaleźć odpowiedzi
uczestnicy II Gostyńskiego Biegu do
Pustego Grobu, który został zorganizowany przez Filipińską Szkołę Nowej
Ewangelizacji.
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena udała
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu
i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli
do grobu. Biegli oni obydwaj razem,
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu. Nadszedł
potem także Szymon Piotr, idący za
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę... Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. /J 20,1-8/
Słowa Ewangelii były inspiracją
dla organizatorów II GOSTYŃSKIEGO
BIEGU DO PUSTEGO GROBU, który
odbył się o poranku Zmartwychwstania Pańskiego 16 marca 2017 o godz.
7.00. Do biegu zostali zaproszeni
wszyscy: wierzący i wątpiący, kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. Trasa
została wyznaczona między dwoma
wzgórzami. Start był na Górze Zamkowej w Gostyniu, a meta przy pustym
grobie Pańskim w bazylice świętogórskiej. Chcemy jak apostołowie Piotr
i Jan pobiec do grobu. Słyszeliśmy, że
grób jest pusty, biegnijmy zobaczyć
czy grób jest pusty! Czy Chrystus na-

prawdę zmartwychwstał! – usłyszeli
biegacze i wystartowali.
Nie zabrakło uczestników ze
wszystkich gmin powiatu gostyńskiego,
a także spoza jego granic. Wprawdzie
podobnych biegów w Polsce jest kilka, ale tylko ten odbywa się w poranek
zmartwychwstania, a krótki dystans
pozwala, aby rodzinnie uczestniczyć
w tym religijno-sportowym wydarzeniu.
O tym, że inicjatywa jest potrzebna,
niech świadczy fakt, że w porównaniu
do ubiegłego roku ilość uczestników
prawie się podwoiła. Wzięło w niej
udział prawie 300 biegaczy, dla 100
najszybszych przygotowano medale,
na których znalazło się hasło obowiązującego programu duszpasterskiego
„IDZCIE I GŁOŚCIE”. Na Świętej Górze uczestników witał ksiądz superior
Marek Dudek COr. Następnie wszyscy
udali się do kaplicy Grobu Pańskiego,
gdzie wyznali wiarę i otrzymali błogosławieństwo. Po wspólnej fotografii,
mogli powrócić do swoich domów na
wielkanocne śniadanie. Część biegaczy została także na porannej Mszy
Świętej.
Już dziś organizatorzy zapowiedzieli niespodzianki na kolejny rok
– m. in. medale dla wszystkich uczestników. Głównym celem tej inicjatywy
jest krzewienie tradycji i kultury chrześcijańskiej, działania prorodzinne oraz
wspierające rodzinny wypoczynek
i sport, popularyzacja biegania, a także nawiązanie do dawnej tradycji Mszy
Świętej Zmartwychwstania Pańskiego
o poranku. To wydarzenie dobre i potrzebne – twierdzi ks. Paweł Bogdanowicz COr, organizator biegu i trudno
się z nim nie zgodzić…
Inicjatywa
zyskała
także
uznanie w oczach innych i obecnie
jest jednym z wydarzeń zgłoszonych
w ramach VI edycji konkursu „Po
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Biegli do pustego grobu
prostu dobry pomysł”, organizowanego przez Radio Emaus, na najciekaw-

szą inicjatywę parafialną (wyniki konkursu poznamy w październiku br.).

Sebastian Nowak

BÓG PRZYJDZIE Z LIBANU
6 maja 2017 r. na Świętej Górze
odbyły się rekolekcje o św. Charbelu.
Przybyli na nie czciciele maronickiego pustelnika z Libanu z całej Polski,
a także spoza jej granic. W sumie ok.
czterystu osób, w tym wielu chorych,
od wczesnych godzin porannych przybywało na spotkanie ze Świętogórską
Panią oraz libańskimi świętymi.
Przed Panem oręduj za nami,
Święty z Libanu. Niech nasz Bóg potężny otrze łzy nasze, uzdrowi chorych i ma litość nad tymi, którzy już
odeszli. Słowami Hymnu o św. Charbelu rozpoczęło się to duchowe wyda-

rzenie. W pierwszej części konferencję wygłosił o. Zygmunt Kwiatkowski,
jezuita pracujący przez 30 lat w Syrii.
Jej tematem była duchowość Bliskiego Wschodu oraz obecna sytuacja
chrześcijan w tym regionie. Wprawdzie
wojna domowa w Syrii to temat, który
często pojawia się w serwisach informacyjnych, jednak tak naprawdę mało
kto wie, o co w tym konflikcie chodzi,
jaka jest jego geneza i jak wpływa ona
na codzienne życie Syryjczyków. Nadrzędnym przesłaniem jego wypowiedzi
było wezwanie do modlitwy o pokój na
tym szczególnym dla historii chrześcijaństwa miejscu.

Z życia Sanktuarium
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Modlitwa nad olejem św. Charbela
Po krótkiej przerwie, dalszą
część rekolekcji rozpoczęła nowenna do św. Charbela. Przez cały dzień
uczestnicy składali swoje prośby, które
zostały ofiarowane podczas wieczornej Eucharystii. W sumie kilka tysięcy
próśb i podziękowań przyniesiono na
ołtarz, nie da się zliczyć tych, które
zanosili w swoich modlitwach uczestnicy. Modlitewną atmosferę pogłębiała
muzyka w wykonaniu członków Oratorium Świeckiego.
Kolejną konferencję poprowadził ks. Dariusz Dąbrowski COr – proboszcz parafii świętogórskiej, duchowy
opiekun Oratorium, które było odpowiedzialne za organizację rekolekcji.
Jego treścią była duchowość i historia
św. Rafki – duchowej siostry św. Charbela. Wprawdzie libańscy święci nigdy
się nie spotkali, to jednak wiele ich łączy. Oboje ofiarowali życie Bogu i żyli
wyłącznie dla Niego. Wielkim pragnieniem siostry Rafki był udział w zbawczej męce Chrystusa. Tak się stało.
Z upływem lat coraz bardziej dźwigała
krzyż razem ze Zbawicielem. Charbel z pokorą przyjmował wszystko, co

było udziałem jego mniszego i pustelniczego życia, w tym cierpienia fizyczne oraz duchowe. Oboje żyli dla Pana
i umarli dla Pana. Po śmierci ich groby emanowały światłem w nocy, a ich
czciciele doznawali wielu uzdrowień.
W przypadku Rafki znaczącą rolę odgrywała ziemia z grobu, a Charbela
wydzielający się z ciała olej. Oboje są
coraz bardziej znanymi w Polsce „lekarzami” ciał i dusz. Za ich przyczyną
wielu powróciło do zdrowia fizycznego
i duchowego.
Świadectwem ich wstawienniczej mocy była historia uzdrowienia dziecka z naszego regionu, którą
przedstawiono zebranym. Następnie
uczestnicy odnowili swoje przymierze
chrzcielne i przyjęli szkaplerze św.
Charbela oficjalnie zatwierdzone przez
klasztor św. Marona w Libanie, a wykonywane w Gostyniu, jako zewnętrzny
znak swojego związku z nim. Na jego
awersie znajduje postać św. Charbela z napisem po łacinie: S. SARBELI - ORA PRO NOBIS (św. Charbelu
– módl się za nami). Na rewersie szkaplerza znajduje się patriarchalny krzyż
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maronicki, litera M oraz lampa oliwna.
W kolejnej części konferencję wygłosiła Syryjka pochodząca z Damaszku
– Myrna Kabbeh, która ze względu
na wojnę musiała opuścić swój kraj
i obecnie mieszka w Polsce. Jej konferencja przeplatana była śpiewem, który przenosił zebranych myślą i sercem
do kraju, tak boleśnie doświadczanego w ciągu ostatnich lat. Wieczorem,
po odmówieniu różańca wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi
i Mszy Świętej rozpoczęła się adoracja
Najświętszego Sakramentu z modlitwą
o uzdrowienie i błogosławieństwem.
Ten mistyczny dzień zakończyło namaszczenie olejem św. Charbela i uczczenie relikwii jego oraz św.
Rafki. To kolejne duchowe wydarzenie

o skali ogólnopolskiej, któremu patronował święty z Libanu, mamy nadzieję, że jego owoce będą widoczne już
wkrótce.
Przed Panem oręduj za nami, Święty
z Libanu. Niech nasz Bóg potężny
otrze łzy nasze, uzdrowi chorych i ma
litość nad tymi, którzy już odeszli.
/Z Hymnu o św. Charbelu/

Agnieszka Jagodzińska

ALBO I NIE czyli…
Bartosz Zdechlikiewicz, Marcin Solik, Michał Rostański i Wojciech
Zakowicz zastanawiając się nad nazwą zespołu mieli wiele pomysłów, za
każdym jednak razem stwierdzali albo
i nie i tak już pozostało…
Zespół powstał w 2011 roku
i z roku na rok zyskuje coraz większe
uznanie szerokiego grona publiczności. Serce się raduje, gdy widzimy ich
zasłuchane twarze. „Alboinieńczycy”
są najlepsi – mawiają.
Ten wyjątkowy kwartet rzadko
spóźnia się na próby. Lubi popijać herbatę malinową z kilkoma łyżeczkami
cukru w trakcie pracy, modli się przed
próbą i wcale nie po to, by się nie pozabijać. Twierdzi, że gra muzykę, ale
nie jest w stanie powiedzieć jaką. Na
koncertach nie skacze, ale dużo się
śmieje. I choć na ogół poukładany,
czasem bywa niegrzeczny…
Ich koncertowy szlak dotarł
również do Gostynia i 3 czerwca zespół zagościł w Świętogórskiej Krainie
Łagodności.

W czasie koncertu muzycy wykonali najpiękniejsze utwory z dwóch
krążków: debiutanckiego TAK oraz albumu 14 spojrzeń.
Nie zabrakło również utworu
przewodniego, którym tym razem stała
się Fraszka do słów Piotra Adamskiego. Utwór opowiada historię grzesznego człowieka, którego pewnej nocy
odwiedził diabeł i próbował przekonać,
że bardzo łatwo życiowe błędy mogą
zostać zapomniane. Stawką jest jednak Niebo. Rezolutny chłop nie dał
się tak łatwo przekonać, bo całkowicie
ufał Bogu.
Zgromadzona w sali oratorium publiczność nie tylko miała okazję wsłuchać się w słowa tego utworu,
ale za sprawą specjalnie przygotowanej dekoracji, stać się obserwatorem
a może i uczestnikiem, bo i w naszym
życiu zdarzają się sytuacje, w których
musimy wybierać i oby nasze wybory
były zawsze takie jak bohatera Fraszki.

Z życia Sanktuarium

- 19 -

Albo i nie na scenie W Krainie Łagodności
Szczególne jednak uznanie
publiczności zdobyła Piosenka pProstych serc, bo któż z nas nie lubi piosenek o miłości, a przecież Mamy
oczy aby widzieć kiedy łzy wylewa
brat. Mamy uszy by usłyszeć głośne
chóry cichych skarg. Mamy płuca by
oddychać, dymu kłęby wpuszczać
w nie. Mamy serca aby kochać – czemu nie kochamy się?
Po koncercie nie zabrakło
oczywiście możliwości zakupu płyt,
zdobycia autografów i wielu ciepłych
słów.

Dodatkowo postanowiliśmy
sprawdzić jakiego kolorów sznurówki
mają muzycy, bo przecież białe koszule czarne krawaty i kolorowe sznurowadła to elementy rozpoznawcze
ALBO I NIE… Aby poznać odpowiedź
zapraszamy do galerii zdjęć na profilu
Świętogórskich Spotkań w Krainie Łagodności na FB.
A na kolejny koncert zapraszamy już w 26 sierpnia.

Z życia Parafii
Ewa i Marcin Kuśnierek

Oto jest dzień, który dał nam Pan
Oto jest dzień, który dał nam
Pan, weselmy się i radujmy się nim
– tak śpiewały dzieci rozpoczynając
uroczystą Eucharystię, w czasie której przyjęły Pierwszą Komunię Świętą
w sanktuarium Świętogórskiej Róży
Duchownej w Gostyniu. Był to piękny
i bardzo radosny dzień, poprzedzony
solidnymi przygotowaniami. W koście-

le trwały one cały Wielki Post. Dzieci
uczestniczyły raz w tygodniu w Drodze
Krzyżowej czytając stacje Męki Pańskiej. Ksiądz proboszcz dbał o pogłębianie wiedzy religijnej wprowadzając
dzieci w tajniki wiary, pokazując zagadkowe dotąd dla nich miejsca m.in.
tabernakulum, zakrystię. Najgłośniejsze były zaś przygotowania wokalne.

Z życia Parafii
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Pamiątkowe zdjęcie Pierwszej Komunii Świętej
Dzieci, pomimo porannych godzin,
pięknie śpiewały na Chwałę Bożą.
Pan organista przygotował pieśni
i kanony dostosowane do ich możliwości głosowych, a treści do ich wieku.
Najważniejsze zadanie wykonali natomiast rodzice, którzy wraz ze swymi
pociechami uczestniczyli w przygotowaniach i dbali, aby ta uroczystość
była wyjątkowa i miała podniosły charakter.
Kiedy 30 kwietnia wybiła godzina 10.30 dwadzieścia czworo dzieci i ich rodzice wypełnili główną nawę
bazyliki, aby przeżyć wielką radość
i po raz pierwszy w życiu doświadczyć

cudu zjednoczenia z Panem Jezusem
podczas Komunii Świętej.
Ubrane w białe szaty, ze złożonymi rękami, przejęte, może trochę
wystraszone, ale uśmiechnięte, aktywnie uczestniczyły we Mszy Świętej. Nie
tylko śpiewały, ale miały też przydzielone do odczytania teksty. Brały także
udział w procesji z darami. W przebieg
Eucharystii zaangażowani byli również rodzice. Wszystko to sprawiło, że
był to podniosły dzień, pełen wzruszeń
i radości. Niech te piękne chwile na
zawsze trwają w sercach dzieci i ich
rodziców!

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

MATKA BOŻA NASZA NADZIEJA
Przeżywamy wspaniały Jubileusz stulecia Objawień Maki Bożej
w Fatimie. Ten niezwykły czas zbiega
się jednocześnie z dramatycznymi historycznie wydarzeniami w życiu Kościoła, kiedy to 500 lat temu Marcin
Luter doprowadził do jego rozłamu.
Jednak to, co protestanci kwestionują
u podstaw, Maryja swoim objawieniem
w Fatimie potwierdza. Nie tytuły są
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istotne, ale otwartość serca, bo nie „tytułologia” zmienia świat, ale prostota
i posłuszeństwo Bogu, nie pseudo-troska o Kościół, ale prawdziwe i mocne
trwanie przy Bogu i przy Jego nauce,
która zawarta jest w Objawieniu i Tradycji.
Mając to wszystko na uwadze,
możemy zobaczyć skąd rozłamy i tak
trudny czas dla daru życia, a także dla
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normalnych, sakramentalnych rodzin.
Bo myślę, że każdy z nas zauważa, że
coraz trudniej jest człowiekowi przyjść
na świat, robi się wszystko aby dzieci nie było. Hipokryzja świata jest tak
ogromna, że z jednej strony „martwimy się”, że tak mało narodzin i ujemny
przyrost naturalny, a z drugiej strony
robimy wszystko w imię pseudo-wolności, aby narodzin było jak najmniej,
a jak już to tylko tam, gdzie dzieci
będą formowane według norm „poprawności politycznej” (adopcje dzieci przez związki jednopłciowe) a nie
w jakikolwiek inny sposób, w innych
wartościach. W takim sposobie formowania przodują kraje, gdzie znacznie
został osłabiony głos Kościoła rzymskokatolickiego, który poprzez fakt,
że jest wierny Objawionemu Słowu
i Tradycji, jak do tej pory odważnie głosi Zmartwychwstałego Chrystusa i całe
Jego nauczanie, włącznie z faktem
możliwości potępienia. Zauważmy,
że jednym z pierwszych stanów, który
zobaczyły dzieci fatimskie był dramat
piekła – miały bowiem zobaczyć czym
kończy się grzech i nim się przerazić.
Tam, gdzie „króluje” protestantyzm,
coraz mocniej rozwija się też kultura
przemocy względem Tradycji.

Złamane ubóstwo
Kiedy tak się zastanowić, to
pierwszy rozłam w świecie stworzonym przez Boga miał miejsce wtedy,
gdy Lucyfer i jego poplecznicy zdecydowali, że nie chcą być poddani Bogu,
a co za tym idzie – nie chcą służyć. Pycha okazała się tak wielka, że pchnęła do rozłamu. Antidotum na pychę to
prawdziwe ubóstwo. Postawa ubogiego, pokornego sługi, ale sługi, którego
Bóg szanuje i miłuje, i któremu daje
wolność. Brak takiej postawy sprawia,
że człowiek coraz bardziej zapatrzony
jest w siebie w swoje potrzeby, które
nie tyle odczuwa, ile pozwala sobie
wmawiać. Brak ubóstwa i pokory wpędza nas w różnego rodzaju kompleksy
a te popychają do coraz większej próżności, aby tylko się dowartościować.
To wszystko sprawia, że coraz bardziej
wojujemy z naturą naszej cielesności,
coraz bardziej ją zniekształcamy, aby
tylko się wyróżnić. Coraz bardziej kręcimy się wokół własnej osi, własnego
ego i w konsekwencji nie mamy już sił
wyrwać się z tego pędu, bo nie potrafimy się zatrzymać w tych wszelkich
przejawach i pochodnych pychy.

Porady duchowe
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Złamane posłuszeństwo
Gdy zostało złamane ubóstwo, Boże stworzenie zostało poddane kolejnej próbie – wierności i ufności
Bogu. Raj, pełna harmonia, pełne zadowolenie, szczęście. Jednak nienawiść złego do wszystkiego co może
uczestniczyć w Bożej aurze szczęścia,
doprowadza do dialogu zła z człowiekiem. Dialogu zgubnego w skutkach.
Człowiek dokonał wyboru – złamane
zostało posłuszeństwo. Konsekwencją tego, jest coraz mocniejsze kwestionowanie posłuszeństwa Bożemu
autorytetowi. W nasze życie wtargnęło
zabójstwo i wszystko to co wiąże się
z walką z autorytetami, które są podporządkowane Bożej Woli. Propaguje
się zaś wszystko to, co walczy z Bożym porządkiem. Świat stał się miejscem walki. Jest to walka o podium,
o wyrzucenie Boga z tego świata, aby
to Człowiek był absolutnym panem tej
ziemi.
Każdy z nas uczestniczy w tej
rozgrywce, każdy z nas staje albo po
stronie kultury przemocy i poprawności politycznej albo po stronie Boga
i Kościoła Rzymskokatolickiego. Pozostała jeszcze jedna batalia, batalia
o Miłość i Miłosierdzie, a ta batalia to
nasze być… albo już tylko zagarniać,
coraz więcej posiadać, stawać się coraz bardziej zachłannym, pazernym
nie liczyć się z drugim, pielęgnować
swoje ego na różne sposoby i na różnych płaszczyznach naszego życia.
Uratowana Miłość
Trzeci moment w historii Stworzenia, można rzec ostatnia deska
ratunku, ostatnia możliwość aby nie
odrzucić Boga i Jego Woli.
Nazaret, młoda kilkunastoletnia dziewczyna. Upragnione i zapewne
wymodlone dziecko Joachima i Anny,
zakochana w Bogu i pragnąca ukazać
innym, że Bóg błogosławi na różne
sposoby, nie tylko poprzez fakt, że się
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jest matką. Jest o tym przekonana, bo
jej krewna Elżbieta jest kochana przez
Boga, a jednak nie może cieszyć się
upragnionym dzieckiem. Jest z tego
powodu wytykana palcami. Mówi się,
że Bóg jej nie błogosławi. Maryja chce
jej towarzyszyć w tym bólu, postanawia zachować bezwzględną czystość
z miłości do Boga (który przecież ją
i Elżbietę miłuje), jak i z miłości do Elżbiety.
Właśnie w takim momencie
przychodzi do Niej Anioł i zaczyna się
dialog Miłości, dialog, który jest niejako decydujący. W tym dialogu na
pierwszy rzut oka nie widać kuszącego diabła, jak to było w raju, ponieważ
czyste Niepokalane Serce Maryi nie
jest dostępne dla złego, ale na swoje sposoby wciąż kusi. Maryja w tym
dialogu do pewnego czasu trzyma się
kurczowo swojej wersji oddania się
Miłości Bożej. Jednak Bóg zachowując całą istotę Jej obrazu Miłości – czystość i współcierpienie, daje Jej inną
możliwość – realizowania tych cnót,
poprzez oddanie się nie tylko dla Elżbiety, ale dla całego Świata. Ma stać
się Matką Zbawiciela. Czyż w takiej
sytuacji niebo nie wypełniło się wyczekującą ciszą? Nie wiemy co przeżywała w tym momencie Maryja, ale
na nasze szczęście bardziej zaufała
boskiemu wysłannikowi niż swojemu
planowi i padło ewangeliczne – FIAT.
To wydarzenie powinno nas
napawać ogromną Nadzieją, że jak
przed 2000 tysiącami lat zatryumfowała MIŁOŚĆ, to i dziś Jej Niepokalane
Serce zatryumfuje w zdemoralizowanym świecie. Oby jednak nie doszło
do tego poprzez wojnę, kataklizmy
i inne nieszczęścia, ale obyśmy w 100
rocznicę pierwszych Objawień Matki
Bożej w Fatimie wzięli sobie głęboko
do serc potrzebę nawrócenia, pokuty
i modlitwy różańcowej.
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ks. Stanisław Gawlicki COr

ŚWIĘCI LUDWIK I ZELIA MARTIN
Czy narzeczeni zawierający
sakrament małżeństwa, rozumieją do
końca, na co się decydują wypowiadając sakramentalne „tak”? I tak i nie.
Tak – ponieważ biorąc ślub kościelny,
akceptują Boży plan wobec małżeństwa. Nie – gdyż dopiero żyjąc w tym
stanie, zaczynają rozumieć czym jest
małżeństwo, czym jest miłość małżeńska. Dopiero wtedy mają szansę się
jej każdego dnia uczyć.
Dobrym przykładem tego są
Ludwik i Zelia Martin, rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Para ta potrzebowała nawrócenia do tego, by
przyjąć swoje własne powołanie małżeńskie. Jednak w czasie przeżytych
wspólnych 19-lat odkryli w sobie oraz
docenili Boży dar miłości małżeńskiej.
Małżeństwo nie było jednak
ich pierwszym wyborem. Oboje mieli
za sobą nieudaną próbę wstąpienia
do zakonu. Ludwik nie dawał rady
z łaciną. Zeli powiedziano, że nie ma
powołania. Nastawiła się wówczas na
małżeństwo, prosząc Boga, by dał jej
wiele dzieci, które mogłaby wychować
dla nieba. Aby zarobić na posag nauczyła się koronczarstwa i założyła firmę. Ludwik otworzył zakład zegarmistrzowski. W kwietniu 1858 r. doszło
do „przypadkowego” spotkania. Kiedy
Zelia pierwszy raz zobaczyła Ludwika,
usłyszała wewnętrzny głos: „Oto ten,
którego wybrałem dla ciebie”. Trzy
miesiące później byli małżeństwem.
Jak się okazało w trakcie nocy poślubnej, wiedza Zeli na temat pożycia małżeńskiego była wyjątkowo nikła. Kiedy
Ludwik uświadomił jej na czym polega
konsumpcja małżeństwa, była tak zaszokowana, że zaproponował jej, aby
żyli jak brat i siostra. Następnego poranka zaślubieni celibatariusze odwiedzili siostrę Zeli, zakonnicę – wizytkę,

przed którą Zelia wypłakała całe swoje
serce. Ludwik jednak miał dla swojej
żony wiele cierpliwości, a ona powoli
uczyła się mu ufać. Dziesięć miesięcy
po ślubie jedno z nich (nie wiadomo
które), podzieliło się ze spowiednikiem
swoją nietypową sytuacją. Ten doradził im podjęcie normalnego współżycia małżeńskiego i tak też uczynili.
Z listów Zelii pisanych w ciągu
kolejnych lat wyłania się obraz głęboko zakochanej w sobie pary. W liście do brata pisała: Zawsze jestem
z nim taka szczęśliwa… Jakim świętym człowiekiem jest mój mąż. Będąc
w odwiedzinach u krewnych pisała do
męża: Tęsknię za tym, by być blisko
ciebie mój kochany Ludwiku. Kocham
ciebie całym sercem… Nie potrafiłabym żyć bez ciebie. Ludwik czuł do
niej to samo: Moja najdroższa – pisał
będąc w podróży służbowej – czas
mi się dłuży i tęsknię za tym, by być
z tobą. Zaczęły przychodzić na świat
dzieci – razem dziesięcioro, choć jedynie pięcioro dożyło dorosłego wieku.
Po latach Zelia pisała: Kiedy urodziły
się nasze dzieci, zmieniło się nasze
myślenie, żyliśmy tylko dla nich. Były
całym naszym szczęściem.
Tworzenie wspólnego domu
zbliżyło małżonków do Boga. Praktykowali wspólną modlitwę rodzinną,
uczyli swoje córki poznawać i kochać
Jezusa. W dni powszednie uczestniczyli w porannej Mszy św. o godz.
5.30. W listach Zelii znajdujemy opisy
wielu rodzinnych radości – wspólnych
posiłków, zabaw, wycieczek, świętowania rodzinnych uroczystości. Mimo
wielu obowiązków zawodowych, które
pochłaniały wiele czasu (prowadzili dwie firmy), przez kilka lat opiekowali się swoimi starszymi rodzicami.
W tym nawale obowiązków
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Ludwik i Zelia Martin
małżonkowie znajdowali jednak czas,
by wyrażać sobie wzajemną miłość
i udzielać wsparcia. Zelia tak starała
się organizować gospodarstwo domowe, aby najmniejszy szczegół był po
myśli męża. On z kolei był oddanym
ojcem, a także na różne sposoby starał się ułatwiać życie swojej żonie. Po
pewnym czasie porzucił zegarmistrzostwo i zajął się administracyjną stroną
jej zakładu.
Ludwika i Zelię przybliżyły do
siebie również życiowe próby, podczas których zachęcali się wzajemnie
do ufności w Bożą miłość do nich i do
ich dzieci. W ciągu czterech lat stracili
trójkę niemowląt i pięcioletnią Helenę.
Z niepokojem czuwali przy łóżku Marii, która w trzynastym roku życia omal
nie umarła na tyfus. Wychowując córkę Leonię, rodzice zaznali wiele cierpienia. Leonia była trudnym dzieckiem
– ponurym i tak niesfornym, że wydalono ją ze szkoły. Rodzice próbowali
ją zrozumieć i do niej dotrzeć, ale na
próżno. Przełom nastąpił, kiedy wyszło
na jaw, że przez całe lata – wówczas
już nastolatka – była szykanowana
i poniewierana przez służącą. W tym
czasie u Zeli stwierdzono raka piersi,
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a jej największą troską było co się stanie z tym biedactwem. Chociaż choroba była dla małżonków ogromnym
ciosem, przyjęli to wyzwanie z zaufaniem do Boga, otaczając się jeszcze
większą miłością i czułością. Modlili
się o uzdrowienie. Zelia w towarzystwie starszych córek pojechała do
Lourdes. Powróciła nieuzdrowiona na
ciele, ale przemieniona duchowo. Jak
sama opisała: Ludwik był niezmiernie
zaskoczony, widząc mnie powracającą
w tak dobrym humorze, jakbym otrzymała upragnioną łaskę. To dodało mu
odwagi i znowu zapanował wśród nas
dobry nastrój. Zelia zmarła w wieku 45
lat (1877), zostawiając męża i pięć dorastających córek. Najmłodsza Teresa
miała 4 lata. Samotny ojciec kontynuował dzieło wychowania rozpoczęte przez Zelię. Ze względu na dobro
córek przeniósł się do Lisieux, gdzie
dziewczynki mogły liczyć na wsparcie rodziny matki. Przez osiemnaście
lat wdowieństwa Ludwik pielęgnował
pamięć o Zeli. Pisał do swoich córek
(cztery wstąpiły do Karmelu): Myśl
o waszej matce towarzyszy mi nieustannie. Pod koniec życia, cierpiący
na demencję, choć świadom tego co
się z nim dzieje, został umieszczony
w zakładzie. Przyjął tę ofiarę, uznając,
że odtąd jego misją będzie wspieranie
innych pensjonariuszy zakładu i prowadzenie ich do Boga. Zmarł w lipcu
1894 roku. Kapłan zaprzyjaźniony
z rodziną Martinów, napisał po latach:
W rodzinie tej panowała nadzwyczajna jedność, zarówno między małżonkami, jak i rodzicami a dziećmi. Ta
jedność płynęła stąd, że Ludwik i Zelia
przyjęli całym sercem powołanie do
małżeństwa z głęboką wiarą.
Martinowie niosą nadzieję także
dzisiejszym małżonkom, którzy wkraczają we wspólne życie z bardzo różnym bagażem doświadczeń. Jedne
sprawy są dla nich oczywiste – czasami aż za bardzo, a inne całkiem obce;

jedne łatwe do przyjęcia, inne bardzo
trudne. Jeśli jednak każde z małżonków zdecyduje się pójść za Bogiem
w nieznane, aby spotkać się tam nawzajem, łaska Boża zjednoczy ich serca.
W październiku 2015 roku
papież Franciszek ogłosił świętymi
Ludwika i Zelię Martin. Stali się oni
pierwszą kanonizowaną parą małżeń-

ską – na znak, że to właśnie relacja
małżeńska stała się motorem ich świętości. Jest to także znak dla nas, że
niezależnie od tego, jakimi drogami
dana para podążała dotąd i jak wiele
musi się jeszcze nauczyć, Bóg potrafi działać w sercach małżonków, o ile
tylko oni sami zechcą Mu pozwolić załączyć się w jedno.
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Święta Urszula Ledóchowska
Julia Maria Ledóchowska
urodziła się w rodzinie szlacheckiej
17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło
Wiednia. Ojcem jej był Polak, Antoni
Ledóchowski, który, będąc światłym
człowiekiem i świadomym swojej roli
rodzicem, bardzo dbał o rozwój intelektualny i duchowy licznego potomstwa, kładąc specjalny nacisk na
patriotyzm i religijność. Jego żona,
Józefina Salis-Zizers., szlachetnie
urodzona Szwajcarka, mimo iż nigdy
nie nauczyła się mówić po polsku, podzielała poglądy Antoniego i popierała jego postępowanie wobec dzieci,
z których aż troje wybrało służbę duchową. Julia, będąc hrabianką, otrzymała od losu wspaniałą szansę na
staranne wykształcenie. Pozwoliło jej
ono od najwcześniejszych lat rozwijać zdolności językowe i artystyczne.
Uczyła się w Instytucie Najświętszej
Maryi Panny w austriackim Sankt
Pölten od 1874 do 1883, czyli do momentu, w którym państwo Ledóchowscy podjęli decyzję o zakupie majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni,
niedaleko Krakowa. Po śmierci ojca
Julia wraz z siostrą Teresą, przyszłą
błogosławioną, zaczęła udzielać się
społecznie, ucząc wiejskie dziewczę-

ta czytania, pisania oraz prowadzenia
domu.
Nauczycielski talent Julii miał
się jednak dopiero rozwinąć. W wieku
21 lat dziewczyna postanowiła zostać
urszulanką. W Krakowie, przy ul. Starowiślnej, znajdował się wymarzony
zakon, w którym wszystkim siostrom
przyświecała jedna myśl, czyli edukacja i rozwój duchowy dziewcząt.
17 kwietnia 1887 r. Julia przyjęła imię
Maria Urszula i pod tym imieniem kontynuowała i rozwijała swoje zdolności.
Początkowo wyróżniała się przede
wszystkim umiejętnością żarliwej modlitwy i umartwieniami, ale wkrótce
dostrzeżono u niej talent wychowawczy podczas pracy w internacie sióstr,
którego w 1904 r. została przełożoną.
W 1906 r. z inicjatywy siostry założono
pierwszy na ziemiach polskich internat
dla studentek szkół wyższych. Urszula
zauważyła pilną potrzebę stworzenia
miejsca, gdzie dziewczęta pragnące się uczyć mogłyby spokojnie jeść
i spać, nie narażając się na niebezpieczeństwa mieszkania bez należytej
opieki.
Rok 1907 przyniósł Urszuli
nowe wyzwania. Założenie internatu dla studentek oraz umiejętność
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Święta Urszula Ledóchowska
porozumiewania się z młodzieżą
zwróciły uwagę papieża Piusa X, który
pobłogosławił trzy urszulanki udające
się do Petersburga (z Marią Urszulą
na czele), aby kierować internatem
przy polskim gimnazjum św. Katarzyny. Było to miejsce bardzo zaniedbane
pedagogicznie, a warunki pracy były
mocno utrudnione ze względu na ówczesną sytuację polityczną. Rosja była

Autorytety

zdecydowanie przeciwna obecności
polskich zakonnic, dlatego siostry pojawiły się tam w strojach świeckich
i niejako w ukryciu wprowadzały
w życie śmiałe plany wychowania i katechizacji. Należy podkreślić, że, mimo
wrogości ze strony rosyjskiej, Urszula
była zdecydowaną orędowniczką polityki dialogu i starała się łagodzić napięte relacje rosyjsko-polskie.

Chociaż praca w Petersburgu
nie należała do łatwych, Urszuli przybywało pomocnic. Wkrótce wspólnota
sióstr została uznana za dom autonomiczny. Kiedy wybuch wojny w 1914 r.
zmusił Urszulę do opuszczenia Rosji
i wyjazdu do Skandynawii, towarzyszyło jej wiele sióstr podzielających
jej entuzjazm i optymizm. Pierwszym
krajem, jaki odwiedziły zakonnice,
była Szwecja, gdzie Urszula skupiła
się nie tylko na wychowywaniu dzieci
i edukacji religijnej. Za namową Henryka Sienkiewicza zaangażowała się
również w działalność Generalnego
Komitetu Pomocy Ofiarom wojny w
Polsce. Każdy z około osiemdziesięciu odczytów, które Urszula wygłosiła
w sześciu językach, i które dotyczyły
dziejów narodu polskiego, jego dokonań literackich i artystycznych, potrafił
doprowadzić słuchaczy do łez wzruszenia. Poliglotka i mówczyni poruszała wyobraźnię, pokłady współczucia i chęć pomocy Polakom. Urszuli,
ciepło przyjętej przez ważne osobistości świata polityki, było łatwiej wprowadzać w życie śmiałe plany na obcej
ziemi. W 1915 r. udało się otworzyć
pod Sztokholmem instytut języków
obcych dla dziewcząt ze Skandynawii, a dom sióstr stał się schronieniem
dla emigrantów i miejscem spotkań
polskich polityków. W roku 1917 Urszula założyła w Danii ochronkę sierot
polskich robotników oraz przyczyniła
się do wydania książki pt. „Polonica”,
stanowiącej zbiór artykułów na temat
historycznej i artystycznej spuścizny
narodu polskiego. Przedostatni rok
pobytu Urszuli i jej towarzyszek na obczyźnie, czyli rok 1918, zaowocował
utworzeniem szkoły społeczno-gospodarczej dla dziewcząt.
Urszula wróciła do Polski
w październiku 1919 r., a petersburska wspólnota urszulanek miała ulec
transformacji. Przed wojną klasztory
urszulańskie podlegały bezpośrednio

papieżowi, natomiast po wojnie miały połączyć się w unię. Po naradzie
z nuncjuszem papieskim Urszula zdecydowała, że lepiej będzie stworzyć
oddzielne zgromadzenie ze względu
na specyfikę działań i doświadczeń
zakonnic, z którymi dotychczas pracowała. Tak powstało Zgromadzenie
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, a jego członkinie nazwano urszulankami szarymi. Jedynie
kolor habitu mógł przywodzić na myśl
monotonię i smutek – siostry biegały
energicznie, ciągle czymś zajęte. Matka Urszula specjalnie dbała o to, by
szare urszulanki pamiętały o radości,
jaką można czerpać z kontemplacji
Serca Jezusa oddającego życie z miłości do ludzi, a kandydatki do zgromadzenia podczas pierwszej rozmowy
nieodmiennie pytała, czy mają wesołe
usposobienie.
Urszula dawała jednym i drugim przykład swoją postawą. Zdjęcia
zrobione za granicą i w Polsce pokazują szczupłą, uśmiechniętą kobietę,
której twarz tchnie energią i zdecydowaniem. Dzieciom, którymi się opiekowała, potrafiła w dużym stopniu zastąpić matkę – jako wychowawczyni
była, podobnie jak niemal wszystkie
matki na świecie, zabiegana i przytłoczona codziennymi troskami, a przy
tym uśmiechnięta, stanowcza i konsekwentna, ale zawsze kochająca.
Determinacja i oddanie podopiecznym
pozwoliły Urszuli na sprowadzenie
sierot z Danii do Pniew w 1920 r.
Postać charyzmatycznej świętej wrosła tak głęboko w tę niewielką
miejscowość w Wielkopolsce, że po
śmierci w 1939 r. pochowano ją właśnie w Pniewach, w domu macierzystym szarych urszulanek, gdzie znajduje się obecnie Sanktuarium św. Urszuli, kanonizowanej przez Jana Pawła II w 2003 r. Od sześciu lat odbywa
się tam również Forum Młodzieży Urszulańskiej, na które zjeżdżają młodzi
z całej Polski.
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Święta Urszula jest chętnie
wybierana na patronkę szkół. Poliglotka, która opanowywała języki obce w
błyskawicznym tempie oraz zdawała
egzaminy państwowe, by móc uczyć
w języku danego kraju za granicą,
utalentowana malarka, autorka arty-

kułów i książek, organizatorka szkół,
urodzona katechetka i mądra wychowawczyni jest prawdziwą inspiracją
i dla uczniów, i dla nauczycieli.

Z pielgrzymiego szlaku
Wiesław Czajka, Łukasz Stefaniak i Ewa Wasiak

cz. 3

Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
szlakiem Warszawa-Kraków
w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
16 kwietnia 2016 r., w sobotni
poranek ks. proboszcz z Kotuszowa
pobłogosławił na drogę pielgrzymów
ze stolicy, którzy: Polami, polami, po
miedzach, po miedzach; Po błocku
skisłym, w mgłę i wiatr; Nie za szybko, kroki robiąc..., ruszyli w kierunku
średniowiecznego Szydłowa. Miasteczko, którego układ przestrzenny
i oryginalne XIV-wieczne mury obronne są porównywane do francuskiego
Carcassonne, przywitało pątników
lekkim deszczykiem. Jednak czas
poświęcony na zwiedzanie atrakcji
historycznych sprawił, iż natura wykorzystała szansę i po kilkudziesięciu
minutach: Rozłożyła wiosna spódnicę
zieloną, Przykryła błota bury błam.
Opuszczając szydłowski kościół Wszystkich Świętych, który zdobią piękne polichromie z XIV wieku,
pielgrzymi patrzyli na pierwsze kwiaty
na łąkach i w sadach, czuli zapach
wiosennej ziemi, odkrywali ziemskie
i transcendentalne piękno tego miejsca.
Dalej pątnicy szli do Szczaworyża, przez Kargów, Zaborze, Kołaczkowice, Strzałków. Tam czekała na
nich w swojej świątyni, perle Ponidzia,

Matka Boża Łaskawa oraz św. Jakub
Apostoł. Jako trzeci oczekiwał z otwartymi ramionami doczesny protektor
pielgrzymów, miejscowy kustosz, ks.
kan. Stanisław Kondrak, który od lat
przyjmuje pielgrzymów w swoje progi. Nasza okazała się najliczniejszą
w historii. Z pomocą parafian, ks. proboszcz zagwarantował wszystkim nocleg. Tej wiosennej nocy parafia Szczaworyż, była jedną z największych alberg w Europie (o ile nie największą!).
Wszyscy strudzeni czuli się w niej
szczęśliwi! Dobro promieniowało. Co
znaczy dla pątnika Miłosierdzie!
W Niedzielę Dobrego Pasterza, na poranną Mszę św. dotarli „jakubowi krakusi”. Jakaż to była piękna
Eucharystia! Kilkudziesięciu pielgrzymów, wtopiło się w wierny lud i mimo,
że byli gośćmi, wspólnie z miejscowymi parafianami aktywnie uczestniczyli w „uczcie ofiarnej”. Przybyłe grupy
tworzyły asystę: mjr Piotr Szarko, dr
Franciszek Mróz, kpt. Joanna Sowińska uświetnili swoimi talentami lektorskimi i wokalnymi Liturgię Słowa, dając przykład i świadectwo wspólnoty
z miejscową społecznością. Ksiądz
Kondrak wygłosił trafiające do serc

Z pielgrzymiego szlaku

kazanie, a na koniec Mszy św. sprawił,
że świątynia stała się w pełni kościołem pielgrzymkowym. Pątnicy okrążali ołtarz, całowali relikwię św. Jakuba
oraz krucyfiks, który trzymał w rękach
celebrans. Wszyscy byli błogosławieni
i kropieni wodą święconą.
Po tej niezwykłej Mszy św.
liczna grupa pątników wyruszyła
w dalszą drogę. Tej kwietniowej niedzieli, w pełni rozpuściła wiosna warkocze kwieciste; Zbarwiały łąki niczym
kram; Będzie odpust pod Wiślicą; Póki
wiosna, póki trwa.
Słowa poety Wojciecha Bellona tego dnia, w okolicznościach
„czasu i miejsca”, spełniały się. Były
kolorowe sady i łąki, był „odpust” pod
Wiślicą, była wiosna w pełni!
Po przybyciu do wiślickiej bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny pątnicy oddali pokłon „Madonnie Łokietkowej”, w Domu Długosza
otrzymali pieczęcie w „Legitymacjach
Pielgrzyma” i ruszyli w dalszą drogę weekendowego pielgrzymowania
– przez Koniecmosty do św. Jakuba
w Probołowicach. Utrudzeni, ale
szczęśliwi, późnym popołudniem dotarli do niezwykłego drewnianego kościółka św. Jakuba. I tu zakończyli kolejny etap podróży.
Ponidzie wiosenne, Ponidzie
leniwe; Prężysz się jak do słońca kot;
Rozciągnięte po tych polach; Lichych
lasach w pstrych łozinach; Skałkach
w słońcu rozognionym; Nidą w łąkach roziskrzoną; Na Ponidziu wiosna
trwa.
28 maja 2016 r., w sobotni poranek grupa pielgrzymów wróciła do
Probołowic. Na krótką chwilę zatrzymano się w Szydłowcu, gdzie lokalny
działacz i pielgrzym Marek Sokołowski
oprowadził pątników po grodzie Radziwiłłów. Na trasie spaceru znalazły
się: zamek, kościół farny z XV w. oraz
ratusz usytuowany na średniowiecznym rynku. Do Probołowic pielgrzymi

dotarli w południe. Oczekiwał na nich
miejscowy proboszcz, ks. Krzysztof
Wrzesień. Duchowny przedstawił historię XVIII-wiecznej, modrzewiowej
świątyni, której patronem jest św. Jakub Apostoł. Zdobiona bogato malowidłami, przyciąga w jednym z ołtarzy
słynącym łaskami obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, tzw. Probołowskiej,
z XVII w. Ksiądz proboszcz udzielił
pielgrzymom błogosławieństwa przed
ich wyjściem na pątniczą ścieżkę.
Droga tego dnia wiodła wśród wzgórz
i pagórków Wyżyny Małopolskiej.
Po trzech kilometrach marszu pątnicy dotarli do Czarnocina. Następnie
idąc przez Koryto i Kobylniki doszli do
Skalbmierza, gdzie urodził się pierwszy rektor odnowionej w 1400 r. Akademii Krakowskiej Stanisław ze Skalbmierza. Tu zatrzymali się na dłuższy
odpoczynek, po czym nawiedzili gotycki kościół św. Jana Chrzciciela.
Sady, charakterystyczne dla
kwietniowego etapu, zastąpiły uprawne pola. Pejzaż wypełniły zielone falujące łany wiosennych zbóż. Widać
szacunek, jakim ziemię otaczają miejscowi gospodarze. Bogata, urodzajna
ziemia wykorzystana jest do końca. Na
całej trasie nie było widać nieużytków,
a pola zbóż przecinały uprawy warzyw, roślin strączkowych i zielarskich.
Uderzała w nich różnorodność, przez
którą można dostrzec zamożność tych
ziem.
Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, sobotnie wędrowanie dobiegło końca. Tym razem ostoją okazała
się świetlica przy remizie OSP Pałecznica. Dzięki życzliwości miejscowego wójta, pana Marcina Gawła, ta
niezwykła „alberga” otworzyła przed
pątnikami swoje gościnne podwoje.
W progach witały przybyłych niewiasty
z Bractwa św. Jakuba w Pałecznicy.
Gospodynie serwowały strudzonym
piechurom wyśmienity bigos.
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Niedzielny etap rozpoczęła poranna Msza św. w kościele św. Jakuba
Apostoła w Pałecznicy. Na Eucharystię dojechali pielgrzymi z Krakowa.
Po modlitwie obydwie grupy – warszawska i krakowska, wspólnie wyruszyły na szlak. Droga tego dnia była
niezbyt długa (ok. 20 km), a widoki podobne jak dzień wcześniej – uprawne
pola. Dopiero w ostatnich kilometrach,
kiedy wkroczono na teren Płaskowyżu
Proszowickiego, trasa stała się nieco
bardziej płaska.
Mniej więcej w połowie drogi,
w urokliwej wsi Zielenice nawiedzono
usytuowane na „Wzgórzu Opatrzności
Bożej” sanktuarium Matki Bożej Zielenickiej. W ołtarzu głównym świątyni,
znajduje się kopia obrazu z rzymskiej
bazyliki Santa Maria Maggiore – Salus
Populi Romani. W czasie pielgrzymki do ojczyzny w 1983 roku, św. Jan
Paweł II udekorował w Częstochowie,
zielenicką Madonnę papieskimi koronami. Po modlitwie w sanktuarium
wędrowcy udali się w dalszą drogę, do
Niegardowa. W świątyni pod wezwaniem św. Jakuba czekał na piechurów
miejscowy proboszcz ks. Marek Piasecki. Wspólna modlitwa zakończyła
weekendową pielgrzymkę.
25 czerwca 2016 r., w pierwszą wakacyjną sobotę, o poranku,
grupa pątnicza wyruszyła busem
z Warszawy do Niegardowa. Przerwę
w podróży zaplanowano tak, aby pielgrzymi mogli nawiedzić sanktuarium
Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Czczona jest tam
kopia (koronowana 2 lipca 2005 r.)
wileńskiego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, Królowej Polski i Wielkiej
Księżnej Litewskiej. Drugim przystankiem w drodze do Niegardowa było
Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka
w Jędrzejowie. Tutejsze archi-opactwo
cysterskie należy do najstarszych
w Polsce – zostało ufundowane w 1140
roku, jako filia klasztoru Morimond

w Szampanii. Powstało na włościach
rodu Gryfitów, obrońców wiary.
W godzinach południowych
pątnicy dotarli do Niegardowa, skąd
wyruszyli w kierunku Sanktuarium św.
Jakuba w Więcławicach Starych. Droga tego dnia wiodła wśród wzgórz i pagórków Wyżyny Miechowskiej. Pierwsza sobota lata pozwalała doświadczyć walorów tej pory roku. Dzień był
słoneczny i gorący. Wiejskie sklepiki
pozwalały ugasić pragnienie i posilić
się. Piękne widoki i soczysta zieleń
sprawiały, że duch nie gasł. Część
pątników skorzystała z zaproszenia
miejscowych kibiców i w ramach odpoczynku śledziła przed telewizorami
zmagania Polaków ze Szwajcarami
w meczu piłki nożnej Euro 2016. Wieczorem ostatni piechurzy dotarli do
Sanktuarium św. Jakuba Apostoła
w Więcławicach Starych.
Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych spotykają się w miesięcznice jakubowe tj. 25
dnia każdego miesiąca. 25 czerwca br.
dołączyli do nich konfratrzy z Warszawy, którzy zostali niezwykle serdecznie przyjęci. Idący ze stolicy poczuli
się wyjątkowymi gośćmi. Niewiasty
przygotowały smaczne jadło. Ksiądz
proboszcz Ryszard Honkisz, kustosz
sanktuarium, gospodarskim okiem dopilnowywał wszystkich działań. Część
pątników, z uwagi na ciepłą noc wybrała spoczynek w przykościelnym
parku. Niezwykła to była noc… Przy
akompaniamencie pohukiwania sów,
pod baldachimem z gałęzi jesionów,
spoglądając w rozgwieżdżone niebo,
można było kontemplować treść egzystencji „człowieka w drodze”.
Niedzielny poranek rozpoczęła
Msza św. sprawowana przez księdza
kustosza. W liturgię aktywnie włączyli się pielgrzymi, m.in. konfrater Piotr
Szarko z synem Janem oraz Franciszek Mróz. Po Eucharystii, pamiątkowe zbiorowe zdjęcie przy figurze św.
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Pielgrzymi w drodze do Krakowa
Jakuba było sygnałem, że trzeba ruszać w drogę. Po malowniczym odcinku przez Las Młodziejowski, pątnicy
weszli na wzgórze, skąd roztaczała
się panorama na podwawelski gród.
Cel, do którego zmierzali od jesieni
ubiegłego roku, był już widoczny. Należało jedynie przejść przez osiedla
i ulice Krakowa. W końcu przekroczono Wisłę i tuż przed Godziną Miłosierdzia pielgrzymi dotarli do Łagiewnik. Wspólnotowa modlitwa Koronką
do Bożego Miłosierdzia stanowiła
liturgiczne zwieńczenie pielgrzymki.
Zakończeniem symbolicznym było
natomiast przejście do nowobudowanego Sanktuarium św. Jana Pawła II,
w którym pielgrzymi otrzymali okolicznościowy certyfikat odbycia pielgrzymki.
Na różnych odcinkach Drogi
Miłosierdzia prowadzącej z Warszawy do Krakowa szło w pielgrzymce
prawie 50 osób z Warszawy i okolic;
byli wśród nich pątnicy, którzy przeszli chociaż jeden etap. Do tej liczby,
należy dodać o wiele większą grupę
pielgrzymów zgromadzonych wokół
Bractwa św. Jakuba w Więcławicach
Starych.
Jako pierwszy biskup w Polsce
pielgrzymkę objął patronatem i udzielił
pasterskiego błogosławieństwa biskup
polowy Józef Guzdek – Protektor Kon-

fraterni św. Jakuba Apostoła przy katedrze polowej WP. Warto w tym miejscu
przytoczyć fakt, który łączy bractwo
w Więcławicach Starych i konfraternię
przy katedrze polowej. Otóż 8 grudnia
2007 roku inauguracji bractwa w Więcławicach Starych przewodniczył ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej bp Józef Guzdek. Ten
sam biskup, już jako biskup polowy
WP, w dniu 14 grudnia 2015 roku zainaugurował Konfraternię św. Jakuba
Apostoła przy katedrze polowej WP.
Jak widać, bp Guzdek jest jedynym
biskupem w Polsce, który w 8 lat dokonał inauguracji dwóch bractw jakubowych w różnych częściach Polski!
Z inicjatywy Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach
Starych, swą protekcją duchową
objęli pielgrzymów: kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski,
prymas Polski abp. Wojciech Polak
– za zgodą biskupa diecezjalnego,
biskup diecezjalny sandomierski –
Krzysztof Nitkiewicz, biskup diecezjalny kielecki – Jan Piotrowski oraz bp
Krzysztof Zadarko – Przewodniczący
Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski, bp pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski.
Świętokrzyską Drogę św.
Jakuba z Warszawy do Kotuszowa
wytyczali wszyscy idący pielgrzymi,
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Pielgrzymi przed Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
natomiast znakowali ją: Robert Bauer,
Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski,
Marek Sokołowski, Łukasz Stefaniak,
Jan Paweł Szarko, Piotr Szarko oraz
Łukasz Szpikowski. Wszyscy pątnicy
idący do krakowskich Łagiewnik otrzymali okolicznościowy certyfikat, który
podobnie jak specjalny paszport i pro-

porczyk, wykonał konfrater Ryszard
Bożek.
Wszystkim za wszystko – serdeczne Bóg zapłać!!!

Maksymilian Skoracki

Idź i kochaj – Lednica 2017
3 czerwca o godzinie 8.00
z parkingu przy gostyńskiej farze wyruszyły dwa autobusy pełne młodzieży
pragnącej wielbić Pana Boga. Cel był
jasny – chcieli dotrzeć na Pola Lednickie.
Tegoroczne spotkanie młodych
nad jeziorem Lednickim zorganizowane zostało pod hasłem „Idź i kochaj”
i zgromadziło ponad 85 tysięcy młodych ludzi! Na Pola Lednickie dotarliśmy przed godz. 10.00. Pomimo dużej liczby zebranych już uczestników,
zajęliśmy miejsce w dobrym miejscu

– w sektorze „C”, i oczekiwaliśmy na
zaplanowane uroczystości – Koronkę
do Miłosierdzia Bożego, sakrament
pokuty, Eucharystię.
O 12.00 wspólnie odmówiliśmy
modlitwę „Anioł Pański”. Tradycyjnie
w czasie Spotkania Młodych każdy
mógł przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania w sektorze spowiedzi, adorować Najświętszy Sakrament
w namiocie adoracji i przystąpić do
modlitwy wstawienniczej. Do późnego
popołudnia modliliśmy się oraz śpiewaliśmy piosenki religijne, tańczyliśmy
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do znanych utworów Siewców Lednicy. Niespodzianką były oświadczyny,
w obecności kilkudziesięciu tysięcy
osób – Marysia odpowiedziała „tak”
Sławkowi.
Spotkanie rozpoczęto oficjalnie o godzinie 17.00. Wiernych witali
duchowni, w tym duszpasterz wspólnoty „Lednica 2000” ojciec Wojciech
Prus oraz prymas Polski abp Wojciech
Polak. Po godzinie 20.00 rozpoczęła
się uroczysta Eucharystia. Podczas
homilii biskup krakowski Grzegorz
Ryś przypomniał, że spotkanie odbyło
się w wigilię Pięćdziesiątnicy. Odwołał
się także do tegorocznego hasła: Ta
noc jest po to, by otworzyć się na doświadczenie miłości Boga. Bóg kocha
każdego z nas takiego jakim jest. Miłości się nie kupi, lecz otrzymuje jako
dar. Nie będziemy mogli iść i kochać,
dopóki sami nie przyjmiemy tej miłości
– mówił, odwołując się do Pieśni nad
Pieśniami. – Cały świat może wam
mówić, że jesteście bez sensu; że

znaleźliście się na nim przypadkowo.
Tylko nie Bóg. Każde uderzenie tętna
w żyłach przypomina mi, że on mnie
kocha.
Podczas procesji z darami do
ołtarza zostały przyniesione WSZYSTKIE imiona uczestników Lednicy, które
wcześniej zbierały siostry. Po Mszy
św. drogą „Trzeciego tysiąclecia” został wniesiony w procesji Najświętszy
Sakrament. Odbyła się również adoracja, podczas której przedstawiciele
poszczególnych krajów wypowiedzieli
„Akt zawierzenia się Chrystusowi”.
Tegoroczne spotkanie młodych
zakończyło się o północy uroczystym
przejściem przez Bramę Rybę (symbol Lednicy). Do Gostynia wróciliśmy
ok 3.00 nad ranem. Z pewnością czas
spędzony na Lednicy ukazał nam jak
ważne w dzisiejszych czasach jest
motto „Idź i kochaj”, więc i my IDŹMY
I KOCHAJMY!

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

H I S T O R Y C Z N Y K O N T E K S T O B J AW I E Ń W FAT I M I E
Symbol upadku cywilizacji
Początek XX w. był pełen
optymizmu i wiary w niewyczerpane
możliwości ludzkiego rozumu i niemal
nieograniczony postęp techniczny.
Upojona osiągnięciami rewolucji technicznej cywilizacja zachodnia wydawała się wchodzić w nową świetlaną
erę postępu, dobrobytu i pokoju. Świat
poznał już teorię względności i zaczął
wykorzystywać ją także w moralności.
Chrześcijańska Europa i Ameryka, zadufane w sobie, zapominały o Bogu
i Jego przykazaniach. Jednym z najlepszych symboli ówczesnej pychy
ludzkiego rozumu i buntu miały być
słowa wypisane na burcie słynnego
transatlantyckiego statku pasażerskiego „Titanica”: Sam Chrystus nie
zdoła go zatopić. Sean Moloney, który
badał przyczyny katastrofy przez 30
lat, w rozmowie z gazetą „The Times”,
powiedział: Oficjalne dochodzenie
w sprawie Titanica wykazało, że zatonięcie było dopustem bożym. To nie
jest prosta historia zderzenia z górą
lodową i zatonięcia. To perfekcyjna
mieszanka niesamowitych czynników
następujących po sobie: ognia, lodu
i karygodnego zaniedbania.
Masoneria, komunizm, faszyzm
Los „Titanica” zmierzającego
nieuchronnie w kierunku katastrofy
stał się symbolem i zapowiedzią tego
wszystkiego, co czekało ówczesny
świat, ale też i tego, co może spotkać
nasze pokolenie. Wrogie chrześcijaństwu ideologie – liberalizm oraz komunizm i narodowy socjalizm, chciały dać
receptę na budowę dobrobytu i szczęścia bez Boga. Masoneria, która w tym
roku obchodzi 300-lecie zjednoczenia,
na początku XIX wieku skupiła całą
swoją uwagę i siłę na Portugalii. Jej
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celem było ogłoszenie w 1817 r., że
powstało pierwsze w pełni masońskie
państwo na świecie. Wtedy ta próba
skończyła się niepowodzeniem. Jednak po stu latach idea podtrzymywana
przy życiu w lożach Wielkiego Wschodu Luzytanii odżyła. 1 lutego 1908
roku w Lizbonie miał miejsce zamach
na króla i jego syna, następcę tronu.
Dwa lata później masoneria zdołała
doprowadzić do ogłoszenia Portugalii
republiką. Rozpoczął się czas prześladowań Kościoła. Rozwiązywano
klasztory, konfiskowano majątki kościelne. Państwowe dekrety i ustawy
miały jeden cel: zniszczyć Kościół. Te
wszystkie wysiłki osiągnęły swój szczyt
w ustawie o rozdzieleniu Kościoła od
państwa, przegłosowanej w 1911 r.
Jej twórca, Afonso Costa, oświadczył:
Dzięki temu prawu w ciągu dwóch pokoleń katolicyzm zostanie całkowicie
usunięty z Portugalii. Ten trzykrotny
premier Portugalii, który chlubił się
swoją przynależnością do masonerii,
miał przydomek Mata-Frades (zabójca
zakonników). Masoneria rzuciła Bogu
rękawicę. Podniosła ją Niepokalana
w Fatimie 13 maja 1917 r. ogłaszając
orędzie o tryumfie Jej Niepokalanego
Serca. Afonso Costa już w grudniu
1917 r. udaje się na emigrację do Paryża, gdzie skona w 1937 r.
Modernizm
Jednak, nie tylko świat wchodził na drogę rewolucji. Do tego
wszystkiego, co działo się w świecie,
doszedł jeszcze atak wrogów Kościoła, którzy chcieli przeniknąć do Jego
struktur. Na przełomie XIX i XX w. zrodził się w Kościele nurt modernizmu,
który, jak zauważył św. Pius X, stał się
kwintesencją wszystkich dotychczasowych herezji. Głosząc relatywizm
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Tytanic przed pierwszym i ostatnim rejsem
w tłumaczeniu prawd wiary i konieczność ciągłego dopasowywania Bożego Prawa i Ewangelii do wymogów
wciąż zmieniającej się współczesności, moderniści przygotowywali grunt
pod demontaż Kościoła. Od 1 września 1910 r. papież Pius X zarządził,
aby każdy kapłan przed święceniami
składał „Przysięgę antymodernistyczną” zaczynającą się od słów: Ja… niezachwianie przyjmuję tak w ogólności,
jak w każdym szczególe wszystko
to, co nieomylny nauczający Kościół
określił, orzekł i oświadczył, a przede
wszystkim poddaję się tym orzeczeniom, które się wprost sprzeciwiają
błędom obecnych czasów. I choć pontyfikaty świętych papieży, zwłaszcza
bł. Piusa IX i św. Piusa X, zdołały ujawnić i zdławić spisek przeciw Kościołowi
i na jakiś czas powstrzymać rozwój tej
herezji, to jednak wrogów nie udało się
całkowicie pokonać. Równo po 100
latach papież Benedykt XVI na pokładzie samolotu lecącego do Fatimy, ze
smutkiem stwierdził: Dzisiaj największe prześladowania Kościoła nie pochodzą z zewnątrz, ale z grzechów,
jakie są wewnątrz jego samego.

Po ludzku wszystko stracone…
Wszystkie próby budowy raju
na ziemi bez Boga w XX wieku zakończyły się fiaskiem. Utopie liberalizmu
oraz socjalizmu w wersji narodowej
i międzynarodowej, obłęd powszechnej, niczym nieskrępowanej demokracji bez zasad doprowadziły do chaosu. Najpierw dramat I wojny światowej, miliony ofiar bezsensownej walki
i zniszczenie resztek porządku politycznego dawnej cywilizacji chrześcijańskiej. Później rewolucja bolszewicka i powstanie państwa sowieckiego,
systemowo niszczącego wszystko
co chrześcijańskie. Następnie niewyobrażalna tragedia II wojny światowej
i znów dziesiątki milionów ofiar, obozy koncentracyjne, terror, zbrodnie na
masową skalę ze strony tak nazistów,
jak i komunistów. Każda też z tych
zbrodniczych ideologii trwa w swoich
mutacjach aż do dziś, wydając różne
zatrute owoce w postaci marksizmu
kulturowego, którego siłę ukazał ostatnio w Polsce spektakl „Klątwa”. Niczym
nieskrępowana wolność w czynieniu
zła, moralna deprawacja, podporządkowanie człowieka machinie technokratycznego państwa, wyłączenie
polityki spod prymatu Bożego Prawa
i ekspansja islamu – to fakty. Dlatego
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nie mogą dziwić konsekwencje obranego przez „Titanica cywilizacji” kursu
wprost na lodową górę i nieuchronną
tragedię, do której zmierza współczesny nam świat. Po ludzku wydaje się,
że nie ma już odwrotu i wszystko stracone.
W końcu moje Niepokalane Serca
zatriumfuje
Pesymistyczna wizja świata nie jest jednak chrześcijańską wizją przyszłości. Mamy być realistami
i uświadamiając sobie cały dramat położenia, nie możemy jednak popadać
w przygnębienie. Od czasu upadku
w raju trwa na świecie walka na śmierć
i życie, ale wynik tej walki jest już przesądzony: Położę nieprzyjaźń między
tobą a niewiastą, i między nasieniem
twoim a nasieniem jej; ona zetrze
twoją głowę, a ty czyhać będziesz na
piętę jej (Rdz 3,15) Choć historia apostazji narodów chrześcijańskich swoją
genezą sięga upadku średniowiecza
i rewolucji protestanckiej z 1517 r., to
Pan Bóg nigdy nie cofnął swego przymierza i nie pozostawił nas bez pomocy. W objawieniach Matki Najświętszej
we Francji: w Paryżu, w La Salette,
w Lourdes; w Portugalii w Fatimie,
w Japonii w Akita i w Polsce przez
św. Faustynę – wszędzie jest mowa
o konieczności oczyszczenia świata
i Kościoła, ale także o zwycięstwie Jej
Syna i odnowieniu Kościoła Świętego.
Myśl o przemianie moralnej Kościoła
i świata nie jest bynajmniej nowa i pojawia się w nauczaniu różnych świętych.
Na długo przed św. Ludwikiem Marią
Grigion de Montfort, który zapowiadał
nadejście Królestwa Maryi, o doczesnym zwycięstwie Kościoła pisał doktor Seraficki, św. Bonawentura. Jego
myśl w taki oto sposób streścił kard.
Ratzinger: Teologia historii św. Bonawentury znajduje swój punkt kulminacyjny w nadziei na dziejową epokę
szabatowego spokoju ofiarowanego
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przez Boga. Nie chodzi tu o niekończący się pokój w wieczności Boga, który
nastanie na końcu świata, lecz o taki
pokój, który Bóg ustanowi na ziemi –
skąpanej w morzu krwi i łez – jak gdyby w pragnieniu pokazania w ostatniej
chwili, jak mogła i powinna wyglądać
rzeczywistość zgodna z Jego planem.
Św. Alojzy Orione pisał: Nadchodzi
wielka epoka – będziemy mieli novos
Coelos et novam terram (nowe Niebo
i nową ziemię). Społeczeństwo odnowione w Chrystusie objawi się młodszym i bardziej jaśniejącym, ukaże się
na nowo ożywione, odnowione i prowadzone przez Kościół. Katolicyzm
pełen Boskiej prawdy, miłości, młodości i nadprzyrodzonej siły podniesie
się w świecie i stanie na czele rodzącego się stulecia, by je prowadzić ku
uczciwości, wierze i zbawieniu. Zaś
św. Maksymilian Kolbe pisał: Żyjemy
w epoce, która mogłaby być nazwaną
początkiem epoki Niepokalanej. (…)
Pod Jej sztandarem zostanie stoczona wielka bitwa i zatkniemy Jej flagi na
twierdzy księcia ciemności. A Niepokalana będzie Królową całego świata
i każdej duszy z osobna, jak to przepowiedziała błogosławiona Katarzyna
Labouré. Kiedy papież Pius XII ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny
Królowej, nakazał jednocześnie aby
co roku tego dnia odnawiać poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu
Maryi. W ten sposób chciał zawrzeć,
jak napisał, nadzieję, iż rozpocznie się
nowa era radująca się Chrystusowym
pokojem i trumfem religii. Ogłosił też,
że wzywanie Królestwa Maryi jest głosem chrześcijańskiej wiary i nadziei.
W jednym z ostatnich wystąpień potwierdził pewność, iż odbudowa Królestwa Chrystusowego przez Maryję
nie może się nie powieść. Natomiast
Benedykt XVI, podczas mszy św. 13
maja 2010 r. powiedział: Może te siedem lat, które dzieli nas od stulecia
objawień, przyspieszy zapowiedzia-

ny triumf Niepokalanego Serca Maryi
i chwałę przenajświętszej Trójcy. Aby
tak się stało, wszyscy musimy stać
się prorokami tryumfu Niepokalanego
Serca Maryi!

Na podst. tekstu Sławomira Skiby „Zwycięstwo
Maryi triumfem Kościoła!”, w: „Przymierze z Maryją”, nr 81.
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Trzeźwymi bądźcie
ks. Leszek Woźnica COr i Andrzej PBW

MOC MODLITWY O POGODĘ DUCHA
Trzeźwiejący ludzie, również
poprzez duchowy program 12 kroków
Anonimowych Alkoholików wiedzą,
jak ważną rolę w ich życiu, w ich powrocie do siebie, odgrywa modlitwa
i medytacja. 11 krok wprost mówi: „Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację
do coraz większej więzi z Bogiem (jakkolwiek Go pojmujemy), prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas,
oraz o siłę do jej spełnienia”. Poniższe
przemyślenia autora są świadectwem,
że naprawdę w życiu uzależnionego modlitwa to skarb. Przez 26 lat
współpracy z Duszpasterstwem Apostolstwa Trzeźwości potwierdzam to
całym sercem. Tak więc widać, że dla
nas chrześcijan, a także dla człowieka uzależnionego modlitwa, to nade
wszystko odpowiedź na wezwanie
Mistrza, Jezusa Chrystusa, abyśmy
zawsze się modlili, a nie ulegniemy
pokusie. Niech więc najważniejszej
umiejętności ducha nie brakuje nikomu z nas, a tym bardziej osobom uzależnionym.
WSPÓŁBRZMIENIE
(Modlitwa o pogodę ducha
– Kroki 4,5 i 10)
Mam na mię Andrzej, jestem
alkoholikiem. Ponownie witam Czytelników kącika „Trzeźwymi bądźcie”,
który umożliwia ludziom takim jak ja,
czyli wracającym do pełni duchowego

życia, i nie tylko, duchowo zdrowieć.
Jednak wydarzyło się coś, co pozwala mi głębiej jeszcze wierzyć w ingerencję Siły Wyższej w moje życie i we
wszystko to, czym się zajmuję. Wydarzeniem owym stał się wolny od pracy
czas, a to za sprawą kontuzji, jakiej
uległem na początku roku, a której
leczenie wciąż trwa i trochę jeszcze
potrwa. Złamałem nogę, co wiąże się
właśnie z owym wolnym czasem, który
to otrzymałem „w darze”, abym zastanowił się głębiej nad wszystkim tym,
czym i z czym żyję, oraz na dokonanie
niezbędnych korekt w moim zachowaniu względem Boga, drugiego człowieka i samego siebie.
Bardzo pomocnym we wgłębieniu się w samego siebie okazało
się przesłanie wynikające z tej bardzo
uniwersalnej modlitwy. Pozwolę sobie
zacytować ją w tej chwili:
Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie
mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę
zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od
drugiego.
Moim zdaniem ze wszech miar
akceptujące podejście do wszystkiego, co było moim udziałem w złej
przeszłości, w moim przypadku możliwe jest właśnie dzięki szeroko pojętemu stosowaniu pierwszego członu tej
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modlitwy, mówiącemu o pogodzeniu
się ze złą przeszłością, której dzisiaj
nie jestem w stanie w żaden sposób
zmienić ani też jej naprawić w jakikolwiek sposób. Krok czwarty stawia
przede mną trudne zadanie, jakim bez
wątpienia jest sporządzenie uczciwego
i głębokiego obrachunku moralnego –
zadanie wglądu w swoje wszystkie zachowania, jak i uświadomienia samemu sobie powodów, które mną wtedy
kierowały. Co spowodowało moje uzależnienie, moje nieprzystosowanie do
życia, mój egoizm i egocentryzm, brak
szacunku dla otaczających mnie ludzi,
jak też dla ogólnie przyjętych wartości,
i dla siebie samego etc…. ?
W uzyskaniu zgody z samym
sobą, bardzo pomocną okazała się
akceptacja wszystkiego tego, o czym
mówili inni ludzie ze Wspólnoty, ich
sposoby na rozwiązywanie kłopotliwych sytuacji, naprawianie samych
siebie, jak i relacji z innymi ludźmi.
Papugowanie oczywiście nie było i nie

jest moim zamiarem. Na podstawie
doświadczeń bardziej doświadczonych ludzi ja sam miałem sposobność
wypracowania swoich metod działania, które okazały się i nadal okazują trafnymi w tej tak bardzo delikatnej
kwestii, jaką bez wątpienia jest poznanie samego siebie, przyczyn swego
uzależnienia i reszty zła wyrządzonego Bogu, drugiemu człowiekowi i sobie samemu. Tutaj dodać muszę choć
parę słów o gotowości do działania,
bez której nie uczyniłbym niczego w tej
jakże ważnej, ciężkiej i potrzebnej pracy. Owa gotowość wyrażała się u mnie
otwartością na praktycznie wszystko,
co mogło pomóc mi w przeprowadzeniu głębokiego, jak i uczciwego
obrachunku moralnego. Właśnie zacytowana przezemnie modlitwa stała
się motywem przewodnim w działaniu
mającym na celu początek naprawy
relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem
i z samym sobą.
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Bardzo ważną rolę w uczciwym
i głębokim rachunku moralnym odgrywa też odwaga – drugi człon naszej
modlitwy. Uczciwość uczciwością, lecz
przełamanie strachu przed bardzo złą
prawdą o sobie samym stało się dla
mnie czymś początkowo nie do zrealizowania. Wystraszyłem się prawdy
o sobie samym. Zakłamanie, brutalność, brak ogłady, „sobie rzepko-skrobanie”, to tylko cząstka tego, z czym
przyszło mi się mierzyć. Jednak po
pewnym czasie obcowania z trzeźwiejącymi ludźmi ujrzałem, jak ogromną
rolę w ich drodze odgrywa nasza modlitwa. Słowa jej bardzo szybko utkwiły
mi w pamięci i przy każdej niemalże
okazji odmawiałem ją. Najczęściej
w duchu, jednak po czasie nabrałem
odwagi i jej treść stała się motywem
przewodnim większości moich poczynań i dlatego odmawiałem ją już
głośno. Górę wzięła odwaga działania w zgodzie z duchem trzeźwienia
i powrotu do normatywów. Jeszcze
jednym, tak ważnym z mojej strony
odważeniem się na prawdę o sobie
samym było zaakceptowanie swego
lustrzanego odbicia, z czym przez
stosunkowo długi czas miałem kłopot.
Zaakceptowanie i z czasem polubienie
siebie też jest wielce pomocnym do
zmierzenia się z samym sobą i całością wyrządzonego innym i sobie zła.
Odnośnie odwagi dowiedziałem się
też, że nie powinienem z nią przesadzać. Umiar we wszystkim do dzisiaj
przynosi efektywne i, co ważne, pozytywne zmiany we mnie samym, jak
i w odbiorze mego jestestwa przez
innych ludzi. Relacje moje z innymi,
oczywiście nie ze wszystkimi, są poprawne, a w wielu przypadkach wręcz
więcej niż tylko poprawne. To też
efekt mojej odwagi otwarcia się na zewnątrz.
Ogromnie ważną sprawą okazuje się być trzeci człon modlitwy, nawiązujący do umiejętności odróżniania

dobra od zła. Właśnie owa umiejętność
była moją „piętą achillesową”. Nawiązać tutaj chcę i muszę do mojego egoizmu i egocentryzmu, które jeszcze
w pierwszych miesiącach trzeźwienia,
a może i dłużej, odgrywały ogromnie
złą rolę w kontaktach z innymi ludźmi. Sam fakt abstynencji powodował
u mnie aż nadto podniesioną głowę
i tylko moje było ważne. Nic innego,
jak pycha, która jest przejawem egocentryzmu, przemawiała przeze mnie
i moje poczynania nie do końca związane z pozytywnymi relacjami. Dzisiaj
wiem już, że warunkiem utrzymania
dobrych relacji z Bogiem, z ludźmi
otaczającymi mnie i z samym sobą,
jest niestawianie siebie na pierwszym
miejscu, nawet pomimo tego , że dla
siebie, po Bogu, jestem najważniejszą
osobą. Dzięki temu nie wyrządzam
zła innym, posiadam umiejętność pójścia na kompromis, ze świadomością
tego, że inni często lepiej, czy inaczej
wiedzą, jak rozwiązać daną sytuację.
Dzisiaj już nie uzurpuję sobie praw do
bycia „nie wiadomo kim”. Wiem już
też, jak wielką i ważną rolę odgrywa
w moim życiu pokora. To właśnie ona
pozwala mi na dokonywanie coraz
częściej dobrych wyborów, a co za
tym idzie, stosowanie się do wytycznych naszej modlitwy i zapisywania
po stronie dobra, w ramach Kroku X,
spraw i zdarzeń wynikających ze sposobu stosowania dobra w moim życiu.
Na koniec pragnę przekazać
wyrazy mego zadowolenia z powrotu
dobrego. Na myśli mam oczywiście
chęć do podzielenia się sobą i swoim
doświadczeniem, którego bez Was
z pewnością bym nie nabrał.
Z życzeniami i nieustającej pogody ducha.
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FILOZOFIA KOBIETY WEDŁUG EDYTY STEIN, cz. 2
Rodzina i macierzyństwo
Związek mężczyzny i kobiety stanowi fundament dla rodziny. Jej
pełny wymiar staje się widoczny wtedy, gdy małżonkowie zostają obdarzeni potomstwem. Dzięki temu mąż
zostaje obdarowany darem ojcostwa,
a żona macierzyństwa.
Z tego obdarowania wynika
także zobowiązanie kobiety wobec
dziecka. Dziecko potrzebuje starania,
opieki i kierownictwa, by się mogło
właściwie rozwijać. Rozważając obowiązki wynikające z macierzyństwa,
Edyta Stein podkreśla, że matka jest
powołana przede wszystkim do tego,
aby dziecko pielęgnować, rozwijać,
prowadzić i towarzyszyć mu w miarę
dorastania. Musi działać z większą
czujnością, aby rozbudzić jego naturalne podłoże i siły, których sama często nie jest świadoma, ale je intuicyjnie
przeczuwa.
Granicę macierzyńskiej miłości do dziecka na pewno trudno jest
określić. Ważne, by miłość ta była
zdrowa, a nie wypaczona. Dlatego we
właściwie uporządkowanym życiu rodzinnym zadanie wychowania moralnego i religijnego oraz praca związana
z kształceniem jednostki przypada w
głównej mierze kobiecie. Jeśli jej życie
zakotwiczone jest całkowicie w życiu
Jezusa, nie musi się ona obawiać, że
jej troskliwa miłość do osób powierzonych jej pieczy przekroczy swą miarę
(…).
Macierzyństwo Edyta Stein
uważała za szczególny wyróżnik kobiety. Jednak już w jej czasach pojawiły się poglądy, kwestionujące takie
spojrzenie na istotę kobiecości. Dlatego mając na uwadze kobiety, które
odrzucają posiadanie dzieci z wygody

Do refleksji

i obawy przed obowiązkami, święta
stwierdza: Chorobą naszych czasów
jest brak macierzyństwa.
Obok macierzyństwa cielesnego Edyta Stein wymienia macierzyństwo duchowe. Nie jest ono związane
z fizycznym rodzicielstwem, ale nie
sposób odejść od tego macierzyństwa
– towarzyszy nam ono zawsze. Możemy zatem zebrać wszystkie kobiece
cechy, (...) w jednym słowie: macierzyństwo zacieśnione nie jedynie do
środowiska rodzinnego i przyjacielskiego, ale rozciągnięte wszędzie tam,
gdzie będzie cierpienie i zniechęcenie,
na wzór matki Miłosierdzia i dlatego
zakorzenione w miłości Bożej, tak szerokiej jak świat. W innym miejscu pisze o wielkiej odpowiedzialności tego
macierzyństwa, podkreślając jednocześnie jego wymiar nadprzyrodzony.
Kobieta – widzialne odbicie Kościoła
– powołana jest do pomnażania liczby
dzieci Bożych, dając im życie naturalne i prowadząc do życia łaski; staje się
przez to istotnym organem płodności
Kościoła.
Istotnym elementem jej rozważań o małżeństwie jest dar rodzicielstwa i prokreacja. Dla Edyty Stein nie
był to temat tabu. Tylko ten, komu namiętność walki zaślepia oczy, odważa
się zaprzeczyć oczywistości faktu, że
ciało i dusza kobiety stworzone są do
szczególnych celów. Święta rozważa
kwestię prokreacji w szerokim kontekście życia seksualnego, bynajmniej
nie ograniczając go jedynie do przekazywania życia. Wyrażając sobie
wzajemną miłość w pożyciu, poprzez
akt płciowy, małżonkowie mogą doświadczyć miłości samego Boga. Sam
akt płciowy, jak podkreśla Edyta Stein, jest w swej naturze piękny i dany
przez samego Boga. Musi być jednak

wyrazem całkowitego oddania, musi
być wbudowany w całość relacji między mężem i żoną. Mężczyzna i kobieta, związani węzłem małżeńskim, nie
powinni podchodzić do tego przywileju
egoistycznie. Bóg przeznaczył człowiekowi całego drugiego człowieka,
a nie tylko funkcję człowieka.
Kwestia aborcji
W swoich pracach Edyta Stein
nie podejmuje bezpośrednio zagadnienia aborcji. Jednak znajdujemy
konkretne odpowiedzi na związane
z tym pytania w jej koncepcji natury kobiety, osoby, zarodka, rodziny, społeczeństwa, ludzkości, egzystencji oraz
bytowania Boga w duszy ludzkiej.
Dziecko jest darem od Boga
i otrzymuje swą unikalną psychiczną
pieczęć już w chwili poczęcia. Edyta
Stein pisze, że niepokalane poczęcie Maryi ujawnia obecność ducha
w zarodku od samego początku jego
istnienia, skoro Najświętsza Dziewica
w chwili swego poczęcia mogła być
uwolniona od zmazy grzechu pierworodnego, to trzeba przyjąć, że w tym
momencie dokonuje się też zjednoczenie duszy z ciałem i początek istnienia człowieka.
Święta przyrównuje dobrowolną akceptację macierzyństwa przez
matkę do fiat (tak) Maryi odnoszącego
się do Wcielenia. Tak jak Maryja była
bramą dla Odkupiciela, tak każda kobieta, która przyjmuje macierzyństwo
dokonuje aktu łaski. Tak jak Maryja,
kobieta powinna całe swe duchowe
bogactwo przelać w duszę swego
dziecka. Kobieta i dziecko są ze sobą
tak mocno związane, że skrzywdzić
zarodek oznacza skrzywdzić samą
siebie.
Edyta Stein wyraża przekonanie, podtrzymywane przez współczesną medycynę, że do duszy dziecka
docierają doznania tego, co widzi,
słyszy i dotyka. Doświadczenia pre-

natalne mogą nawet pozostawiać na
duszy ślady, które w późniejszym życiu mogą mieć nieprzewidywalne konsekwencje.
Jako przykład wewnętrznego
życia i wrażliwości na doznania zarodka Edyta Stein podaje przykład Jana
Chrzciciela, który porusza się z radości w łonie matki, gdy ta spotyka Maryję. Ten przykład to także argument
za obecnością osoby w zarodku i nienaruszalności życia od początku jego
istnienia.
Szacunek do wartości każdej
osoby stanowi o charakterze państwa,
którego władzę sankcjonuje tylko
wspieranie praw człowieka. Państwo
– w jej opinii – traci swe podstawy jeśli
tworzy antywartości. Dlatego przedstawiciele rządu są depozytariuszami
świętego powiernictwa; jeśli władza
postępuje wbrew religijnym zasadom
obywateli, człowiek ma prawo i obowiązek sprzeciwić się takiej władzy.
Poglądy w tej kwestii zostaną
mocno zaakcentowane przez Jana
Pawła II w Encyklice Evangelium vitae: Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim
jest prawo dopuszczające przerywanie
ciąży (…) nie wolno się nigdy do niego
stosować, ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej
takiemu prawu, ani też okazywać mu
poparcia w głosowaniu.
Powołanie społeczne kobiety chrześcijańskiej
Edyta Stein zastanawia się czy
sens życia kobiety urzeczywistnia się
w małżeństwie i macierzyństwie czy
również poza małżeństwem.
W tej kwestii zajmowano wówczas dwa krańcowe stanowiska: tradycjonaliści uważali, że miejsce kobiety
jest w domu, lewica utrzymywała, że
kobiety są dokładnie takie same jak
mężczyźni. Obydwa poglądy były dla
Edyty nie do przyjęcia, dlatego sfor-
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mułowała swój własny.
Otóż, kobiety nie są takie same
jak mężczyźni, ale nie muszą zostawać w domu. Broniła racji bytu pracujących żon. Jeśli rodzina znajduje
się w ciężkiej sytuacji materialnej lub
kobieta jest wybitnie uzdolniona, zdrowy rozsądek podpowiada, że powinna
pracować poza domem i nie koliduje
to z naturą kobiety czy kobiecością
– stąd kobiety powinny być matkami
i żonami w pracy.
Edyta pokazuje, jak można
funkcjonować owocnie jako kobieta
w samym środku świata nawet w niesprzyjającym otoczeniu.
Uważa, że kobieta zdolna jest
podjąć każdy zawód poza swoim powołaniem do małżeństwa i macierzyństwa. Można więc powiedzieć, że gdy
zachodzi potrzeba, każda normalna
i zdrowa kobieta nadaje się do pracy
zawodowej. I odwrotnie: nie ma zawodu, którego nie mogłaby wykonywać.
Wynika to z faktu, że każda kobieta odznacza się właściwymi sobie cechami
i uzdolnieniami, wcale nie mniejszymi
od mężczyzny, więc z powodzeniem
może wykonywać pracę artystyczną,
naukową, techniczną.
Istnieją jednak zawody specyficznie kobiece, które dotyczą obiektywnych zadań właściwych kobiecie
jak pielęgnacja, wychowanie, opieka,
zdolność rozumienia drugiego człowieka. Takimi są: zawód lekarki, pielęgniarki, nauczycielki, wychowawczyni,
pomocy domowej oraz cały szereg zawodów społecznych.
Najważniejszym zawodem dla
kobiet jest nauczyciel, który najlepiej
ucieleśnia ideę duchowego macierzyństwa. W czasach, gdy normą było
porzucenie pracy po zamążpójściu,
Edyta Stein utrzymywała, że mężatki
są lepszymi nauczycielkami: wnosiły
coś bardzo dobrego do tego zawodu.
Głosiła potrzebę kobiet, które poświęcą się edukowaniu młodzieży, kobiet,
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które są w pełni świadome nakazów
wiary i jej historycznego podłoża.
Ich zadaniem będzie ukształtowanie pokolenia szczęśliwego w wierze
i mocnego duchem, pokolenia przygotowanego i gotowego na małżeństwo
w jego najdonioślejszym znaczeniu.
Zawód nauczyciela – w jej
ocenie – pozwala kształtować jeszcze
niezniszczony materiał człowieczy.
Jednak najpierw wychowawca musi
uporać się ze złymi wpływami domu
rodzinnego i spoza szkoły. Natomiast
uważa, że jeśli rodzina jest zdrowa
a rodzice wypełniają swoje powołanie,
szkoła powinna mądrze ograniczać
swoje wpływy do wspomagania pracy wychowawczej. Rozbicie rodziny
wzmaga odpowiedzialność szkoły,
wychowanie staje się jej zasadniczym
obowiązkiem, a nauczanie służącym
temu środkiem.
Wysoko ceniła rolę mężatek
w Kościele. Odrzucała wszelkie próby
hierarchizowania, które stawiały wyżej
osoby konsekrowane, czyniły z nich
jakąś duchową elitę, a ludzi świeckich traktowały jako tych, dla których
progi za wysokie! Matkę i dziewicę widziała jako zachodzące na siebie powołania. Matka spełnia duchową rolę
wobec swych dzieci, dziewica pełni
macierzyńską rolę wobec innych ludzi.
Poprzez postać Maryi, Virgo-Mater
(Dziewica-Matka), znika sprzeczność
pomiędzy tymi powołaniami.
Głosząc takie poglądy Edyta
wyprzedza swoje czasy. Jan Paweł II
w Liście Apostolskim Mulieris dignitatem napisał: Dziewictwo i macierzyństwo współistnieją w Maryi: nie wykluczają się wzajemnie ani nie ograniczają. Co więcej, osoba Bogarodzicy
pozwala wszystkim ludziom – zwłaszcza wszystkim kobietom – dostrzec,
w jaki sposób te dwa wymiary i dwie
drogi osobowego powołania kobiety
wzajemnie się tłumaczą i dopełniają.
Dokument ten pokazuje, jak oba te

odmienne powołania istnieją we wzajemnym powiązaniu. Każde powołanie
– do bycia żoną, matką, zakonnicą, do
pełnienia określonego zawodu, rzuca
światło na pozostałe; to, co mówi się
o jednym, ubogaca pozostałe.
Święta uważała, że i w polityce potrzeba kobiet, że powinny one
zajmować wysokie stanowiska i pełnić
odpowiedzialne funkcje w administracji państwowej – w ministerstwach,
prowincjalatach i władzy miejskiej.
Kobiece wyczucie konkretnej sytuacji
byłoby przeciwwagą abstrakcyjnego
pojmowania prawa przez mężczyzn.
Sprawując funkcję społeczną czy
wychowawczą, mają głęboki wgląd
w sytuację społeczeństwa i narodu
– w jego stan zdrowia i obyczajów;
mogą ze swej pozycji wpłynąć na ich
polepszenie, chronić przed zagrożeniami.
Edyta Stein, w kontekście prawa wyborczego uzyskanego przez kobiety mówi, że jest ono przywilejem, ale
i niesie ze sobą określone obowiązki.
Nawet kobiety niezainteresowane polityką, muszą zdać sobie sprawę, że
od tego, jaki użytek zrobią ze swych
praw politycznych zależy przyszłość
kraju, byt materialny, rozwój umysłowy
społeczeństwa i rodzin: Czy będą się
mogły wychowywać w wierze i w niej
żyć (…) Jeżeli do ich powołania należy chronić życie, scalać rodzinę, nie
mogą być obojętne, czy życie państwa
i narodu przyjmuje takie formy, które
rodzinom zapewnią pomyślność, czy
też nie.
Praca zawodowa kobiet nie
może jednak zagrażać życiu rodzinnemu. Kobieta musi chronić rodzinę
przed niebezpieczeństwem rozluźnienia więzi za sprawą nadmiernego
własnego zaangażowania w karierę.
Przestrzegała młode matki, by pozostawały w domu z małymi dziećmi,
gdyż nikt nie jest w stanie ich zastąpić.
Matka jest najważniejszym czynnikiem

w kształtowaniu charakteru dziecka,
gdyż przez nią dziecko uczy się posłuszeństwa radośnie i z miłością, a nie
przez strach. Bez niej w dziecku tak
łatwo nie wykształci się zaufanie do
Boga i innych ludzi, wyrozumiałość,
niezależność oraz odpowiedzialność.
Nie ma wątpliwości, że Edyta
Stein przewidziała wiele zmian, które
miały zajść w Kościele i była zwiastunem niektórych nowszych przeobrażeń jego poglądów na temat kobiet.
Nowy ton nadał już papież
Pius XII w 1946 roku, gdy mówiąc
o nowej pozycji kobiety poza domem
– jej nowym zawodowym i publicznym
życiu, odniósł się zarówno do zalet jak
i niebezpieczeństw, jakie te zmiany ze
sobą niosły.
Ten ton daje się jeszcze wyraźniej słyszeć w Encyklice Jana XXIII
Pacem in Terris (O pokoju na świecie), gdzie papież pisze: Ponieważ
kobiety są z każdym dniem bardziej
świadome swej godności ludzkiej,
nie zgadzają się na traktowanie ich
jak istot bezdusznych, czy też jakichś
narzędzi, lecz domagają się praw i
obowiązków godnych ich ludzkiej osobowości, tak w życiu domowym jak i
publicznym (…). W naszych bowiem
czasach zdezaktualizowały się poglądy głoszone przez tyle stuleci, jakoby
jednym warstwom społecznym przysługiwało niższe miejsce, innym zaś
należało się pierwszeństwo, czy to ze
względów gospodarczych i społecznych, czy też z racji płci, czy wreszcie
z powodu stanowiska, jakie zajmowały
w społeczeństwie.
Problem kapłaństwa kobiet
Edyta Stein dotyka trudnego
i spornego problemu kapłaństwa kobiet. Osobiście nie sądzi, aby kobiety
kiedykolwiek zostały kapłanami.
Podstawą jej poglądu jest założenie, że wykluczenie przez Chrystusa
kapłaństwa kobiet, było przewidziane
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na zawsze, a nie tylko dla ówczesnych
czasów. Przeciwko kapłaństwu kobiet
przemawia cała tradycja kościelna
– od pierwszych wieków chrześcijaństwa do teraz – a nie dogmaty czy prawo kanoniczne, gdyż za ich naturalne
powołanie uważa się dom. Dla Świętej
najbardziej przekonujący jest pełen tajemnicy fakt, że Chrystus przybył jako
Syn Człowieczy i dlatego wybrał tylko
mężczyzn na swych apostołów. Ponadto pierwsze stworzenie na ziemi,
uczynione na obraz i podobieństwo
Boga, było właśnie mężczyzną.
Niemniej podkreśla, że Kościół
potrzebuje kobiet. Mogą one wypełniać zadania kościelne – w Caritasie,
duszpasterstwie, katechizacji. Kobiety
katolickie powołane są do wychowania młodzieży w rodzinie i poza nią
oraz w dziełach miłości w świeckich
i kościelnych wspólnotach. (…), są
powołane, aby w najrozmaitszych kręgach oddziaływania wnosić do serca
ducha wiary i miłości, i w ten sposób,
w tymże duchu, kształtować życie prywatne i publiczne.
Bóg stworzył kobietę na swój
obraz i powierzył jej rolę jak żadnemu
innemu ze swoich stworzeń: W osobie
Maryi powołał Pan kobiety do najbardziej intymnego zjednoczenia ze sobą
i wybrał je na posłanki swej miłości, na
głosicielki swej woli nawet wśród królów i papieży (…). Nie ma powołania
wyższego nad sponsa Christi – nad
oblubienicę Chrystusa.
*********
Edyta Stein była feministką,
ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w odczuciu religijnym. Jej opinia

na temat kobiety ma charakter mądrościowy, a nie zideologizowanych
banałów czy okolicznościowych roszczeń. (…) Feministki, które chciałyby
dowartościować swoją rolę względem
mężczyzn, swoją „przewagę” nad
nimi, powinny się odwoływać raczej do
Edyty, a nie do walki płci, studiów genderowych, do tego, co w konsekwencji
prowadzi do poniżenia kobiety, człowieka w ogóle.
Edyta broni kobiecości! Jest
przeciwna upodabnianiu się kobiet do
mężczyzn, tak pod względem wyglądu,
stylu bycia jak i preferowanych wartości. Kobieta ma pozostać kobieca. Ma
być zadbana. Ma przede wszystkim
wypromieniowywać z siebie istotę kobiecości, to że kocha, że jest opiekuńcza, pełna miłości, troski.
Kobieta musi być panią siebie
i swego ciała (…) mieć serce otwarte
na wszelki cudzy ból i potrzeby – oto
ideał kobiety według Edyty Stein.
*********
Trudno dorosnąć do Edyty,
bo jest bardzo „na serio”, wnikliwa
do bólu, poważna i wymagająca aż
po Krzyż, ale jak sama mówi, trzeba
Boga uchwycić za rękę i potem się
idzie w cierpieniu, ale z radością i prosto. Można zatem Edytę wykorzystać
jako pośredniczkę; wystarczy uchwycić ją za rękę i mieć gwarancję, że się
nie pobłądzi.
To Święta, która potrafi wskazać, jak iść przez wiedzę i życie, by nie
ugrzęznąć. Trzeba dać się jej prowadzić, wejść w pisma i biografię Edyty.
Ona na pewno pomoże.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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ŚWIĘTOGÓRSKI DOM REKOLEKCYJNY
serdecznie zaprasza

17-20.07
Rekolekcje dla ministrantów
ks. Paweł Ogrodnik COr
07-10.08
Letnie Oratorium Dorosłych
ks. Adam Adamski COr
16-18.08
18-20.08
Rekolekcje dla katechetów
ks. Dariusz Dąbrowski COr
21-24.08
Rekolekcje dla kapłanów
Organizowane przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu
09.09
IX Międzydiecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych
ks. Dariusz Dąbrowski COr
11-20.09
Wczasorekolekcje dla chorych
ks. Paweł Ogrodnik COr
15.09
Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych,
Starszych i Niepełnosprawnych
30. 09-01.10
07-08.10
XII Festiwal Muzyki Oratoryjnej
Musica Sacromontana
Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej.
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:
pod numerem (65) 572 00 14
lub pisząc na adres mailowy:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl
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15 sierpnia 2017 roku
Odpust Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Dożynki Powiatu Gostyńskiego
Powiatowe Święto Chleba

Sanktuarium
Świętogórskiej Róży Duchownej
63-800 Gostyń
ul. Głogówko 1

Rozmaitości

- 47 -

Agnieszka Kordus i Karolina Skorupka

Prince Polo


wykonanie:
Żółtka ucierać z cukrem, dodać mąkę i cukier waniliowy. Wymieszać i ciągiem strumienia wla
gorącego mleka, cały czas mieszając. Zagotować, po ostudzeniu rozkręcić z 1 kos. margaryny.
Ciemny biszkopt:
-4 jaja
-1 szklanka mąki pszennej
-2 łyżeczki proszku do pieczenia
-3 łyżki kakao
Placek I (DOLNA część) Wykonanie:
Jajka utrzeć z cukrem. Dodać mąkę, proszek do pieczenia i kakao, wymieszać.
Ciasto wylać na blachę. Piec około 25-30 minut.
Masa budyniowa (środkowa część):
-6 żółtek
-10 dag cukru
-2 łyżki mąki
-2 łyżki mąki ziemniaczanej
-1 cukier waniliowy
-11/2 szk. mleka
-1 kos. margaryny
Wykonanie:
Żółtka trzeć z cukrem, dodać mąkę i cukier waniliowy. Wymieszać i ciągiem
strumienia wlać do gorącego mleka, cały czas mieszając. Zagotować, po ostudzeniu utrzec z 1 kostką margaryny.
Placek II (górna część):
-6 białek
-20 dag cukru
-4 duże (wafelki) Prince polo
-20 dag orzechów
-tabliczka czekolady (polewa)

SMACZNEGO!

Wykonanie:
Białka ubić z cukrem. Wafelki pokrojone w kostkę oraz mielone orzechy połączyć z pianą z białek. Piec około 30 min. na papierze do pieczenia. Zimny
placek położyć na masę, polać polewą z czekolady.
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