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Piękno melodii, harmonii
wynosi nas gdzieś wyżej,
niż my sami możemy...
Jerzy Maksymiuk

MUSICA SACROMONTANA 2017

Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej,
Przyjaciele Sanktuarium na Świętej Górze!
Od wieków Święta Góra jest miescem szczególnym, gdzie
Matka Boża znalazła swoją siedzibę, skąd wyprasza szczególne łaski dla pielgrzymów, którzy z nadzieją do Niej przybywają. Księża
filipini jako kustosze troszczą się o to, by przybywający tutaj pielgrzymi otrzymali pomoc duchową poprzez posługę Słowa Bożego
i sprawowanie świętych sakramentów oraz rekolecje prowadzone dla
różnych grup w naszym klasztorze. Na nas także spoczywa troska
o świętogórską bazylikę.
Dziękujemy Wam za to, że wspieracie nas w tym trudnym
zadaniu, czujemy że nie jesteśmy sami. Obecnie przygotowujemy
się do wielkiego jubileuszu 350. rocznicy powstania Kongregacji
Oratorium św. Filipa Neri oraz 90. rocznicy koronacji cudownego Wizerunku Świętogórskiej Róży Duchownej, które obchodzić
będziemy w przyszłym roku. Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ofiarom złożonym
przez pielgrzymów i dobrodziejów sanktuarium, dziś cieszymy się
odnowionymi stiukowymi ołtarzami w prezbiterium bazyliki, które
zachwycają wszystkich swoim blaskiem i pięknem. Niebawem także
zakończy się rekonstrukcja  XVIII-wiecznego instrumentu organowego. Będzie to instrument jakiego w całej historii Świętej Góry nie
było. Zabrzmi na Chwałę Boga i Najświętszej Maryi Panny. Mamy
świadomość , że nie udałoby się tego dokonać, gdyby nie życzliwość
i wsparcie tak wielu instytucji i ludzi dobrej woli.
Dziękujemy dziś Wam za każdy dobry gest i złożoną ofiarę na
ten szlachetny cel oraz każdą modlitwę w tej intencji. W każdą środę,
podczas nowenny do Matki Bożej, gdy bazylika wypełnia się wiernymi oraz w każdą sobotę, a także uroczystość odpustową modlimy się
w intencji Dobrodziejów naszego sanktuarium, prosząc Maryję, aby
upraszała dla Was potrzebne dary i łaski.
Składamy wraz z modlitwą serdeczne Bóg zapłać.

Superior świętogórski
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Aktualności
ks. Robert Klemens COr

Surowiec, z którego zbudowane
jest życie
Ponownie ks. Michał – redaktor naczelny naszego czasopisma kilkakrotnie namawiał mnie do napisania
kilku słów. I jak zawsze w takich sytuacjach mam najpierw genialną myśl,
która jeśli nie zostanie natychmiast
przelana na papier (albo zapisana
w komputerowej pamięci), to znika tak
szybko jak się pojawiła. I tym razem
nie było inaczej. Coś już wymyśliłem
i kiedy w końcu – przynaglony – miałem już pisać, pomysł znikł.
Siedzę więc przed komputerowym ekranem i zastanawiam się
o czym chcieli by przeczytać szanowni i wierni prenumeratorzy Świętogórskiej Róży Duchownej? Wieści
z sanktuarium znajdują się na następnych stronach. Tam też można znaleźć zapowiedzi przyszłych wydarzeń,
a może również coś do refleksji i bezcenne porady duchowe.
O czym więc mam napisać?
Zastanawiam się już kilka dni. Szukam inspiracji, pytam innych, rozglądam się, zbieram do pisania i… „odpuszczam” bo chociaż wydaje mi się,
że robię tak dużo rzeczy, to jednak
nieustannie stoję w miejscu. Ja stoję,
chociaż czas nie stoi.
Właśnie… czas.
Podczas jednego z kazań,
które wygłosił abp poznański ks. Stanisław Gądecki usłyszałem, że czas
jest najważniejszym surowcem naszego życia. Z jednej strony, każdy kto
ma zegarek na ręku, albo jakiś inny
chronometr wie, że czas towarzyszy
mu nieustannie – nawet wtedy kiedy
nie jesteśmy tego świadomi (będąc
np. niemowlakami). Jego „wszechobecność” powoduje, że tak się do
niego przyzwyczajamy, iż – z czasem
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– przestajemy na niego zwracać uwagę (szczególnie w wieku młodzieńczym). Zaczyna do nas docierać nie
tylko jego obecność, ale również skutki – w wieku dojrzałym (gdy zaczynamy gonić uciekający czas), by w wieku
starszym dojść do wniosku, że już go
nie dogonimy, bo to teraz on dogania
nas. I tak jest cały czas.
Jeżeli jednak czas ma być surowcem, to można go wykorzystać do
budowania pięknego życia i to na każdym jego etapie. Świadomość bycia
w czasie nie powinna przerażać, a mobilizować. Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch
tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy – pisała noblistka. Każdy dzień jest pojedynczy
i nawet jeśli pewne scenariusze się
powtarzają, to za każdym razem mogą
mieć inny przebieg i zakończenie.
Uświadomiły mi to ostatnie dni.
W czasie rekolekcji w pewnej
niezwykłej parafii odwiedziłem kaplice
w sąsiedniej wiosce. Nowa, bo zbudowana kilka lat temu, estetycznie zaplanowana i wykończona świątynia,
zaskoczyła mnie ołtarzem bocznym,
na którym były ustawione dwie figurki
– święty Józef z Dzieciątkiem i Matka
Boża Fatimska. Wykonane ręką ludowego rzeźbiarza, ale z ogromną starannością i znawstwem. Pięknie pomalowane przez artystę cieszyły oko
i budziły pragnienie modlitwy. Spodobały mi się tak bardzo, że poprosiłem
księdza proboszcza o numer telefonu
do wykonawcy. Proboszcz w gorliwości swojej nie zdążył na moja prośbę
odpowiedzieć kiedy okazało się, że
po wieczornej Mszy św. podszedł do
mnie mężczyzna, który powiedział, że

Zegar na wieży klasztoru
coś dla mnie ma. Wręczył mi zawinięty
w dwie „reklamówki” dość spory przedmiot. Kiedy odkryłem folię zobaczyłem
twarz … Nie, nie była to Matka Boża
z Fatimy, ale piękna figurka Mojżesza,
z pasterską laską i tablicami w rękach.
Radość i zaskoczenie były tak wielkie,
że nie zapytałem skąd Ofiarodawca
wiedział, że jego rzeźby tak mi się
podobały. Dopiero kilka dni później,
w czasie rozmowy, okazało się, że
pan Rysiu (tak ma na imię) Mojżesza
„w stanie surowym” miał już w pracowni od półtora roku, a teraz postanowił
go pomalować i zrobić mi tak niezwykły prezent. Zapragnąłem jednak „zaprosić do siebie” także Matkę Bożą
i poprosiłem o wykonanie takiej figurki.
Po kilku następnych dniach otrzyma-

łem wiadomość, że figurka jest już gotowa (była wyrzeźbiona wcześniej) ale
nie jest pomalowana. Ucieszyło mnie
to i już miałem poprosić o pomalowanie kiedy okazało się, że zamiast 50
centymetrów „wzrostu” ma ona prawie
metr. Taka duża rzeźba w klasztornej
celi? Zaskoczyła mnie ta Matka Boża
ale jak można jej nie przyjąć.
Scenariusz taki sam a zupełnie inne zakończenie, a właściwie nie
wiem jeszcze jakie będzie zakończenie, bo czekam na fotografię tej figury…
Każdy czas przynosi nieustanną nowość. Nie zawsze jest ona taką
jaką byśmy siebie życzyli, albo dla
siebie planowali. Ale nie powinniśmy
się irytować, bo przecież czas nie jest
naszą własnością. Dostaliśmy go tylko
w „dzierżawę” i mamy prawo albo nawet obowiązek dobrze go wykorzystać
nie tracąc żadnej chwili i nie marnując
go na „głupoty”. Warto o tym pamiętać
tym bardziej, że „dzierżawa” nie jest
bezterminowa – kiedyś się skończy,
a wtedy zostanie nam tylko to, co zbudowaliśmy w czasie i z czasu.
Cieszę się, że ostatnie kilkadziesiąt minut spożytkowałem siedząc
przy komputerze i pisząc słowa, które
może kogoś ucieszą, komuś pomogą,
albo kogoś zachęcą do lepszego wykorzystania budulca jakim jest czas.
Jeśli tak jest, to miło mi będzie o tym
poczytać. Napiszcie do mnie na adres
naszego czasopisma i podzielcie się
kawałkiem Waszego czasu.
P.S.
Jak skończyła się historia z figurą Matki Bożej opowiem następnym
razem.

-5-

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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Koncert i pielgrzymka w Wiedniu
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera było organizatorem koncertu
w Wiedniu promującego wybitnych
kompozytorów świętogórskich. Z tej
okazji przygotowaliśmy wyjazd dla organizatorów połączony z pielgrzymką.
Grupa pielgrzymów wyjechała
ze Świętej Góry w piątek 8 września,
wcześnie rano po Mszy świętej, którą
odprawił ks. Adam Anioł przewodnik
duchowy naszego wyjazdu. Pierwszym naszym przystankiem było Brno.
Tam zwiedziliśmy piękne stare miasto
z jego licznymi zabytkami, obejrzeliśmy katedrę świętych Piotra i Pawła
oraz spacerowaliśmy po urokliwych
uliczkach tego niezwykłego miasta.
Dalej udaliśmy się do Wiednia. Zwiedzanie stolicy Austrii rozpoczęliśmy
następnego dnia od starego miasta
oglądając złoty pomnik Jana Straussa,
Operę, Parlament, Hoffburg, katedrę
św. Szczepana i wiele innych ciekawych zabytków grodu nad „Pięknym,
modrym Dunajem”.
Kolejnego dnia kontynuowaliśmy zwiedzanie Wiednia – odwiedziliśmy letnią rezydencję cesarzy
Schöenbrunn oraz pojechaliśmy na
wzgórze Kahlenberg, z którego widać
piękną panoramę Wiednia. To z tego
miejsca, wojska Rzeczypospolitej pod
wodzą króla Jana III Sobieskiego, rozpoczęły decydujące uderzenie w tzw.
odsieczy wiedeńskiej. W tym dniu na
Kahlenbergu odbywały się uroczystości upamiętniające 334 rocznicę tego
wydarzenia, w których mieliśmy okazję uczestniczyć.
Kolejnego – czwartego dnia
opuściliśmy Wiedeń i udaliśmy się do
Mariazell. Jest to narodowe austriackie sanktuarium maryjne położone na
wysokości 886 m n.p.m., pośród ota-
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czających je Alp z cudownym, wyrzeźbionym w lipowym drewnie wizerunkiem Maryi trzymającej na kolanach
dzieciątko Jezus. Przy ołtarzu głównym, przed Maryją z Dzieciątkiem ks.
Adam odprawił piękną i wzruszającą
Eucharystię. Dalej droga poprowadziła
nas do Salzburga, miejsca urodzenia
i życia genialnego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zwiedziliśmy tu muzeum Mozarta oraz miasto,
które jest wpisane na listę dziedzictwa
światowego UNESCO. Jadąc dalej
opuściliśmy Austrię i dotarliśmy do
Czech. Tu zwiedziliśmy wpisane na
listę UNESCO piękne średniowieczne
miasto Czeski Krumlov.
Ostatniego dnia naszej pielgrzymki, w drodze powrotnej, zatrzymaliśmy się mieście Pribram i odwiedziliśmy górującą nad miastem…
Świętą Górę. To tu, znajduje się najbardziej znane sanktuarium maryjne
w Czechach „Svata Hora”. Zwiedziliśmy piękną barokową bazylikę,
a ksiądz Adam odprawił dla nas i innych przybyłych pielgrzymów Mszę
św. przed cudowną figurą Marii Świętogórskiej, którą po Mszy św. mogliśmy adorować. Do Gostynia dojechaliśmy pełni wrażeń w godzinach wieczornych.
Jednak najważniejszym wydarzeniem tego wyjazdu był koncert
„Odkrycia Polskiej Muzyki Oratoryjnej”
promujący wybitnych polskich kompozytorów działających na Świętej Górze
w Gostyniu. Odbył się on w niedzielny
wieczór 10 września w wiedeńskim,
pięknym, barokowym kościele pw. św.
Rocha i św. Sebastiana, którego kustoszami są księża filipini. Wszystkich
przybyłych powitał superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Wiedniu ks. Rudolf Schaffgotsch COr. Kilka
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Kapela Świętogórska w kościele filipinów w Wiedniu
słów wstępu do koncertu wygłosił ks.
Jakub Przybylski COr. W programie
tego wydarzenia znalazły się utwory
polskiego Mozarta – Józefa Zeidlera:
Pastorella Brevis, Veni Creator i Pieśń
o deszcz. W koncercie wystąpiła Kapela Świętogórska oraz znakomici soliści Marzena Michałowska – sopran,
Tomasz Krzysica – tenor i Sławomir
Bronk – kontratenor. Artyści wykonali
również utwory Josepha Nowotnego,
Alessandro Scalattiego oraz zaprezentowali Laudi spirituali zarejestrowane na naszej ostatnio wydanej płycie.
Koncert zakończył się dwoma bisami
a zachwycona publiczność nagrodziła
artystów owacją na stojąco. Wiedeńską publiczność szczególnie zachwycił utwór Zeidlera Modlitwa o deszcz.
W tym wydarzeniu udział wziął
Aleksander Korybut-Woroniecki konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Kościół wypełnili po
brzegi Polacy mieszkający w stolicy
Austrii, przedstawiciele organizacji
polskich, ale również liczni wiedeńczycy. Na twarzach zgromadzonej publiczności można było zauważyć wielkie wzruszenie i radość z możliwości

wysłuchania pięknej polskiej muzyki.
Patronat honorowy nad koncertem objęli m.in. marszałek Senatu Stanisław
Karczewski, Ambasada RP w Wiedniu, Konsul Generalny RP w Wiedniu,
Prokurator Generalny Kongregacji św.
Filipa Neri ks. Alberto Aviles COr. Koncert ten mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem było
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.
Wiedeń zwiedzaliśmy zaledwie dwa dni. By zobaczyć wszystko
dokładni potrzeba znacznie więcej
czasu, ale mimo to atmosfera tego
miejsca nas urzekła. Odwiedziny najważniejszych sanktuariów maryjnych
Austrii i Czech oraz udział w mszach
św. w tych miejscach utwierdziły nas
w przekonaniu o sile Kościoła powszechnego i o sile duchowej takich
miejsc. Z pielgrzymki wróciliśmy duchowo ubogaceni i umocnieni.
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Anna Sobecka

Młodzież z DMO w Taizé
W dniach od 5 sierpnia do 14
sierpnia 17-osobowa grupa młodzieży
z naszego duszpasterstwa wybrała się
pod opieką ks. Pawła Bogdanowicza
COr na autokarową „Pielgrzymkę zaufania przez Ziemię” do leżącego na
południu Francji miasteczka Taizé.
To na pozór zwykła wioska. Ale
jak to bywa – pozory mylą. To właśnie
w niej powstała ekumeniczna wspólnota braci z Taizé, którą założył brat
Roger. Filarem wspólnoty jest poszukiwanie komunii z Bogiem w modlitwie
i bycie zaczynem pokoju i zaufania.
To miejsce, w którym pomimo wielu
różnic, człowiek potrafi szukać czegoś
wspólnego.
Wyjazd był dla nas dużym
wyzwaniem. Przez tydzień spaliśmy
w namiotach, które podczas deszczu
u większości z nas przemakały. Noce
i poranki były bardzo chłodne. Na początku nie mogliśmy przyzwyczaić się
do braku zasięgu czy Internetu, bez
którego nie wyobrażamy sobie dnia…
a co dopiero tygodnia.
Pobyt w Taizé uświadomił
nam jak wiele mamy oraz jak wiele
z udogodnień, bez których może nie
jesteśmy w stanie wyobrazić sobie
życia w Polsce, tak naprawdę nie jest
nam potrzebnych. Taizé pomogło nam
oderwać się od codzienności. To miejsce, w którym każdy z nas wyciszył się
i pomyślał o swoim życiu.
Mimo, że każdy dzień wyglądał
bardzo podobnie i był oparty na takim
samym planie, nikt nie był tym znudzony, a czas mijał naprawdę błyskawicznie. Na początku nie mogliśmy się
przyzwyczaić do wspólnych modlitw
odbywających się trzy razy dziennie,
choć pod koniec stały się one przyjemnością i najbardziej wyczekiwaną częścią dnia. Podczas modlitwy panowa-
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ła wspaniała atmosfera – śpiewaliśmy
proste kanony w różnych językach,
czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego, medytowaliśmy przeczytany tekst
w ciszy. W tym momencie kilka tysięcy ludzi z różnych krajów nagle jakby
zamierało i każdy mógł bez przeszkód
porozmawiać ze Stwórcą.
Pobyt w Taizé to także wspaniały czas na nawiązanie nowych znajomości z osobami z innych krajów.
Możliwość poznania ich zwyczajów
oraz życia nastolatków z drugiego
końca Europy. Wiele z tych znajomości zostaje nawet na całe życie. Niewątpliwie zaletą Taizé jest okazja do
udoskonalania praktycznej znajomości
języka (głównie angielskiego)… choć
nam to niespecjalnie wychodziło…
Bardzo polubiliśmy wieczorne
wyjścia do oyaku, czyli miejsca spotkań, w którym bawiła się młodzież.
Tańczyliśmy i śpiewaliśmy do późna...
Każdego rana uczestniczyliśmy także w warsztatach biblijnych,
na których rozważaliśmy Słowo Boże.
Dużym zaskoczeniem były dla nas posiłki oraz to, że wydawane były na bilety, a do jedzenia wszystkiego służyła
łyżka. Bardzo polubiliśmy na śniadanie bułkę z czekoladą i przepyszne kakao. Na jedno ze śniadań zostaliśmy
zaproszeni do brata Macieja (jednego
z czterech polskich braci w Taizé).
Podczas wspólnego posiłku brat chciał
poznać nas osobiście, nie zabrakło
również czasu na zadanie kilku pytań.
W chwili wolnego też nie próżnowaliśmy. Spędzaliśmy czas na modlitwie w kościele, graniu w „mafię”,
„ninje” czy „si, sa, se”. Jak na naszą
grupę przystało najczęściej można
nas było znaleźć przy jedzeniu w oyaku. Nie mogło zabraknąć także czasu na zwiedzanie. Oglądaliśmy to, co
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Tradycyjne zdjęcie
tylko dało się oglądać – pociągi TGV,
pobliską farmę, na której sprzedawano
ekologiczne napoje i lody oraz dawne
opactwo w Cluny.
By wyjechać do Taizé, przede
wszystkim trzeba zaufać Panu Bogu.
Dzięki doświadczeniu życia z innymi
w prostocie, mogliśmy uświadomić
sobie, że każdego dnia czeka na nas
Chrystus. Mamy nadzieję, że pomoże

nam to przezwyciężać życiowe trudności i nauczy prostoty bez szczególnego przywiązywania się do rzeczy
teraźniejszych.

Izabela Skorzybót – Życie Gostynia

Organy są dziełem dynamicznym
W bazylice na Świętej Górze
trwa remont organów. Zawierają one
zachowane elementy historyczne,
a jednak będą częściowo nowym
instrumentem. Już w październiku
w murach kościoła rozbrzmiewał będzie zrekonstruowany 25 głosowy
instrument organowy o unikatowych
walorach muzycznych dla celów liturgicznych i koncertowych.
Organy są już montowane na
miejscu w kościele. To kolejny etap renowacji, która rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Autorem projektu

jest prof. Julian Gembalski, kierownik
Katedry Organów i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej w Katowicach,
a wykonawcą firma organmistrzowska
Marka Cepki z Wronek. – Podłączana jest traktura, czyli system przenoszenia ruchu od klawiatury pod klapy
wiatrownicy. Piszczałki są już właściwie gotowe – mówi prof. Julian Gembalski. W nowym instrumencie dużo
jest piszczałek historycznych z instrumentu XIX wiecznego. – Uzgodniliśmy
z wykonawcą wiele szczegółów dotyczących konstrukcji szafy, która jest

Aktualności
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Budowa organów
Świętogórksich

rekonstruowana. Jej cokół nie istniał.
Prace przebiegają zgodnie z naszymi
przewidywaniami i z harmonogramem.
Jest dużo problemów do rozwiązywania, bo wiemy, że to jest rekonstrukcja w oparciu o zachowane elementy
historyczne, a jednak powstaje właściwie nowy instrument. Jest dużo nowych głosów oraz system sterowania.
Jednak wszystko idzie w dobrym kierunku i w październiku będzie można
organy poświęcić i oddać do użytku
– zapewnia profesor Julian Gembalski.
Jak przyznaje profesor, połączenie historii i nowoczesności jest trudne, ale

Aktualności

jest robione w oparciu o przesłanki,
które są efektem analizy instrumentu.
– Organy są dziełem dynamicznym,
który ma tak wiele elementów, że proces trwa bardzo długo. Dlatego też te
prace konserwatorskie są takie długie
– mówi.
Pierwszy zagra na instrumencie
Pierwsze dźwięki instrumentu zabrzmią w momencie intonacji –
nadawania poszczególnym piszczałkom odpowiedniego dźwięku. – Kiedy
organmistrzowie rozpoczną intonację
usłyszymy dźwięk, ale pojedynczych

piszczałek, potem poszczególnych
głosów. Później będzie zgrywanie
wszystkiego pod kątem tego, aby instrument stanowił jeden organizm
brzmieniowy, wypływający z przyjętych założeń struktury brzmieniowej
tego instrumentu – wyjaśnia autor projektu. Profesor Julian Gembalski będzie pierwszą osobą, która zagra na
odrestaurowanych organach podczas
mszy św. i koncertu planowanego na
21 października. – Czuję związek, od
pierwszego mojego kontaktu, z klasztorem ojców filipinów, z muzyką i tradycją muzyczną tego klasztoru. Dlatego wykonam utwór oparty na fragmencie mszy Maksymiliana Koperskiego,
najwybitniejszego kompozytora obok
Józefa Zeidlera, który działał tutaj bardzo długo i pozostawił wyraźny ślad
w życiu muzycznym Gostynia – podkreśla Julian Gembalski.
Poświęcenie instrumentu
Uroczystość poświecenia organów planowana jest właśnie na
21 października, kiedy to na Świętej
Górze odbywał będzie się kolejny festiwal muzyki oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA. Weźmie w niej udział
ksiądz arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, który dokona
poświęcenia instrumentu. - Zrobimy
wszystko, aby instrument był gotowy
właśnie na tę chwilę – mówi ksiądz
superior Marek Dudek COr. Księża
filipini od lat na to czekali. – Jako kleryk śpiewałem przy wcześniejszym
instrumencie. Wtedy grał na nim śp.
brat Jan. Instrument niestety zawieszał się, traktura elektromagnetyczna
nie działała dobrze, więc stukał w te
klawisze i było trochę poważnie i trochę zabawnie momentami. Ale to było
już brzmienie świadczące o tym, że instrument obumiera i pewnego dnia organy zamilkły na zawsze – wspomina
ksiądz superior.

Ołtarze prawie gotowe
Renowacja organów jest jednym z elementów historycznego remontu na Świętej Górze. Trwają także
prace konserwatorskie przy ołtarzu
głównym, boczne są prawie ukończone. – Na pewno na moment poświecenia organów będziemy starali się,
aby ołtarze były już w pełni gotowe do
pokazania wiernym, którzy przybędą
na tę uroczystość – zapewnia superior
Marek Dudek.
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu otrzymała 3 miliony 700 tysięcy złotych dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego na „Przywrócenie i popularyzację XVII-wiecznej muzycznej tradycji filipińskiej”. Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Remont organów w części sfinansowany jest właśnie z tych środków.
Oprócz samych organów,
projekt obejmuje także gruntowną
i pierwszą w historii konserwację trzech
stiukowych ołtarzy w bazylice, rewitalizację ołtarza polowego, zagospodarowanie dla celów pielgrzymkowych
ogrodów klasztornych oraz digitalizację świętogórskich manuskryptów
muzycznych. Pozyskana dotacja na tę
szeroką inwestycję – 3 730 000 zł jest
niewystarczająca i potrzebny jest tzw.
wkład własny w wysokości 650 000
zł. Dlatego Kongregacja zwraca się
z prośbą o wsparcie działań.
Ofiary na ten cel można
przekazywać bezpośrednio na konto Kongregacji Oratorium Św. Filipa
Neri na Świętej Górze z dopiskiem
„ofiara na organy” numer konta
bankowego BZ WBK 74 1090 1258
0000 0000 2501 4420
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Jakub Berdychowski

Pojechali aby OBUDZIĆ EUROPĘ
Był ciepły, słoneczny sobotni poranek. Wielu z nas wykorzystało dzień wolny od pracy na zakupy,
porządki domowe czy spotkanie ze
znajomymi. Jednak dla jedenastu
motocyklistów z naszego regionu był
to dzień szczególny. W tym dniu wyruszyli bowiem spod bram bazyliki na
Świętej Górze do Wrocławia, gdzie
w niedzielę z samego rana wyjechali wraz z grupą 170 motocyklistów na
pielgrzymkę do Fatimy. Żegnali nas
najbliżsi oraz ks. Michał Kulig, który
błogosławił wszystkim życząc udanej
wyprawy oraz poświęcił zapakowane
po brzegi motocykle.
Pielgrzymka motocyklowa do
Fatimy 2017 była kontynuacją Pielgrzymki „Iskra Miłosierdzia – Rzym
2016”. Rok temu również w czerwcu
podobna grupa wyruszyła z Krakowa
do Watykanu zapowiadając Światowe

Trasa pielgrzymki była tak
dobrana, aby po drodze odwiedzić
sanktuaria maryjne w La Salette oraz
Lourdes. Do przejechania było blisko
4000 km w jedną stronę w niespełna
sześć dni. Trasa wiodła przez Niemcy,
Austrię, Włochy, Francję i Hiszpanię
do Portugalii. Wszyscy motocykliści
byli podzieleni na grupy około 10 osobowe. Każdy dzień zaczynał się od
Mszy Świętej, a następnie liderzy grup
otrzymywali adresy kolejnego noclegu
wraz z propozycją trasy do przejechania. Były trasy szybkie, autostradowe
oraz boczne, gdzie było można dużo
zobaczyć i zwiedzić.
Oprócz intencji modlitwy za
świat, pielgrzymce towarzyszyło również hasło przewodnie, aby obudzić
Europę! Głośnymi silnikami motocykli
robimy burzę, aby poruszyć Europę
tak, by wstała z kolan i przypomnieć

Modlitwa i poświęcenie pielgrzymów na Świętej Górze
Dni Młodzieży i osobiście zapraszając
Ojca Świętego do Krakowa. Była to
niezwykle udana pielgrzymka i już w
przedostatnim dniu zrodziła się myśl
aby za rok, w stulecie objawień fatimskich, pojechać do odległej Portugalii.
„Jedziemy z jedną wielką intencją aby
modlić się za Polskę, Europę i świat”
– mówił koordynator pielgrzymki ks.
Adam Parszywka.

Aktualności

jej kim jest Pan Bóg w naszym życiu – mówiła jedna z motocyklistek.
W miejscowościach gdzie nocowaliśmy zostawialiśmy metalowy krzyż
z piastą zrobiony również przez motocyklistę – dodała inna uczestniczka
rajdu. Było trudno, ale najważniejsze,
że zawsze trzymaliśmy się razem.
Mogliśmy zawsze liczyć każdy na każdego – często powtarzał Bogusław
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Zdjęcie przy Grocie Massabielskiej w Lourdes
Wasyniak, członek grupy Wolni Jeźdzcy. Nasza lokalna grupa motocyklowa
na koniec pielgrzymki została wyróżniona, jako najbardziej zorganizowana i biorąca czynny udział w całej
pielgrzymce. W godzinie miłosierdzia
stawaliśmy wszyscy z naszej grupy na
stacjach benzynowych czy w innych
pomieszczeniach klimatyzowanych,
wyciągaliśmy różańce i odmawialiśmy
koronkę do Bożego Miłosierdzia – dodaje Bogusław.
Pomimo strasznych upałów
w temperaturze blisko 40 stopni jechaliśmy ciągle do przodu, ponieważ
każdy z nas miał swoją intencję. Modliliśmy się za pokój w rodzinie, mieście, gminie oraz na całym świecie

– wspomina Julian Nowak z Krajewic.
Odległa Portugalia przywitała motocyklistów strasznymi upałami. Motocykle
grzały się niesamowicie, ale upragniony cel był bardzo blisko. W Fatimie
wszyscy motocykliści wzięli udział we
wspólnej modlitwie oraz Mszy świętej.
Następnie udaliśmy się do Lizbony,
gdzie każdy miał czas wolny na zwiedzanie, odpoczynek i przygotowanie się na drogę powrotną. Niektórzy
z pielgrzymów wybrali drogę powrotną
busem czy samolotem, ale większość
z uczestników wracała do domu na kołach motocyklowych.
Po blisko dwóch tygodniach
rozłąki z rodzinami wszyscy cało
i zdrowo w niedzielne popołudnie

Aktualności
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Cel osiągnięty!
przyjechali na rynek w Piaskach. Witali nas stęsknieni członkowie rodzin,
koledzy z klubu oraz wójt wraz z przewodniczącą Rady Gminy. Chciałem
Wam pogratulować wielkiego wyczynu a jednocześnie podziękować za
to, co zrobiliście przede wszystkim dla
siebie, dla waszych rodzin, ale też dla
gminy Piaski – mówił Wiesław Glapka.
Wśród naszych motocyklistów, pomimo dużego zmęczenia, było widać

ogromną radość oraz dumę z przejechanych kilometrów. Ale nie tylko
przebyta droga była najważniejsza.
Dla większości uczestników spełniły
się słowa ks. Michała, który przed wyjazdem życzył wszystkim aby napełnili
się duchowo i w sposób szczególny
przeżyli pielgrzymkę na odkrywaniu
dobrych rzeczy i poznaniu samego
siebie.

Filipinska
szkoła nowej ewangelizacji
CZWARTE CZWARTKI
spotkania odbywają się
w Kaplicy Rekolekcyjnej
(w każde czwarte czwartki miesiąca)
www.snefilipini.pl

Z życia Sanktuarium - 15 Kamila i Błażej Tobolscy

Młodzi tego potrzebują!
Organizatorzy zapewniają:
„Chcemy robić Paradiso!”. „Warto
było tu przyjechać, będziemy też za
rok” – deklarują uczestnicy. W gościnnych, świętogórskich progach
przez kilka dni razem zbliżali się do
nieba.
Bo „Paradiso”, to po prostu
niebo. Pod tym szyldem w pierwszych dniach wakacji kilkaset młodych
osób radośnie przeżywało swoją wiarę. Przy każdej okazji śpiewali słowa
hymnu „Twoje Niebo (...) w naszych
sercach (...) już na wieki ‒ Paradiso!”,
czemu towarzyszył też pełen ekspresji taniec. Autor jego słów, ks. Marcin
Lewandowski z gostyńskiej fary, zaangażowany był zresztą w wydarzenie
na wiele sposobów. Razem ze swoją ekipą z duszpasterstwa „Źródło”
dbał, aby każdy najadł się do syta.
Przydzielono im bowiem, jako wolontariuszom, wydawanie jedzenia. Ks.
Marcin, jest także perkusistą zespołu
Soudarion, który jednego z wieczorów
dał porywający koncert. „Paradiso” obfitowało zresztą w muzyczne akcenty.
Dla młodych zagrało też m.in. TGD,
a składający się z chóru, orkiestry
i bandu Jordan towarzyszył im podczas codziennych Mszy św.
Obawy rozwiane
Piękna pogoda sprzyja posiłkom w klasztornych ogrodach. Siedzimy przy stołach z najliczniejszą,
prawie 30-osobową ekipą, jak dotarła
na „Paradiso”. To młodzi z duszpasterstwa „Kotłownia +” z Czempinia.
Gimnazjaliści chętnie dzielą się wrażeniami. – Nudy nie ma – rzuca Dominik Barszczewski. – Warto było przyjechać – dopowiada Zosia Til. Jak dodaje nieco poważniej ich opiekun, ks.

Oscar Nejman, widzi już owoce tego
czasu. – Młodzież bardzo się otwiera,
także duchowo. Jest mnóstwo spowiedzi – przyznaje. – Młodzi ludzie bardzo
potrzebują takich spotkań – zauważa z
kolei ks. Michał Tomiak z parafii na poznańskich Winiarach, który przywiózł
blisko 20 osób. – To wydarzenie zorganizowano po raz pierwszy i młodzi
trochę się obawiali, co tutaj zastaną.
Ale szybko te obawy zostały rozwiane... – mówi z uśmiechem. Z młodzieżą przyjechały też osoby świeckie. Hania Wasilewska z Ruchocic przywiozła
kilka osób z niedawno zawiązanej tam
wspólnoty młodzieżowej. – Chciałam
im po prostu pokazać radosne oblicze młodego Kościoła – tłumaczy.
W „Paradiso” uczestniczyło również
kilkanaście sióstr zakonnych. – Młodzi
potrzebują nas, a my potrzebujemy
młodych – stwierdza pasterka s. Katarzyna Katarzyniak. Na Świętą Górę
koło Gostynia dotarło też dwóch kleryków z seminarium w Pelplinie, Kamil
Ostrowski i Paweł Obuchowski. – Wyszukaliśmy „Paradiso” w internecie
i cieszymy się, że tu jesteśmy. To czas
niesamowitego Bożego działania.
Boże diamenty
Każdego dnia „Paradiso” konferencje głosił inny z biskupów. Bp
Krzysztof Włodarczyk z Kołobrzegu
rozpoczął ją od... rozłożenia parasola. – Nieustannie pada na nas deszcz
Bożej miłości. My się jednak przed
nim zasłaniamy parasolem naszego
grzechu – tłumaczył biskup przypominając, że odpuszczenie grzechów
jest za darmo. Z kolei bp Damian Bryl
zachęcał, by nie bać się prosić Boga
o pomoc. – Mam taki zwyczaj, że kiedy pojawia się jakaś trudność, gdy

Z życia Sanktuarium

- 16 -

Na czas „Paradiso” na Świętej Górze wyrosło miasteczko namiotowe
czegoś nie rozumiem, to modlę się:
„Panie Jezu, ufam że jesteś w tym
wszystkim, że panujesz nad tą sytuacją i do Ciebie będzie należało ostatnie słowo” – wyznał.
Spotkanie było też czasem
poruszających świadectw. Aktorka,
Patrycja Hurlak opowiadała o tym, jak
przez ponad 20 lat była psychicznie
i fizycznie dręczona przez złego ducha.
Nosiła różnego typu amulety, sięgała
po horoskopy, korzystała z podręcznika czarnej magii. – W końcu odkryłam,
że nie ma nic na tym świecie, za co
warto oddać pokój serca, a stan łaski
uświęcającej, to jakby system antywirusowy – przyznała. Z kolei nawrócony
15 lat temu muzyk hip-hopowy Dobromir Makowski, który jak przyznał, jest
synem prostytutki i alkoholika oraz wychowankiem domu dziecka, powtarzał
młodym: „Jesteś Bożym diamentem,
nie zgub tego!”. – Weź do ręki Pismo
Święte, zacznij się modlić. Poszukaj
spowiednika, opowiedz mu o swoim
trudzie i wracaj do domu Ojca – zachęcał. O tym jak ważni są świadkowie wiary mówił też pallotyn, ks. Adam
Borysik, który od 29 lat pracuje z bezdomnymi. – Trzeba do nich docierać przykładem, bo czyny pociągają,
a słowa tylko pouczają.

Sprawdzona machina
Podczas „Paradiso” młodzi ludzie mieszkali w miasteczku namiotowym, które powstało nieopodal sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej. Dobry nastrój nie opuścił ich także
ostatniego wieczora, kiedy z powodu
silnego deszczu i wiatru zmuszeni byli
przenieść się do klasztornych budynków. – Spaliśmy tam na podłodze, ale
wcześniej długo rozmawialiśmy, przez
co mieliśmy okazję lepiej się poznać
– wspomina Łukasz Pięta z Grodziska
Wielkopolskiego, student robotyki i automatyki. – To spotkanie było świetnym
sposobem na rozpoczęcie wakacji, na
taki „reset” po ciężkim czasie sesji. Byłem na ŚDM w Krakowie i tutaj czułem
tego samego ducha. Każdemu, kto
planuje pojechać do Panamy, polecam wybrać się najpierw w przyszłym
roku na „Paradiso” – dopowiada. Tym
bardziej, że jak zapewnił młodych abp
Stanisław Gądecki podczas kończącej
wydarzenie Mszy św., dzieło będzie
kontynuowane. – Zobaczymy, co Duch
Święty nam pokaże. Co jeszcze ulepszyć, jaki wybrać termin – przyznaje
ks. Arkadiusz Szady, archidiecezjalny
duszpasterz młodzieży i koordynator
spotkania. – Mam nadzieję, że na drodze na kolejne ŚDM młodzi z naszej
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Nic lepiej nie wyraża radości niż taniec

Razem z młodymi był także ks. bp Krzysztof Włodarczyk z Koszalina

archidiecezji będą mogli spotykać
się na „Paradiso”. Niech każdy już
dziś czuje się na nie zaproszony –
dodaje. A warto z tego zaproszenia
skorzystać także dlatego, że, jak
podkreślił abp Gądecki, Święta Góra
jest bardzo dobrym miejscem na
organizację takiego spotkania. – To
Częstochowa naszej archidiecezji
– stwierdził arcybiskup.

Sukces „Paradiso” był także
możliwy dzięki umiejętnościom organizacyjnym księży filipinów i ogromnemu zaangażowaniu ponad 120 wolontariuszy, m.in. z Gostynia, Poznania
i Marysina. – Cała machina organizacyjna świetnie się sprawdziła. Wszyscy wolontariusze wspaniale pracowali, ale muszę przyznać, że największe wrażenie zrobiła na mnie grupa
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z Duszpasterstwa Młodzieży „Źródło”
– mówi ks. Michał Kulig, koordynator
„Paradiso” z ramienia świętogórskich
filipinów. Jak żartuje, spotkanie było
testem jego znajomości. – Spotkałem
się z wielką życzliwością ze strony róż-

nych osób i instytucji. Po tegorocznych
doświadczenia już wiemy, że chcemy
w przyszłym roku zrobić „Paradiso”!

Izabela Skorzybót – Życie Gostynia

15 sierpnia na Świętej Górze
Przyszli ze swoim ludzkim trudem
Mieszkańcy powiatu gostyńskiego, rolnicy, rzemieślnicy, młodzież,
a także żołnierze, wzięli udział w Dożynkach Powiatowych na Świętej Górze. 15 sierpnia przypada najważniejsze święto Maryjne – Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia
obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego. Tradycyjnie w bazylice
świętogórskiej odbywają się wówczas
odpust i dożynki.
Uroczystości rozpoczęła procesja, którą prowadziła kompania
honorowa 4. Zielongórskiego Pułku
Przeciwlotniczego z Leszna. Bochen
dożynkowy przynieśli starostowie dożynek Teresa Szpitalniak i Marek Grobelny. Wieńce dożynkowe w podziękowaniu za tegoroczne plony składali
przedstawiciele powiatu gostyńskiego, KGW Zalesie, gmina Poniec, parafia Podwyższenia Krzyża i Świętej
Marii Magdaleny z Siemowa, KGW
z Borku Wlkp., gmina Piaski, parafianie
z kościoła św. Marcina z Gostynia Starego, gmin Krobia, Pępowo i Gostyń.
– Gromadzimy się na Świętej Górze,
aby wpatrywać się w ten wielki znak
Maryi Wniebowziętej. Przychodzimy z naszym ludzkim trudem, prosić
o jej wsparcie i orędownictwo, bo ona
jest naszą wspomożycielką. Stajemy
z tymi, którzy żywią i z tymi, którzy
bronią, by uprosiła nam łaski i Boże
błogosławieństwo. Stajemy w pokorze,
zwłaszcza po doświadczeniach ostatnich dni, ciągle uczymy się tej pokory,

gdy żywioły mogą zniszczyć wszystko
– nawet dorobek całego życia – witał
na Świętej Górze ks. superior Marek
Dudek COr.
Miłość do ojczyzny
Mszy przewodniczył i Słowo
Boże wygłosił ks. biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji
Episkopatu Polski. W kazaniu mówił
o patriotyzmie. – Co w dzisiejszych
czasach oznacza miłość do ziemskiej
ojczyzny? Międzypokoleniowa solidarność, odpowiedzialność za losy
najsłabszych, codzienna obywatelska
uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego – to
wszystko łączy się z patriotyzmie, to
wszystko jest realizowaniem orędzia
zawartego w Ewangelii Jezusa Chrystusa – mówił. Biskupowi wręczono
dary z prośbą o błogosławieństwo:
ziarno na zasiew dla rolników, bukiet
kwiatów, kosz wędlin, miód zebrany
ze świętogórskiej pasieki, plecak Diecezjalnych Dni Młodzieży Paradiso
i dary ofiarne. Biskup pobłogosławił
zaczyn na chleb dla piekarzy i zioła.
Dzielił się, razem z innymi księżmi
i samorządowacami, oraz z wiernymi
chlebem.
Nie wstydzimy się swoich wartości
O Europie mówił podczas
przemówienia starosta Robert Marcinkowski. – Czy w tej Europie czujemy
się dziś komfortowo, przede wszystkim bezpiecznie? Warto zadać sobie
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W dniu odpustu na Świętej Górze modliło się około 15 tyś. pielgrzymów

pytanie: dokąd dziś zmierza Europa
i dokąd zmierzamy my Polacy. (...)
Czy ten powrót do źródeł jest teraz
w zjednoczonej Europie potrzebny?
Przecież to niemodne, niepopularne
i niepostępowe powiadają niektórzy.
Jednak wszyscy widzimy, że ani rewolucja obyczajowa, ani multikulturowość, ani rezygnacja z wartości jakoś Europie nie służą. Otwieramy się
na Europę, szanując przy tym polską
kulturę – mówił. Jak zauważył, aby dotknąć Europy wcale nie trzeba jechać
do Brukseli. - Wystarczy się rozejrzeć
nawet tutaj, na Świętej Górze – rekonstrukcja organów, remonty ołtarzy, to
zakres projektu, na który kongregacja
dostała spore środki właśnie z Unii.
Swoją cegiełkę dołożyły do tego samorządy. Byliśmy za to krytykowani: „po
co dajecie na kościoły?”, pytali niektórzy. Dziś krytyka kościoła jest modna

i być może koniunkturalnie się opłacać, ale jakże płytkie jest takie myślenie. Przecież miejsca kultu religijnego
od wieków gromadzą ludzi, to miejsca
spotkań, ośrodki kulturotwórcze, niezwykle ważnie – podkreślał starosta.
Dziękował rolnikom i rzemieślnikom za
trud ich pracy i pielęgnowanie wartości. – W Europie możemy być dobrym
przykładem narodu, który nie wstydzi
się swoich wartości – powiedział.
Tak się bawili
Dla uczestników Dożynek Powiatowych na Świętej Górze przygotowano wiele atrakcji. Miłośnicy sprzętu
wojskowego mogli zapoznać się z nim
przy stoisku Wojska Polskiego. Zorganizowano wystawę sprzętu rolniczego
i wozów strażackich. Dla wszystkich
gotowali uczestnicy programu MasterChef Diana Volokhova i Mateusz
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Biernat, którzy przygotowali pulpety po
marokańsku z dużą ilością przypraw
korzennych w sosie pomidorowym
z jajkiem. – Używam cynamonu do
mięsa tak, jak w Maroko, gdzie łączenie cynamonu z mięsem, kurczakiem,
jest rozpowszechnione, plus imbir,
dużo różnych korzennych przypraw
i dużo ziół, oczywiście kolendra – zdradzała sekret dania Diana Volokhova.
Mateusz przyznał, że jej pomaga.
– Jest genialnym pomocnikiem – przyznała Diana Volokhova. Razem z nimi
gotowały dzieci, które zgłosiły się na
warsztaty. Każdy z obecnych mógł zakupić lokalne przysmaki (rozeszły się
bardzo szybko) i rękodzieło. Na scenie

za bazyliką wystąpiła Świętogórska
Orkiestra Dęta, zespoły SOUDARION
i SEMPLICZE. Gwiazdą wieczoru był
zespół SOUND’N’GRACE. Podczas
dożynek zorganizowano dwie zbiórki
pieniężne: dla rodziny z Brzezia, która straciła w nawałnicy i pożarze dom
(zebrano blisko 25 000 złotych) oraz
dla Igorka Wojciechowskiego. Fundacja DKMS przeprowadziła kolejny
Dzień Dawcy Szpiku Kostnego – można było dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku – dołączyły 22
osoby! Zorganizowano również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wygrało KGW Zalesie.

Mirosław Sobkowiak

XVIII Ogólnopolski Festiwal Bez Barier
Ewa Lichtańska ze Skrzynna
(łódzkie), Agata Wróblewska z Kościana (wielkopolskie) i Dominik Winny
z Kościana (wielkopolskie) zostali
zwycięzcami XVIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” – Święta Góra 2017 w Gostyniu.
W trzech konkursach: piosenki i dwóch
plastycznych zmagało się łącznie 120
artystów niepełnosprawnych, którzy
przybyli na Świętą Górę lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski.
Publiczność przyznała swoją nagrodę
Angelice Jagodzińskiej z Łagiewnik
(wielkopolskie) za porywające wykonanie piosenki Danuty Rinn.
Zmagania konkursowe były
bardzo emocjonujące i stały na bardzo
wysokim poziomie. Oprócz nich dla organizatorów festiwalu ważne było również stworzenie okazji do pokonywania
różnych barier, w tym tych najtrudniejszych, wewnętrznych – blokujących
prezentowanie innym swoich talentów.
Istotne było też spotkanie osób niepełnosprawnych i bycie razem. Artyści
z różnych stron Polski i różnych środo-

wisk mieli okazję do zaprezentowania
innym swoich talentów, gdyż festiwal
ma charakter otwarty i integracyjny.
Bawiło się na nim ponad trzysta osób,
w tym dzieci z klas integracyjnych.
Elżbieta z Wolsztyna stwierdza, że gostyński festiwal ma wyjątkową atmosferę. Zawsze jest radośnie
i niekoniecznie oficjalnie, a to sprzyja
integracji. Marcin z Leszna dodaje
– Przyjeżdżam tu od paru lat, bo to
miejsce jest wyjątkowe i magiczne!
Zawsze czuję się tu artystą i to docenianym. Sylwia z Mościszek natomiast
uważa, że tu zawsze jest czas i na zabawę i na zadumę. To zasługa organizatorów. A prace plastyczne są tak
ciekawe i inspirujące, że nie można
obok nich przejść obojętnie.
Festiwal odbywał się tradycyjnie w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium na Świętej Górze. Pogoda dopisała, a goście, artyści, opiekunowie i widzowie stworzyli wspólnie
atmosferę radości i zabawy.
Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, w podcieniach
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Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili w ogrodach klasztornych

muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na
konkurs plastyczny. Oglądali ją przez
cały czas trwania festiwalu widzowie.
Na placu przy scenie artyści startujący
w konkursie „Prace przygotowywane
na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością

obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła. Poszczególne
grupy uczestników festiwalu i festynu
zwiedzały też barokowy zespół klasztorny.
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Agnieszka Jagodzińska

Koncert Grupy Fart
„Parę słów i wspomnień z przeszłości”
czyli Koncert Grupy Fart:
Parę słów i wspomnień z przeszłości,
wspólny dom i wspólne kłopoty
to nie grzech, że płaczesz z radości
bo tak trzeba, bo tak być musi.
Ten i wiele innych utworów
usłyszeliśmy 9 września br. w sali
Oratorium na Świętej Górze w ramach
Świętogórskich Spotkań w „Krainie
Łagodności”. Kolejnym gościem cyklu
była Grupa Fart. Koncert zgromadził
spora grupę publiczności, wśród których dominowali stali bywalcy Spotkań
oraz spora grupa fanów, którzy specjalnie przyjechali na koncert, nieraz
z odległych miejscowości. Każdy
utwór spotykał się z żywą reakcją, publiczność wspaniale się bawiła, a na
zakończenie w ramach bisu domagano się powtórzenia całego koncertu…
W koncercie uczestniczyło dużo dzieci, które baraszkując od czasu do czasu zaglądały na scenę, dodając kolorytu występowi.
Występ Grupy Fart zakończyło tradycyjnie spotkanie w kawiarence
San Filippo, gdzie można było zakupić
płytę zespołu „Wspomnienie dobrej
drogi”, zdobyć autografy i porozmawiać z wykonawcami.
Grupa Fart powstała w 1983
roku w Nowej Soli. Jej założycielami byli Krzysztof Mizgalski i Tomasz Subociałło. Czerpiąc inspiracje
z nurtów szeroko rozumianej piosenki turystycznej i poetyckiej, stworzyli
grupę muzyczną skupiającą młodych
ludzi zafascynowanych tym klimatem.
W niedługim czasie grupa zaczęła
zdobywać uznanie na wielu przeglądach piosenki studenckiej. Zespół
istniał jednak zaledwie 5 lat. Mimo
upływu wielu lat piosenki przetrwa-

ły i wciąż zyskiwały nowych fanów.
W związku z tym w roku 2009 nastąpiła reaktywacja zespołu i przypomnienie dawnego brzmienia Fart w postaci
nagranej płyty.
Zespół ma w swoim repertuarze wiele interesujących utworów.
Fragmentem piosenki „Parę słów”
rozpoczęliśmy niniejszy tekst. Utwór
„Muzyka” w piękny, poetycki sposób
opisuje doznania spowodowane właśnie muzyką. Każdy z nas, wielbicieli
tego rodzaju muzyki, wędruje po górach, a piosenka „Rusinowa” pozwala
przenieść się do spędzonych w górach
chwil, poczuć powiew wiatru, nieraz
ocierając z czoła pot przemierzać górskie szlaki, zatopić się we własnych
myślach i podziwiać fantastyczne widoki. Nie sposób wymienić i opisać
wszystkich piosenek, bo każdy z nas
ma własną wersję interpretacji każdego utworu, każdy odbiera go inaczej.
Może wspomnę jeszcze utwór „Pociąg
donikąd”, który był tematem przewodnim koncertu. Można było zauważyć
na plakatach, a także w elementach
scenografii (lokomotywa, wagony, zegar, tablica z nazwą przystanku).
„Pociąg donikąd” zabrał nas
w krainę poezji, piosenki turystycznej,
a po zakończeniu koncertu odjechał
do …, i tu posłużę się fragmentem piosenki:
To pociąg donikąd, to pociąg przez życie
To pociąg, na który nie czeka już nikt
Wyjeżdżam, odchodzę w nieznaną mi drogę
Jak stary włóczęga, co w podróży musi być

Jeszcze słychać było ostatnie
gwizdy lokomotywy, powoli ucichł stukot kół i światła zniknęły za zakrętem.
Na horyzoncie pojawiły się żaglówki,
zwiastując kolejne spotkanie z cyklu
Świętogórskich Spotkań w „Krainie
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Zespół Fart i pociąg donikąd...
Łagodności”. Już 2 grudnia o godzinie
20.00 na Świętej Górze w Sali Oratorium wystąpi wspaniały duet Andrzej
Korycki i Dominika Żukowska. Ser-

decznie zapraszamy, wstęp wolny.

(teksty piosenek: Eugeniusz Wytrzyszczak)

s. Manuela

Wczasorekolekcje
Większości z nas rekolekcje
zamknięte kojarzą się z kilkoma dniami (np. weekendem) biegania między
Mszą, konferencjami a posiłkiem. Nieco inaczej wyglądają wczasorekolekcje dla chorych i starszych organizowane od kilkudziesięciu lat na Świętej
Górze. Ich charakter jest zdecydowanie bardziej wczasowy – „turnus” trwa
bowiem aż 10 dni. Nacisk kładzie się
wtedy przede wszystkim na równomierne połączenie walorów duchowych z wypoczynkiem podopiecznych
i możliwością oderwania się od codziennych problemów z jakimi borykają się seniorzy.
W związku z powyższym, dzień
na wczasorekolekcjach przeplata
w sobie zarówno elementy duchowe
jak i sporo czasu na zabawę i odpoczynek. Towarzyszą temu niejednokrotnie
wybuchy gromkiego śmiechu i braw.
W ciągu dnia towarzyszy gościom i ich
opiekunom modlitwa Kościoła – Jutrznia i Nieszpory, czasami rozważanie
Pisma Świętego lub dyskusja pane-

lowa na zadany temat, Eucharystia
i Koronka lub Różaniec. Nie brak także czasu na rozmowy, żarty, spacery
w cieniu ogrodów klasztornych czy
wizyty prywatne w kościele – w tym
roku w związku z remontami nieco
utrudnione… Wieczór to czas rozrywki
przy wieczorku integracyjnym – filmie,
wspólnych zabawach, występach zaproszonych gości. Jeden z wieczorów
zawsze poświęcony jest na dłuższą
Adorację Najświętszego Sakramentu,
połączoną z indywidualnym błogosławieństwem.
Każde wczasorekolekcje od
kilku lat mają swojego „duchowego
przewodnika”. Tegoroczne odbywały
się pod patronatem Matki Bożej Fatimskiej. W czasie Mszy św. oraz innych
elementów duchowych codziennego
planu poznawaliśmy tajemnice fatimskie oraz to, co dziś pragnie uświadomić nam Maryja.
Integralną częścią wczasorekolekcji w Gostyniu jest także Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych
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Wspolne odmawianie różańca na wirydarzu klasztornym
i Starszych, która rokrocznie gromadzi setki pielgrzymów z Wielkopolski.
Tym razem przewodniczył jej ks. bp.
Zdzisław Fortuniak, który skierował do
uczestników wzruszające słowo oraz
pobłogosławił wszystkich w czasie
nabożeństwa prowadzonego na wzór
tego z Lourdes.
Wielu z podopiecznych na
wczasorekolekcje przyjeżdża od lat.
Dla innych jest to jedyna możliwość
by oderwać się od szarości i trudu
codziennego życia, i spotkać się ze
znajomymi. Wielu też po prostu nie
wyobraża sobie życia bez 10 dni spędzonych pod czujnym okiem Maryi na
Świętej Górze. Tym samym w tegorocznych dniach przeznaczonych dla
chorych wzięło udział 33 podopiecznych.
Ale wczasorekolekcje to nie
tylko osoby chore i starsze, których

w tym roku było 33. Rekolektantom towarzyszy grupa wolontariuszy, której
znaczącą część stanowią alumni z poznańskiego seminarium – tegoroczna
załoga to 14 osób, w tym 5 kleryków.
To ludzie z zapałem – chcący pomóc
i obdarzyć podopiecznych uśmiechem
i dobrym słowem oraz podaną ręką.
Dla wielu to czas uczenia się czym jest
prawdziwa chrześcijańska miłość.
Wczasorekolekcje to piękny
czas, w którym chorzy uczą zdrowych
cierpliwości, a wolontariusze pokazują
im, że w tym zwariowanym świecie są
ludzie, na których można bezwarunkowo liczyć. W tym miejscu chciałabym
zaprosić wszystkich, którzy chcieliby
pomóc w kolejnych wczasorekolekcjach jako wolontariusze – nie bójmy
się pomagać innym, to daje ogromną
radość i satysfakcję… Do zobaczenia
za rok.

Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom,
spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, który
przenikał serce świętego Filipa. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
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Małgorzata Rayall de Regan

Nie ten dużo umie, kto długo żyje,
ale ten, kto wiele podróżuje
Dnia 8 lipca 2017 roku o godzinie 6.30 ze Świętej Góry wyjechałam
wraz z pielgrzymką Oratorium Świeckiego do Rytwian. Cztery godziny później dojechaliśmy do Częstochowy
i uczestniczyliśmy w pięknej, spokojnej
Mszy Świętej w klasztorze Sióstr Służebnic Najdroższej Krwi Chrystusa.
Po Eucharystii odbyło się spotkanie
przy kawie, połączone z nauką pieśni
religijnych. Po zakończonym biesiadowaniu ponownie wsiedliśmy do autobusu, aby odwiedzić Matkę Boską na
Jasnej Górze, gdzie każdy indywidualnie mógł uczcić Jezusa i Jego Matkę. Następnie droga powiodła nas do
Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach,
gdzie zostaliśmy przywitani przepysznym obiadem.
Wieczorem zebraliśmy się na
spotkaniu zapoznawczym, podczas
którego każdy musiał przedstawić się
i o sobie opowiedzieć. Wtedy też usłyszeliśmy wiele ciekawych historii, jak
na przykład opowieść o początkach
Oratorium w Rzymie i na Świętej Górze. O tym, jak ono powstawało i kto
był jego założycielem.
W niedzielę rano udaliśmy się
na Mszę Świętą w kościele pokamedulskim na terenie naszego ośrodka, a później pojechaliśmy zwiedzić
zamek Krzyżtopór w Ujeździe, który
pomimo swojego stanu robił ogromne
wrażenie, zwłaszcza na najmłodszych
uczestnikach pielgrzymki. Stamtąd
udaliśmy się do pałacu w Kurozwękach, gdzie mieliśmy czas wolny
i mogliśmy na żywo obejrzeć bizony.
Niedziela była czasem odpoczynku po
całodniowej jeździe do Rytwian.
Poniedziałek był bardziej „załadowany” atrakcjami, jednak nie sprawiło to pogorszenia humorów, gdyż
Sanktuarium Matki Bożej Cudownej

Przemiany w Rakowie okazało się
przeuroczym miejscem. Następnie
udaliśmy się do najstarszego polskiego sanktuarium na Świętym Krzyżu,
gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i mogliśmy ucałować relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Po wolnej chwili
na szczycie Łysej Góry, udaliśmy się
do Kałkowa-Godowa do Sanktuarium
Matki Bożej – Bolesnej Królowej Polski. Tam przywitał nas bardzo serdeczny i szczery mnich o. Tomasz Nowak,
który mimo zmęczenia z radością opowiedział nam o historii tego miejsca
i oprowadził nas po nim. W tym czasie najmłodsi uczestnicy pielgrzymki
podziwiali małe zoo na terenie sanktuarium. Dzień zakończył się smacznym
obiadem z wykwintną nalewką.
We wtorek, 11 lipca, pojechaliśmy do Sandomierza, gdzie czekała na
nas przemiła siostra Emilia. Zaprowadziła nas do katedry, w której uczestniczyliśmy we Mszy Świętej (pierwszej
w moim życiu celebrowanej po łacinie).
Następnie siostra oprowadziła nas po
Sandomierzu. Udaliśmy się do Seminarium Duchownego i mieliśmy okazję
poznać jego zakamarki oraz dowiedzieć się nieco o aktualnej sytuacji
w seminariach. Miejsce to zrobiło na
nas ogromne wrażenie, nie tylko swoim
wyglądem, ale także swoim duchem.
Następnie siostra opowiedziała nam
o historii pewnej młodej dziewczyny,
która zmarła w wieku osiemnastu lat,
a jej ciało nie uległo rozkładowi, tylko
zmumifikowane pozostało w stanie
praktycznie nienaruszonym, mimo iż
minęło prawie czterysta lat. Kto chciał,
mógł udać się do kościoła świętego
Józefa, by je obejrzeć. Ja poszłam
i widok ten zrobił na mnie ogromne
wrażenie.

Z życia Sanktuarium
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Oratorium świeckie w Świętokrzyskiem

Kościół pokamedulski
w Rytwianach
Kolejny dzień spędziliśmy
w Wąchocku na zwiedzaniu opactwa
cystersów. Zanim jednak spotkaliśmy
brata przewodnika, odbyła się Msza
Święta, a także krótka przerwa na
kawę i ciasto. Następnie zostaliśmy
oprowadzeni po opactwie – po jego
pięknych ogrodach i tajemniczych lochach, a także po jadalni (zwanej po

klasztornemu refektarzem). W międzyczasie byliśmy stopniowo wprowadzani w obyczaje tego miejsca i jego
architekturę.
W czwartek chcieliśmy podkuć
nasze kozy, dlatego zostaliśmy zmuszeni na wyprawę do Pacanowa. Na
początku udaliśmy się do sanktuarium
Jezusa Konającego. Tego dnia właśnie
tu odbyła się Msza Święta. Później
kto chciał, mógł udać się do Muzeum
Bajek lub wypić smaczną kawkę. Po
wizycie w Pacanowie pojechaliśmy do
Wiślicy. Tam zostaliśmy oprowadzeni
po pięknym gotyckim kościele Matki
Bożej tzw. Łokietkowej.
Wracając do domu, pojechaliśmy do Świnic Warckich, by zobaczyć
kościół, w którym została ochrzczona
św. Faustyna. Odmówiliśmy tu Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a także
uczestniczyliśmy we Mszy św. Następnie zwiedzaliśmy rodzinny dom siostry
Faustyny. Budynek, a także ogród
i historie opowiedziane przez sympatyczną siostrę z Ukrainy odcisnęły się
w naszych sercach. Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do Gostynia.

Z życia Sanktuarium

Każdego dnia spędzaliśmy
także wspólnie wieczorku z muzyką
i śpiewami, zorganizowaliśmy ognisko,
które przez wzgląd na złą pogodę zamieniło się w biesiadowanie w budynku (jednak nie obyło się bez kiełbasek
z ogniska). Podczas tego spotkania
pielgrzymi podziękowali księdzu Dariuszowi za organizację tak pięknego
wyjazdu.
Wyjazd okazał się niezapomnianym przeżyciem, które zbliżało
do Boga i pokazywało nam inne realia
życia, a także przenosiło nas w czasie. Codzienne kazania były pięknymi

drogowskazami na drodze ku Bogu.
Dodatkowo ksiądz Dariusz nauczył
nas modlitwy brewiarzowej, co dla
osób, które, tak jak ja, spotkały się
z tą modlitwą pierwszy raz, było bardzo ciekawym doświadczeniem.
Atmosfera pielgrzymki pozostawała przez cały wyjazd bardzo ciepła,
nie tylko ze względu na pogodę, ale
również dzięki osobom, które w niej
uczestniczyły. Pielgrzymi bowiem emanowali bożym pokojem oraz radością,
która przystoi świętym – bo przecież
„każdy święty chodzi uśmiechnięty”.
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ks. Zbigniew Starczewski COr

Pielgrzymka osób konsekrowanych
W sobotę, 9 września br. na
Świętej Górze spotkały się osoby
konsekrowane różnych charyzmatów
i duchowości, z ośmiu diecezji: archidiecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej
i szczecińsko-kamieńskiej oraz diecezji bydgoskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, kaliskiej, włocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, stanowiących
region zachodnio-centralny.
Tegorocznej pielgrzymce, od
strony liturgiczno-konferencyjnej,
przewodziła archidiecezja gnieźnieńska. Na początku spotkania wszystkich zgromadzonych w Domu Matki
Róży Duchownej, w imieniu księży filipinów – kustoszy tego miejsca, przywitał ks. Marek Dudek COr, superior
świętogórskiej kongregacji. Celebracji
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu
NMP przewodniczył ks. Dawid Majda
COr. Następnie ks. dr Wojciech Rzeszowski wygłosił konferencję pt. Miłosierdzie jest obecne we wszystkim
i wszystko jest wielorakim sposobem
ujawniania się miłosierdzia. Po konferencji miała miejsce godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Centralnym punktem pielgrzymki
była Msza św. koncelebrowana, której

przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski – biskup pomocniczy archidiecezji
gnieźnieńskiej wraz z bp Zdzisławem
Fortuniakiem, przewodniczącym Wydziału Zakonnego kurii metropolitalnej
w Poznaniu. Słowo wprowadzenia wygłosił ks. Zbigniew Starczewski COr,
referent ds. męskich Instytutów Życia
Konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej.
W homilii ks. biskup Wętkowski
mówił o tajemnicy, z jaką spotykamy
się w każdym maryjnym sanktuarium.
Tutaj na Świętej Górze, Maryja jako
Róża Duchowna, szczególnie wskazuje nam na Syna swego Jezusa
Chrystusa, który w Ewangelii dnia (Łk
6,1-5) w jasny sposób uczy nas, że
w życiu konsekrowanym najważniejsze jest Boże Prawo. Te prawa, które
mamy w naszych wspólnotach tworzone przez Założycieli i ich następców muszą, być ciągle i odpowiednio
interpretowane, ale nigdy nie mogą,
zwłaszcza przez swą skostniałość,
obalać czy pomniejszać Prawa Bożego, a zwłaszcza przykazania miłowania bliźniego. Niektóre ustalenia ludzkie, które były dobre kiedyś, dzisiaj
muszą być mądrze zmieniane, aby „tu
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Siostry zakonne składają dary podczas Mszy Świętej
i teraz” było realizowane Boże Prawo
Prawdy i Miłości. I by móc żyć w takim
duchu ciągle musimy się nawracać,
a także, aby wypełnić hasło Roku
Duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”,
mamy głosić całą postawą naszą nawrócenie i obowiązywanie Prawa Bożego tym, do których codziennie jesteśmy posyłani.
Po Mszy św., tradycyjnie, jak
każdego roku, odbyła się procesja na
cmentarz przy bazylice do grobu sióstr
elżbietanek, które były internowane w
czasach PRL-u, i wspólne odmówienie
modlitwy Anioł Pański, której przewodniczył ks. Paweł Ogrodnik COr.
Następnie wszyscy uczestnicy
pielgrzymki w ogrodach klasztornych
mogli spożyć ciepły posiłek. Był to
czas radości i spotkania w siostrzanej
i braterskiej wspólnocie. Po godzinnej
przerwie pielgrzymi znowu zebrali się

w bazylice na modlitwie Uwielbienia,
którą poprowadził ks. Paweł Bogdanowicz COr wraz z Zespołem Ewangelizacyjnym „Eleos” ze Świętej Góry.
Końcowym punktem programu
były Nieszpory prowadzone przez nowicjat Towarzystwa Chrystusowego
z Mórkowa, a słowo pouczenia wygłosił ks. Karol Kozłowski TChr, magister
nowicjatu.
W słowie końcowym bp Zdzisław
Fortuniak wyraził podziękowanie organizatorom i wszystkim uczestnikom
tegorocznej pielgrzymki oraz zaprosił
na X Pielgrzymkę Osób Konsekrowanych na Świętą Górę. Jej organizatorem będzie archidiecezja poznańska,
przeżywająca w przyszłym roku 1050
rocznicę ustanowienia pierwszego
polskiego biskupstwa w Poznaniu.

Boże Poślij robotników na żniwo swoje!
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Krzysztof Fekecz

Dwunasty Festiwal Muzyki Oratoryjnej
Musica Sacromontana Gostyń – Święta Góra 2017
Pierwsza część XII Festiwalu
Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Gostyń – Święta Góra 2017 już
za nami. W dwa festiwalowe weekendy mogliśmy wysłuchać czterech
świetnych koncertów, prezentujących
różne oblicza muzyki, zwanej klasyczną. Koncert inauguracyjny odbył się 30
września z okazji 100-lecia objawień
w Fatimie pod tytułem „Fado e Fatima”. Był to właściwie spektakl słownomuzyczny przybliżający słuchaczom
objawienia Matki Boskiej w Fatimie.
Na scenie zobaczyliśmy młodych aktorów, którzy wcielili się w role „dzieci
fatimskich” oraz Matkę Bożą. Aktorzy
przedstawili sceny objawień. Koncert
wypełniła portugalska muzyka fado
w znakomitym wykonaniu Kingi Rataj
z zespołem. Pieśni wykonywane przez
Artystkę po portugalsku wprowadziły
słuchaczy w atmosferę tego dalekiego
kraju. Wspaniałym dopełnieniem muzycznym koncertu były utwory wykonane przez wspaniały chór „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Macieja
Wielocha. Jako Matka Boża wystąpiła
Julia Bartkowiak, jako Hiacynta – Pola
Saczko, jako Łucja – Anna Brucks,
a jako Franciszek – Juliusz Kuśnierek.
Całość tego widowiska uzupełniała
scenografia w postaci wielkiego drzewa dębowego. Myślę, że koncert ten
z przejmującą muzyką fado i przesłaniem fatimskim pozostawił niezapomniane wrażenia u licznie zgromadzonej publiczności.
Drugi koncert festiwalowy przypadł 1 października, a jest to dzień obchodzony od 1975 roku jako „Międzynarodowy Dzień Muzyki”. Tego dnia
w bazylice świętogórskiej wystąpili
artyści z różnych stron świata. Pięknie
śpiewająca sopranem Björk Níelsdóttir z Islandii i jednocześnie grająca na

bandurze; śpiewająca sopranem Marina Terlecka z Ukrainy; doskonały tenor Chaoran Zuo z Chin; śpiewająca
pięknie głębokim głosem emose Katarzyna Uhunmwangho z USA oraz grający na fletni pana Elio Cruz z Boliwii.
Artystom towarzyszyła Kapela Świętogórska pod dyrekcją maestro Pawła
Przytockiego. Licznie zgromadzonych
słuchaczy zachwyciły utwory wykonane w rodzimych językach artystów ale
ze szczególnym aplauzem spotkało się
wykonane przez nich utwory polskich
kompozytorów w tym Józefa Zeidlera
„Modlitwa o deszcz” którą w duecie
wykonali Marina Terlecka i Chaoran
Zuo, a towarzyszył im na fletni pana
artysta z Boliwii. Koncert zakończył się
owacją na stojąco i bisami.
W kolejny weekend byliśmy
świadkami dwóch równie ciekawych
koncertów.
W sobotnie popołudnie 7 października publiczność zgromadzona
w bazylice usłyszała kolejne prawykonania: Mszę ex D Józefa Zeidlera,
jest to jedna z dwóch mszy odkrytych
w zbiorach biblioteki miejskiej w Monachium, oraz Fanfarę na smyczki
– Musica Sacromantana A.D. 2017,
specjalnie skomponowaną przez maestro Jerzego Maksymiuka z okazji
naszego Festiwalu. Przed gostyńską publicznością zaprezentowała
się świetna orkiestra Sinfonia Varsovia, znakomity chór Camerata Silesia
– Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
oraz wybitni soliści Aleksandra Kubas-Kruk – sopran, Anna Radziejewska
– mezzosopran, Karol Kozłowski – tenor Jarosław Bręk – bas. Całość wykonania poprowadził światowej sławy
dyrygent Jerzy Maksymiuk, który był
w znakomitej formie i w trakcie koncertu opowiadał o muzyce, o emocjach
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Festiwal Musica Sacromontana 2017
towarzyszących artystom w czasie
pracy nad tak znakomitymi dziełami.
Dzięki temu gostyńska publiczność
miała okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu, bo oto usłyszeliśmy
niewykonywaną od 150 lat mszę Zeidlera, a od wybitnego artysty, o tym
jak przebiega praca nad przygotowaniem takiego koncertu.
Msza Józefa Zeidlera wykonana tego wieczoru znajdzie się na kolejnej już naszej płycie z serii MUSICA
SACROMONTANA.
Od poprzedniej edycji festiwalu nasze Stowarzyszenie postanowiło
promować młodych zdolnych artystów
i w związku z tym niedzielny koncert
8 października podzielony był na dwie
części. W pierwszej części zatytułowanej Młode talenty na Świętej Górze

wystąpił wyjątkowo uzdolniony szesnastoletni Kacper Dworniczak grający
na gitarze klasycznej. Wykonał utwory
Fernando Sor – Fantasia, On A Scottish Air, Op. 49, Aleksandra Tansmana – Wariacje Na Temat Aleksandra
Skriabina i Marka Pasiecznego – Neo
Variations. Świętogórska publiczność
zachwyciła się talentem Kacpra i nagrodziła występ młodego adepta sztuki rzęsistymi brawami.
Od samego początku organizatorzy Festiwalu byli przekonani, że
finałowy koncert Festiwalu Musica Sacromontana będzie wydarzeniem nieprzeciętnym i to przekonanie sprawdziło się. W drugiej części niedzielnego koncertu licznie zgromadzeni
słuchacze mieli okazję wysłuchać
koncertu pod tytułem Wenecka Noc.

Z życia Sanktuarium

Tę ucztę muzyczną zaprezentowali
wspaniali artyści z Włoch a właściwie
z samej Wenecji. Zagrała bowiem orkiestra smyczkowa Interpreti Veneziani.
W repertuarze znalazły się utwory weneckich kompozytorów Antonio Vivaldiego i Niccolo Paganiniego. Goście
z Włoch zagrali żywiołowo i z iście włoskim temperamentem, czym porwali
publiczność. Koncert bardzo spodobał
się słuchaczom, czego dowodem były
owacje na stojąco dla wykonawców
i bisy które zagrali artyści.
Jak napisałem we wstępie
była to pierwsza część tegorocznego Festiwalu, druga część odbędzie
się 21 października i będzie to długo
przez nas oczekiwana inauguracja

odrestaurowanych świętogórskich
organów. Zapraszam Państwa na to
historyczne wydarzenie, które rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie
19.00 w trakcie której ks. Arcybiskup
Stanisław Gądecki poświęci odnowiony instrument. Po mszy odbędzie się
koncert w wykonaniu znakomitego
organisty profesora Juliana Gembalskiego, który zaprezentuje nowy instrument i wszystkie jego możliwości.
Warto wspomnieć że prof. Gembalski
sprawował nadzór merytoryczny nad
odbudową świętogórskich organów.
Zapraszam serdecznie!
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Z życia Parafii
ks. Paweł Ogrodnik COr

Wyjazd dzieci i ministrantów do Wrocławia
Tradycją stało się już, że
w czasie wakacji Oratorium Dzieci
oraz ministranci udają się na wyjazd
integracyjny oraz zasłużony odpoczynek. Nie inaczej było i w tym roku.
W dniach 25-28 lipca br. obie grupy
wspólnie udały się do Wrocławia.
Pogoda w pierwszym dniu wyjazdu nie była zachęcająca… od samego rana padał intensywnie deszcz
i było stosunkowo zimno. Po Mszy św.
w bazylice oraz wspólnym śniadaniu
nadszedł czas pożegnań z rodzicami.
O 10.00 ruszyliśmy na podbój stolicy
Dolnego Śląska. Plan zakładał, że jeśli się wypogodzi pierwszym punktem
postoju będzie Ślęża – samotna góra
leżąca na zachód od Wrocławia. I ku
zdumieniu wszystkich okazało się, że
pogoda była dla nas łaskawa. Gdy
dotarliśmy do Sobótki po deszczu nie
było śladu. Całą grupą, spacerowym

tempem, weszliśmy na szczyt, gdzie
posililiśmy się w miejscowym schronisku gorącymi napojami. Po powrocie do busa udaliśmy się do naszego
tymczasowego domu – Domu Sióstr
Szkolnych Notre Dame, położonego
200m od wrocławskiej katedry i 10
minut spacerkiem od Rynku. Wieczór
spędziliśmy spacerując po centrum
i podziwiając Wrocław w zachodzącym słońcu.
Kolejny dzień spędziliśmy obcując z naturą. Po wizycie Hali Stulecia, wpisanej na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, spacerowaliśmy po Parku Szczytnickim oraz
podziwialiśmy miejsca przygotowane pod rozgrywane akurat w mieście
The World Games – Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Następnie udaliśmy się do ZOO... Pomimo gigantycznej kolejki, jako grupa z lokalnym
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Hallo! To my!
przewodnikiem, weszliśmy bez czekania. Afrykarium – najnowsza propozycja ZOO – wszystkich zwaliło
z nóg (każdemu kto zastanawia się
nad udaniem się w to miejsce szczerze
je polecamy). Wystawa zwierząt Afryki
z różnych rejonów, spacer we wnętrzu
podwodnego tunelu i widok rafy koralowej na wyciągnięcie ręki pozostaną
na długo w pamięci. Podobnie dalsza
część zwiedzania ogrodu – lwy, żyrafy, nosorożce, niedźwiedzie, pawiany,
itp. Dzień zakończyliśmy spacerem po
Starym Rynku i poszukiwaniem krasnali…
Czwartek pogodowo nie był
tak łaskawy – od rana mocno padało.

Z życia Parafii

Nasz przewodnik jednak pełen humoru opowiedział nam w domu początki
miasta Wrocławia, po czym udaliśmy
się w rejs statkiem po Odrze. Godzinna
podróż była niecodziennym doświadczeniem. Kolejne godziny spędziliśmy
oglądając najważniejsze zabytki miasta. Zwiedziliśmy najważniejsze kościoły – m.in. katedrę, kościół uniwersytecki (gdzie podziwialiśmy ołtarz do
złudzenia podobny do tego na Świętej
Górze) czy kościół na Piasku. Byliśmy
także na Rynku i w Ossolineum. Dzień
zakończyliśmy modlitwą przy kościele,
do którego przychodziła przez kilka lat
św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein).

Ostatni dzień – dzień powrotu
– poza pakowaniem i drogą do Gostynia, miał być dniem odpoczynku. Wybraliśmy się zatem do Galerii Grunwaldzkiej i na film do kina. Wczesnym
popołudniem dotarliśmy do Gostynia…

W tym miejscu dziękujemy wszystkim, dzięki którym nasze wakacje były
możliwe – zwłaszcza rodzicom i prywatnym sponsorom.
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Katarzyna Karpińska

Pielgrzymka do Matki Bożej łzami zalanej
W piątek 18 sierpnia br. wyruszyliśmy w trzydniową pielgrzymkę dla
parafian i sympatyków Świętej Góry.
Już od ośmiu lat zwiedzamy wspólnie
sanktuaria maryjne, ważne szczególnie dla nas katolików. W tym roku celem był wschód naszego kraju.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w Studziannie, gdzie zostaliśmy miło powitani przez ks. Jerzego Cedrowskiego COr, kustosza
sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej. Ciekawostką jest, że projekt
tamtejszego kościoła był początkowo
przeznaczony dla gostyńskiej Świętej
Góry, lecz śmierć Adama Konarzewskiego spowodowała zmianę planów
jego żony, i ostatecznie projekt został
zrealizowany tutaj. Prawdopodobnie
jest to jednym z powodów, dla którego przebywając w Studziannie, można
dostrzec liczne podobieństwa w budowie i poczuć się niemal jak w domu.
W naszej intencji została odprawiona Msza przed cudownym obrazem
Świętej Rodziny.
Sam obraz ma niezwykłą historię. W 1664 roku obraz znajdował
się w dworze Starołęskich w Studziannie. Do tego właśnie miejsca wezwany
został zdun Wojciech, który miał naprawić piec. Jednak praca w nieocieplonym dworze sprawiła, że murarz
ciężko zachorował. W nocy, modląc
się by nie umrzeć bez spowiedzi, zobaczył rozświetlony obraz i usłyszał
kobiecy głos, który zapewnił go, że nie

umrze oraz poprosił, by właśnie w tym
miejscu powstał kościół ku czci Świętej
Rodziny. Tak też się stało. Po wysłuchaniu całej historii (która jest znacznie szersza niż tutaj przytoczona), po
wypiciu kawy oraz słodkim poczęstunku, wyruszyliśmy w dalszą drogę.
Następny przystanek – Radom. To tutaj znajduje się jeden z najpiękniejszych kościołów architektury
nowoczesnej, prowadzony również
przez księży filipinów. Ks. Mirosław
Prasek COr oprowadził nas po kościele oraz pobliskim liceum katolickim,
w którym jest dyrektorem. Sam kościół
zrobił na nas niesamowite wrażenie.
Wszechobecna biel, wielkość budowli
oraz ogromny krzyż za ołtarzem wprawiały w zachwyt. Ksiądz Mirosław
zadbał o to, by jego opowieści były
ciekawe i nim się obejrzeliśmy musieliśmy jechać dalej, by zameldować się
w Domu Pielgrzyma w Wąwolnicy.
Kolejny dzień spędziliśmy na
zwiedzaniu Lublina. Modliliśmy się
przed obrazem Matki Boskiej Płaczącej. Jest to otaczane czcią malowidło,
na którym w ciężkich czasach Maryja
zapłakała nad losem Polski, obiecując
jednocześnie lepsze jutro. Zachwycaliśmy się uroczymi kamieniczkami
na rynku, katedrą lubelską oraz znajdującą się tam zakrystią akustyczną.
Jednak największe wrażenie zrobiła
na nas XV-wieczna kaplica z czasów
króla Władysława Jagiełły na zamku
lubelskim. Jej ściany są w całości po-
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Tradycyjnie – wspólne zdjęcie...
kryte freskami przedstawiającymi sceny z życia Chrystusa. Niektóre z nich
uległy zniszczeniu z powodu zawirowań dziejowych, inne po wojnie zostały w całości pokryte wapnem. Jednak
cała historia Lublina, zarówno w czasie wojny jak i już po niej, mogłaby być
materiałem na osobny artykuł, więc
wszystkich zainteresowanych zachęcam do zgłębienia tematu, szczególnie historii Żołnierzy Wyklętych i trasy
upamiętniającej ich martyrologie.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Nałęczowa, znanego w kraju
dzięki wodzie mineralnej „Nałęczowianka”. W tutejszym parku spróbować można wody ze źródełek „Miłości”
oraz „Celińskiego”.
Nastała niedziela, dzień naszego powrotu. Uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej w Wąwolnicy – głównym
sanktuarium archidiecezji lubelskiej,
miejscu naszego noclegu, ale także
miejscu niezwykłym ze względu na
cuda i jego historię. Pierwsza w oczy
rzuca się piękna bazylika, jednak to
w kaplicy zamkowej położonej obok,
znajduje się cudowna figurka Matki
Boskiej Kębelskiej. Znane jest wiele
przypadków uzdrowień po modlitwie
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w tym właśnie miejscu. Niedaleko, bo
2 km dalej, znajduje się miejsce objawienia Matki Bożej, która ukazała się
Turkom i w ten sposób zmusiła ich do
odwrotu i porzucenia skradzionych
kosztowności.
Ostatnim punktem naszej
pielgrzymki był Kazimierz Dolny. Jest
to niezwykle urocze miasto, z dużą
ilością pięknych świątyń i zabytków,
jednak nie mieliśmy okazji zwiedzić
ich wszystkich, ponieważ przez cały
nasz pobyt strasznie padało. Jednak
stwierdziliśmy, że było to spowodowane wzruszeniem Kazimierza na nasz
widok i po krótkim spacerze oraz zakupieniu słynnych kogucików, ruszyliśmy w kierunku Gostynia.
Świętogórskie pielgrzymki to
nie tylko zwiedzanie zabytków. To także wspólne modlitwy, wieczorne rozmowy (te poważne i te mniej), wspólne
wspomnienia oraz przede wszystkim
poczucie wspólnoty, która przecież
jest tak ważna. Każdego, kto tylko ma
taką możliwość, zapraszam do podróży z nami w przyszłym roku.
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Różaniec naszą mocą i siłą
Już nieraz na łamach naszego
czasopisma zamieszczane były teksty dotyczące modlitwy różańcowej.
Jednakże w kontekście października
pozwolę sobie ponownie zwrócić uwagę i nasze spojrzenia na ten prosty
przedmiot jakim są paciorki różańca.
Różańca, który chyba każdy z nas posiada w domu i to zapewne w postaci
więcej niż jednego egzemplarza.
Gdy zbliża się październik
rokrocznie jesteśmy zapraszani do
wspólnej modlitwy różańcowej. I tu
jakże często zaczynają się problem…
i poszukiwania naszego różańca. Jeśli tak jest i w naszym przypadku, to
bardzo często znaczy to, że jest to dla
nas modlitwa tylko okazjonalna, a nie
mocno wrośnięta w moje życie. Może
zatem warto się zastanowić nad stałością w tej modlitwie, tym bardziej, że
właśnie o tę modlitwę prosi nas Matka
Boża w Fatimie.
Modlitwa różańcowa, kiedy
jesteśmy jej wierni, może sprawić niesamowitą przemianę w naszym życiu.
Zależy to jednak przede wszystkim od
tego czy będzie ona modlitwą czyli dialogiem z Bogiem, czy też wręcz przeciwnie będzie tylko dialogiem ze sobą,
swego rodzaju zaklęciem. Są osoby,
które różaniec parzy – czasem nawet dosłownie – a to dlatego, że kiedy
prawdziwie podchodzimy do tej modlitwy, powoli staje się dla nas pięknym
rachunkiem sumienia, skłania nas do
prawdziwej przemiany naszego myślenia i życia. Dlatego bardzo często
ona nas odrzuca, bo nie chcemy rezygnować z pewnych przyjemności.
Czasem wyrzutów sumienia nie da się
zagłuszyć, dlatego rezygnujemy z tej
modlitwy, tłumacząc się brakiem czasu, tym, że nas nuży, itp.

Różaniec jest naszą mocą, bo
dobrze zmówiony (nie chodzi oczywiście o techniczne zmawianie różańca), ze zrozumieniem wypowiadanych słów sprawia, że prostuje nam
się obraz Boga. Bóg staje się Bogiem
w moich myślach i postrzeganiu, nawet wtedy, kiedy ten obraz został
z różnych powodów zniekształcony.
Jest prostowany, ponieważ w tej modlitwie posługujemy się tekstami Pisma
Świętego a w szczególności modlitwy
Ojcze nasz…, której nauczył nas sam
Jezus Chrystus, Syn Boży, który najlepiej zna swego Ojca. Również modlitwa Zdrowaś Maryjo… jest zakorzeniona w Słowie Bożym. Właśnie to ma
ogromne znaczenie, jest to czerpanie
z najczystszego źródła. A to właśnie
w takim krystalicznym, niezmąconym
niczym źródle bardzo dobrze się odbija nasza twarz, nasze sumienie, które
jakże często chce splamić zło.
Właśnie dlatego Różaniec jest
naszą mocą, bo daje nam niesamowity
impuls do prawdziwej przemiany. I nie
jest ważne, jak długo ta przemiana będzie trwała, ważne, że z Bożą pomocą
ją podejmujemy. Jest też naszą siłą,
bowiem rozważając życie Matki Bożej
i jej syna Jezusa, widzimy ile bólu i cierpienia dla mojego zbawienia musieli
przeżyć w swojej codzienności. Prawdziwe rozważanie tajemnic powinno
wyzwalać w człowieku pragnienie,
aby te cierpienia nie poszły na marne
i w moim życiu. W tajemnicach różańcowych widzimy także wiele radosnych momentów, które dla nas mają
być pocieszeniem i wytchnieniem by
nabrać sił do dalszej walki z naszymi
trudnościami i wadami.
Widzimy, że ta wspaniała
modlitwa tak naprawdę jest wielkim
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Fado e Fatima, Święta Góra 30 września 2017 roku
darem dla nas ludzi. Ma stawać się
naszą codzienną modlitwą, modlitwą
uwielbienia, dziękczynienia, nawrócenia. Niech zatem różaniec będzie zawsze w zasięgu naszych rąk i jak najczęściej (najlepiej codziennie) niech
będzie przeżywany, a nasze serca

niech będą coraz czystsze aby było
w nas coraz więcej miłości, a coraz
mniej lęku. Niech moc i siła płynąca
z modlitwy różańcowej stanie się
udziałem każdej i każdego z nas.

P RENU M ERATA
Jeśli chcesz zaprenumerować

Świętogórską Różę Duchowną

napisz na adres Redakcji
(Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń)
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Kamila Korus

Święta Edyta Stein
7 sierpnia 1942 r. do Oświęcimia przybył kolejny transport więźniów. Ich aresztowanie było wynikiem
odwetu hitlerowców za list pasterski
wydany przez holenderski episkopat,
którego treść surowo i jednoznacznie
potępiła deportacje Żydów oraz usuwanie żydowskich dzieci ze szkół. Gdy
okupanci wydali nakaz cofnięcia protestu, episkopat, w przeciwieństwie do
przedstawicieli kościoła protestanckiego, polecił oficjalne odczytanie nakazu
na każdej Mszy św. w kraju.
Jedną z osób, które trafiły do
transportu była karmelitanka Edyta
Stein – siostra Teresa Benedykta od
Krzyża. Przez tydzień po aresztowaniu, czyli do śmierci, wspierała zrozpaczonych towarzyszy. Gdy powiedziano
więźniarkom, że idą do kąpieli, Edyta
podejrzewała, że czeka ją śmierć,
ale była na nią duchowo przygotowana. Prawie trzy lata wcześniej, tuż
po ataku Hitlera na Polskę, napisała
esej pt. Witaj, Krzyżu, nasza Jedyna
Nadziejo, opisujący scientiam crucis,
czyli wiedzę krzyża, możliwą do zdobycia jedynie dzięki osobistemu, bezpośredniemu doświadczeniu męki.
Męczeńska śmierć w komorze gazowej była zwieńczeniem kontemplacji
Męki Chrystusa i spełnieniem próśb
o możliwość doświadczenia krzyża
oraz ofiarowanie go za naród żydowski.
Ani atmosfera dzieciństwa
Edyty Stein, ani jej charakter, nie zapowiadały przyszłej świętej. Edytę
wychowała matka, która musiała borykać się z niełatwym losem wdowy
z jedenaściorgiem dzieci. Aby utrzymać liczną rodzinę, Augusta Stein
prowadziła odziedziczoną po mężu
składnicę opału. Wychowanie jedenaściorga dzieci i praca ponad siły były

nie lada wyzwaniem. Pani Stein, gorliwej żydówce bardzo zależało na przekazaniu dzieciom wartości religijnych.
Niestety jej starania napotkały na jałowy grunt; zdolne i bardzo niezależne
potomstwo nie miało ochoty poddać
się matce. Wkrótce Edyta, najmłodsze
dziecko w rodzinie, uległa rodzeństwu
i w wieku 15 lat zaprzestała wszelkich praktyk religijnych. Przyczynili
się do tego nie tylko bracia i siostry,
ale i samobójcze śmierci wuja i stryja. Żydowski obrządek pogrzebowy
wydał się Edycie pozbawiony nadziei
i przekreślający istnienie człowieka
po śmierci. Można by uznać, że dzięki temu dziewczynka, której zdolności
nauczyciele jednomyślnie określali
jako nieprzeciętne, będzie mogła oddać się całkowicie rozwojowi czysto
intelektualnemu.
Nie był to dla niej jednak okres
spokoju. Edyta odczuwała pustkę, którą próbowała zapełnić wiedzą, czytając książki filozoficzne, często zupełnie nieodpowiednie dla młodej, wrażliwej osoby. Należy jednak podkreślić,
iż kilka lat ateizmu, opisanego przez
Edytę jako niebywały zamęt i ciemności, nie zmieniły jej uczciwości, czystości serca ani uniwersalnych zasad
etycznych, którym hołdowała. Okres
ten, który trwał do 21 roku życia, był
wypełniony poszukiwaniem prawdy
i nieśmiałymi próbami poznania Chrystusa bliżej. Panna Stein, będąc jedną
z nielicznych studentek na uniwersytecie we Wrocławiu, a następnie w Getyndze, uczęszczała na wykłady filozoficzne żydowskich profesorów, którzy
przeszli na protestantyzm i katolicyzm,
a także przeżywała platoniczne miłości, jak to sama określiła „w duchu
katolickim”, ponieważ katolickie pojmowanie miłości przemawiało do niej
jak żadne inne.
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św. Edyta Stein
Duchowy przełom nastąpił
w 1917 r., kiedy Edyta odwiedziła wdowę po ulubionym profesorze, Adolfie
Reinachu, poległym na froncie. Dziewczyna spodziewając się widoku zrozpaczonej, złamanej kobiety, była pod
wrażeniem Anny Reinach, która, mimo
głębokiego smutku, promieniała siłą
i nadzieją. Postawa wdowy zainspirowała Edytę do dalszych intensywnych
poszukiwań i przemyśleń. Ich kulminacją była lektura autobiografii św. Teresy z Ávila pewnej letniej nocy 1921
r. spędzonej u przyjaciół. Gdy Edyta
skończyła ją czytać nad ranem, powiedziała sobie: To jest Prawda. Jeszcze
tego samego dnia, gdy tylko otwarto
księgarnię, kupiła sobie mszalik i katolicki katechizm. Edyta przyjęła chrzest
już 1 stycznia 1922 r. w kościele św.
Marcina w Bergzabern. Nie chcąc ranić uczuć matki, trzymała swoją du-
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chową przemianę w tajemnicy przez
długi czas. Przyznanie się do chrztu
oraz do planów poświęcenia się życiu
zakonnemu było jednak nieuniknione.
Pani Stein, dowiedziawszy się prawdy
dopiero po kilku latach, była zdruzgotana i nieszczęśliwa.
Czas, który dzielił Edytę od
chrztu i decyzji o zostaniu zakonnicą, zaowocował prywatnymi ślubami
dziewictwa, ubóstwa i posłuszeństwa
oraz nieodpłatną pracą nauczycielki
w liceum sióstr dominikanek. Edyta
potrafiła idealnie pogodzić analityczny
umysł i naukowe zdolności, rozwijając
je w Duchu Świętym. Jak sama napisała, Duch Światła nie niszczy indywidualności człowieka, lecz ją poślubia
i dzięki temu człowiek doświadcza
nowych narodzin, dlatego intensywna
modlitwa tak bardzo sprzyjała intensywnej pracy naukowej.

Edyta Stein napisała wiele
prac filozoficznych oraz tłumaczyła
pisma św. Tomasza z Akwinu i książki
kardynała Newmana. Do roku 1933,
w którym Hitler doszedł do władzy, podróżowała po Europie, aby wygłaszać
wykłady na wielu prestiżowych uczelniach. W październiku tegoż roku Edyta Stein udała się do Kolonii i wstąpiła
do zakonu karmelitanek bosych. Wesoła, wysportowana ponadczterdziestoletnia intelektualistka pełna niespożytej energii rozpoczęła zupełnie nowe
życie jako siostra Teresa Benedykta
od Krzyża. Mimo ścisłej klauzury nowicjuszka promieniała szczęściem zjednoczenia z Jezusem. Modlitwa i medytacja sprzyjały pracy twórczej; siostra
Teresa napisała swoją autobiografię
oraz 500-stronicową pracę pt. „Byt
skończony a byt wieczny”. Zza muru
zakonu docierały jednak niepokojące
wieści o prześladowaniach narodu żydowskiego. Siostra Teresa rozumiała
te wydarzenia jako krzyż nałożony na
Żydów i gorąco modliła się zarówno za
ofiary prześladowań, jak i prześladowców. Samą siebie, po długich kontemplacjach i modlitwach, widziała w roli
Estery, która wstawia się u Boga, aby
wyprosić łaskę dla swojego ludu.
Pięć lat później, po „nocy
kryształowej” z 8 na 9 listopada 1939
roku, podczas której tysiące niemieckich Żydów trafiły do obozów kon-

centracyjnych, Edyta wraz z siostrą,
Różą Stein, nawróconą na katolicyzm
w 1936 r., uciekła do Holandii. Względny spokój pierwszych lat przymusowej
emigracji pozwolił Edycie na przemyślenie i napisanie studium o św. Janie od Krzyża, uważanym obecnie za
genialne. W 1941 r. Holandia została
zajęta przez Niemców. Reperkusje
okupacji nie ominęły również zakonnic
pochodzenia żydowskiego. Od tej pory
siostra Teresa musiała nosić na ramieniu gwiazdę Dawida i meldować się
regularnie w punkcie gestapo. Niecały
rok później za karmelitanką zamknęły
się drzwi komory gazowej.
Edyta Stein została beatyfikowana w Kolonii 1 maja 1987 r. przez
św. Jana Pawła II; 11 lat później została ogłoszona świętą, a w 1999 r. uznano ją oficjalnie za patronkę Europy.
Papież nazwał ją symbolem dramatów
Europy naszego stulecia oraz córką
Izraela, która w czasie narodowosocjalistycznych prześladowań jako
katoliczka pozostała wierna Panu Jezusowi, a jako Żydówka swojemu narodowi w wierności i miłości. Historia
nawrócenia błyskotliwej ateistki oraz
jej ewolucja jako chrześcijanki mogą
stanowić odpowiedź na pytanie o miejsce duchowości w materialistycznym
świecie zdominowanym przez rozwój
nauki i techniki.

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

Bł. Jan Henryk Newman o niebie

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
							Mt 5, 12
W dniu 1 listopada każdego roku przeżywamy uroczystość
Wszystkich Świętych – wspominamy
tych, którzy radują się szczęściem
zbawionych w niebie. Czym jednak
jest niebo? Chrześcijańscy myśliciele, teologowie, jak również mistycy, na
przestrzeni wieków na różne sposoby
próbowali opisać to, czego ani oko nie
widziało, ani ucho nie słyszało, ani
serce człowieka nie zdołało pojąć, jak
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,
którzy Go miłują (1 Kor 2, 9). Wiele
w ich opisach spekulacji, odwołań do
Biblii i przenośni – mowa na przykład
o rajskim ogrodzie, domu Ojca, czy
królestwie niebieskim. Przyjrzyjmy się
dzisiaj zatem kilku refleksjom na temat
nieba, które znajdujemy w pismach bł.
Jana Henryka Newmana.
Przede wszystkim, dla Newmana niebo nie jest tylko jakimś abstrakcyjnym stanem, w którym znajduje
się dusza ludzka, ale fizycznie istniejącym miejscem. Dowodem na takie
rozumienie nieba, jak pisze kardynał
Newman w jednym ze swoich „Kazań
parafialnych”, jest opisana w Ewangelii scena Wniebowstąpienia Pańskiego. Czytamy w niej, że Jezus został
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy
Boga (Mk 16, 19), a to oznacza, że
przestał być fizycznie obecny na ziemi, pośród swoich uczniów, a znajduje
się realnie przy swoim Ojcu w niebie.
To spostrzeżenie, zdaniem błogosławionego Kardynała, podważa liczne
spekulacje, według których niebo jest
jedynie pewnego rodzaju duchowym
stanem. Choć prawdą jest, że Bóg
jest Duchem, i że jest Wszechobecny,
nie oznacza to, że niebo istniejące fizycznie jest jakimś czczym wymysłem

– ono istnieje naprawdę, a Chrystus,
wstępując do niego na oczach Apostołów, dał nam na to niezbity dowód. Co
prawda, jak zaznacza Newman, pozostaje dla nas tajemnicą, gdzie ono się
znajduje i jak ma się do niezmierzonego kosmosu, który istnieje ponad
naszymi głowami, ale nie ulega wątpliwości, że kiedy mowa o „wniebowstąpieniu”, nie chodzi o jakąś przenośnię,
ale o realne przejście Pana z ziemi do
nieba.
Na innym miejscu w swoich
pismach mówi kardynał Newman,
że dla duszy człowieka przebywanie
w niebie oznacza doświadczenie
szczęścia i błogostanu, na opis którego w zasadzie brak w języku ludzkim
adekwatnych słów. To życie wieczne,
które jednak jest znacząco różne od
utraconego przez człowieka w chwili
jego śmierci życia doczesnego. Stan
ten jest dla duszy wieczny, bo jak
wnioskuje Błogosławiony, jeśli szczęście człowieka miałoby się skończyć,
albo, jeśli nie bylibyśmy pewni co do
czasu jego trwania, nie byłoby to nasze prawdziwe szczęście. Ów błogostan polega na oglądaniu Boga – nie
tylko Jego chwały, ale Jego samego,
Jego natury i najgłębszej istoty. W niebie dokonuje się bezpośrednie zjednoczenie człowieka z Bogiem, a w tym
celu umysł ludzki zostaje wzniesiony
ponad samego siebie. Jak wyjaśnia
Newman, chodzi o doświadczenie
lumen gloriae – światła chwały, to
jest o szczególne uzdolnienie władz
poznawczych człowieka do „widzenia uszczęśliwiającego”. Dzięki temu
światłu dusza zostaje zalana światłem
niebiańskim, a choć nadal pozostaje
sobą, przybiera boską formę – do tego

Myśli filipińskie

- 41 -

Radością Ziemi
– Święta Góra Pana!

stopnia, że ludzie mogą wręcz zostać
nazwani „bogami”. Oto, zdaniem kardynała Newmana, istota szczęścia
w niebie – posiadanie Boga i widzenie
Jego obecności przez cały czas. Choć
człowiek tu, na ziemi, również doznaje
różnego rodzaju szczęścia w życiu, to
żadna z doczesnych form szczęśliwości nie jest w stanie oddać intensywności błogostanu, jaki czeka zbawionych
w niebie – w dodatku, nieustającego.
Będzie to także, jak poucza Newman,
stan tak doskonały, że nic więcej nie
będzie już ludziom potrzebne, nawet
inni ludzie, których znali oni i z którymi
żyli na świecie. Niemniej jednak, Bóg
w swej dobroci da duszom i tę radość,
pozwalając im widzieć się wzajemnie
i radować się chwałą zbawienia swoich bliźnich.
Jak zatem można dostać się
do tego tak wspaniałego miejsca, jakim jest niebo? Jak pisze Newman
w swoich kazaniach, jedyną drogą do
nieba jest umiłowanie nieba. Ani to,
co widzimy, ani nasz rozum, ani płomienne uczucia, ani kierowanie się
własną korzyścią nie zaprowadzą nas

do nieba. Może to się dokonać jedynie
poprzez umiłowanie nieba, które nie
jest niczym innym, jak umiłowaniem
Boga. Jego konsekwencją jest to, że
wierzymy w Jego słowa i okazujemy
Mu posłuszeństwo. Warunkiem naszego wejścia do nieba jest świętość,
którą Newman określa jako wewnętrzne oddzielenie się duszy od świata.
Jak wyjaśnia swój punkt widzenia,
niebo może dać obiecaną szczęśliwość tylko duszom świętym, to jest,
oddzielonym od świata doczesnego,
bo Bóg nie jest z tego świata. Zaś dla
człowieka bezbożnego, nieświętego,
takiego, który nie miłuje Boga, niebo
byłoby… piekłem, największą karą,
jaką dla takiej duszy można wymyślić. Chodzi o to, że człowiek, mający
jedynie przyziemne zainteresowania, rzucony w towarzystwo aniołów
i świętych byłby niepocieszony, nie
mogąc tam znaleźć nikogo podobnego sobie, a Boża obecność przyprawiałaby go o dreszcze. Postrzegałby
siebie jako istotę wyobcowaną, pozbawioną przez Boga tego, co go interesuje. Mało tego, znajdowałby się
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w obecności Siły Wyższej, o której na
ziemi nigdy nie mógł spokojnie myśleć,
a którą teraz miałby za niszczyciela
tego wszystkiego, co było dla niego
cenne i drogie. Zatem Święty Bóg nie
stanowiłby dla niego absolutnie żadnego powodu do radości. Warto nadmienić, że choć błogosławiony Kardynał
nie pisze o tym wprost, dokładnie tak
rozumie świętość Boga Pismo Święte
– hebrajskie słowo kadosz, używane
w odniesieniu do Boga, tłumaczone
jest jako „święty”, a dosłownie oznacza ono właśnie „odcięty”, „oddzielony”, czy wręcz „inny”.
Miejscem, w którym niejako
uczymy się tak rozumianej świętości,
jest, zdaniem Newmana, Kościół. To
właśnie tam, w miejscu modlitwy nie
słychać języka światowego, nie omawia się kwestii doczesnych, czy to
wielkich, czy małych, nie rozmawia
się o tym, jak wzmocnić swoje wpływy
w świecie, rozwinąć interesy, czy też
zyskać uznanie ludzi. Tutaj słyszymy
tylko i wyłącznie o Bogu – wielbimy
Go, chwalimy Go, śpiewamy Mu, dziękujemy, przepraszamy, oddajemy się
Jemu i prosimy o błogosławieństwo.
Dlatego, stwierdza Newman, Kościół
jest jak niebo, bo w jednym i w drugim
króluje tylko jeden temat – Pan Bóg.
Co więcej, modlitwa stanowi „język
nieba” – jest ona naszym przywilejem, potwierdzeniem niebiańskiego
dziedzictwa i darem, dzięki któremu
przygotowujemy się na wejście do życia wiecznego. Ten, kto przestaje się
modlić, w pewien sposób pozbawia
się niebiańskiego obywatelstwa. Jak
pisze błogosławiony Kardynał, człowiek lekkomyślny, niewierzący i zmysłowy, pozbawiony miłości i bojaźni
Bożej, o ograniczonych horyzontach
i przyziemnych dążeniach, zadowolony sam z siebie, o umyśle niepoddanym Bożej woli, będzie odczuwał
równie niewielką przyjemność na słowa Wejdź do radości Pana (Mt 25, 21)
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w dniu ostatecznym, jak teraz odczuwa na liturgiczne wezwanie „Módlmy
się”.
Rozważając nauczanie Newmana na temat nieba, dowiadujemy
się jasno i wyraźnie, czego konkretnie
możemy się w nim spodziewać, jakie
są warunki wejścia do niebiańskiej
chwały i gdzie oraz jak możemy się
w najlepszy sposób do tego przygotować. Jeśli pragniemy uczynić z nieba
cel swojej życiowej wędrówki, możemy zawołać do Boga słowami modlitwy bł. Jana Henryka Newmana, który
jest dla nas doskonałym przewodnikiem na tej drodze: Boże mój, czyż
będę choć przez chwilę się wahał,
jaką pójść ścieżką? Czyż nie wybiorę
od razu Ciebie jako mojego dziedzictwa? Do kogóż mam pójść? Ty masz
słowa Żywota wiecznego. Ty zstąpiłeś
na ziemię, żeby dokonać tego, czego
nikt tu dla mnie nie mógł uczynić. Nikt
oprócz Tego, który jest w niebie, nie
może zaprowadzić mnie do nieba.
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Ewelina Mendyka
SPOTKANIE Z BOGIEM W DRUGIM CZŁOWIEKU...
Właściwie chciałoby się powiedzieć, że piesza pielgrzymka na
Jasną Górę odbywa się niezmiennie
od 83 lat i co roku wygląda tak samo.
Każdego lata dołącza do niej grupa
zapaleńców, którzy idą przez 11 dni,
w słońcu i deszczu, w wietrze, upale
i w czasie burzy. Pielgrzymi proszą
o nocleg wieczorem, wstają wcześnie
rano, leczą rany na stopach, walczą
z mięśniami i ścięgnami… śpiewają
i modlą się bez końca, a jednak każdego roku pielgrzymka ma inny wymiar,
niesie zupełnie inne doświadczenia
i pomaga dostrzec inną sferę rzeczywistości.
Wszystko zaczyna się od tego
momentu, w którym stajesz się pielgrzymem. Tak naprawdę człowiekowi,
który nigdy na pielgrzymce nie był, nigdy smaku wysiłku i wyrzeczenia nie
poznał, wydaje się, że wystarczy zrobić kilka kroków wyznaczonym szlakiem i już się nim zostaje. Nic bardziej
mylnego. Czasem w drogę wyrusza
po prostu wędrowiec, który szuka wrażeń, któremu się wydaje, że przeżyje
ciekawą przygodę, pozna nowych ludzi, znajdzie żonę czy męża. Zdarza
się, że namówiony przez koleżankę,
kolegę rusza i nie może odnaleźć się
wśród ludzi, nie rozumie ich intencji,
wszystko mu przeszkadza, nie chce
przejść krótkiego odcinka z tubą na
ramionach (a przecież to też część
pielgrzymowania), oczekuje zbyt wiele
wygód i nawet brak ciepłej wody urasta
do rangi problemu życia. Taki człowiek
szybko zaczyna rozumieć, że to nie to
miejsce, to nie ten czas na narzekanie,
na roszczenia i dopiero wtedy zaczyna
się dla niego prawdziwa pielgrzymka.
Bo aby stać się pielgrzymem, trzeba
odnaleźć głębszy sens w poranionych
nogach, niewygodzie, trudzie i zmaga-

niach, zastanowić się, dlaczego mimo
tego, że co roku grupa 10 rusza tym
samym szlakiem, odwiedza te same
miejsca, tak wiele osób podąża do
tronu Matki Bożej dziesiąty, dwudziesty, a nawet dwudziesty piąty raz. Tak!
I takie jubileusze przeżywamy co
roku.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego niezmiennie, co roku, „dziesiątka” prowadzona przez charyzmatycznego przewodnika – księdza Pawła
Bogdanowicza kroczy na Jasną Górę
i stanowi jedną z najliczniejszych
grup, jest jednocześnie prosta i skomplikowana. Wydawałoby się, że wystarczy powiedzieć, bo znajdują się
w niej ludzie, którzy prawdziwie wierzą, a jednak wśród pielgrzymów, choć
to może niewiarygodne, znajdują się
ludzie, którzy pragną bliskości Boga
i dopiero tu szukają możliwości z nim
spotkania, ale którzy zagubieni w codzienności nie potrafią go zobaczyć
i w czasie tych kilku, kilkunastu dni chcą
dotknąć Jego łaski. Bo pielgrzymka
właśnie daje tę możliwość, daje szansę spotkania, doświadczenia Boga
w drugim człowieku. Kiedy już nogi
odmawiają ci posłuszeństwa, ten człowiek obok, który może nigdy nie był ci
bliski, nagle podaje ci plaster, przynosi
ci wodę, troszczy się o ciebie i nagle
zaczynasz wierzyć, że w dzisiejszym
świecie to przecież cud. Kiedy zmęczony dwunastogodzinnym marszem
wreszcie docierasz do miejscowości
i zastanawiasz się, czy ktoś zechce
cię ugościć i przenocować, i nagle widzisz ludzi, którzy cały rok czekali na
ciebie, przygotowali zastawiony stół
i uchyliliby ci nieba w ten jeden dzień
w roku, zaczynasz wierzyć, że… to
prawdziwy cud. Powiem więcej, zaczynasz być dumny z tego, że jesteś
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Grupa 10 Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej
chrześcijaninem i zyskujesz siłę do
walki o wiarę w sobie. Bo w czasach,
gdy wiele osób jest gotowych nazwać
cię mieszkańcem średniowiecznego
ciemnogrodu, zdajesz sobie sprawę,
że tylko to daje ci przekonanie, że jesteś prawdziwie wartościowym człowiekiem. Pielgrzymka umożliwia też
ofiarowanie siebie innym, modlitwę
za nich, wyciąganie pomocnej dłoni,
pochylanie się nie tylko nad własnym
zmartwieniem, ale też nad problemem
człowieka, który idzie obok ciebie.
Otrzymujesz od innych wiele, chcesz
dać im cząstkę siebie. Wspólne wędrowanie pomaga ci poznawać same-

go siebie i rozwijać w sobie przekonanie, że jedynym właściwym wyborem
jest Bóg, bo przecież jeśli On jest na
pierwszym miejscu, wszystko jest na
właściwym.
W tym roku grupa 10, której
patronem jest święty Filip Neri, weszła
na Jasną Górę, przed tron Bożej Matki
z jego hasłem Preferisco il Paradiso…
(Wybieram niebo) i to nie tylko słowa,
które zostały wypowiedziane, to wybór
sposobu życia, wybór dobra, wybór
świata, w którym i radość, i smutek,
i trwanie, i przemijanie ma sens… bo
prowadzi do wieczności. Chcesz tego
doświadczyć? Wybierz się z nami.

Łukasz Stefaniak, Ewa Wasiak

Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa

Warszawa-Kalisz – pierwszy etap Camino de Santiago 2027

W niedzielę 4 września 2016
roku, zainaugurowano pieszą pielgrzymkę Ze Świętym Jakubem do
Świętego Józefa. Pielgrzymi, członkowie Konfraterni św. Jakuba Apostoła Starszego przy Katedrze Polowej
Wojska Polskiego w Warszawie oraz
wszyscy zainteresowani pielgrzymowaniem, od września 2016 do maja
2017 wędrowali do Narodowego
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Pielgrzymka wiodła po Drogach Świętego Jakuba: Mazowieckiej, Szopenowskiej, Warszawskiej i Łowickiej.

cz. 1

Pielgrzymka Warszawa – Kalisz, to pierwszy etap szerszego projektu warszawskiej konfraterni: Camino de Santiago 2027, celem którego
jest dotarcie w etapach do Santiago de
Compostella w Roku Świętym Jakubowym – 2027. Czytelnicy „Świętogórskiej Róży Duchownej”, która została
patronem medialnym przedsięwzięcia
będą mogli śledzić drogę (camino)
pielgrzymów. Będą również mogli,
o ile poczują takie powołanie, stać się
współpielgrzymami. Gdyż pielgrzymka
jest otwarta dla wszystkich!
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***
W niedzielny poranek
4 września 2016 r. pielgrzymi spotkali się w warszawskiej archikatedrze
przy sarkofagu sł.b. Stefana kard.
Wyszyńskiego. Wspólna modlitwa
o wstawiennictwo u Boga zapoczątkowała pielgrzymkę. Z archikatedry
pątnicy przeszli do Katedry Polowej
Wojska Polskiego, gdzie uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył
jej proboszcz ks. ppłk dr Piotr Majka.
W ciepłych słowach przywitał przybyłych, a w homilii mówił m.in. o sensie
pielgrzymowania ze św. Jakubem. Nawiązując do słów papieża Franciszka,
stwierdził, że pielgrzym to człowiek,
który porzucił kanapę i ruszył w drogę. W drogę na spotkanie z Bogiem.
Na zakończenie ks. Majka odczytał
przesłanie biskupa polowego ks. gen.
bryg. Józefa Guzdka do pielgrzymów
jakubowych udających się w drogę
do Kalisza. Biskup zachęca pątników
do przemyślenia i przemodlenia tych
fragmentów Ewangelii, które ukazują piękno duchowe św. Józefa, jego
postawę odpowiedzialności za swoją
rodzinę oraz wierność Bożemu powołaniu. Święty Józef przemawia do
nas świadectwem życia zjednoczonego z Bogiem. Biskup polowy objął
pielgrzymkę swoim patronatem oraz
wszystkim jej uczestnikom udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Pielgrzymi, umocnieni duchowo, wyruszyli na Mazowiecką Drogę
św. Jakuba. Prowadziła ich Regina
Madej-Janiszek, która przed kilku laty
brała udział w wytyczaniu drogi z Warszawy przez Płock do Dobrzynia nad
Wisłą. Jest ona autorką przewodnika
po tej trasie.
Pierwszym celem niedzielnej wędrówki było sanktuarium bł.
ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Dalej droga wiodła do
kościoła pokamedulskiego w Lesie
Bielańskim. Świętego Jakuba w jego

kościele tytularnym wędrowcy spotkali na warszawskim Tarchominie.
Odpoczynek przy jakubowej parafii
wzmocnił siły pielgrzymów na ostatni
w tym dniu odcinek, który prowadził
wzdłuż Wisły do podwarszawskiej Jabłonny.
Miasto Jabłonna od średniowiecza było własnością biskupów
płockich, którzy w XV wieku wybudowali tu letnią rezydencję. Od kapituły
płockiej kupił go brat króla Stanisława
Augusta – Michał Poniatowski, ówczesny biskup płocki i późniejszy prymas
Polski. W 1944 roku pałac został spalony przez wojska niemieckie. W rok
później rozpoczęto odbudowę pałacu.
Wnętrzom przywrócono klasycystyczny charakter i wyposażono je w meble
i obrazy z końca XVIII w. i z pierwszej
połowy XIX w. Pątnicy przeszli przez
park, w którym odbywał się letni festyn
dla mieszkańców Jabłonny i skierowali
się do kościoła Matki Bożej Królowej
Polski.
W słoneczny niedzielny poranek 18 września 2016 roku pielgrzymi spotkali się na porannej Mszy św.
w kościele Matki Bożej Królowej Polski
w podwarszawskiej Jabłonnie. Na zakończenie Eucharystii miejscowy proboszcz, zaprosił pątników przed ołtarz
i udzielił im oraz wszystkim zebranym
parafianom specjalnego błogosławieństwa. Kościół w Jabłonnie był w tę
niedzielę kościołem pielgrzymkowym.
Po zakończeniu Mszy św. proboszcz
opatrzył pieczęcią parafii paszport
każdego pielgrzyma oraz podarował
pątnikom na pamiątkę obrazki z wizerunkiem św. Józefa i małego Jezusa;
na odwrocie których jest modlitwa do
świętego Józefa. Tak wsparci duchowo pielgrzymi wyruszyli na drugi etap
drogi do Kalisza.
Większa część szlaku wiodła
Doliną Środkowej Wisły, ścieżką po
wale przeciwpowodziowym wzdłuż
królowej polskich rzek. Pielgrzymi,
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Pionierzy Camino 2027 przed katedrą Wojska Polskiego
idąc przez Rezerwat Przyrody Ławice
Kiełpińskie, mogli zauważyć jak przyroda przywdziewała swoje pierwsze
tego roku jesienne szaty. Liście drzew
i krzewów gdzieniegdzie zaczynały żółknąć, rdzewieć, czerwienić się.
Szlak, na pozór monotonny, pozwalał oderwać się od wielkomiejskiego
zgiełku. Po przebyciu ok. 20 km pątnicy dotarli do Twierdzy Modlin. Forteca jest wyjątkowym dziełem inżynierii
wojskowej.
Płożenie Modlina u zbiegu rzek
Wisły, Narwi i Wkry nadawało temu
miejscu doskonałe walory obronne, co
docenił król szwedzki Karol Gustaw,
gdy „potop szwedzki” zalał Polskę.
Szwedzi założyli tu obóz warowny
o zarysie gwiazdy czteroramiennej,
który przetrwał do 1660 r. W 1806 r. Napoleon, dążąc do rozciągnięcia swych
wpływów na wschodzie Europy, utworzył Księstwo Warszawskie i rozpoczął
budowę szeregu twierdz na terytorium
Księstwa. Według jego wskazówek
powstał wewnętrzny obwód dzisiejszej
cytadeli w Modlinie. Zbudowano wówczas na prawym brzegu Wisły ziemnodrewnianą twierdzę o zarysie półowalu, z pięcioma bastionami, otwartą od

strony rzeki. Szańce przedmostowe
w Kazuniu na lewym brzegu Wisły oraz
przy Nowym Dworze Mazowieckim
utworzyły zespól warowny zamykający węzeł komunikacyjny wideł Wisły
i Narwi. W 1812 r. Napoleon poniósł
klęskę pod Moskwą. Rok później skapitulowała twierdza Modlin. W 1830
r., w czasie powstania listopadowego,
forteca w Modlinie stała się główną
bazą wojsk powstańczych. Oblegana
przez wojska rosyjskie, skapitulowała
9 października 1831 r. Twierdza była
rozbudowywana w latach 1832-64,
a w 1883 r. została otoczona łańcuchem fortów. W odległości 2-6 km
od fortecy, zbudowano pierwszy pierścień 8 ceglano-ziemnych fortów,
o łącznej długości 30 km. Kolejną modernizację przeprowadzono w latach
1912-14. Wykonano wówczas 10 fortów betonowych w odległości 5-10 km
od cytadeli, stanowiących drugi pierścień fortów, z zastosowaniem osłon
żelbetonowych i stalowych wieżyczek
pancernych. W czasie I wojny światowej, po 10 dniach walki z Niemcami,
Rosjanie poddali się 20 sierpnia 1915
r. Do listopada 1918 r. twierdza była
obsadzona przez załogę niemiecką.
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W grudniu 1918 r. władzę w twierdzy
Modlin, po upływie 87 lat od jej zbudowania, przejęło Wojsko Polskie.
W okresie międzywojennym na terenie
Modlina stacjonował Korpus Kadetów.
Istniało tu również Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych, z oficerską
Szkołą Podchorążych i Szkołą Podoficerską oraz Centrum Wyszkolenia Saperów. We wrześniu 1939 r. po napaści
Niemiec hitlerowskich na Polskę, żołnierze stacjonujący w twierdzy walczyli w osamotnieniu przez 18 dni, dając
przykład wielkiego męstwa. Skapitulowali głównie z powodu wyczerpania
się amunicji, medykamentów i żywności. W obronie Modlina życie straciło
wówczas ponad 2000 żołnierzy. Twierdza została wyzwolona przez wojska
radzieckie 18 stycznia 1945 r. Wkrótce
potem polskie władze wojskowe przejęły fortecę. Przez jednostki stacjonujące w Modlinie przewinęło się tysiące
żołnierzy zawodowych i kilkanaście
tysięcy żołnierzy służby zasadniczej.
W 2012 r. Agencja Mienia Wojskowego, ówczesny właściciel twierdzy, rozpoczęła kilkuetapowy proces sprzedaży obiektu. Latem 2013 r., jako ostatni
został sprzedany jeden z najbardziej
rozpoznawalnych budynków twierdzy
w Modlinie tzw. koszarowiec (cytadela). Mimo, iż mocno zdewastowana,
twierdza wciąż robi wielkie wrażenie.
Tego niedzielnego popołudnia, nie tylko pielgrzymi, lecz także
biegacze zdobywali fortecę, bowiem
na terenach twierdzy Modlin władze miasta zorganizowały III Bieg
Czterech Generałów. Nazwa tej aktywności sportowej nawiązuje do
patronów ulic okalających twierdzę,
którymi są dowódcy powstania listopadowego: gen. Ignacy Prądzyński,
gen. Józef Bem, gen. Wojciech Chrzanowski oraz gen. Ignacy Ledóchowski.
Minąwszy Twierdzę Modlin
pątnicy skierowali się w stronę Zakro-

czymia, gdzie w miejscowym kościele
oo. kapucynów zakończyli niedzielne
pielgrzymowanie. Miasto leży na terenie diecezji płockiej. Biskup tej diecezji JE Piotr Libera był – obok innych
dostojników kościelnych – honorowym
patronem pielgrzymki Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa. Wszystkim idącym po ziemiach diecezji płockiej, biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
W dniach 1-2 października 2016 r. pątnicy szli z Zakroczymia do Wyszogrodu. Wędrówkę
w sobotnie przedpołudnie rozpoczęła wspólna modlitwa w kościele
oo. kapucynów. W tym klasztorze
bł. Honorat Koźmiński spędził 28
lat (1864-1892), pełniąc posługę
w ciężkich latach carskiej niewoli. Jeden z ojców, duchowy syn bł. Honorata
pobłogosławił pątników i pokropił wodą
święconą. Tak umocnieni, pielgrzymi
wyruszyli na Mazowiecką Drogę Świętego Jakuba. Zatrzymali się na krótko
w późnogotyckim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. W świątyni
położonej na Górze Zamkowej znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej.
Dla pielgrzymów idących do św. Józefa w Kaliszu, nawiedzenie zakroczymskiego kościoła miało wymiar
również symboliczny, gdyż św. Józef
jest patronem parafii w Zakroczymiu.
Sobotnia wędrówka w blasku jesiennego słońca, miała też niezwykły walor krajoznawczy. Droga wiodła malowniczymi jarami, pamiętającymi czasy królewskie, gościńcami wśród pól,
a odcinek przed Czerwińskiem prowadził brzegiem Wisły. Po drodze pielgrzymi mijali miejscowość Smoszewo,
gdzie z przydrożnej kapliczki spogląda
hiszpański święty – Izydor. Wieczorem
pątnicy dotarli do zabudowań klasztornych z romańską bazyliką Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku nad Wisłą.
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Czerwiński kościół, choć jego
właściwa bryła pochodzi z drugiej
ćwierci XII w. uznawany jest za bardzo
cenny zabytek architektury romańskiej. Nosi on na sobie piętno wielokrotnej przebudowy, co nadało mu
wiele cech gotyckich oraz barokowych
i częściowo zatarło charakter budowli
romańskiej. Zbudowany z ciosów granitowych jest trójnawową bazyliką bez
transeptu, z niewielkim prezbiterium.
Pierwsza poważniejsza przebudowa
kościoła miała miejsce po pożarze
w 1328 r. Wydłużono wówczas prezbiterium ku zachodowi, w głąb kościoła.
Kolejne przebudowy w początkach
XV w. i na przełomie XV w. i XVI w.
nadały kościołowi charakter gotycki.
W pierwszej połowie XVII w. wnętrze
kościoła zmieniono w stylu barokowym.
W wieku XVIII dobudowano do fasady zachodniej monumentalne skarpy.
W drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. przeprowadzono remonty
wież – odnowiono romańskie biforia,
położono nowe dachy i odrestaurowano resztę kościoła. Tuż przed I wojną
światową częściowo zrekonstruowano
romański portal, którego fragmenty
wówczas odnaleziono. Dalsze badania i prace przed i po wojnie pozwoliły
odkryć i odnowić romańskie polichromie będące najcenniejszą ozdobą kościoła.
Nocleg pątnicy znaleźli
w Domu Pielgrzyma w Czerwińsku
nad Wisłą. Niedzielny poranek rozpoczęła Msza św. w bazylice przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej

Pocieszenia. Po Eucharystii pielgrzymi
poznali historię czerwińskiej bazyliki
i klasztoru salezjanów, duszpasterzy
tamtejszej parafii oraz zwiedzili dwa
muzea: Muzeum Misyjne, gdzie zapoznali się z salezjańską posługą misyjną na wszystkich kontynentach oraz
Muzeum Sługi Bożego kard. Augusta
Hlonda, prymasa Polski.
Pielgrzymi składają szczególnie gorące podziękowania księżom
salezjanom z Czerwińska, bowiem
dzięki ich gościnności i serdecznej
opiece – wypoczęci i pokrzepieni duchowo wyruszyli na niedzielny odcinek marszu. Droga tego dnia nie była
długa. Piechurzy szli szlakami wiodącymi wśród mazowieckich pól. Przed
Wyszogrodem nawiedzili zabytkowy
kościół św. Jana Chrzciciela w Rębowie. To jedna z najstarszych świątyń
na Mazowszu. Kościół pochodzi z XVI
wieku i prawdopodobnie jest to drugi obiekt postawiony w tym miejscu.
Od 1320 do 1818 r. posługiwali w nim
księża z Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Chrystusowego, zwani potocznie bożogrobcami,
a w Polsce miechowitami. Parafia
została erygowana dopiero w 1910 r.
Jako samodzielna jednostka funkcjonowała tylko cztery lata, następnie
stała się filią parafii w Wyszogrodzie.
Samodzielną parafią Rębowo zostało ponownie w 1973 r. Sobotnio-niedzielne pielgrzymowanie, zakończono
w Wyszogrodzie…
c.d.n.

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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Marzena
Moja droga do Santiago de Compostela
Jestem czytelniczką Świętogórskiej Róży Duchownej, tak jak
wielu innych czcicieli Matki Bożej i św.
Filipa. Mogę powiedzieć, że wszystko
się zaczęło od „Róży Duchownej”. Po
przeczytaniu cyklu „Z pielgrzymiego
szlaku” z 2016 roku o pielgrzymce do
Santiago de Compostela zamarzyłam
o tym, aby sama doświadczyć tego trudu i radości pielgrzymowania. I moje
marzenie się spełniło. Mata Boża czuwa nad nami i naszymi sprawami.
Po przeczytaniu kwartalnika
mam zwyczaj przekazywać go innym
osobom – rodzinie, przyjaciołom. Tym
razem nasza „Róża Duchowna” trafiła za ocean do siostry mojej mamy
w Kanadzie. Ciocia Krystyna, podobnie jak ja, pielgrzymowała kiedyś do
Matki Bożej Częstochowskiej i też
zapragnęła pójść na najstarszy europejski szlak pielgrzymkowy, który
w obecnych czasach rozsławił nasz
rodak Jan Paweł II.
Tak oto po kilku miesiącach
rozmów, pogłębiania wiedzy na ten
temat, 2 lutego 2017 roku – w święto
Matki Bożej Gromnicznej, miałyśmy
z ciocią zarezerwowane bilety do Madrytu na 29 lipca. W pracy musiałam
poprosić o 4 tygodnie urlopu, bo powrót zaplanowałyśmy na 26 sierpnia…
Cała francuska trasa z Saint Jean
Pied-de-Port liczy 780 km i rozpoczyna się po francuskiej stronie Pirenejów. Aby spokojnie przejść ten szlak
potrzeba około miesiąca. My musiałyśmy odliczyć 3 dni na podróż, 2 dni
na zwiedzanie Santiago, a także 1 na
podróż nad ocean. Zdecydowałyśmy,
że rozpoczniemy naszą pielgrzymkę
w Logroño i będziemy mieć do pokonania 632 km (jak Bóg da i św. Jakub
poprowadzi do swojego grobu.)
Dzień przed wylotem ks. Michał Kulig udzielił mi i mojej współ-

uczestniczce pielgrzymki błogosławieństwa na bezpieczną i dobrą drogę. Czułam jego modlitewne wsparcie,
a także innych bliskich mi osób, które
były z nami myślami i modlitwą.
Przez Wrocław i Warszawę,
znalazłam się w Madrycie. Tam spotkałam się z ciocią Krystyną, która
przyleciała z Toronto. Już razem zarezerwowanym wcześniej autokarem
pojechałyśmy do Logroño – miejsca
startu wędrówki. Dotarłyśmy do noclegu o 22.00, po całym dniu podróży.
Zmęczone, ale nie mogące się doczekać tego, co nas czeka od jutra – życia
w drodze.
Logroño to duże miasto, liczące 155 tys. mieszkańców. Stolica słynącej z win prowincji La Rioja. Pierwszy dzień naszego pielgrzymowania
wypadł w niedzielę, a pierwsza Msza
św. (w języku hiszpańskim; w sumie
było ich ponad 20) w przepięknej późnogotyckiej katedrze o 9:00 rano. Po
niej wyruszyłyśmy na szlak oznaczony
żółtymi strzałkami lub muszlami św.
Jakuba. Maszerowałyśmy z mottem
w sercu: „Jezus Chrystus jest naszym
Panem, a Matka Boża jest naszą
najlepszą Matką – wspomożycielką
i opiekunką na drodze życia”.
Pierwszego dnia miałyśmy do
pokonania 29 km. Przechodziłyśmy
przez rozległe winnice. Na prawo, na
lewo, wszędzie dookoła pola winorośli. Było bardzo gorąco. Ponad 30°C,
ale wiał wiatr, który zmniejszał odczucie upału. Zatrzymałyśmy się na nocleg w pierwszej napotkanej alberdze,
czyli schronisku dla pielgrzymów. Była
już godzina 19.00.
Drugi dzień to tylko 21 km.
Miałyśmy dotrzeć do Santo Domingo
de la Calzada. Po kawie i śniadaniu
wyszłyśmy o 7.30. Niezbyt długi etap,
nie za gorąco, tylko 24°C, ale dość
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Bo Camino to niezwykła przygoda!
silny wiatr, który porwał mi kapelusz.
W dalszej drodze będę zakrywać głowę chustką, a z nosa dwa razy zejdzie mi skóra… Szło nam się bardzo
dobrze, choć ciężar na plecach doskwierał. Mój plecak ważył około 9 kg
z wodą i prowiantem, a cioci udało się
zmieścić w około 6 kg. Jednak ja mimo
wszystko byłam zadowolona z zawartości plecaka, bo do ciężaru szybko się
przyzwyczaiłam, a miałam wszystko,
co było mi potrzebne. W odpowiednim
momencie mogłam służyć dobrze wyposażoną apteczką i innymi przydatnymi w drodze rzeczami. Do miejsca
odpoczynku dotarłyśmy wcześnie, bo
około 14.30. Zwiedziłyśmy cudowną
konkatedrę del Salvador. Ciekawostką tej świątyni jest to, że naprzeciwko grobowca św. Dominika – patrona
tej miejscowości, znajduje się kurnik
– żywe kury w klatce za szybą.
Następnego dnia opuściłyśmy region La Rioja i weszłyśmy do
Kastylii i Leonu. Nie widziałyśmy już
winorośli, ale skoszone pola pszenicy i wielkie połacie pól słoneczników.

Część naszego szlaku biegła wzdłuż
drogi N-120. Przy moim plecaku powiewała biało-czerwona flaga. Celowo
zabrałam ją, aby pozdrawiać innych
pielgrzymów, czuć się dumna z tego,
że jestem Polką. Przejeżdżający obok
kierowcy machali nam i pozdrawiali
czasem klaksonem. Dotarłyśmy do
Belorado. Wieczorem uczestniczyłyśmy w Eucharystii, a po niej w spotkaniu modlitewnym dla pielgrzymów.
Prowadzący je ksiądz nauczył nas
wspólnej pieśni o św. Jakubie i drodze
do niego. Było nas ok. 25 osób z całego świata. Od Korei, przez samą Hiszpanię, do Meksyku. Ja z flagą Polski,
więc wszyscy wiedzieli skąd jesteśmy.
Obok ołtarza wisiał portret naszego
św. Jana Pawła II. Po innych śpiewających osobach, ja także odważyłam
się. Zaśpiewałam „Barkę” – ulubioną
pieśń naszego papieża. Większość
znała melodię i nuciła ze mną. Było to
bardzo miłe wieczorne spotkanie ludzi, których łączył jeden cel – dojść do
grobu św. Jakuba.
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W kolejnych dniach przechodziłyśmy średnio po 30 km. Najdłuższy odcinek miał aż 41 km. Gdy były
dłuższe etapy wstawałyśmy wcześnie,
nawet o 5.00 rano, aby uniknąć popołudniowych upałów. Szłyśmy po ciemku z latarkami do 7.00, bo w Hiszpanii
słońce później wstaje. W 13 dniu pielgrzymki byłyśmy w górach. W rejonie
górzystym rano temperatura spadała
do 6°C. Nie spodziewałyśmy się, że
będzie aż tak zimno. Dotarłyśmy na
najwyższy punkt Camino Frances,
który znajduje się na wysokości 1505
m n.p.m. Znajdował się tam krzyż
Cruz de Ferro, przy którym pielgrzymi
zwyczajowo zostawiają kamyk zabrany spod swojego domu, symbolizujący nasze grzechy i przywary. „Lżejsze”
zmierzałyśmy do celu naszej wędrówki. Schodząc w dół obserwowałyśmy
wspaniałe górskie krajobrazy.
Ostatnia prowincja, do jakiej
wkroczyłyśmy to Galicja. Pojawiło się
więcej drzew, było bardziej zielono
i wilgotno. Wędrowałyśmy wśród pól
kukurydzy, a także pięknymi wąwozami porośniętymi jarzynami. Przy gospodarstwach widziałyśmy małe spichlerzyki na podwyższeniu z dziurami
w ścianach do suszenia kolb kukurydzy – symbolu Galicji.
Pewnego dnia wyszłyśmy
z noclegu wcześnie i bez śniadania.
Szłyśmy szybko, bo rano jest najwięcej
sił i chęci, a i droga najszybciej ubywa. Byłyśmy głodne, a tu nic – same
biedne, na wpół opuszczone wioski.
Żadnego sklepu ani baru. Niespodziewanie przed nami ukazały się otwarte
wrota do starej stodoły. Wewnątrz stał
stół, a na nim wszystko, o czym głodny pielgrzym marzy. Pachnący bochen
chleba, dżemy w słoikach, gotowane
jajka, owoce, napoje, mleko, rodzynki,
figi, ciastka, pomidory. Dookoła stare
kanapy, gitara. Posilały się już Koreanka i Niemka. My też postanowiłyśmy zatrzymać się w tym przyjaznym

pielgrzymom miejscu. Posiliłyśmy się,
a odchodząc zostawiłyśmy w koszyczku ofiarę. Gospodarz się nie ujawnił,
ale w ten sposób pomagał sobie i innym.
Codziennie, za wstawiennictwem św. Jakuba, prosiłyśmy Boga,
aby pozwolił nam dotrzeć do niego.
Pielgrzym powinien dziękować za
każdy dzień, pamiętać o skromności
i pokorze, bo Bóg jest tak wielki, że
wszystko może i tylko od Niego zależy,
czy dojdzie do obranego celu. Miałyśmy w drodze różne przygody, trudności większe i mniejsze, ale wspierałyśmy się w naszej wspólnej wędrówce.
Tak jak w życiu na co dzień, człowiek
człowiekowi jest potrzebny i pomocny.
Czasami służy swoimi rękoma, a czasami musi nauczyć się przyjąć pomoc
od bliźniego.
Zwiedziłyśmy piękne miasta
– takie jak Burgos, Leon, Astorga,
a w nich katedry. Spotkałyśmy wielu ciekawych ludzi, np. małżeństwo
z Gdańska na rowerach z flagą Polski.
W starym romańskim kościele uczestniczyłyśmy w koncercie muzyki dawnej. Doświadczyłyśmy ludzkiej dobroci
i życzliwości. Do przedmieść Santiago
de Compostela dotarłyśmy w południe
22 dnia pielgrzymki. Jest tam wzgórze radości – Monte de Gozo, na którym Jan Paweł II odprawił Mszę św.
w 1982 r. Nasz Papież zaapelował
wtedy o odnowienie wielowiekowej
tradycji pielgrzymowania do grobu św.
Jakuba i sam po raz drugi przybył tutaj
w 1989 r. na IV Światowe Dni Młodzieży. Niedaleko tego miejsca powstała
wtedy polska alberga, prowadzona
przez polskich wolontariuszy. W niej
postanowiłyśmy odpocząć i przygotować się na uroczyste wejście do grobu
św. Jakuba.
Następnego dnia o 6.00 rano
wyszłyśmy, aby oddać pokłon św.
Jakubowi przed nadejściem wielkich
tłumów, jakie codziennie przybywają
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do Santiago. Pan Bóg pozwolił nam
cieszyć się spotkaniem z Nim samym
i św. Jakubem. Miałyśmy 3 dni na
zwiedzanie miasta, 3 razy uczestniczyłyśmy w uroczystej sumie dla pielgrzymów o godz. 12:00. Za każdym
razem na końcu Mszy podziwiałyśmy
fruwające nad głowami ogromne kadzidło poruszane przez 8 mężczyzn
– Botafumeiro.
Jednego dnia pojechałyśmy
autobusem nad Ocean Atlantycki,
gdyż jest taki zwyczaj, że pielgrzymi
tam docierają i na skałach palą zużyte
ubrania. Tam jest koniec pielgrzymki,
słupek z napisem 0,00 km. Wygrzewałyśmy się w hiszpańskim słońcu na
skałach, a potem w zacisznej zatoczce pływałyśmy w przezroczystej wodzie razem z rybami, które przepływały obok. Po kilku godzinach zaskoczył
nas przypływ i musiałyśmy uciekać po
kolana w wodzie.

W średniowieczu pielgrzymi
wracali do domów piechotą. My, 27
dnia pielgrzymki, wczesnym rankiem
opuściłyśmy Santiago samolotem. Został nam jeszcze dzień na zwiedzanie
Madrytu, a dopiero potem każda z nas
poleciała w swoją stronę.
To był pięknie przeżyty czas.
Mogę powiedzieć, że dzięki Bogu
i „Świętogórskiej Róży Duchownej”
moje marzenie się spełniło. Dziękuję
cioci Krystynie za współpielgrzymowanie. Dziękuję ks. Michałowi, który
przed wyruszeniem służył mi pomocą,
radą i błogosławieństwem.
W drodze pozdrawialiśmy się
wszyscy „buen camino”, czyli dobrej
drogi. Życzę wszystkim, którzy chcieliby się wybrać na ten pielgrzymi szlak
właśnie buen camino! Służę radą
i swoim doświadczeniem. Marzenia
się spełniają, dlatego nie bójmy się
marzyć.

Krzysztof Fekecz
Moje Camino...
Jak nie łatwo jest poddać się
Bożym planom, szczególnie gdy dotyczą one naszych planów wakacyjnych, przekonałem się w tym roku
na własnej skórze. Plan był ambitny
– wychodzimy z ks. Michałem z Lizbony portugalską drogą św. Jakuba, po
pięciu dniach docieramy do Fatimy, tu
spędzamy jeden dzień i ruszamy dalej przez Coimbrę i Porto do grobu św.
Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. Jednak moja pielgrzymka
ułożyła się zupełnie inaczej.
Trasa z Lizbony do Fatimy liczy około 150 km, wiedzie początkowo przez dolinę rzeki Tag, a potem od
miejscowości Santarem, malowniczo
położonej na wzniesieniu, zaczynają
się górki. Podejście z doliny do Santarem jest dość strome. Potem już do
samej Fatimy pokonuje się strome podejścia i zejścia. Panuje przy tym dość

wysoka jak na tę porę roku temperatura – około 38˚C.
I niestety na tej właśnie drodze
do Fatimy doznałem poważnej kontuzji nogi. Już z chorą nogą udało mi
się dotrzeć do sanktuarium w Fatimie,
ale tu niestety musiałem skorzystać
z pomocy medycznej w szpitalu. Postanowiliśmy wspólnie z ks. Michałem,
że on będzie dalej pielgrzymował, a ja
zostanę w Fatimie jeszcze kilka dni.
Przyznam, że do końca miałem nadzieję, iż uda mi się podleczyć chorą nogę
na tyle, że będę mógł kontynuować
pielgrzymkę. Niestety, uraz okazał się
na tyle poważny, że byłem zmuszony
zakończyć swoje tegoroczne pielgrzymowanie. Byłem bardzo rozczarowany, a nawet zły, że nie mogę iść dalej,
ale ktoś mądry powiedział mi wtedy
– ty się nie złość , bo to Matka Boża
zatrzymała Cię w Fatimie. Spędziłem

Z pielgrzymiego szlaku

Jedni drugich brzemiona noście...
te dni sam, jednak nie samotnie, bo
w towarzystwie bardzo wielu pielgrzymów przybywających do fatimskiego
sanktuarium z całego świata.
Uczestniczyłem w nabożeństwach kaplicy objawień w modlitwach
różańcowych, które prowadzone były
niemal we wszystkich językach światam.in. po polsku, angielsku, niemiecku, a nawet rosyjsku. Uczestniczyłem
w procesjach światła odbywających
się wieczorem na placu przed bazyliką. Procesje te odbywają się zawsze
o godzinie 21.30. Uroczystość rozpoczyna Różaniec, odmawiany w różnych językach świata, następnie przez
plac wyrusza procesja z figurą Matki
Bożej Fatimskiej, a wszyscy uczestnicy niosą zapalone świece. Robi to

ogromne wrażenie. Miałem to szczęście, a właściwie Opatrzność tak pokierowała, że byłem w Fatimie 13 lipca
i procesja w wigilię trzynastego dnia
miesiąca odbywała się inaczej niż
w inne dni. Tego dnia nie była niesiona
figura Matki Bożej, ale odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem,
która zakończyła się Eucharystią sprawowaną przy ołtarzu polowym przed
bazyliką . Uroczystość zakończyła się
bardzo późno w nocy. Następnego
dnia – 13 lipca – odbyła się uroczysta
Msza święta z udziałem wielu biskupów i księży z całego świata.
Mogę powiedzieć, że przez te
parę dni, kiedy próbowałem zrozumieć
wolę Bożą, odbyłem swego rodzaju
rekolekcje fatimskie, na jakich jeszcze
nigdy nie byłem. A kto głosił te rekolekcje? Pielgrzymi modlący się w różnych
językach, pielęgniarki w punkcie medycznym, które zmieniały mi opatrunek, ochroniarz z sanktuarium, który
jako pierwszy opatrzył mi nogę i wielu innych spotkanych w Fatimie ludzi.
Dla mnie były to niezapomniane dni
i miał rację ktoś mądry, kto uświadomił
mi, że to Matka Boża chciała, abym
pozostał w tym miejscu i jestem Jej
bardzo wdzięczny, że mogłem dojść
do tego sanktuarium, bo przecież mogłem doznać kontuzji gdzie indziej. I to
była prawda, przyglądanie się tysiącom rozmodlonych w różnych językach
ludzi i uczestnictwo w modlitwach, powodowało ogromne wzruszenie i radość z bycia u Matki Bożej Fatimskiej.
To wszystko uświadomiło mi, że naprawdę my wszyscy mówiący różnymi
językami świata tworzymy Kościół Powszechny.

Niech Najświętsza Maryja Panna otoczy Cię Swoją macierzyńską opieką, obyś chroniony Jej płaszczem mógł dotrzeć cały i zdrów do końca Twojego pielgrzymowania.
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PROROC Y TRYUMFU NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
13 czerwca 1917 r. Maryja szczególnie prosiła w Fatimie o pokutę,
zadośćuczynienie i wynagrodzenie
Panu Bogu za grzechy. Odpowiadamy dziś na tę prośbę?
Odpowiedzią na te pytania są
wydarzenia, które obserwujemy na
świecie, a ten pogrąża się w potężnym
kryzysie zarówno moralnym jak i poczucia bezpieczeństwa. Papież Franciszek od lat powtarza – trzecia wojna
światowa toczy się w kawałkach.
Wezwanie do nawrócenia,
pokuty i wynagrodzenia jest obecne
w całym orędziu fatimskim, ale najbardziej dobitnie brzmi w wizji trzeciej
części tajemnicy. Jedyne słowa jakie
się tam pojawiają, to słowa anioła: pokuta, pokuta, pokuta.
Maryja w Fatimie ostrzega
wyraźnie, że konsekwencją braku nawrócenia będzie wyginięcie wielu narodów, śmierć i prześladowanie chrześcijan oraz Ojca Świętego. To może
być obraz katastrofy naturalnej lub
wojny, albo pierwszej spowodowanej
drugą. Jest to więc orędzie o skutkach
polityczno-społecznych.
Na razie widzimy podwójny
skutek braku wystarczającej pokuty
– „wojnę w kawałkach” i prześladowanie Kościoła – na razie także w kawałkach. Każdego tygodnia słyszymy
o aktach nienawiści w stosunku do Kościoła i chrześcijan, chociażby ostatnio w Egipcie. Trzeba przypomnieć
sobie słowa Benedykta XVI, które
wygłosił w Fatimie w 2010 roku, że
człowiek potrafił zapoczątkować cykl
śmierci i terroru, ale nie jest w stanie
go przerwać. Słowa te nazywam „proroctwem papieża Benedykta”, bo rok
później powstało tzw. Państwo Islamskie. Widzimy jak spirala zła i terroru
się rozkręca i nikt nie ma pomysłu,
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jak to zatrzymać. Myślę, że ta nasza
ludzka bezradność, mieści się także
w planach Bożych, aby tym bardziej
był widoczny tryumf Maryi. Więc w tym
sensie wezwanie do pokuty i nawrócenia jest obecnie jedynym ratunkiem,
który nam pozostaje, ponieważ walka
jaka się toczy na świecie jest walką
duchową.
Jak pokutować?
Łucja w Fatimie pytała Anioła:
Jak mamy się umartwiać?. Usłyszała
wówczas z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy. Nie trzeba szukać
nadzwyczajnych środków pokuty, choć
w liturgicznym roku kościelnym mamy
czas Wielkiego Postu, piątki całego
roku też mają wymiar pokutny. Ilu katolików zaniedbuje i lekceważy nawet
ten minimalny wymiar umartwienia.
Fatima uczy nas jednak jeszcze jednego ważnego wymiaru umartwienia,
jakim jest przyjmowanie swojego życia z jego codziennymi trudnościami
– w wierności woli Bożej, bez buntu,
począwszy od drobnych niepowodzeń
i zmartwień. To może stać się duchową drogą zadośćuczynienia. Chodzi
o całkowite oddanie się do dyspozycji
Pana Boga, by zjednoczyć swoje życie z Jego cierpieniem, z krzyżem Jezusa, bo tylko wtedy pokuta ma sens,
jeśli jest zjednoczona z Jezusem, tylko
wówczas ma wartość zbawczą. Anioł
w Fatimie wskazał dzieciom trzy wymiary zadośćuczynienia: modlitwa
i umartwienia mają być zjednoczone
z Eucharystią. To ma być nasze współofiarowanie się Bogu Ojcu z ofiarą Jezusa Chrystusa.
W Meksyku masoneria w czasie
walki z Kościołem zakazała m.in.
właśnie postu. Także dziś umartwienia nie są mile widziane i są
lekceważone.

Jak na ironię dziś w wielu
Kościołach lokalnych w Europie episkopaty zlikwidowały praktyki postne
dotyczące m.in. wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Maryja w orędziu z La Salette prostym językiem
mówiła o tym do dzieci we Francji: Latem na Mszę św. chodzi zaledwie kilka
starszych niewiast. Inni pracują w niedzielę przez całe lato. W czasie Wielkiego Postu chodzą do rzeźni jak psy.
Niedawno Kościół w Anglii powrócił do
tej praktyki. Zrozumiano, że rezygnując z wymiaru pokutnego pozbawiamy
się silnej broni. Dziś dużo się mówi
o uwielbieniu, organizowane są „wieczory Chwały” – co oczywiście ma
swoje znaczenie, ale Niebo woła, że
obecna sytuacja świata wymaga pokuty! Zadośćuczynienie, to przyjęcie
na siebie pokuty za tych, którzy tego
nie czynią. To danie Panu Bogu miłości ofiarnej tam, gdzie Mu jej odmówiono.
Jak rozumieć post, by nie ograniczać go tylko do wymiaru kulinarnego?
Genialne ujmuje to sentencja,
że świat jest na diecie – a chrześcijanin pości. Post to umartwienie bardzo
szeroko rozumiane, nie tylko przez
pryzmat kulinarny. Można odmawiać
sobie jedzenia i żyć w buncie przeciwko temu, co mnie spotyka w życiu.
Taką postawę trudno nazwać miłą
Panu Bogu, pełnieniem Jego Woli,
a chociażby w modlitwie „Ojcze nasz”
prosimy bądź wola Twoja. Pełnienie
woli Pana Boga jest niczym innym,
jak podążaniem drogą świętości.
W Kościele mamy przykłady świętych
– wielkich pokutników, stygmatyków,
ale też świętych, którzy mieli inne
zadania. Pan Jezus powiedział do
współczesnej polskiej mistyczki Alicji
Lenczewskiej, że świętość polega na
pełnieniu woli Bożej. Ale niewiele osób
ją osiąga, ponieważ albo ludzie są zbyt
leniwi i nie odpowiadają we właściwym

czasie na natchnienia, które im Pan
wyznacza, albo są nadgorliwi i przyspieszając wiele spraw, niweczą Boże
plany, na których wypełnienie nie są
jeszcze przygotowani. Pełnienie woli
Boga to przyjmowanie wszystkiego we
właściwym czasie. Bez ociągania i bez
przyspieszania.
To wielka sztuka… Jak ją osiągnąć?
To co wydaje się najtrudniejsze, jest najłatwiejsze. To zupełnie
naturalny proces, jak z dzieckiem.
Nie zrobimy z 5-latka 10-latka. Trzeba cierpliwie karmić go, uczyć literek,
świata i wiary, a on będzie rosnąć
i dojrzewać. Podobnie jest w życiu duchowym. Pan Bóg jest Stwórcą natury
i chce byśmy też naturalnie duchowo
wzrastali. Do pewnych rzeczy dojrzewamy w czasie. Pan Bóg jest cierpliwy
i my musimy być cierpliwi wobec siebie samych, wobec siebie nawzajem
i wobec przemiany świata. Gdy obserwujemy świat w obecnej postaci, wiele
osób mówi, że nie jest wart istnienia.
Nie ma w nim przyszłości dla dzieci.
Tymczasem w orędziu fatimskim jest
zapowiedź odnowy tego świata. To
dobra wiadomość dla nas wszystkich.
W roku jubileuszowym objawień fatimskich powinniśmy stać się prorokami
triumfu Niepokalanego Serca Maryi.
Zawierzyć wbrew nadziei ?
Proroków fatalizmu jest za
dużo, a orędzie fatimskie wzywa nas
byśmy byli prorokami triumfu Niepokalanego Serca Maryi, a więc Bożego Miłosierdzia ofiarowanego światu.
Przecież Ona pierwsza go doświadczyła. Przesłanie Fatimy i św. Faustyny jest komplementarne. Wystarczy
porównać modlitwy „Ojcze Przedwieczny”, które słyszą dzieci fatimskie
od anioła i s. Faustyna od Pana Jezusa. Miłosierdzie wymaga jednak podjęcia pokuty. Matka Boża prosi także
o modlitwę – chcę żebyście codziennie odmawiali Różaniec. Wskazuje to
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na konieczność regularności naszego
życia duchowego – pierwsze soboty
miesiąca to comiesięczna spowiedź,
regularna komunia św., codzienny różaniec. Niebo pokazuje nam owocny
cykl, jak przystępować do sakramentów, kiedy się oczyszczać, jak coś
duchowego ma się w nas nieustannie
wydarzać. W cykl naturalny świata;
wyznaczony przez Stwórcę: w fazach
księżyca – który wyznacza miesiąc kalendarzowy, cykl kobiety wyznaczający rytm płodności – wpisany jest także
niebiański program duchowy gwarantujący owocność.
Jest też trzecia rzecz, o której
Matka Boża mówi do dzieci w Fatimie
– chcę byście nauczyły się czytać. To
nie tylko wezwanie do dzieci w Portugalii, które w 80 proc. były analfabetami,
ale to także ponaglenie do nas, abyśmy
nauczyli się czytać znaki Pana Boga
i wydarzenia, które nam towarzyszą
we współczesnym świecie, byśmy rozpoznali znaki czasu.
A co te znaki i wydarzenia dziś nam
mówią?
Pokazują, że wezwanie do pokuty i nawrócenia jest nie tylko aktualne, ale nawet naglące. Wspaniale, że
pojawiają się takie inicjatywy podejmowane przez świeckich jak „Wielka
Pokuta” w ubiegłym roku, czy w tym
roku „Różaniec do granic”. W Polsce
bardzo popularne są także „Jerycha
różańcowe”, zainicjowane przez śp.
Anatola Kaszczuka. Wiele jest różnych
wspólnot modlitewnych, w parafiach
są nabożeństwa fatimskie. Dzisiaj jest
koniecznością, aby zaangażować się
osobiście w duchową walkę. Już nie
raz mieliśmy przykład siły modlitwy różańcowej i zawierzenia Maryi – choćby bitwa pod Lepanto, pod Wiedniem,
czy pod Warszawą. Jeżeli nie bardzo
możemy jeszcze liczyć na polskie siły
zbrojne, przy całym staraniu MON, to
zaufajmy Bożym obietnicom i opiece
Matki Bożej, bo na Niej nigdy się nie
zawiedliśmy.
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Pokuta to także wzięcie odpowiedzialności za innych.
Każde proroctwo przychodzi
we właściwym czasie. Świat dotknięty
jest dziś kryzysem rodziny, co stanowczo stwierdza siostra Łucja w liście
do kard. Carlo Caffarry. Kryzys rodziny bierze się z kryzysu osobowości
przejawiającej się w stawianiu siebie
i swoich potrzeb w centrum. A czym
jest wezwanie do pokuty? To wezwanie do zadośćuczynienia za grzechy
swoje, ale też innych: męża, żony,
dzieci. Nie da się zrozumieć Ewangelii bez pokuty. Pierwsze słowa Jezusa
w Ewangelii św. Marka to nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię. Ale pamiętajmy, że najlepszą pokutą jest zawsze
lepsze życie. Odnowione i przemienione przez Boże miłosierdzie. Ludzie,
którzy odnajdują Boga, natychmiast
zaczynają rozumieć konieczność modlitwy, spowiedzi, Eucharystii i moralnego życia.
Skutki grzechu dotykają nie tylko
i wyłącznie osoby go popełniającej…
To sieć powiązań. Jan Paweł
II mówił o strukturach zła i grzechu
społecznym. Dziś widać aż nazbyt
wyraźnie uwikłanie w zło struktur politycznych, ekonomicznych, ale też Kościoła i nas samych. Wiele mówi się
o zniewoleniach, stąd taka popularność modlitwy o uwolnienie. Ludzie
czują, że są uwikłani w zło, które ich
przerasta i zwykłe środki jakimi są modlitwa, spowiedź i niedzielna Eucharystia nie wystarczają. Dla tych, którzy
dotknęli większego zła, uwolnienie
nie przychodzi, dopóty nie podejmą
realnej pokuty. Myślę, że w każdym
sanktuarium maryjnym spotykamy się
z ludźmi duchowo udręczonymi, którzy w modlitwie i spowiedzi szukają
ratunku, a Maryja pomaga im dostrzec
swoje życie w Prawdzie.
Maryja pomaże nam dziś stanąć
w prawdzie?

Jak relacjonowała siostra Łucja, kiedy Matka Boża rozłożyła dłonie, dzieci z Fatimy ujrzały siebie tak,
jak widział ich Bóg. Jestem przekonany, że to doświadczenie Hiacynty,
Franciszka i Łucji może stać się także
naszym. O tę łaskę trzeba się modlić,
bo tego potrzebujemy wszyscy – by
ujrzeć siebie, tak jak widzi nas Bóg.
To światło przynosi Maryja jako nasza
Wstawienniczka i Pośredniczka, to
jedno z najpiękniejszych duchowych
doświadczeń. To światło, to miłość Ducha Świętego. Czasami oceniamy się
zbyt surowo, a nieraz w ogóle siebie
nie oceniamy i myślimy, że wszystko
jest dobrze, a jesteśmy po szyję zatopieni w jakimś życiowym błocie. Ujrzenie siebie tak, jak widzi nas Bóg to
wielka łaska i zapowiedź, że tak się
stanie, bo pojawienie się Maryi w Fatimie mówi także o poznaniu sumień
w głębszym wymiarze. Jako pewną obietnicę, a nawet jest konieczne
w zbliżeniu wszystkich do Boga. Tryumf Serca Maryi, to tryumf prawa miłości, które musi zostać na nowo odkryte
w sercach ludzi.
To łaska...

Łaska i obietnica. Łaska, bo
jak się człowiek o nią modli, to ją otrzymuje. Obietnica, ponieważ sam Jezus
mówił, że kto prosi o Ducha Świętego,
ten Go otrzyma. Niewątpliwie wolą
Pana Boga jest, byśmy byli zbawieni.
Tę pewność daje nam Pismo Święte,
a do zbawienia jest nam potrzebne
poznanie prawdy o sobie, aby zwrócić się do Zbawiciela. Kto nie rozpozna grzechu – nie uzna Zbawiciela.
Dobry rachunek sumienia i skrucha
przed spowiedzią to nic innego jak doświadczenie łaski, poznanie prawdy
o sobie. Praktyka pokazuje, że gdy ktoś
kto zaczyna się szczerze spowiadać,
nawet jak nie jest w stanie od razu rozpoznać wszystkich swoich grzechów,
to wchodzi w pewien proces nawrócenia. Przez kolejne tygodnie i miesiące Duch Święty pokazuje mu coraz
bardziej grzechy, których wcześniej
u siebie nie widział. To jest właśnie ta
łaska ujrzenia siebie tak, jak widzi nas
Bóg, abyśmy wszystko, co jest w nas
z ducha tego świata, powierzyli Bogu,
doświadczyli miłosierdzia i ogłaszali
tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
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Wywiad dla Naszego Dziennika
z 13 czerwca 2017

Do refleksji
Justyna Jurdzińska

O kulturze i nie tylko… myśli kilka
W maju 2015 r. roku odbył się
w Gnieźnie XIII Zjazd Walny Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie. Wybór miejsca Zjazdu był nieprzypadkowy. Dość wspomnieć, że spotkanie
wypadło w przededniu obchodów 1050.
rocznicy wielkiego wydarzenia w dziejach
państwa polskiego – chrztu Polski. Głównym organizatorem Zjazdu było Koło im.
św. Faustyny w Żninie. Miejsce i okoliczności Zjazdu stały się okazją do poznania
lub przypomnienia dziejów obu miast, ale
i skłoniły do pewnych refleksji.

Historia Żnina okazała się niezwykle interesująca. Za sprawą kilku
postaci wpisuje się on w wielką tradycję
polskiej kultury. Otóż, wśród znanych
żninian znaleźli się bracia Jan i Jędrzej
Śniadeccy, obaj wielce zasłużeni dla
polskiej kultury i nauki. Jan – matematyk, astronom (był pierwszym wykładowcą tych przedmiotów w języku polskim), filozof, uczony epoki oświecenia
i profesor Uniwersytetów w Wilnie oraz
Krakowie, Jędrzej – chemik, lekarz, filozof, biolog, publicysta, nazywany ojcem
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chemii polskiej, twórca polskiego słownictwa chemicznego, napisał pierwszy
oryginalny podręcznik chemii w języku
polskim. Z Januszkowa, wsi w okolicach
Żnina, wywodzi się także Klemens Janicki, przedwcześnie zmarły poeta renesansowy europejskiego formatu, przekonany już za życia o nieśmiertelności
swojej poezji.
Wysoko leży wieś nad żnińskim bagnem,
Od niejakiego Januszka nazwana
Tamtędy ponoć jeździli od Gniezna
Nasi królowie do swych pruskich włości (…)
(…) moje życie –
Ty, co tak często życie mi przywracasz! –
Sam to usłyszysz, kiedy przyjdziesz do mnie
Po wielu latach - przyjdziesz ty i wszyscy,
Których zostawiam. Bo żadnemu z ludzi
Losy nie dały tu wiecznego domu.
Elegia VII. O sobie samym do potomności

To właśnie tacy artyści jak Klemens Janicki stanowią dowód na to, że Polacy
od setek lat obecni są w kulturze europejskiej, nie tylko z powodzeniem czerpią z jej źródeł, dorobku, ale wnoszą
i własne doświadczenia, ubogacając
w znaczny sposób dorobek kulturowy
Starego Kontynentu. Dzisiaj wielu głosi
tezę, że Polska „zeuropeizowała się” za
sprawą włączenia naszego kraju w stowarzyszeniowe struktury europejskie.
Nic bardziej mylnego. My w Europie
jesteśmy od stuleci, niekwestionowaną cezurę stanowi tutaj chrzest Polski.
Jesteśmy obecni wielowymiarowo, nie
tylko za sprawą polskiej kultury, tradycji
i wiary, ale także dzięki polskiej myśli politycznej i naukowej.
Miejscem, które warto zobaczyć
w Gnieźnie jest zbudowana w II poł.
X w. przez Mieszka I gotycka katedra,
bezcenny zabytek architektoniczny, niemy świadek ważnych wydarzeń historycznych, takich jak Zjazd Gnieźnieński
oraz koronacja pierwszego króla Polski
Bolesława Chrobrego. Obok katedr go-
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tyckich nie sposób przejść obojętnie.
Olśniewają, zniewalają swym mistyczno-matematycznym pięknem. Z dala od
zgiełku świata można kontemplować ich
monumentalne wnętrza, podziwiać geniusz ówczesnych ludzi, średniowiecznych artystów. Katedra to niezwykły
tekst kultury, wyraz głębokiej wiary i myśli teologicznej wyrażonej w materialnej
formie. Przebywanie w jej wnętrzu rodzi
zawsze to samo uczucie; świadomość
nieskończonego majestatu Stwórcy,
Jego wszechmocy i potęgi, i jednocześnie uczucie własnej małości i ulotności.
Pokolenia przychodzą i odchodzą. Sami
jesteśmy zaledwie znikającym punktem
we wszechświecie, a Bóg jest Panem
dziejów, Alfą i Omegą.
Wśród zabytków katedry do
szczególnych refleksji skłaniają drzwi
gnieźnieńskie – arcydzieło sztuki romańskiej, pochodzący z XII wieku,
bodajże najcenniejszy zabytek w katedrze. Stanowią ikonograficzne przedstawienie dziejów świętego Wojciecha.
To Biblia pauperum, której celem było
upowszechnienie nauczania Kościoła
w
niepiśmiennym
społeczeństwie.
I tak, po lewej stronie widać wydarzenia poprzedzające działalność misyjną
świętego: jego narodziny, dzieciństwo,
młodość i naukę w pewnym rzymskim
klasztorze. Na skrzydle prawym zilustrowano pobyt świętego Wojciecha
w Prusach i męczeńską śmierć. Całość
tworzy prawdziwy średniowieczny „komiks”, który należy odczytywać we właściwym kierunku, począwszy od lewego
skrzydła, od dołu. Taki układ ma swoje
uzasadnienie – najniżej przedstawiono
sceny związane z tym, co zwyczajne
i „ziemskie”, u góry – działalność apostolską i cuda. Do dzisiaj pokutuje błędne przekonanie – powielane
z uporem, tak w potocznym obiegu, jak
i poważnych źródłach – jakoby średniowiecze to były wieki ciemne, mroczne,
barbarzyńskie, czasy przejściowe między genialnym antykiem i postępową

Kultura jest wyrazem
człowieka. Jest
potwierdzeniem
człowieczeństwa.
św. Jan Paweł II

nowożytnością. Tymczasem dla współczesnego człowieka, z założenia potrafiącego czytać i pisać, przekonanego
o tym, że żyje w złotym wieku dziejów
– nierzadko kultura obrazkowa jest jedyną dostępną w znaczeniu intelektualnym, jedynie ją potrafi jakoś oswoić,
zrozumieć.
Na potwierdzenie tych słów
przywołać można wiele argumentów
wynikających z obserwacji otaczającego świata. Wystarczy w tym miejscu
zadać sobie pytanie, jakie teksty kultury
proponuje ludziom współczesny świat.
Zdecydowanie takie, które nie wymagają od potencjalnego odbiorcy większego
wysiłku umysłowego, wiedzy, nie zmuszają go do przyjęcia postawy refleksyjnej. Główne kanały telewizyjne proponują dość miałki program ograniczony do
przedstawień o charakterze talk show,
bezwartościowych seriali, pozbawionych nie tylko walorów artystycznych,
ale i lansujących antywartości w coraz
bardziej nachalny sposób. Do tego „dorobku” dorzucić można jeszcze obrazoburcze spektakle, prowokacyjne wysta-

wy i ponowoczesne instalacje, których
autorom przyświeca jeden cel – wywołać
skandal, podeptać wszystko, co ważne,
wielkie i święte. Jednymi słowy, to propozycje kierowane – ni mniej ni więcej
– do „niepiśmiennego społeczeństwa”.
Z tą różnicą, że niepiśmienni ludzi epoki średniowiecza kontemplowali kulturę
obrazkową wysokich lotów, która objaśniała im świat, ubogacała duchowo,
wyczulała estetycznie. A dzisiaj? Czy
pozostaną po nas dzieła na miarę średniowiecznych katedr?
Obchody rocznicowe chrztu
Polski pozwoliły powrócić do duchowych
i kulturowych korzeni naszej Ojczyzny,
korzeni Europy, do Europy naszych początków; co jest niezwykle ważne dzisiaj, kiedy znalazła się ona w poważnym
kryzysie. Na naszych oczach dokonuje
się destrukcja tej Europy. Teraz wypiera
się ona chrześcijaństwa, wstydzi się go,
szydzi z niego, a nawet z nim walczy.
Powstaje pytanie o szanse i możliwości
duchowego odrodzenia naszego kontynentu. Odpowiedzią niech będą słowa
Prymasa Stefana Wyszyńskiego z jego
ostatniego kazania wygłoszonego w archikatedrze gnieźnieńskiej: Trzeba zacząć od naprawy człowieka – podkreślał
Prymas Tysiąclecia – (…) Nie trzeba się
oglądać na innych, na tych lub owych,
może na polityków, aby się odmienili.
Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy
prawdziwie się odmienili, (…), aby człowiek był nowy, aby nastało nowych ludzi
plemię (02. 02. 1981 r.). To nowych ludzi
plemię, to nowa jakość Polski, Europy
i świata, tak bardzo potrzebna współczesnemu człowiekowi. Ewangeliczne odrodzenie człowieka jest bowiem jedyną
drogą odrodzenia się narodu i świata.
* Koło „Odrodzenia” im. św. Filipa Neri
na Świętej Górze w Gostyniu zaprasza
chętnych na spotkania – szczegółowe
informacje na furcie klasztornej lub pod
nr tel. 693 853 709
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Łukasz Stefaniak

Dialog na szlaku portugalskim
do Santiago de Compostela
Czas:
22 lipca 2017 r. (sobota), ok. 8.00;
Miejsce:
ulice Barcelos (miasto w Portugalii, ok.
124 tys. mieszkańców, dystrykt Braga) na szlaku: Caminho Português de
Santiago;
Osoby:
Polak z Hamburga; Polak z Warszawy;
Polak z Ostrowca Świętokrzyskiego –
wszyscy 38 lat życia ziemskiego;
Okoliczności:
dwóch pielgrzymów z Polski
(z Ostrowca i Warszawy), przemierza
senne jeszcze uliczki Barcelos. Sobotni poranek, niebo zachmurzone – idą
w kierunku Ponte de Lima. W okolicach barokowej świątyni Dobrego Jezusa Ukrzyżowanego (Templo do Bom
Jezus) dołącza do nich poznany dzień
wcześniej (21 lipca, Albergue Amigos
da Montanha) caminowicz z Hamburga, który właśnie skończył wypłatę
pieniędzy w mijanym bankomacie.
hamburczyk:
O, cześć…
ostrowczanin i warszawianin:
Cześć.
hamburczyk:
(dostrzegając namalowane sprayem
napisy na ścianie) O – tureckie imiona.
warszawianin:
Tak?
hamburczyk:
Tak. U nas w Hamburgu jest takich
dużo. W Polsce jest mało Turków. We
Wrocławiu widzę ich tylko jak robią kebaby. W Hamburgu są wszędzie!
warszawianin:
Jesteś Polakiem, czy Niemcem?
hamburczyk:
Polakiem! Urodziłem się we Wrocławiu. Gdy miałem 2 lata rodzice wyje-
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chali ze mną do Hamburga i tam już
zostaliśmy.
warszawianin:
Pierwszy raz na camino?
hamburczyk:
Nie. Drugi. Pierwszym razem musiałem podjechać, bo nie miałem tyle
czasu by dojść do Santiago de Compostela.
warszawianin:
Dlaczego idziesz Drogą Portugalską
od Porto?
hamburczyk:
Bo jest krótka. Z Porto do Santiago to
tylko 9 dni marszu. Jest również najtańsza! Chociaż od ostatniego razu
podrożała. Ja nie mam czasu. Pracuję w szkole. Uczę: angielskiego, francuskiego i muzyki. Do szkoły chodzą
również imigranci. Płacę też wysokie
alimenty… Nie mam czasu i pieniędzy
na długie chodzenie!
warszawianin:
Ile czasu spędzasz w szkole?
hamburczyk:
W ramach etatu mam 30 godzin lekcji
z uczniami oraz 14 godzin konsultacji
w szkole wraz z innymi nauczycielami.
To są dobre metody. Dużo uczymy się
nawzajem od siebie.
hamburczyk:
(dostrzegając różaniec w ręku warszawianina) Ty się modlisz? Czy ci przeszkadzam?
warszawianin:
Nie. Możemy rozmawiać.
hamburczyk:
Czy Ty jesteś wierzący tak na 100%,
czy tak na 80% … ?
warszawianin:
Co masz na myśli mówiąc „na
100%”?
hamburczyk:
Bo ja mam taką ciotkę i jak ona zgubiła kiedyś kluczyki do samochodu to
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Daj mi poznać Twoje
drogi, Panie,
naucz mnie chodzić
Twoimi ścieżkami...
PS 25

pomodliła się do św. Antoniego i …
o … znalazła!
warszawianin:
Ja też, jak coś zgubię, to modlę się do
św. Antoniego. I to jest tak na 100%?
hamburczyk:
Hm …, chyba tak… . Mój wujek jest
całkowicie niewierzący. Jak się spotkamy w święta przy stole i jest ciocia,
to jest fajnie!...
warszawianin:
Czy w Hamburgu jest polski kościół
i polskie msze?
hamburczyk:
Są i przychodzi na nie dość dużo ludzi. Mój tata nie lubi protestanckich
kościołów, nie chodzi do nich. Są takie
puste pozbawione obrazów, malunków, tego wszystkiego… Źle się stało,
że protestanci się odłączyli, kościoły
nie powinny tak wyglądać!
warszawianin:
A czy ty jesteś wierzący?
hamburczyk:
Jako dziecko byłem ochrzczony. Jak
są święta to razem z wszystkimi idę
do kościoła, bo tak trzeba!
warszawianin:
Jak uważasz, co z tobą będzie da-

lej…?
hamburczyk:
Nic. Nie będzie mnie. Wszystko się
skończy wraz ze śmiercią.
warszawianin:
Tak myślisz?
hamburczyk:
Tak. Chociaż jak jadę samochodem
i uniknę wypadku. To robię to… (hamburczyk kreśli na sobie znak krzyża)
warszawianin:
To po co idziesz na camino?
hamburczyk:
Bo jak przeszedłem pierwszym razem,
to było mi tak w „głowie lepiej”. Dobrze
mi się myślało… Wiedziałem, co mam
w życiu robić… Coś mi się poprawiło!
Hamburczyk zatrzymał się, gdyż
chmury znad Atlantyku, zaczęły spływać deszczem. Musiał się odziać
w odpowiednią odzież. Polacy zrobili
to wcześniej i poszli dalej …
ostrowczanin i warszawianin:
Buen camino!
hamburczyk:
Buen camino!
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ŚWIĘTOGÓRSKI DOM REKOLEKCYJNY
serdecznie zaprasza
13-15. 10
Dni skupienia grup rodzinnych
i przyjaciół osób z problemem alkoholowym
ks. Leszek Woźnica COr
ks. Marek Dudek COr
23-26. 10
Rekolekcje dla kapłanów
27-29. 10
Rekolekcje dla Żywego Różańca
ks. Dariusz Dąbrowski COr
17-19. 11
Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas
20-23. 11
Rekolekcje dla kapłanów
Organizowane przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu
o. Tomasz Grabowski OP
27-30. 11
Rekolekcje dla kapłanów
Organizowane przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu
ks. Paweł Wygralak
30. 12-02. 01
Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej Świętogórskiej
i św. Filipa Neri
Zgłoszenia i informacje o rekolekcjach na furcie klasztornej.
Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:
pod numerem (65) 572 00 14
lub pisząc na adres mailowy:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl

Rozmaitości
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450 g mrożonego szpinaku
250 g cukru
3 duże jajka
1 szklanka oleju
1 szklanka mąki tortowej
1 szklanki mąki krupczatki
3 łyżeczki proszku do pieczenia
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Masa:

300 ml śmietany 36%
2 śmietanfixy
2 łyżki cukru pudru

Dodatkowo:
owoc granatu

Ciasto:

Szpinak rozmrażamy i odciskamy w dłoniach z nadmiaru wody. Do miski wybijamy
jajka, dodajemy cukier i miksujemy na wysokich obrotach do całkowitego rozpuszczenia się cukru. Dodajemy pomału olej, nie przerywając miksowania. Następnie dodajemy przesiane oba rodzaje mąki z proszkiem do pieczenia i dokładnie mieszamy.
Na koniec dodajemy szpinak, delikatnie mieszamy. Gotowe ciasto przekładamy do
tortownicy o wymiarach 25 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 180˚C przez 1 godzinę lub do tak zwanego „suchego patyczka”. Studzimy.

Masa:

Śmietanę ubijamy na sztywno, pod koniec ubijania dodajemy śmietanfixy i cukier
puder.
Z ciasta odcinamy wierzch i rozdrabniamy odciętą górną część na okruszki. Na ciasto
wykładamy śmietanę, posypujemy obficie okruszkami i leciutko dociskamy dłonią,
aby nie odpadały. Całość posypujemy pestkami granatu.

SMACZNEGO!
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28.09.2017 / Eucharystia przy odnowionym ołtarzu w bazylice

