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

Słowo Stało Się Ciałem i zamieSzkało między nami



SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI!

Drodzy Czytelnicy Świętogórskiej Róży Duchownej!
Boże Narodzenie to największa tajemnica bliskości Boga, który 
przychodząc na ten świat pragnie napełnić nas Duchem Miłości.  
W naszych wspólnotach i rodzinach otwieramy się na łaskę i dobro, które 
płynie z Betlejem, ponieważ pragniemy, aby nasz dom stawał się miejscem 
spotkania z Nowonarodzonym Panem. 

W imieniu księży i braci filipinów świętogórskich życzę, aby rzeczywiście 
„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”. Duch Święty niech 
uczyni nasze serca swoją świątynią i obdarza siedmiorakimi darami, tak 
abyśmy każdego dnia, pośród różnych spraw, doświadczali Bożej Miłości. 
Jubileusz 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce niech będzie także 
okazją do dziękczynienia za wielowiekową tradycję wyznawanej wiary, 
która podobnie jak naszych ojców i nas wypełnia mocą Chrystusowego 
Ducha. 

Zapewniam wszystkich o modlitwie w centralnym sanktuarium Maryjnym 
Archidiecezji Poznańskiej, gdzie w najbliższym roku przeżywać będziemy 
jubileusz 350-lecia obecności filipinów – kustoszy tego miejsca, a także 90-
lecie koronacji Matki Bożej Świętogórskiej, której zawierzamy wszystkich 
Pielgrzymów i którą prosimy o szczególną opiekę w Nowym Roku 2018.

       ks. Marek Dudek COr

                    SUPERIOR

Święta Góra, Boże Narodzenie A.D. 2017
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30 października br., w Pozna-
niu odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów dla zwycięzców konkursu 
dla najlepszej inicjatywy parafialnej 
2017 roku – Po prostu Dobry Pomysł. 
Wśród odznaczonych znalazł się 
również Gostyński Bieg do Pustego 
Grobu. By zrozumieć dlaczego o tym 

mowa trzeba nam sięgnąć do począt-
ku...

Czym zatem jest Gostyński 
Bieg do Pustego Grobu?

Tak czytamy o nim w Regula-
minie: Aby dobrze przeżyć Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego, za-
nim zasiądziemy do wielkanocnego  

Po Prostu Dobry Pomysł…
ks. Paweł Bogdanowicz COr
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śniadania, warto sprawdzić, czy grób, 
w którym złożono Jezusa jest pusty. 
Śladami św. Piotra i św. Jana pobie-
gniemy do Grobu Pańskiego, oni 
biegli z Wieczernika, my z centrum 
Gostynia na Świętą Górę. Pokonamy 
ten sam dystans – ok. 3 km. Oprócz 
sportowo rozpoczętego dnia, chcemy 
doświadczyć spotkania z Jezusem 
Zmartwychwstałym.

Bieg ma dopiero 2-letnią 
tradycję – jest stosunkowo nowym 
przedsięwzięciem. Ilość kilometrów 
do pokonania jest w zasięgu każdego 
człowieka. Stąd zapewne obserwuje-
my wzrost zainteresowania tą inicjaty-
wą – w roku 2016 biegło ok. 200 osób, 
natomiast w roku 2017 było ich już po-
nad 300. Ten „wynik” oraz modlitewna 
otoczka tego wydarzenia sprawiły, że 
Bieg został nominowany do konkursu 
na inicjatywę parafialną 2016/17 przez 
Radio Emaus.

Co się działo dalej?
25 kwietnia 2017 r. jako or-

ganizatorzy (Filipińska Szkoła Nowej 
Ewangelizacji w Gostyniu) zostaliśmy 
zaproszeni do siedziby Radia Emus, 
by słuchaczom przybliżyć naszą pa-

rafialną inicjatywę. Podkreślaliśmy, iż 
ten bieg jest dla wszystkich, wierzą-
cych i niewierzących, mężczyzn, ko-
biet i dzieci.

A potem było już tylko głoso-
wanie…

Stworzyliśmy ulotki promujące 
inicjatywę i zachęcaliśmy osoby chęt-
ne do głosowania na nią. Ulotki po-
jawiły się zarówno w bazylice, jak na 
furcie klasztornej oraz w okolicznych 
szkołach. To wszystko sprawiło, że na 
gali wręczenia nagród Gostyński Bieg 
do Pustego Grobu zajął III miejsce 
ustępując tylko Oratorium Salezjań-
skiemu w Poznaniu (I miejsce) oraz 
Parafiadzie w Kórniku (II miejsce).

Zatem wśród 10 nominowa-
nych inicjatyw parafialnych, Bieg oka-
zał się naprawdę Dobrym Pomysłem. 
Za co wam – jako głosującym – bar-
dzo serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

I oczywiście zapraszamy, by 
za rok pobiec razem z nami w Niedzie-
lę Zmartwychwstania z Góry Zamko-
wej do bazyliki świętogórskiej…

Historyczne prace remotowo-
konserwatorskie na Świętej Górze

ks. Jakub Przybylski COr

W 2017 roku był realizowa-
ny na Świętej Górze projekt europej-
ski pod nazwą Przywrócenie i popu-
laryzacja XVII-wiecznej muzycznej 
tradycji filipińskiej na Świętej Górze 
poprzez digitalizację świętogórskie-
go archiwum muzycznego, rekon-
strukcję organów, renowację ołtarzy, 
przebudowę i remont amfiteatru wraz  
z zagospodarowaniem otoczenia  
w ramach Poddziałania 4.4.1. Inwesty-
cje w obszarze dziedzictwa kulturowe-
go regionu Wielkopolskiego Regional-

nego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Był to projekt wybrany do 
dofinansowania przez Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego jako jedno 
z zadań kluczowych w Wielkopolsce. 
Zrealizowaliśmy to dzieło we współ-
pracy ze Stowarzyszaniem Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej, bez którego 
z całą pewnością nie byłoby możliwe 
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pozyskanie samej dotacji jak i organi-
zacyjno-finansowe przeprowadzenie 
prac. Swój udział miały również jed-
nostki samorządowe: Powiat Gostyń-
ski, Gmina Gostyń, Gmina Piaski oraz 
wielu prywatnych sponsorów, związa-
nych z oratorium gostyńskim.
 Jak wiemy, organy są duszą 
każdej świątyni. Ubogacają liturgię, za-
chęcają do śpiewu, nazywane są nie-
kiedy orkiestrą anielską. Tworzą klimat 
modlitwy i są chlubą każdej wspólnoty. 
Bazylika na Świętej Górze pierwsze 
organy otrzymała w XVIII wieku. Był 
to barokowy instrument Jana Bernar-
da Zitnera z Głogowa, który powstał  
w latach 1766-68, i był dwukrotnie prze-
budowywany. Pierwszy remont i roz-
budowa do instrumentu 36 głosowego  
w stylistyce romantycznej miała miej-
sce z okazji 200-lecia Kongregacji 
Księży Filipinów w XIX wieku, a ko-
lejna w latach sześćdziesiątych ubie-
głego stulecia, dokonana przez firmę 
organmistrzowską Biernacki. Niestety 
oba remonty okazały się zgubne dla 
instrumentu i odebrały mu walory mu-
zyczne oraz ekploatacyjno-funkcjonal-
ne. Instrument na chórze bazyliki za-
milkł w połowie lat dziewięćdziesiątych  

i przez lata pozostawał nieczynny, 
choć niektórzy pamiętają, jak jeszcze 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
grał na nich śp. brat Jan Bykowski 
COr. W ostatnich latach dźwięk, któ-
ry wydobywał się z chóru, pochodził 
z kolumny głośnikowej i tym samym 
był tylko imitacją brzmienia organowe-
go instrumentu elektronicznego usy-
tuowanego w prezbiterium kościoła. 
Można więc powiedzieć, że bazylika 
na Świętej Górze od wielu dziesięcio-
leci czekała na organy z prawdziwego 
zdarzenia.
 Instrument na chórze, po-
mimo, że był nieczynny i częściowo 
zniszczony, jest obiektem zabytko-
wym, czyli wpisanym do tzw. rejestru 
zabytków i podlega ochronie praw-
nej, zgodnie z ustawą o ochronie 
zabytków. Jakiekolwiek prace przy 
nim wymagają uzgodnienia z Woje-
wódzkim Urzędem Ochrony Zabytków  
i uzyskania odpowiednich decyzji i po-
zwoleń. Do ich otrzymania niezbędny 
jest program prac konserwatorskich  
i założenia koncepcyjne w odniesieniu 
do kwestii muzycznych. Kilka lat temu 
rozpoczęto procedurę otrzymania de-
cyzji, którą dla nas wydano. Zezwala 

Październik 2016 roku Październik 2017 roku

Renowacja i rekonstrukcja XVIII-wiecznego 
instrumentu organowego na Świętej Górze
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ona na renowację i rekonstrukcję in-
strumentu, który w założeniu ma być 
przywróceniem tego pierwotnego  
z XVIII wieku i ma mieć 25 głosów 
oraz dwa manuały i klawiaturę peda-
łową. Organy spełniać mają wymogi 
instrumentu liturgicznego i koncer-
towego. Ze względu na historyczny 
charakter świątyni, tradycję muzyczną 
i prowadzoną od wielu lat działalność 
artystyczną, nawiązującą do tej tra-
dycji, założenia estetyki brzmieniowej 
powinny nawiązywać do instrumentów 
barokowo-klasycystycznych. Organy 
przeznaczone będą zarówno do gry 
liturgicznej jak i do realizacji partii or-
ganowych w muzyce wokalno-instru-
mentalnej, wokalnej i instrumentalnej 
o charakterze koncertującym, a także 
do solowej gry organowej.

Jest to instrument w pełni 
mechaniczny, bez żadnej elektroni-
ki czy sterowania pneumatycznego,  
a zatem najwyższej jakości, trwałości  
i niezawodności. Autorem koncepcji 
instrumentu i osobą, która pełniła me-
rytoryczny nadzór nad pracami był pan 
prof. Julian Gembalski, światowej sła-
wy znawca tematyki związanej z bu-
dową i renowacją instrumentów orga-
nowych oraz wykładowca i kierownik 

Katedry Organów i Muzyki Kościelnej 
Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach.
 W związku z tym, że koszt 
takiego remontu jest bardzo wysoki, 
dopiero, po otrzymaniu dotacji, ruszyły 
długo oczekiwane prace. Odnowienie 
organów było procesem bardzo długo-
trwałym i skomplikowanym. W pierw-
szym etapie należało zdemontować 
istniejący instrument i pozostawić na 
chórze w zasadzie tylko sam prospekt 
organowy, czyli tę część organów, któ-
rą widać, a którą również poddano re-
nowacji. Prospekt organowy bywa na-
zywany niekiedy atrapą, bo zasłania 
właściwą szafę organową znajdującą 
się w tylnej części chóru, gdzie umiej-
scowione są piszczałki, wiatrownice, 
układy dźwigni, dmuchawa i sam stół 
gry, czyli manuały i klawiatura nożna, 
na której organista gra także noga-
mi. Prospekt organów świętogórskich 
w sensie ścisłym atrapą nie jest, po-
nieważ piszczałki w nim widoczne są 
piszczałkami grającymi. Po zdemon-
towaniu właściwego instrumentu prze-
prowadzono inwentaryzację wszyst-
kich piszczałek, których było około trzy 
tysiące. Zostały one podzielone na za-
bytkowe i nie zabytkowe, a następnie 

Renowacja i rekonstrukcja XVIII-wiecznego 
instrumentu organowego na Świętej Górze

21 października 2017 roku17 maja 1959 roku
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te najcenniejsze poddano renowacji, 
tak aby mogły jeszcze wiele lat po re-
moncie służyć.

Kolejny etap prac odbywał się 
w zakładzie organmistrzowskim. Tam 
przez kilka miesięcy trwał proces od-
budowywania instrumentu, przywró-
cenia traktury, wiatrownic, stołu gry  
i wszystkich elementów, które skła-
dają się na cały instrument. Proces 
ten był bardzo czasochłonny, wyma-
gał doświadczenia i precyzji oraz za-
stosowania materiałów najwyższej 
jakości, tak aby muzyczna wartość 
samego instrumentu była najwyższa, 
a jego brzmienie najbardziej zbliżone 
do pierwowzoru. Następnie organy  
w częściach przywieziono i przez kilka 
tygodni były one montowane w bazy-
lice.

Kolejny etap to strojenie in-
strumentu, intonowanie i dostosowy-
wanie akustyczne do wnętrza. Ten 
etap trwał trzy miesiące, ponieważ 
każdą piszczałkę należało osobno 
dostroić i ułożyć, a także poszczegól-
ne głosy brzmieniowo scalić między 
sobą. Ponieważ piszczałek jest ponad 

dwa tysiące, a nie mogło tej czynności 
wykonywać wiele osób równocześnie, 
tego etapu nie dało się przyspieszyć. 
Ze względu na charakter bazyliki jako 
miejsca żywego pod względem piel-
grzymek i nabożeństw oraz stosun-
kowo krótki czas wykonania remon-
tu, niektóre prace wykonywano także  
w nocy.

Po zainstalowaniu i nastroje-
niu instrumentu przyszedł wreszcie 
długo oczekiwany moment inaugura-
cji. W sobotę 21 października 2017 
roku o godzinie 19.00 ks. abp Stani-
sław Gądecki, Metropolita Poznański, 
przewodniczył uroczystej Eucharystii, 
w czasie której w obecności ducho-
wieństwa i licznie przybyłych wiernych 
dokonał poświęcenia nowo odrestau-
rowanych organów Świętogórskich. 
Po liturgii, w czasie koncertu inau-
guracyjnego, prof. Julian Gembalski 
zaprezentował publiczności walory 
instrumentu. Z momentem inaugura-
cji prace przy organach jednak się nie 
kończą. Związane to jest z naturalną 
adaptacją organów w kościele, dlate-
go po około roku organy będzie trzeba 

Renowacja i rekonstrukcja XVIII-wiecznego 
instrumentu organowego na Świętej Górze

Maj 2009 roku Wrzesień 2017 roku
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jeszcze raz nastroić (doprowadzając 
do tak zwanego „punktu zero”, czyli 
stanu wyjściowego) i dokonać odpo-
wiednich korekt w aspekcie muzycz-
nym. W następnych latach regularnie 
będzie trzeba instrument serwisować, 
konserwować i o niego dbać, jak dba 
się o dzieło sztuki. Będzie on musiał 
mieć także swojego kustosza, czyli 
osobę, która zadba o utrzymnie ogra-
nów w jak najlepszej kondycji przez 
wiele lat, a nie tylko w okresie dwuna-
stoletniej gwarancji udzielonej przez 
zakład organmistrzowski.
 Remont organów, które od 
wielu lat milczały, a od dziesięciole-
ci nie grały dobrze, to wielka radość  
i historyczne wydarzenie. Prace wyko-
nano prawidłowo i na najwyższym po-
ziomie, dlatego instrument powinien 
służyć w bazylice przez minimum ko-
lejnych 200-300 lat. Wykonanie prac 
i przywrócenie organów do nowego 
życia jest wielkim wydarzeniem dla 
sanktuarium i całej okolicy oraz okazją 
do tego, aby wyrazić swoją miłość do 
Pana Boga i Matki Bożej Świętogór-

skiej, bo to przecież na chwałę Naj-
wyższego mają one brzmieć podczas 
Mszy św., nabożeństw, koncertów, 
ślubów czy pogrzebów. 
 W ramach projektu dokonano 
również digitalizacji archiwum muzycz-
nego poprzez skanowanie, zapisanie 
cyfrowo zbiorów i częściowe ich upo-
wszechnienie przez zamieszczenie na 
stronie internetowej.
 Oprócz prac związanych z in-
strumentem organowym, w ramach 
projektu przeprowadzono komplek-
sową konserwację trzech stiukowych 
ołtarzy w prezbiterium bazyliki, czyli 
ołtarza głównego z cudownym obra-
zem Matki Bożej i tabernakulum, oł-
tarza bocznego pod wezwaniem Mat-
ki Bożej Bolesnej z cudami słynąca 
Pietą, a także ołtarza bocznego pod 
wezwaniem św. Filipa Neri wraz z ob-
razem ukazującym modlącego się św. 
Filipa. Ponadto, pracom konserwator-
skim poddano gurt, czyli sklepienie 
nad ołtarzem głównym z malowidłami  
w medalionach i sztukateriami. Obiekty 
te będące bezcennym wyposażeniem 

Renowacja i rekonstrukcja XVIII-wiecznego 
instrumentu organowego na Świętej Górze

Marzec 2017 roku Lipiec 2017 roku
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bazyliki są najwyższej klasy dziełami 
sztuki i z pewnością, dzięki podjętym 
pracom, odzyskały dawny blask i za-
chwycać będą kolejne pokolenia piel-
grzymów. Wykonanie tych prac zosta-
ło powierzone pracowni konserwacji 
zabytków prof. Piotra Niemcewicza, 
rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, kierowni-
ka Zakładu Konserwacji Detalu Archi-
tektonicznego Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Na każdym eta-
pie prac dokonywana była konsultacja 
naukowa, a także urzędowa ze strony 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Poznaniu. Było to niezbędne 

nie tylko z punktu widzenia formalne-
go, ale także ze względu na wystę-
pująca problematykę konserwatorską 
zarówno w obszarze stiuków, jak i ma-
larstwa i złoceń. Pracom towarzyszyła 
jak zawsze idea zachowania i zabez-
pieczenia oryginalnej substancji za-
bytkowej oraz wydobycia i utrwalenia 
historycznego charakteru poszczegól-
nych obiektów i ich detali.
 Techniczny opis prac był na-
stępujący: pobranie próbek do badań, 
wykonanie odkrywek w celu ustale-
nia oryginalnej warstwy występującej 
w detalu rzeźbiarskim, Wzmocnienie 
struktury stiuku, usunięcie wtórnych 
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uzupełnień, wstępna dezynfekcja za-
wilgoconych miejsc, mechaniczne 
oczyszczenie stiuku z zabrudzeń po-
wierzchniowych, oczyszczenie frag-
mentów stiuku i detalu rzeźbiarskiego 
z wtórnych przemalowań, podklejenie 
rozwarstwionego stiuku oraz złoceń, 
uzupełnienie ubytków w stiuku zaprawą 
na bazie gipsu, pigmentów i spoiwa 
organicznego, naśladującą oryginalną 
kolorystykę, przywrócenie pierwotnej 
kolorystyki powierzchni stiuku, wygła-
dzenie powierzchni stiuku materiałami 
polerskim., zrekonstruowanie podkła-
dów pod złocenia zaprawą gipsową  
z dodatkiem spoiwa organicznego skła-
dem zbliżonej do oryginalnej zaprawy, 
opracowanie powierzchni zaprawy 
pod złocenia papierami drobnoziarni-
stymi, założenie podkładu pod złoce-
nia na wygładzonych powierzchniach, 
położenie 23 3⁄4 karatowego złota 
płatkowego na mikstion, wypolerowa-
nie, a następnie zabezpieczenie zło-
ta barwnymi lakierami, oczyszczenie 
srebrnego tabernakulum z zabrudzeń 
rozpuszczalnikami organicznymi, za-
bezpieczenie powierzchni srebra. 
Obiekty ornamentalne i malowidła: 
wzmocnienie osłabionych zapraw, 
usunięcie wtórnych pobiał i przema-
lowań, dezynfekcja zawilgoconych  
i podklejenie rozwarstwionych sztuka-
terii, uzupełnienie ubytków, scalenie 
kolorystyczne uzupełnień, oczyszcze-
nie malowideł z zabrudzeń, wypunk-
towanie niektórych miejsc, wykonanie 
dokumentacji opisowo-fotograficznej.

Integralną częścią realizowa-
nego projektu była także przebudowa 
i remont amfiteatru wraz z zagospoda-
rowaniem terenu – remont i przebudo-
wa ołtarza polowego (dachu, posadzki 
i części murowanej ołtarza), wyko-
nanie chodników, ścieżek pieszych, 
placyku, małej architektury, trawnika, 
rabat z krzewami i kwiatami, nasa-
dzenie drzew w grodzie za ołtarzem 
polowym (gdzie został przygotowa-

ny ogród oratoryjny dla pielgrzymów  
i rekolektantów). Celem tych prac było 
zwiększenie i ulepszenie bazy dla 
spotkań o charakterze oratoryjnym 
takich jak koncerty plenerowe, spotka-
nia integracyjne, a przede wszystkim 
Msze św. polowe w czasie uroczysto-
ści odpustowych w sezonie wiosenno-
letnim.

Oprócz wyżej opisanych prac, 
dzięki dotacji Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, w roku 2017 
przeprowadzony został także pierwszy 
etap prac remontowych tzw. szpitalika, 
czyli budynku znajdującego się przy 
parkingu przed kościołem. W ramach 
tegorocznych prac wymieniono pokry-
cie dachowe oraz przeprowadzono 
prace w obrębie fundamentów poprzez 
odwilgocenie, osuszenie, odgrzybienie 
i zabezpieczenie przeciwwilgociowe. 
Fundamenty w wielu miejscach trzeba 
było także wzmocnić i podmurować, 
ponieważ narożniki budynku były spę-
kane. Podjęcie tych prac z pewnością 
przybliży nas do celu, którym jest zor-
ganizowanie w tym obiekcie restaura-
cji, która z pewnością jest bardzo po-
trzeba w sanktuarium ze względu na 
coraz większy ruch turystyczno-piel-
grzymkowy. Ten cel jest, póki co, bar-
dzo odległy ze względu na techniczny 
stan obiektu, który w naturalny sposób 
musi „oddać” wilgoć, gromadzącą się 
w obiekcie przez wiele ostatnich lat  
i powodującą potężne zawilgocenie  
i zagrzybienie wewnętrznych ścian. 
Jeśli będą przyznane kolejne dotacje, 
o które zresztą Kongregacja już się 
stara, będą także kolejne etapy prac, 
w tym także doprowadzenie do same-
go budynku mediów, czyli podłączenie 
wody, prądu, gazu oraz instalacji ka-
nalizacyjnej.
 Przeprowadzenie tegorocz-
nych prac umożliwiło zabezpieczenie, 
zachowanie i udostępnienie dziedzic-
twa kulturowego dla przyszłych po-
koleń. Realizacja inwestycji pozwoli 
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na osiągnięcie m.in. takich celów jak: 
przywrócenie i popularyzacja XVII-
wiecznej muzycznej tradycji filipińskiej 
na Świętej Górze, zachowanie zbio-
rów muzycznych, ochrona i zachowa-
nie zabytku dla przyszłych pokoleń, 
przywrócenie funkcji instrumentu litur-
gicznego i koncertowego zabytkowym 
organom, podniesienie atrakcyjności 
turystycznej, utworzenie miejsca do 
organizacji wydarzeń kulturalnych 
oraz zachowanie obecnej i rozwój no-
wej oferty kulturalnej i edukacyjnej. 
Należy mieć nadzieję, że przełoży się 
to także na wykorzystanie potencjału, 
który posiada Święta Góra i umożliwi 
wykorzystanie dziedzictwa kulturowe-
go w działalności oratoryjnej filipinów. 
Warto także przy tej okazji zauważyć, 
że tegoroczne prace były możliwe 
dzięki wielkiemu wsparciu, jakiego 
udzielili nam ludzie związani z Orato-

rium Świętogórskim, którzy kochają to 
święte miejsce i widzą głębszy ducho-
wy sens w tym, aby i nasze pokolenie 
miało swój wkład w utrzymanie i rato-
wanie Świętej Góry. Cieszy również 
fakt, że prace zrealizowane w 2017  
w istotny sposób wpisują się w zbliża-
jący się jubileusz 350-lecia obecności 
księży i braci filipinów, jako kustoszy 
tego miejsca, a także w 90. rocznicę 
koronacji Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Świętogórskiej Róży Duchow-
nej, która jest „gospodynią” Świętej 
Góry i dla której podejmujemy, i bę-
dziemy podejmować wysiłki by trosz-
czyć się o Jej Dom.

różaniec Do Granic – wsPomnienia
Iza Nowak

Pomysł otoczenia modlitwą 
różańcową granic Polski od same-
go początku zdawał się być nie tylko 
szalony, ale wręcz niemożliwy do zre-
alizowania. Organizująca wydarzenie 
fundacja – Solo Dios Basta nie podda-
ła się jednak i dziś można już powie-
dzieć, że całość zakończyła się wiel-
kim sukcesem.

7 października, we wspomnie-
nie Matki Bożej Różańcowej, które  
w tym roku przypadało w pierwszą so-
botę miesiąca, wyruszyła ze Świętej 
Góry grupa blisko 100 pielgrzymów na 
zachodnią granicę Polski, aby swoją 
modlitwą włączyć się w to niezwykłe 
dzieło. Celem pielgrzymki była Łękni-
ca, gdzie o godzinie 11.00, wraz z bli-
sko tysiącem pątników z różnych stron 
naszego kraju, wzięliśmy udział w uro-
czystej Eucharystii i adoracji Najświęt-
szego Sakramentu w miejscowym ko-

ściele parafialnym. Takich kościołów 
stacyjnych na obrzeżach Polski było 
320 na terenie 22 diecezji. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa wierni podzieleni 
na mniejsze grupy udali się na szlak 
modlitewny wzdłuż granic Polski. 
Trasa została podzielona na odcinki, 
zwane „strefami modlitwy”, do których 
udali się pielgrzymi, by tam o godzinie 
14.00 zacząć odmawianie wszystkich 
czterech części różańca.

Modlitwa „Do Granic” Pol-
ski była zarazem modlitwą do granic 
naszych możliwości, naszych lęków, 
naszych pragnień. Poza granicę kom-
fortu, codzienności i naszych przyzwy-
czajeń. Wraz z miejscowymi parafia-
nami, duchowo połączeni z Polakami 
na wszystkich granicach naszego kra-
ju, modliliśmy się w ten chłodny paź-
dziernikowy dzień o pokój w Polsce  
i na świecie. W ten sposób uczestnicy 
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tego modlitewnego wydarzenia chcieli 
okazać wierność i posłuszeństwo Ma-
ryi, która niestrudzenie wzywa nas do 
odmawiania różańca. Przepraszaliśmy 
też za wszelkie bluźnierstwa i znie-
wagi przeciw Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny. Błagaliśmy 
przez wstawiennictwo Matki Bożej  
o ratunek dla Polski i świata.

Modlitwa odbyła się na wszyst-
kich granicach kraju: na górskich 
szczytach i na morzu, na lotniskach, 
w samolotach, w bazie wojskowej  
w Afganistanie i za kołem podbiegu-

nowym. Cała Polska została więc oto-
czona różańcem, w czym udział mieli 
również pielgrzymi ze Świętej Góry  
– członkowie oratorium dorosłych i Fi-
lipińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
Po zakończeniu modlitwy różańcowej, 
po godzinie 16.00 wszyscy udali się 
na samą granicę, by „zabezpieczyć 
ją” przed wszelkim złem – solą egzor-
cyzmowaną oraz medalikami z wize-
runkiem Niepokalanej, wierząc, że na 
koniec jej Niepokalane Serce zatryum-
fuje…

Wspólna modlitwa całego narodu!

Agata Sztyber

Kiedy tylko usłyszałam o „Ró-
żańcu do granic” pomyślałam – muszę 
wziąć w tym udział, to będzie wspa-
niałe przeżycie duchowe. Nie myliłam 
się… Razem z przyjaciółmi ze wspól-
noty „Krzew winny”, działającej przy 
klasztorze kapucynów w Krakowie, 
zorganizowaliśmy autokar, który miał 
nas zawieźć na granicę. Pytanie było 
tylko – gdzie? Nasz wybór, poprze-
dzony modlitwą do Ducha Świętego 
przez wstawiennictwo Maryi, padł na 
niewielką górską miejscowość o na-

zwie Koszarawa Bystra, w Beskidzie 
Żywieckim.

Okazało się, że w miejscowej 
parafii pod wezwaniem Stygmatów 
św. Franciszka z Asyżu posługują bra-
cia franciszkanie. Ucieszyliśmy się 
bardzo, bo duchowość franciszkańska 
niezwykle bliska jest naszym sercom. 
Kiedy dotarliśmy na miejsce naszym 
oczom ukazały się przepiękne wido-
ki – szczyty gór spowite w poranną 
mgłę. Kościół niewielki, ale niezwy-
kle urokliwy, pełen witraży i fresków  
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przedstawiających sceny z życia pa-
trona świątyni – św. Franciszka. Oł-
tarz, jak na góry przystało, zbudowa-
ny z drewna, kamieni i korzeni drzew.  
Z prawej strony od wejścia do kościo-
ła kaplica Matki Bożej Anielskiej z fre-
skiem Madonny z Dzieciątkiem Jezus 
w otoczeniu aniołów.

Oprócz naszej grupy z Kra-
kowa, przybyło wielu pielgrzymów  
i miejscowych górali. Proboszcz wyra-
ził swoje zdumienie i radość, bo jesz-
cze nigdy nie widział w swoim kościele 
tylu wiernych. Parafia w Koszarawie 
liczy bowiem zaledwie 282 parafian, 
którzy jak mówią bracia franciszka-
nie: „rodzą się, żyją, rozwijają się, 
pracują i umierają w majestacie gór”, 
zwłaszcza królującej nad całą okolicą 
Babiej Góry. W takiej to przepięknej 
scenerii, której inspiracją była osoba  
i duchowość Biedaczyny z Asyżu, po-
łączona z duchem tego jakże malow-
niczego miejsca, przeżyliśmy Mszę 
św., zakończoną litanią do Matki Bożej  
i adoracją Pana Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie.

Gospodarze przyjęli nas nie-
zwykle serdecznie. W dolnej części 
kościoła czekał na nas poczęstunek  

– pożywny, gorący bigos, który dał nam 
siły na wędrówkę w góry, na granicę 
polsko-słowacką, gdzie odmawialiśmy 
Różaniec. Część osób, którym trudno 
było podjąć trud wędrówki pozosta-
ło w kościele i łączyło się z nami we 
wspólnej modlitwie. Droga na szczyt 
była bowiem piękna, ale niełatwa, 
zwłaszcza dla ludzi starszych, którzy 
jednak dzielnie pięli się w górę. Kiedy 
dotarliśmy na Halę Mędralową (1169 
m n.p.m.) ucichły rozmowy i żarty. Za-
częła się modlitwa. Twarze skupione  
i radosne, palce zmarznięte ale dziel-
nie przesuwające paciorki Różańca.  
I w końcu promienie słońca, które 
przebiły grubą warstwę chmur, ogrze-
wając nas swym blaskiem – prezent od 
Matki Bożej. Zziębnięci, ale szczęśliwi 
powróciliśmy do domów z nadzieją na 
lepszą przyszłość i z ufnością, bo tę 
przyszłość powierzyliśmy Najlepszej  
z Matek – Maryi.

Od bałtyku, po gór szczyty...

Aktualności
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Niezwykle podniosła – a jed-
nocześnie – historyczna uroczystość 
miała miejsce w bazylice świętogór-
skiej 21 października 2017 roku. Wów-
czas to dokonano uroczystego poświę-
cenia odrestaurowanego instrumentu 
organowego na Świętej Górze.

Pierwsze organy w bazylice 
księży Filipinów zostały wykonane  
w XVIII wieku przez Bernarda Zintnera 
z Głogowa – i były niewielkim, jak na 
ogromną przestrzeń świątyni, instru-
mentem dwunastogłosowym. W póź-
niejszym czasie były one poddawane 
kilku renowacjom, z których ostatnia 
miała miejsce w XX wieku (wykonana 
pod koniec lat 50-tych przez zakład 
organmistrzowski p. Biernackiego). 
Te organy grały jeszcze w latach 90-
tych, choć tak naprawdę po ostatnim 
remoncie nigdy już dobrze nie funkcjo-
nowały…

Dzięki  Bożej Opatrzności  
i wstawiennictwu Świętogórskiej Róży 
Duchownej udało się pozyskać środki 
materialne z funduszu europejskiego 
oraz od licznych ofiarodawców, co za-
owocowało odnowieniem barokowego 
instrumentu organowego, który ma 
obecnie 25 głosów i został wykonany 
przez pracownię organmistrzowską  
p. Marka Cepki.

Oficjalna inauguracja nowych 
organów na Świętej Górze miała miej-
sce 21 października br. Podczas uro-
czystej Eucharystii, której przewodni-
czył Arcybiskup Metropolita Poznański 
Stanisław Gądecki – przewodniczący 
KEP, w obecności kustoszy miejsca, 
przy licznym udziale duchowieństwa 
oraz wiernych świeckich dokonano 
obrzędu błogosławieństwa, by grały 
na chwałę Bożą.

Na początku uroczystej cele-
bry wszystkich zgromadzonych po-
witał superior świętogórski ks. Marek 
Dudek COr, a następnie ks. arcybi-
skup, poprzez słowa modlitwy, dzięki 
której wchodził niejako w dialog z or-
ganami, dokonał ich „poświęcenia”, 
cały obrzęd kończąc okadzeniem in-
strumentu przy jednoczesnym śpiewie 
Chwała na wysokości…

Podczas homilii ks. arcybiskup 
wyjaśnił uczestnikom liturgii, po co 
używa się organów w kościołach, ja-
kie jest ich zadanie, przytaczając przy 
tym liczne fragmenty nowej instrukcji 
o muzyce kościelnej wydanej przez 
Konferencję Episkopatu Polski.

Wspólnej modlitwie towarzy-
szyła również muzyka wykonywana 
przez Świętogórską Orkiestrę Dętą 
pod dyrekcją Piotra Kaczora oraz 
śpiew w wykonaniu Poznańskiego 
Chóru Kameralnego pod dyrekcją 
Bartosza Michałowskiego. Przy od-
nowionych organach zasiadał prof. 
Julian Gembalski – kierownik Katedry 
Organów i Muzyki Kościelnej Akade-
mii Muzycznej w Katowicach – autor 
merytoryczny instrumentu, który nad-
zorował cały proces rekonstrukcji.

Po zakończonej Eucharystii 
na wszystkich zgromadzonych czeka-
ła jeszcze niezwykła uczta muzyczna. 
Odbył się pierwszy po wielu latach kon-
cert organowy na prawdziwym instru-
mencie już zainaugurowanym i „po-
święconym”. Za kontuarem ponownie 
zasiadł prof. Julian Gembalski, który 
w przeszło godzinnym występie poka-
zał wszystkie możliwości brzmieniowe 
organów świętogórskich. Wybrzmiały 
utwory napisane przez min. Bacha, 
Koperskiego, Pachelbela, muzyka sta-
ropolska oraz chorałowa. Publiczność 

Z życia Sanktuarium

Organy wybudzone!
ks. Dawid Majda COr
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była zachwycona wykonanymi utwora-
mi i pięknymi dźwiękami odnowionego 
instrumentu organowego.

Ten historyczny dzień zapew-
ne na długo pozostanie w sercach 
wszystkich uczestników tego niezwy-
kłego wydarzenia, które wpisuje się 
w wielowiekową i bardzo bogatą tra-
dycję muzyczną na Świętej Górze,  
a jednocześnie budzi nadzieję, że jak 

mówią słowa modlitwy błogosławień-
stwa organów, będą one znów: (…)
wprowadzały wiernych w dziękczy-
nienie Jezusowi, przynosiły pociechę 
wiary tym, którzy przeżywają trudności 
i wspierały modlitwę Ludu Bożego.

Spotkanie ze sponsorami oraz 
VIII Świętogórskie Zaduszki Jazzowe

Izabela Skorzybót i Leszek Jankowski

 Jak co roku, przed Zadusz-
kami członkowie Stowarzyszenia Mi-
łośników Muzyki Świętogórskiej im. 
Józefa Zeidlera spotkali się z osobami 
zaangażowanymi w tworzenie kolejnej 
edyzji Festiwalu Muzyki Oratoryjnej 
Musica Sacromontana. Gości witali 
członkowie stowarzyszenia oraz go-
spodarz klasztoru ks. superior Marek 
Dudek COr.

Zeidler oczarował mnie głę-
bią wyrazu, prostotą, stale będę Go 
miał w sercu – słowa maestro Jerzego 
Maksymiuka znalazły się na podzięko-
waniach dla sponsorów, mecenasów  
i patronów XII Festiwalu Muzyki Orato-
ryjnej MUSICA SACROMONTANA. To 
był szczególny festiwal w historii tego 
muzycznego wydarzenia i Kongrega-
cji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej 
Górze. Pięć wyjątkowych koncertów,  
w tym ten inaugurujący remont orga-
nów, uświetniło zakończenie historycz-
nej restauracji bazyliki i jej otoczenia.
 Odrestaurowane trzy ołtarze 
w prezbiterium, odbudowane organy, 
ogród sensoryczny – to elementy za-
kończonego na Świętej Górze projek-
tu europejskiego: „Przywrócenie i po-
pularyzacja dawnej tradycji muzycznej 
księży filipinów, poprzez digitalizację 
zbiorów muzycznych, rekonstrukcję 

instrumentu organowego, rewitaliza-
cję trzech ołtarzy, a także amfiteatru  
w ogrodach klasztornych”.

- Nie byłoby tego wielkiego 
historycznego dzieła, gdyby nie Fe-
stiwal, gdyby nie zaangażowanie 
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki 
Świętogórskiej, a w szczególności za-
angażowanie ze strony naszych me-
cenasów, fundatorów, sponsorów, pa-
tronów honorowych i medialnych. To 
wszystko stało się naszym wspólnym 
wielkim dziełem. Możemy mieć poczu-
cie, że dzięki tym działaniom nasze 
pokolenie, ludzi XXI wieku, dało ba-
zylice świętogórskiej instrument orga-
nowy, jakiego nigdy nie miała. To coś, 
co wprawia w zachwyt, wielką radość 
i pokorę. To jest wielkie dzieło – mó-
wił ks. Jakub Przybylski COr, dyrektor 
festiwalu, dziękując gościom zapro-
szonym na podsumowanie 12. edycji 
MUSICA SACROMONTANA. Zapew-
nił, że organy będą grały na kolejnych 
edycjach festiwalu. – Czasem pytają 
nas, ile jeszcze mamy manuskryptów 
w naszych zbiorach. Wojtek Czemplik, 
dyrektor artystyczny odpowiada, że 
jeszcze na 100 lat – podkreślił.

Ksiądz Jakub Przybylski przy-
znał, że kiedy przed laty stowarzy-
szenie i księża filipini rozpoczynali  
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działalność artystyczną, muzyczną  
i kulturotwórczą, marzyli o tym, by kiedyś  
w bazylice zabrzmiał instrument orga-
nowy, by rozpocząć remont wnętrza, 
by tradycja, nie tylko duchowa, ale  
i muzyczna Świętej Góry mogła się 
rozwijać. Po latach starań cel osią-
gnięto…

Pierwszy instrument, jaki był 
w bazylice za czasów Józefa Zeidle-
ra, miał zaledwie 12 głosów. W XIX 
wieku nieudolnie go przebudowano, 
następnie w XX wieku wykonano trzy 
naprawy, które nie przysłużyły się or-
ganom. Odnowiony instrument ma 25 
głosów. W swojej konstrukcji nawią-
zuje do organów z przeszłości. - Te-
raz mamy wspaniały instrument. To 
wielka radość. Jeszcze parę lat temu 
ta realizacja wydawała nam się zupeł-
nie poza zasięgiem, w sferze marzeń. 
Uważamy z księdzem superiorem, że 
gdyby nie dzieło Festiwalu, to tego 
wszystkiego by nie było. Serdecznie  
i z serca pragnę państwu za to podzię-
kować. Jesteście z nami od wielu lat 
– podkreślał ks. Jakub Przybylski COr. 
Przyznał, że przed kongregacją kolej-
ne zadania, nie tylko muzyczne, ale 
związane z odnową i rozwojem Świę-
tej Góry.
 Członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Muzyki Świętogórskiej 
im. Józefa Zeidlera wręczyli gościom 
specjalne podziękowania i nadali im 
tytuły mecenasów kultury. Jak podkre-
ślali, Festiwalu nie byłoby też, gdyby 
nie grupa ponad dwudziestu młodych 
ludzi – wolontariuszy z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Grabonogu, którym wrę-
czono specjalne niespodzianki.
 Po spotkaniu wszyscy przeszli 
do bazyliki świętogórskiej w której od-
był się wspaniały koncert. Jerzy Woj-
ciechowski z Ostrowa Wlkp., twórca 
festiwalu „Jazz w muzeum”, jak co 
roku wprowadził słuchaczy zgroma-
dzonych w bazylice w to, co za chwilę 
mieli usłyszeć. Cieszył się, że w takich 

miejscach jak bazylika, znajduje się 
również miejsce dla muzyki niszowej, 
jaką jest jazz.
 W tym roku, na ósmej już 
edycji Zaduszek wystąpił duet Woj-
ciech Myrczek /wokal/ i Paweł To-
maszewski /fortepian/, absolwenci, 
a obecnie wykładowcy Akademii Mu-
zycznej w Katowicach.
 - Fortepian i śpiew – można 
by powiedzieć, pewien standard, ale 
to nie jest taka sytuacja, że jest forte-
pianowy akompaniament, a z drugiej 
strony jest wokalista. Przed Państwem 
wystąpi dwóch równorzędnych arty-
stów, którzy tu i teraz będą tworzyć 
muzykę, będą bawić się tą muzyką, 
improwizować – powiedział Jerzy Woj-
ciechowski. Wojciech Myrczek zaczy-
nał od fortepianu i wiolonczeli, później 
dopiero odkrył śpiew. Z kolei Paweł 
Tomaszewski gra pięknie, jest niena-
gannie wyszkolony technicznie i ma 
wielką wyobraźnię muzyczną. Z jednej 
strony, śpiewają i grają standardy, ale 
z drugiej, będą starać się stworzyć coś 
nowego, bo jak mówi Wojtek „standar-
dy nam się nie nudzą, dlatego, że na 
każdym koncercie gramy je inaczej”.
 Artyści przygotowali w więk-
szości utwory, które pochodziły z ich 
ostatniej płyty „Love Revisited”. Znala-
zły się na niej standardy jazzowe (m.in. 
Johna Coltane’a, Franka Sinatry, Billa 
Evansa) w niebanalnej interpretacji 
dwóch wspaniałych artystów.
 - Chcieliśmy podejść do 
nich jeszcze raz, tym razem anga-
żując wszelkie nasze kreatywne siły  
i potencjał, aranżując je na nasz duet 
– powiedział Wojciech Myrczek, które-
go marzeniem było zaśpiewanie jazzu 
w świętogórskiej bazylice – wcześniej 
dwukrotnie śpiewał na Świętej Górze 
w ramach Festiwalu MUSICA SA-
CROMONTANA z katowickim chórem 
Camerata Silesia, którego dyrygentem 
i dyrektorem jest mama wokalisty.
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 - Zaduszki na Świętej Gó-
rze, to czas, kiedy wspomina się naj-
bliższych zmarłych, przyjaciół. Ludzi, 
których Bóg postawił na naszej dro-
dze. Nie zawsze znaliśmy ich bardzo 
blisko, może nieraz to są ludzie trochę 
innego czasu, ale przetrwały ich dzie-
ła. Zaduszki są także wspomnieniem 
zmarłych kompozytorów, twórców, ar-
tystów.

 Siłą artystycznego objawie-
nia, jakim jest duet Myrczek & Toma-
szewski, tkwi właśnie w słowie „duet”. 
Ani przez chwilę nie jest to bowiem 
„wokalista i akompaniator”. Pełna inte-
gracja, dialog, wzajemna wymiana, in-
spiracja – to klucze do sukcesu forma-
cji, którą oklaskiwaliśmy w sobotę 18 
listopada w bazylice świętogórskiej.

Duet – Myrczek i Tomaszewski

Zamiast dyni na głowie wybrali aureolę
Iza Nowak

Już po raz piąty ruszył ulicami 
Gostynia marsz świętych w ramach 
akcji Holy Wins – Święty Zwycięża. To 
już tradycja, że w wigilię Wszystkich 
Świętych z gostyńskiej Fary rusza na 
Świętą Górę radosny pochód dzieci  
i dorosłych, by uczcić tych, którzy 
wyprzedzili nas w drodze do nieba.  
W tym roku wspólnie z nimi wyruszyło 
ponad dwudziestu świętych – obec-
nych w relikwiarzach niesionych przez 
młodzież.

Na Święta Górę nie idziemy 
sami, idziemy z nimi, ze świętymi. 

To byli prawdziwi ludzie – mówił ks. 
Krzysztof Młynarczyk przed rozpo-
częciem marszu. Coroczny pochód to 
wartościowa kontrpropozycja dla dzie-
ci, które niestety coraz częściej anga-
żują się w pogański zwyczaj Hallowe-
en. To również świetna okazja do lep-
szego poznania własnych patronów. 
Stąd wielu uczestników upodobniło się 
zewnętrznie do świętych, którzy pa-
tronują ich imionom, przebierając się  
w symboliczne stroje i niosąc atrybuty 
swoich patronów.
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Mamy piękne imiona, pięk-
nych patronów, których wybrali nam 
rodzice, a z bierzmowania sami sobie 
wybraliśmy. Oni nam w życiu towa-
rzyszą i to jest piękne. Dzisiaj się tym 
wszystkim cieszymy, ale nie na tym 
mamy poprzestawać – mamy być do 
nich podobni. Wystarczy jeden dobry 
uczynek, jeden uśmiech, jedno dobre 
słowo, dobry gest, a świat wokół nas 
się zmienia i wtedy zło staje się bez-
radne – mówił proboszcz parafii św. 
Małgorzaty.

W przededniu święta pełne-
go zadumy i refleksji, kilkaset osób 
– dzieci, młodzieży i ich rodziców  
z radosnym śpiewem na ustach szło, 
by dać świadectwo swojej wiary. Jak 
zwykle chcemy radować się z tego, że 
w niebie jest rzesza świętych – mówił 
ks. Marcin Lewandowski, wikariusz 
z gostyńskiej Fary. Jest to powód do 
wielkiej radości dla nas wszystkich, 
którzy tam zmierzamy, do tego, aby 
się tam znaleźć. Dlatego wybieramy 
taką formę przeżywania tego czasu. 
Nie dynia na głowę, my wolimy aure-
olę – podkreślał ks. Lewandowski.

Także uczestnicy marszu nie 
ukrywali swej motywacji do udziału  
w akcji… Dlaczego chcemy świętować 
w ten sposób? Bo święci to nie spiżo-
we posągi, ale ludzie z krwi i kości, któ-
rzy chociaż zmagali się ze swoimi sła-
bościami i trudnościami na zewnątrz, 
to jednak ostatecznie wybrali Jezusa 
i dzięki temu wygrali życie. Nie tylko 
to doczesne, ale przede wszystkim 
wieczne. Pamiątką po tegorocznym 
pochodzie ma być album, który ukaże 
się wiosną przyszłego roku. Akcję zor-
ganizowały duszpasterstwa młodzie-
żowe z kościoła św. Małgorzaty i para-
fii świętogórskiej. Nieoceniony wkład 
w powodzenie pochodu mają rów-
nież siostry służebniczki, które wraz  
z dziećmi z ochronki i świetlicy, a także 
z wolontariuszami, jak co roku, licznie 
wzięły udział w marszu, a także bo-
nifraterski wolontariat działający przy 
szpitalu na Marysinie w Piaskach.

Do zobaczenia za rok…
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Po raz kolejny świętogórska 
sala Oratorium wypełniła się wielbi-
cielami delikatnych dźwięków gitary, 
melancholijnych melodii i poetyckich 
treści. W sobotę 2 grudnia br., w ra-
mach cyklu „Świętogórskich spotkań 
w Krainie Łagodności”, wystąpili na 
naszej scenie: Andrzej Korycki i Domi-
nika Żukowska.

Niezwykły duet popularyzujący 
w naszym kraju twórczość wybitnych 
rosyjskich pieśniarzy i pisarzy ballad 
(takich jak Bułat Okudżawa, Włodzi-
mierz Wysocki czy Żanna Biczewska), 
korzystający także z tekstów polskich 

poetów. Razem koncertują od ponad 
10 lat, a ich występy gromadzą za-
wsze pełne sale słuchaczy. Nie inaczej 
było i tym razem. Koncert okazał się 
niezwykłym sukcesem o czym świad-
czyła wypełniona po brzegi Sala Ora-
torium, nieustające brawa oraz ciągle 
słyszalny wspólny śpiew widowni  
z wykonawcami.

Podczas ich koncertu mogli-
śmy na chwilę wrócić wspomnieniami 
do minionego lata, do słonecznych 

dni, nadmorskiego piasku i szumu fal. 
Nic dziwnego, że publiczność dała się 
ponieść delikatnemu „wiatrowi” mu-
zyki i pożeglowała wraz z duetem na 
krańce świata.

Po koncercie, w ramach miko-
łajkowych przedbiegów, rozlosowano 
wśród publiczności drobne upomin-
ki… a następnie tradycyjnie można 
było wymienić się opiniami o koncer-
cie przy kawie i piernikach w klasztor-
nej kawiarence.

Koncert odbył się dzięki 
ogromnej życzliwości Stowarzyszenia 
Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. 

J. Zeidlera oraz finansowemu wspar-
ciu Powiatu Gostyńskiego.

Już teraz serdecznie zapra-
szamy na kolejną odsłonę cyklu – 
27 stycznia o 20.00 w sali Oratorium 
wystąpi Olek Grotowski.

Wszelkie informacje można na 
bieżąco śledzić w Internecie na na-
szym profilu facebook’owym…

Agnieszka Jagodzińska

Delikatne żeglowanie 
w „Krainie Łagodności”

Delikatne żeglowanie na Świętej Górze
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Katarzyna Biernat i Joanna Sosińska 

Z życia Parafii

TYM, KTÓRZY UWIERZĄ
Tym zaś, którzy uwierzą – to 

hasło IV Forum Ewangelizacyjne-
go, które miało miejsce 18 listopada 
2018 roku na Międzynarodowych Tar-
gach Poznańskich. Powyższy cytat  
z Ewangelii wg św. Marka, przynagla 
nas wszystkich do większej, przede 
wszystkim żywej wiary. To wezwa-
nie Jezusa Chrystusa, abyśmy szli  
i głosili Ewangelię ludziom wokół nas. 
Tym najmniejszym, najsłabszym oraz 
najbardziej narażonym na pokusy. Na 
czym polegać ma głoszenie Słowa Bo-
żego? Przede wszystkim na dawaniu 
przykładu wiary własnym życiem, do-
brymi czynami, pokutą oraz modlitwą. 
Panu Jezusowi bardzo zależy, abyśmy 
dzielili się własnym doświadczeniem 
wiary i mocy płynącej z nieba na co-
dzień. Przypomina nam o tym również 
papież Franciszek, prosząc, abyśmy 
naszej wiary nie zachowywali tylko dla 
siebie.

W takim właśnie celu, aby sa-
memu się umocnić oraz by poszukać 
jak najlepszych sposobów posługiwa-
nia bliźnim, wybrałyśmy się na Forum. 
Program spotkania był bardzo bogaty. 
O godz. 9.00 zaczęliśmy modlić się 
modlitwą uwielbienia, następnie od 
godz. 9.30 prowadzone były bardzo 
ciekawe konferencje m.in. o. Tomasza 
Nowaka – dominikanina, ks. Krzyszto-
fa Kralki – pallotyna oraz karmelity o. 
Serafina Tyszko. Po pierwszej części 
przeszliśmy do warsztatów, na których 
o działaniu łaski Bożej oraz ogromnej 
mocy modlitwy poprzez wstawiennic-
two Trójcy Świętej mówili: Witold Wilk, 
Marcin Zieliński oraz egzorcysta ks. 
Waldemar Grzyb. Ostatnia z części 
to panel dyskusyjny oraz najważniej-
sza, oczekiwana przez nas cały dzień, 
Eucharystia pod przewodnictwem ks. 

abpa S. Gądeckiego oraz adoracja 
Najświętszego Sakramentu.

O. Tomasz Nowak przypo-
mniał nam o wielkiej mocy modlitwy 
Ojcze nasz, która ukazuje relację  
i więź z Bogiem i drugim człowiekiem. 
Uświadamiał nam, że modlitwa osobi-
sta ma zawsze prowadzić do modlitwy 
wspólnotowej, która nigdy nie może 
być jednak pozbawiona wymiaru oso-
bistego. Żadna modlitwa nie może być 
pozbawiona miłości i musi prowadzić 
do miłości. Modląc się, nie możemy 
się lękać, że Pan Bóg nas nie wysłu-
cha, albowiem Ojciec wasz wie, czego 
wam potrzeba, najpierw zanim Go po-
prosicie.

Ksiądz Krzysztof Kralka wska-
zał na dwie formy modlitwy: subiek-
tywną i obiektywną. Ta pierwsza, która 
jest „wylewaniem” serca przed Pa-
nem, jest mocno związana z emocja-
mi, uczuciami oraz wrażeniami. Nato-
miast modlitwa obiektywna wiąże się 
z wszystkim tym, co proponuje nam 
Kościół: z Eucharystią, z Liturgią Go-
dzin oraz różnego rodzaju nabożeń-
stwami. W tej modlitwie najważniejsze 
jest to, aby spotkać się z samym Pa-
nem Bogiem, a nie z samym sobą; by 
zapomnieć trochę o sobie i dać Bogu 
przestrzeń do działania. Jedną z form 
takiej modlitwy obiektywnej jest modli-
twa wspólnotowa, która jest potężną 
szkołą zapominania o sobie i szukania 
tego, czego Bóg oczekuje. Ks. Kralka 
podkreślił, że w modlitwie bardzo waż-
ne jest, aby pamiętać, że przez spo-
sób modlitwy nie możemy stawać się 
ludźmi skoncentrowanymi na sobie, 
ale zawsze na Bogu.

Ojciec Serafin Tyszko mówił 
o dwóch szkołach modlitwy: liturgicz-
nej, czyli rozważaniu Słowa Bożego, 
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Modlitwa św. Augustyna
Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.

Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.

Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, 
Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

i kontemplacyjnej, kiedy osoba przez 
wewnętrzną modlitwę umysłu, serca 
oraz wszystkich innych władz ciała,  
w wyciszeniu spotyka się z Bogiem. 
To wyciszenie jest konieczne, żeby 
usłyszeć, co Bóg chce do nas powie-
dzieć. Nie możemy spotykać się z Je-
zusem tylko przy okazji, kiedy czegoś 
potrzebujemy lub mamy jakieś proble-
my, modlitwa nie może być formułką 
lękową, czy też interesowną. Ojciec 
Tyszko wielokrotnie podkreślał, że 
spotkania z Jezusem powinny prowa-
dzić do nieustannego przyłączania się 
do Niego, tak, że nie będziemy mogli 
już bez Niego żyć. Adwent jest więc 
dobrym czasem, aby odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy przychodzę do 
Jezusa Chrystusa, tylko jak do „zała-
twiacza” spraw, czy jak do przyjaciela, 
oblubieńca mojej duszy?

Marcin Wilk wraz z Marcinem 
Zielińskim złożyli świadectwo doświad-
czenia działania Boga żywego w ich 
życiu. Jako osoby świeckie opowia-
dali, jak każdy z nas może posługiwać 

w imię Pana. Jednak warto pamiętać, 
że wszystko, co robimy jako jednostki, 
czy wspólnoty, robimy tak naprawdę 
jako Kościół. Panowie, razem zgodnie 
zauważyli, że większość ludzi, którzy 
prowadzą życie sakramentalne, kar-
mią się sakramentem lecz zapominają 
o karmieniu się Słowem Bożym. Jezus 
wyraźnie powiedział, że nie samym 
chlebem żyje człowiek, lecz każdym 
słowem, które pochodzi z ust Pań-
skich. Na koniec ks. Waldemar Grzyb 
opowiadał o sposobach modlitwy, 
które odmawia się w celu osiągnięcia 
uzdrowienia pochodzącego od Boga.

Po powrocie, napełnione łaską 
Boga oraz natchnione światłem Du-
cha Świętego bierzemy do rąk naszą 
„broń” – Różaniec, po to, by małymi 
kroczkami poprzez Maryję Niepoka-
lanie Poczętą, nawiązać z Jezusem 
jeszcze lepszy kontakt, aby – za radą 
św. Filipa – na zawsze ukryć się w Ra-
nie Jego Serca i nigdy nie znaleźć już 
drogi wyjścia…
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Porady duchowe

ks. Jacek Niesyto COr

WędróWka Boga ku 
człoWiekoWi 
i człoWieka ku Bogu
Gdy zaś Jezus narodził się  

w Betlejem w Judei za panowania kró-
la Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu 
przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie 
jest nowo narodzony król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na 
Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu 
pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, 
przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów 
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie 
ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpo-
wiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak 
napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio 
Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spo-
śród głównych miast Judy, albowiem 
z ciebie wyjdzie władca, który bę-
dzie pasterzem ludu mego, Izraela». 
Wtedy Herod przywołał potajemnie  
Mędrców i wypytał ich dokładnie  
o czas ukazania się gwiazdy. A kieru-
jąc ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się 
tam i wypytujcie starannie o Dziecię, 
a gdy Je znajdziecie, donieście mi, 
abym i ja mógł pójść i oddać Mu po-
kłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, 
ruszyli w drogę. A oto gwiazda, któ-
rą widzieli na Wschodzie, szła przed 
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad 
miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy uj-
rzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię  
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe 
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, ka-
dzidło i mirrę. (Mt 2, 1-11)
 Każdego roku przyglądamy 
się jak Bóg wędruje w stronę Człowie-
ka, jak przyjmuje ludzkie ciało i w ukry-
ciu tego ciała staje pośród nas. Cza-
sami jednak taki sposób przeżywanie 

pięknego okresu Bożego Narodzenia, 
sprawia, że cieszymy się, że Bóg nie 
wzgardził łonem Najświętszej Maryi 
Panny, ale już nie dostrzegamy inne-
go, głębszego wymiaru tego wydarze-
nia.
 Czasem zachowujemy się jak 
płaczące niewiasty z drogi Krzyżowej, 
potrafimy się wzruszać a nawet de-
nerwować, że nie było dla Świętej Ro-
dziny miejsca w gospodzie, że Jezus 
przyszedł na świat w stajence, a zu-
pełnie nie chcemy zobaczyć, że przy-
bycie Jezusa do nas, jest dla nas nie-
samowitym zadaniem. Uczą nas tego 
już Pasterze, którzy zostawili wszystko  
i poszli zobaczyć, poszli oddać pokłon. 
Analogicznie widzimy to w zachowa-
niu Mędrców ze wschodu: Ujrzeliśmy 
bowiem jego gwiazdę na Wschodzie  
i przybyliśmy oddać Mu pokłon.

Ujrzeliśmy
 My również oglądamy wielkie 
rzeczy, ale czasem łatwiej nam przy-
pisać wiele spraw przypadkowi, zbie-
gowi okoliczności, szczęściu, a nawet 
zabobonom, talizmanom itp. niż sa-
memu Bogu. Mędrcy ujrzawszy coś 
nadzwyczajnego, nie szukali odpowie-
dzi w swoich wierzeniach, ale wybrali 
się w niebezpieczną drogę. Czyż ich 
zachowanie nie przypomina nam po-
stawy Abrama, który również wyru-
szył ze swojego gniazka, aby udać się 
do Ziemi Obiecanej. Bóg wychodząc  
w stronę człowieka, zachęca nas do 
opuszczenia swego ciasnego, ograni-
czonego, zabobonnego gniazdka aby 
wyjść w Jego stronę. Nasze wyjście 
tak, jak wyjście Abrama, Pasterzy, 
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Porady duchowe

Mędrców – otwiera bardzo szeroki 
horyzont działania dla samego Boga 
w naszym życiu. Nasze ciasne trzy-
manie się swoich utartych ścieżek, 
sprawia, że zostawiamy bardzo mało, 
albo nawet w ogóle żadnego miejsca 
dla Boga. Bóg staje się w naszej co-
dzienności, co najwyżej, swego rodza-
ju dyskretnym dodatkiem do życia, ni-
czym stroik na świątecznym stole.

Ujrzeć, zachwycić się, to nic 
innego jak wyruszyć, aby coś napraw-
dę zmienić w życiu, jeszcze bardziej 
zaangażować się w relację z Bogiem 
i być gotowym, aby Bóg zamieszał  
w naszym życiu. A zawsze należy pa-
miętać, że gdy Bóg miesza w naszym 
życiu, to zawsze na lepsze, zawsze dla 
dobra naszego i naszych środowisk. 
Choć czasem będzie trudno, jednak 

Bóg jest z nami, tak jak był z Mędrca-
mi, Abramem, Pasterzami. Trzeba sta-
nowczo zauważyć, że kiedy sami za-
czynamy mieszać w naszym życiu, to 
raczej zadajemy ból współmałżonce, 
współmałżonkowi, dzieciom, bliskim 
itd. Bóg miesza aby wyprostować to 
co my skrzywiliśmy, bo człowiek mie-
szając, pląta się w gorsze i cięższe 
grzechy.

Oddać Mu pokłon
 Oddać pokłon, to kolejna 
rzecz, która nas przeraża, szczególnie 
wtedy, kiedy gloryfikujemy „samowolę” 
myląc ją z wolnością. Przeraża nas, 
bo oddać pokłon, to stać się podda-
nym, nie tylko w sposób zewnętrzny 
ale i wewnętrzny. Nasza duma spra-
wia, że nie chcemy oddać pokłonu, 
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dlatego też wszelkie Boże nauczanie 
chcemy zmienić na swoją modę, szu-
kamy „odważnych” teologów, którzy 
chcą zmieniać nauczanie Jezusa czy 
Kościoła…

Oddać pokłon, to adorować, 
czyli pozwolić aby Bóg był Bogiem  
w naszym życiu. Adorować to nie rów-
nać Boga z naszymi słabościami, ale 
stawiać Go ponad naszymi bolączka-
mi. Widzieć Go z wyciągniętymi w na-
szą stronę rękoma, wyciągniętymi po 
to, by nas z tych słabości wyciągnął. 
Jednakże, aby mógł to zrobić, należy 
opuścić własną „stajenkę”, tak jak to 
zrobił syn marnotrawny.

Ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło 
i mirrę
 Dary dla Boga:
złoto (cenny kruszec) – niech symbo-
lizuje najlepszy czas jaki ofiarujemy 

Bogu na modlitwę, jak również nasze 
uczciwe i dobre wykonywanie wła-
snych obowiązków;
kadzidło (substancje zapachowe 
uwalniane podczas spalania) – niech 
symbolizuje nasze czyste myśli, inten-
cje, zachowanie;
mirra (znaczy gorzka) – tak też  
i w naszym życiu, wiele jest sytuacji 
gorzkich – nasze upadki, trudy, cierpie-
nia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
nie potrafimy sami się uwolnić, prze-
mienić, dlatego i te sytuacje możemy 
złożyć Bogu w darze. Wielu z nas czy-
ni to przez wstawiennictwo Matki Bo-
żej podczas środowych nowenn.
 Niech te święta skłonią nas do 
wędrówki w stronę Boga, nie zatrzy-
mujmy się na samym Jego przyjściu 
do nas, ale też i my idźmy w stronę 
Boga.

Autorytety

ks. Stanisław Gawlicki COr

Sługa Boży o. SolanuS CaSey

Autorytety

Papież Franciszek mawia 
często, że Bóg jest „Bogiem niespo-
dzianek”. Z pewnością doświadczy-
ły tego tysiące ludzi, którzy doznali 
uzdrowienia, duchowego nawrócenia, 
wsparcia i innych łask przez posługę 
o. Solanusa Caseya. Największą zaś 
z tych niespodzianek było to, że łaski 
przychodziły za pośrednictwem czło-
wieka, którego życie było pasmem 
niepowodzeń, i któremu powierzano 
najbardziej podrzędne zajęcia. O kim 
mowa?
 Barney Casey urodził się  
i wychował w wielodzietnej rodzinie ir-
landzkich imigrantów w stanie Wiscon-
sin w USA. Był zwyczajnym chłopcem, 
który w czasie wolnym od pracy w go-
spodarstwie lubił polować, grać w piłkę 
ze swoimi dziesięcioma braćmi, płatać 
figle i fałszować na skrzypcach.

Dzięki mocnej wierze rodziców 
młody Barney wcześnie nabrał nawy-
ku modlitwy osobistej, a zwłaszcza 
codziennego różańca. Myślał nawet 
o tym, aby zostać księdzem, zamiast 
wstąpić jednak do niższego semina-
rium, jak to czyniło bardzo wielu mło-
dzieńców w jego czasie, poszedł do 
pracy, by pomóc w utrzymaniu rodzi-
ny. Chwytał się rozmaitych zajęć, bę-
dąc kolejno drwalem, złotą rączką do 
wszystkiego, strażnikiem więziennym 
i wreszcie motorniczym tramwaju.  
W jakimś momencie zakochał się i na-
wet oświadczył swojej wybrance, jed-
nak na przeszkodzie stanęła jej matka, 
która uznała, że oboje są za młodzi na 
małżeństwo.

Pewnego dnia w czasie pracy, 
niepewny co do swojej drogi życiowej, 
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Autorytety

Barney był zmuszony zatrzymać tram-
waj. Nieoczekiwanie wyrósł przed nim 
na torach tłum ludzi, otaczający leżą-
cą martwą kobietę i jej mordercę, który 
trzymał jeszcze w ręku zakrwawiony 
nóż. Wstrząśnięty, wrócił do domu, 
całą noc się modlił za tych dwoje bie-
daków i zastanawiał się, co on może 

zrobić, by powstrzymać przemoc i zło? 
Wkrótce doszedł do przekonania, że 
Bóg powołuje go do kapłaństwa. Pro-
blemy Barneya miały się jednak do-
piero zacząć.

Początkowo wstąpił do semi-
narium diecezjalnego, został jednak  
z niego usunięty z powodu słabych 

o. Solanus Casey
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ocen. Załamany, z poczuciem zawodu, 
powrócił do domu. W dalszym ciągu 
jednak, na modlitwie szukał wskazania 
i rozeznania, co ma dalej robić w ży-
ciu. Po odprawieniu nowenny do Matki 
Bożej, udał się do ojców Kapucynów 
i do seminarium w Detroit. W klaszto-
rze przyjął imię Solanus. Jednak i tu, 
pomimo wielkich wysiłków, nie zdołał 
osiągnąć zadawalających wyników  
w nauce. Jego przełożeni mieli bardzo 
wielkie wątpliwości, czy ma on wystar-
czające zdolności intelektualne do ka-
płaństwa. Polecili mu napisać oświad-
czenie, w którym uznawał swoje „nikłe 
zdolności”, i zdawał się całkowicie na 
ich wolę w kwestii święceń. Po trzech 
latach oczekiwania został wyświęcony, 
ale w trybie „prostym”. Oznaczało to, 
że mógł odprawiać Mszę św., ale nie 
wolno mu było słuchać spowiedzi i gło-
sić kazań. Ileż wtedy cierpienia i upo-
korzenia było w jego sercu, jaki zawód 
musiał przeżywać, widząc, że dziesięć 
lat, jego ciężkiej pracy przyniosło tak 
mizerny skutek. Mógł zakwestionować 
decyzję przełożonych i zacząć użalać 
się nad sobą. Mógł też z rezygnacją 
poddać się losowi i zgodzić się na to, 
że do końca życia będzie kapłanem 
„drugiej kategorii”.

Tu jednak zaczynają się nie-
spodzianki. Solanus przyjął werdykt  
z radością, widząc w nim autentyczną 
wolę Bożą wobec siebie. Później jego 
zawołanie: „Deo gratias”, czyli „Bogu 
niech będą dzięki”, było jego charak-
terystycznym zawołaniem na wszel-
kiego rodzaju wydarzenia. Jak później 
napisał: Gdybyśmy tylko potrafili do-
cenić świętą wiarę i niezliczone błogo-
sławieństwa z niej płynące, nigdy nie 
mielibyśmy czasu, by się czymkolwiek 
martwić. I to pewnie tutaj – w postawie 
wdzięczności Panu Bogu za wszystko 
co go spotykało, leży sekret jego uda-
nego i pięknego życia.

Na początku, nikt po nim nie 
spodziewał się niczego i przydzielony 

został na furtiana w klasztorze w Yon-
kers. I tutaj następne niespodzianki: 
radosny furtian, o szczupłej sylwetce, 
niebieskich oczach i cienkim głosie, 
stał się z czasem powiernikiem od-
wiedzających klasztor. Ludzie szybko 
odkryli, że o. Solanus ma niezwykłą in-
tuicję duchową, krzepiącą osobowość 
i anielską cierpliwość w wysłuchiwaniu 
ludzkich żalów, kłopotów i cierpień.

Oto niektóre wydarzenia odno-
towane w klasztorze jeszcze za jego 
życia:
−	 Kobieta, której dawano trzy dni ży-

cia, została uzdrowiona z ciężkiego 
zapalenia płuc;

−	 Chłopiec z nogami zesztywniałymi 
wskutek choroby Heinego Medina, 
zadziwił swoich rodziców schodząc 
ze schodów o własnych siłach;

−	 Napływały świadectwa uzdrowienia 
ze ślepoty, gangreny, raka, głucho-
ty, i chorób serca;

−	 Ludzie byli uwalniani od alkoholi-
zmu i depresji;

Miał również dar proroctwa; 
często czytał w sercach ludzkich co 
się stanie z nimi lub ich bliskimi w przy-
szłości. Jakby od niechcenia i mimo 
woli wypowiadał nieraz zdania: Tak  
– będziesz zakonnicą; Nie modlisz się 
ostatnio, czy Nie martw się, do rana 
mu się poprawi.

Pewnego razu na pikniku pa-
rafialnym podeszła do niego kobieta, 
żaląc się, że ojciec odszedł od wiary. 
O. Solanus wysłuchał jej jedząc spo-
kojnie hot-doga i powiedział, że ojciec 
wróci do Kościoła, ale potrzeba modli-
twy i cierpliwości. Mężczyźnie, którego 
żonę czekała ciężka operacja, powie-
dział, że operacja nie będzie potrzeb-
na i wkrótce wróci do domu, a na od-
chodnym zagadnął jako kibic: A teraz 
powiedz mi, jak tam wynik Tygrysów 
Detroit.

Jeden z jego współbraci, opi-
suje, że z obolałą twarzą i duszą na 
ramieniu szedł do dentysty. Furtian 
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udzielił mu błogosławieństwa i pocie-
szył, a dentysta stwierdził u niego do-
skonały stan uzębienia. Kiedy urado-
wany wracając opowiadał Solanusowi 
tę niezwykłą historię furtian ze stoic-
kim spokojem mówi: To trzeba to te-
raz uczcić i wyciągnął z szuflady dwa 
lody, które ktoś mu przyniósł 2 godzi-
ny wcześniej – na dworze było ponad 
30˚C – a lody się nie roztopiły.

Nade wszystko przychodzą-
cym odpowiadał, niekiedy ze łzami: 
Miej wiarę! Ufaj Bogu!

Jaka nauka płynie dla nas  
z postawy tego świątobliwego zakon-
nika? Co mamy robić? Przede wszyst-

kim patrzeć na życie z głęboką wiarą 
– „że zawsze jestem w ręku Boga”; 
szukać siły i mądrości w modlitwie,  
i dziękować za wszystko Bogu. Wte-
dy będziemy mogli sobie oraz innym 
otwierać drzwi do Boga: bo Bóg jest 
Bogiem niespodzianek.

Myśli filipińskie

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

Bł. Jan Henryk newman o Słowie Bożym
       Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce 
      Ps 119, 105

W obchodzonym przez nas 
obecnie okresie Bożego Narodzenia 
w szczególny sposób koncentrujemy 
się na tajemnicy Słowa Wcielonego, 
o którym św. Jan Ewangelista napisał: 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas (J 1, 14). Szczególną for-
mą kontaktu ze Słowem Bożym może 
być dla chrześcijanina lektura Pisma 
Świętego. Jaką naukę i wskazania na 
temat Biblii daje nam bł. Jan Henryk 
Newman?

Jako człowiek wychowany  
w wierze protestanckiej, Newman  
z pewnością musiał przykładać dużą 
wagę do roli Pisma Świętego w swojej 
wierze i pobożności. Nie dziwi zatem, 
że na przykład jego Kazania parafial-
ne (1834-1843), które pisał i wygłaszał 
jeszcze jako anglikański proboszcz 
kościoła mariackiego w Oksfordzie, 
przesycone są biblijnymi cytatami, jak 
również licznymi odniesieniami i alu-

zjami do postaci, zdarzeń i języka Pi-
sma Świętego. Jak się jednak okazu-
je, również po swoim nawróceniu, jako 
katolicki kapłan i członek Oratorium 
św. Filipa Neri, Newman nadal ota-
czał Biblię wyjątkowym szacunkiem.  
W notatkach do jednego z kazań, które 
wygłosił w tamtym okresie swojego ży-
cia, pisze on, że znajomość Chrystu-
sa równoznaczna jest ze znajomością 
Pisma Świętego, które jest oparciem 
i „kotwicą” w życiu chrześcijańskim. 
Jak zauważa błogosławiony Kardy-
nał, choć nie zawsze słowa biblijnych 
wersetów przynoszą nam natychmia-
stową duchową pociechę, jest na-
szym obowiązkiem ufać im, bo to jest 
natchnione Słowo Boże. Ostatecznie, 
zdaniem Newmana, zawsze daje nam 
ono zbudowanie i błogosławieństwo.

Równocześnie, w swoim na-
uczaniu daleki jest kardynał Newman 
od podchodzenia do Biblii ze ślepą  
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i naiwną wiarą, która traktuje słowa Pi-
sma jako jedyną i ostateczną wyrocz-
nię w sprawach religii. W naturze Pi-
sma Świętego, jak zauważa, nie leży 
podanie nam wiedzy, która uczyniłaby 
nasze chrześcijańskie życie i obowiąz-
ki łatwiejszymi. Sam Chrystus zachęca 
nas, byśmy podejmowali wysiłek: Pro-
ście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą 
wam (Mt 7, 7), a także byśmy czuwali 
i modlili się: Czuwajcie więc i módlcie 
się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma na-
stąpić, i stanąć przed Synem Człowie-
czym (Łk 21, 36). Wynika to z tego, że 
Biblia nie ma na celu powiedzieć nam 
o wszystkim i na każdy temat, ale je-
dynie wyposażyć nas w taką wiedzę  
i środki, które są nam niezbędne do 
poszukiwania i znajdowania odpowie-
dzi na nurtujące nas pytania o wiarę. 
Jeśli zatem mamy jakiś problem waż-
ny dla naszej religijności, to, jak wska-
zuje Newman, z pewnością Słowo 
Boże pomoże nam znaleźć sposób, 
by go rozwiązać, choć niekoniecznie 
poda nam odpowiedź wprost.

Na innym miejscu w swoich 
kazaniach, kontynuując niejako wcze-
śniejsze zalecenia co do ostrożnego 
i rozsądnego czytania Pisma Świę-
tego, stwierdza Newman, że Biblia 
daje nam ducha pobożności, podczas 
gdy Kościół daje nam ciało, które ów 
duch winien ożywiać: wyznaczony 
czas i formy modlitwy, liturgię, usta-
lone postawy i gesty oraz świat sym-
boli religijnych. Jak pisze, nie istnieje 
coś takiego, jak religia abstrakcyjna, 
oparta jedynie na Piśmie Świętym,  
a pozbawiona zewnętrznych rytu-
ałów – kiedy ludzie usiłują czcić Boga 
w, jak to określa, bardziej „duchowy” 
sposób, najczęściej kończy się to tak, 
że nie czczą Go w ogóle. Próbując od-
dzielać od siebie zobrazowane w ten 
sposób „ciało” oraz „ducha” pobożno-
ści, zachowujemy się tak, jak gdyby-

śmy chcieli w człowieku widzieć tylko 
jego duszę albo wyłącznie ciało. Czy 
byłoby czymś właściwym, pyta reto-
rycznie Newman, by, na przykład, od-
mówić komuś jedzenia, lub zamknąć 
go w więzieniu, a potem stwierdzić, że 
przecież postąpiliśmy tak tylko wobec 
ciała, ani trochę nie krzywdząc duszy 
tego człowieka?

To, co chyba najbardziej boli 
kardynała Newmana, jeśli chodzi  
o podejście ludzi do Słowa Bożego, to 
nasza słaba znajomość Pisma Święte-
go. Jak zauważa, to słowa Biblii winny 
być naszymi przewodnikami w dro-
dze życia chrześcijańskiego, wiodącej 
pośród zła i pokus tego świata. Choć 
nasze sumienia podlegają zepsuciu  
z powodu grzechu, w Piśmie Świętym 
znajdują się słowa prawdy, lśniąc tam 
dla nas światłem odwiecznej doskona-
łości. Sam Chrystus mówi nam: Nie-
bo i ziemia przeminą, ale moje słowa 
nie przeminą (Mt 24, 35). Pomimo to, 
my jednak nie czytamy Biblii i nie od-
nawiamy swojego sposobu myślenia  
w świetle Słowa Bożego.

Aby zmobilizować wiernych do 
sięgnięcia po Pismo, Newman zwra-
ca się do słuchaczy swoich kazań  
w następujących słowach: Zapytaj-
cie samych siebie, Bracia, co wiecie  
o Biblii? Czy jest jakaś jej część, któ-
rą przeczytaliście uważnie? Może 
jedną z Ewangelii? Czy wiecie więcej  
o dziełach i słowach naszego Zbawi-
ciela, aniżeli to, co słyszeliście pod-
czas czytań w Kościele? Czy porów-
naliście Jego nauki ze swoim codzien-
nym postępowaniem i modliliście się, 
by kierować się nimi w działaniu? Jeśli 
tak, to dobrze! Czyńcie tak dalej! Jeśli 
nie, to jest jasne, że dalecy jesteście 
od owego doskonałego charakteru 
chrześcijańskiego, którego pozyska-
nie jest naszym obowiązkiem.

W szczególny sposób New-
man zachęca do czytania i rozważa-
nia słów Pisma Świętego w trakcie 
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modlitwy osobistej. Jak nas poucza  
w kolejnych kazaniach, słowa zawarte 
w Ewangelii mają za zadanie chronić 
nas przed niezdrowym entuzjazmem, 
wyciszyć emocje oraz przypomnieć 
nam, kim jesteśmy i gdzie się znajdu-
jemy. Co więcej, zdania Pisma Świę-
tego pomagają nam ustrzec się przed 
niepotrzebnymi, wybujałymi myślami, 
które prowadzą do rozproszeń na mo-
dlitwie. Dzięki Słowu Bożemu nabiera-
my duchowej równowagi, zatapiając 
się w Jezusie i Jego Słowie oraz intu-
icyjnie wiemy, jakich słów użyć, a kiedy 
znów milczeć. Jak zauważa Newman, 
zdania wyjęte z kart Biblii nadają na-
szej modlitwie właściwy kierunek – po-
magają wejść w skupienie i otworzyć 
się na świat Jezusa.

Bez wątpienia, Pismo Świę-
te odgrywało w nauczaniu bł. Jana 
Henryka Newmana olbrzymią rolę. 
Dla niego samego było zasadniczym 
źródłem inspiracji do rozważań i licz-
nych kazań. Jak nauczał, Słowo Boże 
to dla chrześcijanina przewodnik na 
drodze jego życia, lampa oświetlająca 
światłem prawdy skażone grzechem 

sumienie człowieka. To także źródło 
wiedzy i środków potrzebnych do zna-
lezienia odpowiedzi na pytania o wia-
rę. Dalej, Pismo Święte to duch, który 
ożywia ciało formą modlitwy liturgicz-
nej, zalecanej nam przez Kościół oraz 
nieodzowny kierunkowskaz w modli-
twie osobistej. Nade wszystko zaś, 
według Newmana Biblia to najlepszy 
fundament dla wiary chrześcijanina, 
bo jak nam przypomina nasz Błogo-
sławiony, znać Słowo Boże to znać 
Chrystusa.
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TRZEźWOŚĆ, TO POwRÓT DO ŻYCIA NA FUNDAMENCIE

ks. Leszek Woźnica COr i Krzysztof Kamil Stolz

 Święty Jan Paweł II nieraz po-
uczał nas o Dekalogu – o Bożym Pra-
wie, które dał nam Pan Bóg przez ręce 
Mojżesza. Mówił, że przykazania wy-
pisane są w sercu każdego człowieka 
i obowiązują każdego. Gdy człowiek 
zachowuje je, staje się tym, kim być 
powinien. Ale gdy człowiek odrzuca 
Boże Prawo, wówczas się degraduje 
– niszczy siebie i innych.

Ci, którzy uznają w sobie cho-
robę alkoholową, odbudowują swoje 

życie, aby być w trzeźwości. I każdy 
uzależniony, jeśli chce dobrze dom 
trzeźwego życia zbudować rozumie, 
że trzeba go postawić na fundamen-
cie, którym jest Dekalog – najważniej-
szy fundament! Tę prawdę szczegól-
nie zrozumiał jeden z braci z naszego 
Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeź-
wości, poeta, którego słowa tym ra-
zem czcigodnym Czytelnikom poniżej 
przedstawiamy:
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DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW I NARKOMANÓW

Beze Mnie nic nie możecie uczynić – z Ewangelii św. Jana Apostoła.

PROLOG

Jam jest Jezus Chrystus, Pan twój, Bóg miłosierny,
który cię wydarł mocom ciemności,
z niewoli demona alkoholu i narkotyków
i przeniósł do życiodajnego światła Mojego królestwa.

PIERWSZE  PRZYKAZANIE
Nie będziesz miał fałszywego boga –
demona alkoholu i narkotyków przede Mną,
albowiem usłyszałem skargę twojej udręczonej duszy:
Panie mój, Jezu Chryste, nie radzę sobie z moim życiem,
nie potrafię unieść mojego cierpienia.
Boże miłosierny, oddaję się Tobie całkowicie,
bądź wola Twoja, troszcz się Ty, mój Jezu.

Znalazłem cię marniejącego w ciemnościach,
w mroku i cieniu śmierci.
Obarczony cierpieniem i grzechem odzyskałeś nadzieję,
kiedy przyszedłem do ciebie, jak dobry Samarytanin,
z darem mojej miłości, mówiąc do twego zalęknionego serca:
Nie lękaj się! Ja jestem Chrystus, twój Bóg!
Pragnę uleczyć cię moją miłością!
Ukaż się! Powstań! Wyjdź na wolność!

DRUGIE PRZYKAZANIE
Nie będziesz znieważał pijaństwem i ćpaniem
Syna Bożego, Zbawiciela świata,
albowiem ceną twojej wolności
jest Ofiara Mojej Najświętszej Krwi,
jedynej siły na świecie, która może pokonać każde zło
uczynione przez demona alkoholu i narkotyków.

Dla Boga wszystko jest teraźniejszością.
Życie twoje nie jest tajemnicą przede Mną,
poznałem je od narodzin do śmierci,
zanim zajaśniał dzień.

Przez uporczywy grzech pijaństwa i ćpania
otworzyłeś drzwi demonowi, który przez zawiść,
zazdrość, złośliwość i zemstę,
bałagan i zamęt w twoim życiu
kusił cię i prowadził do zatracenia,
drogą autodestrukcji, nienawiści do siebie samego,
do drugiego człowieka i do Boga.



- 34 -

Trzeźwymi bądzcie

Byłeś samotny, bo szatan oddalił cię ode mnie,
od Miłości mojego Serca,
a będąc daleko od Boga nie mogłeś zbudować
właściwych relacji z drugim człowiekiem.

Oczyściłem twoje serce
z trucizny smutku samotności i rozpaczy,
uwolniłem z matni urazów, lęków i złości,
z tysiąca trosk i obaw,
i opuści cię nicość, i wewnętrzna pustka,
gdy odbudujesz serdeczne więzi z samym sobą,
z drugim człowiekiem i z Bogiem,
a trzeźwość uświęci każdy dzień twojego życia.

TRZECIE PRZYKAZANIE
Będziesz pamiętał o Słowie Boga odwiecznym,
zrodzonym przez Ojca Synu Człowieczym,
który ocalił cię przed śmiercią przedwczesną
i każdy twój grzech zniweczył,
abyś miał życie wieczne,
albowiem do niego jesteś powołany.

Przebaczyłem twoje winy, uleczyłem twoje zranienia,
rozproszyłem gęsty i zabijający mrok twojego serca,
owładniętego demoniczną obsesją alkoholu i narkotyków,
bo byłeś bez woli życia, jak człowiek umarły
pod władzą demona śmierci.

CZWARTE PRZYKAZANIE
Będziesz czcił w Eucharystii tajemnicę Miłości
mojego Najświętszego Serca
i Niepokalanego Serca Maryi Dziewicy,
Matki Boga, która nosiła w sobie Światłość Świata
i płonęła Jej jasnością.

Wstawiennictwo Niepokalanej Maryi Dziewicy –
Najczystszej ze wszystkich stworzeń,
najbardziej Uniżonej ze wszystkich ludzi,
najbardziej Posłusznej Bogu – 
jest nieocenionym darem dla całkowitego uwolnienia
alkoholików i narkomanów od demonicznego opętania.

Cnoty Matki Bożej sprawiają, że tylko Ona
zawsze zwycięża szatana,
że drży przed Nią piekło,
że za Jej przyczyną pękają więzy zniewolenia
demona alkoholu i narkotyków.
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Przez wstawiennictwo Mojej Ukochanej Matki
będę zawsze błogosławił trzeźwym alkoholikom i narkomanom.

PIĄTE PRZYKAZANIE
Nie będziesz zabijał twojego życia i życia twoich bliskich
dla demona alkoholu i narkotyków,
albowiem zachowasz pamięć o tym,
że jestem Prawdziwym Krzewem Winnym
który napełnił twoją duszę życiem –
przedwieczną łaską czułego dotknięcia Moich dłoni.

Będziesz pamiętał, że w sercu, które nie karmi się
Moim Ciałem i Moją Krwią,
nie ma Mojego Światła i panuje największa ciemność,
która rodzi ból emocjonalny i ból istnienia,
trudności z samym sobą i z własnym życiem,
gorycz i brak nadziei, gniew i brak przebaczenia,
krzywdę i łzy, cierpienie i zadawanie ran,
i demoniczne opętanie alkoholem i narkotykami,
które ogłupiają umysł, paraliżują serce człowieka,
czynią go niewolnikiem tego świata,
odciągają od Boga, rujnują i unieszczęśliwiają miliony rodzin.

Przyjmując, jak zapaloną na mityngu świecę,
Światło, w którym nie ma żadnej ciemności,
które oświeca umysł i serce,
będziesz miał udział w pełni radości,
w niewyczerpanym szczęściu Mojego Serca
i staniesz się do Mnie podobnym.

SZÓSTE PRZYKAZANIE
Nie będziesz cudzołożył z demonem alkoholu i narkotyków,
albowiem Duch Święty, Duch Czystości,
do którego będziesz się zwracał o radę i światło,
ukaże ci drogę roztropności,
a promienie Krwi i Wody, z przebitego włócznią Mojego Serca,
obmyją twoje serce łaską ufności,
aby było mocne miłością,
która nie lęka się ciemności.

Cud uwolnienia od alkoholu i narkotyków,
Moja bezwarunkowa Miłość sprawi,
że opuści cię obsesja picia i ćpania,
i doświadczysz akceptacji, zrozumienia i miłości,
i nie będziesz żyć przeszłością ani przyszłością,
albowiem jak karmiłem manną mój lud na pustyni,
każdego dnia będę obdarowywać cię łaską trzeźwości.
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SIÓDME PRZYKAZANIE
Nie będziesz kradł czasu twojego życia
i marnotrawił twoich talentów i zdolności
dla demona alkoholu i narkotyków,
albowiem pokój serca, pogoda ducha
i doświadczenie spełnienia
wypełnią resztę twojego twórczego życia,
jeśli twoje życie będzie przeniknięte Bożą obecnością.

W wirze codziennych spraw, kłopotów i udręk,
szukając wyciszenia w Moim Sercu,
wsłuchując się w słowa Ewangelii,
możesz skutecznie przeciwstawić się
alkoholu i narkotyków demonowi,
który rozpraszając twój umysł burzą pożądliwych wyobrażeń
i huraganem nieuporządkowanych pragnień,
chce zapanować nad twoją wolną wolą.

Żyjąc zgodnie ze Słowem Bożym,
oddychając Moim Duchem,
nie ulegniesz chorobie kryzysu duchowego
i nauczysz się odróżniać dobro od zła,
a poddany próbie nie dasz się zwieść
demonowi alkoholu i narkotyków,
który zamieszkuje pustynię życia.

ÓSME PRZKAZANIE
Nie będziesz wystawiał fałszywego świadectwa
dla szatańskich sztuczek demona alkoholu i narkotyków,
jak czynią to dotknięci duchową ślepotą ludzie złej woli,
oszuści, którzy powtarzając kłamstwa szatana,
nie wahają się powoływać samego Boga na fałszywego świadka,
jakoby zło pijaństwa i ćpania nie było złem.

Długa i mozolna jest droga do uwolnienia
od obecności demona alkoholu i narkotyków.
W Ewangelii św. Marka wskazuję, że do uzdrowienia duchowego
konieczna jest silna wiara, modlitwa i post,
albowiem całkowite uwolnienie następuje czasem
po wielu latach żywej wiary, gorącej modlitwy
i postu, czyli abstynencji od alkoholu i narkotyków.

Alkoholicy i narkomani, którzy osiągnęli niskie dno
choroby alkoholowej i narkomanii, żyjąc całymi latami
w uporczywym grzechu pijaństwa i ćpania,
mówią, że już tu na ziemi przeżyli prawdziwe piekło.
Ale cierpiący bracia alkoholicy i narkomani mylą się boleśnie,
albowiem piekło stworzone zostało przez szatana dla demonów,
a nie dla ludzi, których Bóg stworzył do raju.



- 37 -

Trzeźwymi bądzcie

Pan Bóg stworzył tylko rzeczy dobre i piękne.
Człowiek, który żyje i umiera w grzechu śmiertelnym,
podąża za demonami, zaś człowiek, który nie przestrzega
przykazań Boga, a ulega pokusom szatana,
podąża za szatanem, który pociąga go za sobą do piekła.
Przebudzony duchowo z koszmarnego snu,
pamiętając o Moich słowach,
wypowiedzianych przez św. Pawła,
że pijacy i ćpuni nie posiądą Królestwa Bożego,
zaniesiesz prawdę o demonicznym zniewoleniu
do jeszcze cierpiących braci alkoholików i narkomanów.

DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE
Nie będziesz pożądał diabelskiej mocy
demona alkoholu i narkotyków,
albowiem zawsze byłem jak człowiek bezsilny:
narodziłem się jako bezsilne dziecię w betlejemskiej grocie,
byłem bezsilny, gdy Mnie lekceważono,
byłem bezsilny, gdy Mną gardzono,
byłem bezsilny, gdy Mi bluźniono,
bezsilny dałem się pojmać w Ogrodzie Oliwnym,
bezsilny dałem się ubiczować,
bezsilny szedłem królewską drogą – Drogą Krzyżową,
aż do wywyższenia na tronie Krzyża,
a owinięty w śmiertelny Całun
zmartwychwstałem trzeciego dnia,
mocą Mojej niestworzonej i nieskończonej Miłości,
z której czerpią siłę do życia
bezsilni alkoholicy i narkomani.

Jeśli razem ze Mną powstałeś z martwych,
postaraj się rano i wieczorem znaleźć czas
na modlitwę, na bycie z Bogiem,
na regularne czytanie i słuchanie Mojego Słowa,
a Ja zawsze, kiedy tylko skupisz swoją uwagę na Mnie,
kiedy będziesz Mnie szukał i wołał,
we wszystkich okolicznościach twego życia,
pozwolę ci się znaleźć i cieszyć się Moją bliskością.

DZIESIĄTE PRZYKAZANIE
Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy
demona alkoholu i narkotyków,
albowiem Moja zbawcza Miłość,
która przywiodła Mnie z niebios na ziemię,
ożywi twoją wolną wolę
i wzbogaci ubogich i bezsilnych alkoholików, i narkomanów
pragnieniem życia, które jest Moim darem – 
źródłem i początkiem wszelkiego dobra.
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Tajemnica wewnętrznej przemiany i trzeźwości
alkoholików i narkomanów nie jest ich zasługą.
Nie można jej posiąść za srebro i złoto,
nie można jej kupić za pieniądze,
nie można na nią zasłużyć ani zapracować,
albowiem jest łaską Mojej Miłości,
którą przyciąga, jak Ziemia Księżyc,
modlitwa ufna i prosta, płynąca z pokornego serca,
wypełnionego radością i Bożym pokojem,
wielbiąca Boga w Jego wielkości i w uniżeniu:
Panie Jezu Chryste, Synu Boży,
zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

POSŁOWIE
Wszystko, co nakazują przykazania
i czego zabraniają, sprowadza się do miłości.

Życiodajne przykazania Boga prowadzą,
drogą posłuszeństwa, do źródła mądrości Bożej,
a tam gdzie jest mądrość, jest siła bezsilnych,
światłość dla oczu rozumu, rozwaga i pokój w sercu,
szczęśliwe i długie życie.

Bóg nie narzuca człowiekowi Dziesięciu przykazań,
szanując wolność człowieka od narodzin do śmierci.
Mówi tylko: Jeśli będziesz je zachowywał,
będziesz miał Moje błogosławieństwo.

Przykazania Trzeźwych Alkoholików i Narkomanów
leżą po Bożej stronie, po stronie Miłości Chrystusa.
Chrystus obiecał, że jeśli będziesz Go kochał całym sercem,
jeśli On będzie dla ciebie najważniejszy,
jeśli będziesz Go pytał, każdego dnia,
czego od ciebie oczekuje,
to wszystkie te przykazania spełnią się w twoim życiu.

Przykazania rozświetlają drogi twojego życia,
albowiem Chrystus, który cię umiłował i powołał
z ciemności do swojego prawdziwego światła,
uczynił cię dzieckiem światłości i synem dnia.

Dziesięć przykazań jest jak dziesięć pochodni
dla twoich stóp, abyś nigdy nie zszedł z drogi światła
na drogę ciemności i nocy śmierci.
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ks. Henryk Brzozowski COr

Odkryta plakietka 
wOtywna z 1675 rOku

 W sanktuariach z cudownymi 
wizerunkami spotkamy różne przed-
mioty zawieszane wokół czczonych 
przedstawień, w gablotach rozmiesz-
czonych na ścianach jak również  
w miejscowych muzeach przykościel-
nych. Przedmioty, o których piszę, to 
wota składane przez pielgrzymów, 
jako podziękowanie za doznane ła-
ski lub zmaterializowane prośby  
o niebiańską interwencję w określonej 
intencji. Literatura tematyczna dzieli 
przedmioty wotywne na dziękczynne 
i błagalne.

W polskiej kulturze wotywnej 
najstarszym, znanym wotum dzięk-
czynnym było srebrne ramię, prze-
słane do grobu św. Ulryka (Udalryk) 
w Augsburgu. Święty był tamtejszym 
biskupem, zmarł w 973 roku w opinii 
świętości i wkrótce po śmierci rozwinął 
się jego kult. Srebrne wotum przesłał 
władca Polski Mieszko I. Podczas wy-
prawy bitewnej, a prowadził ich wiele, 
ugodzony w ramię zatrutą strzałą, za 
przyczyną modlitw do świętego orę-
downika odzyskał zdrowie. Atrybutami 
św. Ulryka w sztuce są model kościo-
ła, ryba i monstrancja. Święty biskup 
fundował liczne kościoły i klasztory 
oraz wyróżniał się wielką czcią do Naj-
świętszego Sakramentu. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że monstrancja 
jest dodatkiem ahistorycznym przy po-
staci świętego, ponieważ jako odrębne 
naczynie liturgiczne powstała dopie-
ro trzysta lat później. Ale sztuka jest 
ponad czasowa i słusznie kieruje się 
swoimi prawami. Ryba przy wizerunku 
świętego ilustruje cudowną przemia-
nę. Święty biskup zaopatrzył na drogę 
gońca księcia bawarskiego w kawałek 
mięsa, zapomniawszy że był piątek. 

Po rozpakowaniu prowiantu, okazało 
się, że mięso zamieniło się w rybę. 
Dobre imię biskupa zostało ocalone…

Zapiski Galla Anonima dostar-
czają wiadomości o wotum błagal-
nym, przesłanym do grobu św. Idziego  
w Saint Gilles, w Prowansji. Książę 
Władysław Herman z żoną Judytą, 
córką króla czeskiego Wratysława II, 
nie mogli doczekać się potomstwa. 
Za radą biskupa Franko, małżonkowie 
wysłali poselstwo do słynnego sanktu-
arium św. Idziego. Do modlitw dołączy-
li złoty posążek dziecka i złoty kielich, 
prosząc o dar potomstwa. Wkrótce,  
a był to rok 1086, narodził się syn, któ-
ry przeszedł do historii jako sławny Bo-
lesław III Krzywousty. Liczne fundacje 
romańskich kościołów w Polsce pod 
wezwaniem św. Idziego są świadec-
twem, że wdzięczność do świętego 
wspomożyciela trwała długo. Sanktu-
arium w Mikorzynie cieszy się do dzi-
siaj niesłabnącym kultem świętego pa-
trona. Święty Idzi urodził się w Atenach 
około 650 roku. Jako pustelnik osiadł 
w południowej Francji nad Rodanem, 
gdzie założył klasztor znany do dzisiaj 
Saint Gilles. Po śmierci Idziego w 710 
roku, liczne cuda i uzdrowienia przy 
jego grobie ściągały wiernych z całej 
Europy. Jest przede wszystkim patro-
nem bezdzietnych małżeństw, wzywa-
ny w przypadkach bezpłodności. Jego 
atrybutem jest łania, którą uratował od 
strzały myśliwego.
 Sanktuarium świętogórskie 
należy także do miejsc z bogatą prze-
szłością darów wotywnych. Najwcze-
śniejsze wzmianki o przedmiotach wo-
tywnych występują w protokole zeznań 
przed komisją duchowną, powołaną  
w 1511 roku przez biskupa  
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poznańskiego Jana Lubrańskiego. 
Dowiadujemy się między innymi, że 
Katarzyna Czarnkowska za cudowne 
uzdrowienie, ofiarowała Matce Naj-
świętszej parę woskowych wianków 
i świecę odmierzoną na swój wzrost. 
Woskowe wotum w kształcie twarzy 
darował do cudownego ołtarza Matki 
Boskiej Wojciech Kowal z Gostynia, 
za cudowne odzyskanie wzroku jego 
córki. W XVI wieku najczęściej wystę-
pują woskowe dary wotywne, które po 
jakimś czasie przetapiano na świece.

W następnym wieku spotyka-
my się już z okresem srebrnych pla-
kietek wotywnych. Srebrne zjawisko 
wotywne staje się powszechne w ca-
łej Europie, ale nigdzie nie występuje  
w takim nasileniu, jak w Rzeczpospo-
litej Obojga Narodów. Srebro staje się 
kruszcem bardzo modnym i cenionym. 
W tym okresie powstają srebrne wy-
stroje kościołów – srebrne aplikacje na 
ołtarze i cudowne wizerunki, antepen-
dia ołtarzowe, tabernakula, nagrobki, 
zasłony na obrazy, a także całe aran-
żacje złożone z wotywnych plakietek.

Najczęściej srebrne plakiet-
ki przyjmowały formy geometryczne 
(prostokąty, kwadraty, wieloboki, owa-
le), organiczne w kształcie uzdrowio-
nych części ciała, kartuszowe oraz 
niezliczone kształty sercowate. Do 
dzisiaj zachowała się z tego ogromne-
go zespołu znikoma ilości, a i tak jest 
to ilość imponująca. Wota srebrne pa-
dały często łupem złodziei, kontrybu-
cyjnych podatków ściąganych przez 
zaborców, a także składano je na oł-
tarzu Ojczyzny. Gdy Polska była w po-
trzebie, skarbce państwowe zasilano 
srebrem uzyskanym z przetopionych 
wotów. Srebrny materiał służył także 
do powstawania nowych sprzętów li-
turgicznych jak monstrancje, kielichy, 
cyboria i inne. Duże straty w zespołach 
wotywnych nastąpiły w XIX wieku. Do 
powszechnych wówczas praktyk nale-
żało pozbywanie się „zbędnego” sre-

bra kościelnego. Uzyskane w ten spo-
sób pieniądze przeznaczano na prace 
remontowo-konserwatorskie, depono-
wano w bankach lub zamieniano na 
papiery wartościowe.

Z historii świętogórskiej należy 
wspomnieć o srebrnym tabernakulum, 
wykonanym przez złotnika wrocław-
skiego Tobiasza Plackwitza młodsze-
go w latach 1759-17641. Na budowę 
tabernakulum zużyto 247 grzywien 
i 10,5 łutów srebra, czyli około 50 ki-
logramów. Kronika klasztorna wspo-
mina, że na to wybitne dzieło kunsztu 
złotniczego zużyto część srebrnych  
i złotych wotów, jakie były składane 
w sanktuarium. Do dzisiaj w zbiorach 
klasztornych znajduje się około 50 wo-
tów, które zawieszone są w gablotach 
przeszklonych w prezbiterium bazyliki. 
Najstarsze z nich pochodzą z 1642 
roku. Srebrne plakietki jako zjawisko 
wotywne występuje XVII i XVIII wieku, 
później powoli zanika. Wota tabliczko-
we sporadycznie pojawiają się jeszcze 
dzisiaj.
 Inspiracją do napisania arty-
kułu, stało się odkrycie w roku 2012 
srebrnej plakietki, podczas prowadzo-
nych prac porządkowych nad rekom-
pozycją tablic wotywnych. Na jednej 
z nich znajdowała się poczerniała od 
starości plakietka w kształcie zbliżo-
nym do kwadratu. Napisy umieszczo-
ne w jej lustrze były całkowicie zakryte 
produktami korozji. Podczas oczysz-
czania plakietka zaczęła nabierać 
blasku i powoli odsłaniała wygrawero-
wany napis intencyjny: Anno+D+1675 
Die 30 ianuari Dziecie na imię Ma-
riana Pana Alexandra Krawca w poł 

1 Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod 
Gostyniem osiadłej przez Kongregacją 
Oratorij Świętego Filippa Neriusza 
ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika 
(XVI – XIX w.) pisana w latach 1827  
– 1836 przez ks. Kaspra Dominikowskiego, 
egzempla rz  I ,  Arch iwum Fi l ip inów  
w Gostyniu [dalej: AFG] A 11, s. 377- 378.
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roku udaiwieło się kłoskiem że mu 
żaden cirulik dobicz go nie mogł ale 
ofiarowali je Pannie Naswientszei 
wisedł ten kłosek prawem bokiem 
miedzi zeberkami. Z inskrypcji do-
wiadujemy się, że 30 stycznia 1675 
roku półroczne dziecko Marianna, cór-
ka Aleksandra Krawca, zadławiła się 
„kłoskiem” (zapewne bliżej nieokreślo-
ny ostry przedmiot). Miejscowi cyrulicy 
byli bezradni2. Po ofiarowaniu dziecka 

2 Cyrulik to osoba dawniej zajmująca się 
goleniem, kąpaniem, rwaniem zębów, 
puszczaniem krwi, wykonywaniem prostych 
operacji i leczeniem.

Pannie Najświętszej, „kłosek” wyszedł 
z boku, między żebrami. Dla ludzi, któ-
rzy doświadczyli sytuacji granicznej 
i kiedy wszelkie środki przyrodzone 
zawiodły, uratowanie dziecka uzna-
no za cud. To wydarzenie zamiesz-
cza Księga Cudów wydana drukiem  
w 1726 r. pod długim, barokowym ty-
tułem – Prospekt wesoły, miłosiernych 
oczu..., która opisuje nadprzyrodzone 
interwencje w sanktuarium świętogór-
skim. Opis powtarza informacje znane 
z plakietki, akcentując bardziej wymiar 
nadprzyrodzony: Spes in herba. Có-
reczka na imię Marianna, Aleksandra 

Plakietka wotywna, wykonawca nieznany, 1675 rok
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Krawca Dziecię w pół roku, doyzrza-
łym udawiona kłoskiem nie dojzrzałej 
śmierci sobie przyczynę dało, kłosa 
tego żaden Cyrulik wywabić nie mógł, 
aby się pokazało, że Matka Najświęt-
sza nad wszystkich Lekarzów prze-
mysł, od śmierci jawnego wywabia; 
po ofiarowaniu dziecięcia tejże Matce 
Gostyńskiej, wyszedł ten kłosek pra-
wym bokiem między żeberkami, aby 
Matki Boskiej de latere dextro pomoc 
jawna i przedziwna pokazała się. I tu 
kwadruie co Arcybiskup Kreteński An-
drzej o Matce Boskiey napisał: Maria 
est in clytus fructum qua fluo gestavit 
utere spicam incorruptionis, świadczy 
o tym samo srebrne wotum, na którym 
ten Cud ad perpetuam rei memoriam 
wysztychowany Roku 1675 i na obra-
zie Matki Cudowney Gostynskiey za-
wieszone po dziś dzień jest1.
 Opublikowanie Księgi Cudów 
poprzedziła skrupulatna weryfikacja 
niezwykłych wydarzeń. Upłynęło już 
wiele lat od pierwszego badania cu-
downych wydarzeń przez zwierzch-
ność kościelną. Komisja Duchowna po 
zakończeniu prac wystawiła w 1512 
roku dekret, stwierdzający cudowność 
miejsca. W międzyczasie zaistniała 
nowa okoliczność związana z przed-
miotem kultu. Teraźniejszy obraz sły-
nący łaskami jeszcze wtedy nie istniał, 
ponieważ powstał w 1540 roku. Dlate-
go kustosze sanktuarium podjęli stara-
nia o uznanie przez zwierzchność Du-
chowną, już nie cudowności miejsca, 
ale cudowności obrazu Matki Boskiej 
Gostyńskiej. Księża filipini zwrócili się 
z prośba do biskupa poznańskiego  
o zbadanie niezwykłych wydarzeń, 
które działy się przy obrazie otacza-
nym wielką czcią wiernych. Biskup 

3 Prospekt wesoły, miłosiernych oczu, 
Przenajświętszej Maryi, na smutne ludzkiej 
niedoli przypadki, z Góry S. Gostyńskiej, 
łaskawie obrocony. Roku Pańskiego 1726. 
Dnia 5 Sierpnia w Poznaniu, Drukarni 
Akademickiej, s. 130, nr 3. 

poznański Piotr Tarło delegował su-
fragana Karola Łodzia Ponińskiego do 
utworzenia Komisji Duchownej, złożo-
nej z biegłych w teologii, prawie kano-
nicznym i sztuce lekarskiej. Członko-
wie Komisji przybyli 27 marca 1726 
roku na Świętą Górę i postępowali  
w swojem poleceniu z roztropnością 
wężów i nader skrupulatną bogobojno-
ścią: a w istocie spisali mnóstwo łask 
doznanych w rozlicznych niemocach 
ludzkich i zaprzysiężonych wiarygod-
nie. Albowiem każdy z Prawowiernych 
co tylko zasłyszał o tej Kommissyi, po-
czytali sobie za obowiązek sumienia, 
stawić się przed jej obliczem i opo-
wiedzieć dziwy Wszechmocności Bo-
żej, których doznał na sobie2. Prace 
Komisji zostały zwieńczone dekretem 
wydanym 2 sierpnia 1726 roku uzna-
jącym obraz Matki Boskiej Gostyń-
skiej za cudowny i słynący łaskami. 
Od uzdrowienia Marianny upłynęło już 
51 lat, ale żyli jeszcze ludzie pamięta-
jący tamto wydarzenie i złożyli przed 
komisją wiarygodne świadectwo. Dla-
tego historię Marianny umieszczono  
w Księdze Cudów.

Księga zamieszcza liczne opi-
sy uzdrowień, podając niekiedy wia-
domość o złożonym darze wotywnym 
w formie srebrnych tabliczek, wianków 
woskowych, świec i innych przedmio-
tów. Należy zaznaczyć, że odnale-
zione wotum jest jedyną ocalałą pla-
kietką wotywną, która znajduje swoje 
odzwierciedlenie w tej publikacji. Po-
zostałe opisane w księdze cuda trud-
no jednoznacznie połączyć z zacho-
wanym zespołem plakietkowym.

Omawiana w artykule plakiet-
ka wykonana ze srebrnej, niezłoconej 
blachy ma szerokość 6,2 cm i wyso-
kość 6,9 cm. Obwiedziona jest wąska 
ramką, wypełnioną ornamentem zyg-
zakowatym. Część środkową, tzw. lu-
stro, w całości wypełnia grawerowany 

4 Zbiór wiadomości o Świętej Górze.., dz. 
cyt. s. 301.

3

4
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napis wykonany w staropolskim języ-
ku i barokowej konwencji stylistycznej. 
Na wotum jest pięć małych otworów. 
Nie wiadomo, kto był wykonawcą ta-
bliczki. Miejscowych rzemieślników 
gostyńskich należy wykluczyć, ponie-
waż wykonywanie przedmiotów w sre-
brze było przywilejem wyłącznie złot-
ników. Ustawy miejskie bardzo prze-
strzegały zachowania kompetencji  
i przywilejów cechowych. Najbliższe 
warsztaty złotnicze znajdowały się  
w Lesznie, Rawiczu, Wschowie i Po-
znaniu. Leszno było miastem położo-
nym najbliżej. Tam też działało kilku 
znakomitych mistrzów, takich jak Frie-
drich Natzmann (1672-1692), Georg 
Jonert (odnotowany w 1674 r.) i Jo-
achim Scholtz (1674-1695)3. Napis na 
plakietce zdradza wprawną rękę gra-
wera i to pozwala sądzić, że wykonaw-
cą był nie przypadkowy rzemieślnik, 
ale biegły w swej sztuce złotnik.

Wota, jako dokumenty po-
świadczające cudowność wizerunku, 
zawieszano wokół obrazów słyną-
cych łaskami. Księga Cudów opisu-
je, że tabliczka była zawieszona na 
obrazie Matki Boskiej. Takie określe-
nie należy uznać za uproszczoną for-
mułę literacką, wyrażającą bliskość 
obrazu z wotum. Obraz Najświętszej 
Panienki wówczas zdobiła srebrna 
sukienka, wykonana przez wybitne-
go złotnika poznańskiego Wojciecha 
Budzyniewicza, zdobiona szlachet-
nymi kamieniami. Sukienka powstała  
w latach 1658-1667 fundowana przez 
Stanisława Borka Gostyńskiego i jego 
żonę Helenę Pudliszkowską, których 
herby znajdowały się na srebrnym da-
rze. Badania obrazu przeprowadzone 
przez prof. Wojciecha Kurpika w ostat-
nich czasach, nie ujawniły uszkodzeń 

5 Wasilkowska Aleksandra, Złotnictwo 
Leszna w 2 połowie XVII i XVIII wieku, 
Studia Muzealne, 1975: z. 11, s. 78.

spowodowanych przybijaniem wotów 
do powierzchni malowanej.

Po wielu latach plakietka wo-
tywna na nowo przemówiła. Zapewne 
rodzina Marianny była tak skromna, 
jak skromna jest srebrna plakietka  
i ofiarowała to, co miała najcenniej-
szego. Dar serca i wdzięczność jest 
cenniejsza niż szlachetny kruszec. 
Przypomniała dawne wydarzenie, któ-
re jest świadectwem cudowności ob-
razu Matki Boskiej Gostyńskiej. Takie 
funkcje pełniły wota: dokumentowały 
zdarzenia na płaszczyźnie ziemskiej,  
a zarazem wskazywały na płaszczyznę 
nadprzyrodzoną i rolę świętych Orę-
downików. Znana z plakietki Marian-
na Krawiec nie tylko przypomina nam 
dawną historię i cudowną interwencję 
Matki Boskiej, ale wskazuje również, 
gdzie szukać pomocy i orędownictwa 
w trudnych sytuacjach życiowych.

5
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Kontynuując cykl relacji z piel-
grzymek do grobu św. Jakuba w San-
tiago de Compostela zamieszczanych 
w kwartalniku Świętogórska Róża 
Duchowna, pragniemy podzielić się  
z czytelnikami naszymi doświadcze-
niami i przeżyciami.

W tym roku, po raz trzeci 
postanowiliśmy powędrować ścież-
kami jakubowymi. Nasza pierwsza 
pielgrzymka do Santiago odbyła się  
w 2013 roku. Postanowiliśmy przejść 
francuskie camino – najbardziej znany 
i uczęszczany szlak. Była to droga dłu-
ga. Pozytywne nastawienie i ufność  
w Opatrzność Bożą pomogły nam po-
konać nasze bóle i słabości. Spraw-
dzonym sposobem była modlitwa  
w drodze. Dzień zaczynaliśmy od Go-
dzinek. Potem szliśmy w milczeniu 
„bijąc się” z własnymi myślami lub kie-
rowaliśmy je w stronę Stwórcy. Pamię-
taliśmy też w Różańcu o znajomych, 
którzy powierzyli nam swoje intencje.

Indywidualne pielgrzymowanie 
różni się od zorganizowanego. Każdy 
sam planuje swoją drogę - kiedy idzie, 
odpoczywa i gdzie będzie spał. Jest 
zdany na siebie. Może jednak liczyć 
na życzliwość i pomoc spotykanych 
na szlaku ludzi różnej narodowości.  
I tak po miesiącu marszu 25 lipca 2013 
doszliśmy do Santiago, a był to dzień 
odpustowy.

W ubiegłym roku przemierza-
liśmy polskie drogi jakubowe – wiel-
kopolską i dolnośląską. Zaczęliśmy 
od progu własnego domu i dotarli-
śmy do granicy państwa w Zgorzelcu.  
W naszym kraju istnieje bardzo wiele 
dobrze oznakowanych szlaków. Swo-
ją przygodę ze św. Jakubem można 
zacząć w Polsce. O serdeczności ro-
daków przekonaliśmy się przewodząc 
przez Głogów. Zupełnie nieznana oso-

ba zaproponowała nam nocleg w swo-
im domu. Zobaczyła bowiem, muszle 
jakubowe – znaki rozpoznawcze piel-
grzymów. Był to niezwykle miły gest  
z jej strony, dla nas bezcenny.

Na początku roku podjęliśmy 
decyzję, aby w sierpniu wyruszyć do 
Santiago drogą portugalską z Porto. 
Portugalia kojarzy się z Fatimą, a jeśli 
Fatima, to Matka Boża i stulecie jej ob-
jawień. Nie mogło nas tam zabraknąć. 
29 lipca po Mszy św. i błogosławień-
stwie udzielonym przez ks. Michała, 
„uzbrojeni” w dwa przewodniki (jeden 
kupiliśmy w Internecie, drugi otrzy-
maliśmy od znajomego caminowicza 
Krzysztofa Fekecza) wyruszyliśmy. Po 
przylocie do Lizbony autokarem do-
jechaliśmy do Fatimy. Trudno opisać 
nasze wzruszenie, po przybyciu na to 
miejsce. Dwa dni, które tam spędzili-
śmy minęły o wiele za szybko. Żal było 
opuszczać Matkę Bożą, ale św. Jakub 
już wzywał na szlak.

Porto, skąd zaczynaliśmy dro-
gę, to malownicze, piękne miasto. Sły-
nie z mocnego wina i wielu mostów. 
Po Mszy św. w katedrze i podbiciu 
paszportu pielgrzyma, następnego 
dnia wczesnym rankiem zaczęliśmy 
naszą drogę. Wyjście z Porto nie było 
takie łatwe. Centrum miasta niedo-
kładnie oznakowane sprawia trudno-
ści wielu pielgrzymom. Trzeba uważać 
na strzałki. Czasem wystarczy chwila 
nieuwagi, aby się pogubić. Po 28 km 
dotarliśmy do miejscowości Villarinho, 
gdzie spędziliśmy noc w przyklasztor-
nej alberdze.

Przez kolejne cztery dni wę-
drowaliśmy po portugalskiej ziemi. Na 
tym camino także nieśliśmy kamienie, 
które symbolizowały nasze intencje 
i troski. Zostawiając je przy „Krzyżu 
Dwóch Francuzów” powierzyliśmy je 

Z pielgrzymiego szlaku

Nasze jakubowe drogi
Ania, Andrzej, Agnieszka, Zosia i Robert
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Nasze jakubowe drogi

św. Jakubowi. Od tego miejsca za-
częliśmy wspinaczkę na Alto da Por-
tela Grande (405 m n.p.m.). Widok 
ze szczytu był wspaniały. W Portu-
gali często mijaliśmy otwarte kościo-
ły, gdzie mogliśmy chwilę odpocząć, 
pomodlić się i zaznać przyjemnego 
chłodu. Spotykaliśmy także pątników 
zmierzających ze Santiago do Fatimy, 
pozdrawialiśmy się słynnym „buen ca-
mino”.

Po kilku dniach marszu w Por-
tugali, dotarliśmy do granicy z Hiszpa-
nią. Oba państwa łączy długi, stalowy 
most na rzece Minho. Pierwszą miej-
scowością po przekroczeniu granicy 
było Tui. Tam też zatrzymaliśmy się na 
nocleg. Z tego miejsca do celu zosta-
ło nieco ponad 100 km. Taki dystans 
wystarcza, aby otrzymać tzw. Com-

postelę – czyli certyfikat odbycia piel-
grzymki. Na trasie zrobiło się ciasno. 
Mijały nas zorganizowane dość licz-
ne grupy pątników. Musieliśmy zapo-
mnieć o spokojnym wędrowaniu. Tak 
duża liczba osób na szlaku oznaczała, 
że schroniska zapełniały się bardzo 
szybko. Przychodzący po godz. 15 
mieli problem z dostaniem noclegu. 
My także byliśmy w tej grupie. W miej-
scowości Pontevedra nie mogliśmy nic 
znaleźć. Uratował nas właściciel pen-
sjonatu św. Klary, który pozwolił nam 
przenocować w swoim domu.

Nasze wędrowanie dobiega-
ło końca. Do Santiago zostało około 
30 km. Na placu katedralnym zjawi-
liśmy się o 16:00. Zmęczenie i ostre 
słońce spowodowało spadek mocy. 
Siły regenerowaliśmy stojąc w bardzo  

Kierunek jest zawsze jeden...
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długiej kolejce do grobu św. Jakuba, 
aby podziękować mu za opiekę w trak-
cie pielgrzymki. Przed nami był jeszcze 
5 kilometrowy odcinek drogi na Monte 
do Gozo. Niektórzy mówią, że to ka-
wałek Polski na hiszpańskiej ziemi. Tą 
placówkę prowadzi polski ksiądz wraz 
z polskimi wolontariuszami. Dotarliśmy 
tam około 19.00 i poczuliśmy się jak 
w domu. Długie rozmowy przy lamp-
ce dobrego wina z naszymi rodakami 
były bardzo inspirujące. Choć szliśmy 
różnymi drogami (północną, francu-
ską, portugalską), to jednak byliśmy 
jedną wielką jakubową rodziną.

Następnego dnia uczestniczy-
liśmy we Mszy św. w kaplicy znajdu-
jącej się przy domu, skąd ruszyliśmy 
do katedry, aby pożegnać się ze św. 

Jakubem. Trudno było uwierzyć, że to 
już koniec i czas wracać…
 Każda droga jest inna, ale 
wędrując czujemy się wolni. Lepiej 
dostrzegamy piękno tego świata, 
otwieramy się na drugiego człowieka  
i jesteśmy bliżej naszego Stwórcy. Go-
rąco pozdrawiamy i do zobaczenia na 
szlaku. A dla tych, którzy będą zaczy-
nać swoją pielgrzymkę życzymy Buen 
Camino!

Krótki odpoczynek i w drogę!
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Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa
Warszawa-Kalisz – pierwszy etap Camino de Santiago 2027

Łukasz Stefaniak, Ewa Wasiak
Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego

cz. 2

W niedzielę 4 września 2016 
roku, zainaugurowano pieszą piel-
grzymkę Ze Świętym Jakubem do 
Świętego Józefa. Pielgrzymi – człon-
kowie Konfraterni św. Jakuba Aposto-
ła Starszego przy Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego w Warszawie oraz 
wszyscy zainteresowani pielgrzymo-
waniem, od września 2016 do maja 
2017 wędrowali do Narodowego 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 
Pielgrzymka wiodła po Drogach Świę-
tego Jakuba: Mazowieckiej, Szope-
nowskiej, Warszawskiej i Łowickiej.

Pielgrzymka Warszawa-Klisz, 
to pierwszy etap szerszego projektu 
warszawskiej konfraterni: Camino de 
Santiago 2027, celem którego jest 
dotarcie w etapach do Santiago de 
Compostela w Roku Świętym Jakubo-
wym – 2027. Czytelnicy „Świętogór-
skiej 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!

W niedzielę 23 października 
2016 r. pątnicy szli z Wyszogrodu do 
Niepokalanowa po „Szopenowskiej 
Drodze Św. Jakuba”. Po modlitwie we 
franciszkańskim kościele pw. Matki 
Boskiej Anielskiej oraz świętych Fran-
ciszka i Antoniego Padewskiego grupa 
wyruszyła w zamgloną dolinę Wisły; 
w tym miejscu ma swoje ujście rzeka 
Bzura. Po przekroczeniu Wisły, pierw-
szą mijaną miejscowością był Ka-
mion, gdzie przy miejscowym kościele 
znajduje się głaz, na którym według 
legendy widnieje ślad stopy św. Jac-
ka Odrowąża (1183–1257), jednego  
z pierwszych dominikanów na zie-

miach polskich. Był misjonarzem. Jak 
głosi tradycja, w drodze na Ruś Kijow-
ską, gdzie miał sprawować misję, mo-
dlił się w tym miejscu. Kolejne kilome-
try piechurzy przemierzali idąc wzdłuż 
Bzury. W miejscowości Witkowice 
pielgrzymi przeszli na drugą stronę 
rzeki przez historyczny most, którym 
przeprawiały się przez rzekę polskie 
oddziały uczestniczące w największej 
batalii wojny obronnej Polski w 1939 
roku. W dniach od 9 do 18 września 
armie polskie „Poznań” i „Pomorze” 
pod dowództwem gen. Tadeusza 
Kutrzeby stoczyły nad Bzurą bitwę  
z dwiema armiami niemieckimi (8 i 10 
z Grupy Armii „Sud”). Batalia przeszła 
do historii, jako Bitwa nad Bzurą lub 
Bitwa pod Kutnem. W walkach poległo 
i zmarło od ran około 20 tys. żołnierzy 
polskich a 100 tys. dostało się do nie-
woli. Na zachodnim brzegu rzeki usta-
wiono kilka głazów, które są pomnika-
mi upamiętniającymi wrześniową bi-
twę. Pozioma tablica poświęcona jest 
pamięci 21 żołnierzy poległych pod-
czas przeprawy w dniach 16-19 wrze-
śnia. Na dużym głazie hołd bohaterom 
składają co roku harcerze. Kolejny, 
najnowszy głaz jest poświęcony ppłk 
Łukaszowi Cieplińskiemu ps. „Pług”, 
który we wrześniu 1939 r. jeszcze jako 
podporucznik zniszczył w tym miejscu 
osiem niemieckich czołgów. W latach 
1940-47 pełnił ważne funkcje w ZWZ, 
AK i WiN. Aresztowany przez UB zo-
stał zamordowany w 1951 r.

P o  p r z e k r o c z e n i u  r z e -
ki pielgrzymi udali się do Bro-
chowa, znanego z wyjątkowego  
w polskiej architekturze sakralnej 
kościoła obronnego p.w. św. Jana 
Chrzciciela i św. Rocha. Pierw-
szy kościół w Brochowie powstał  
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najprawdopodobniej na początku XII 
w. za czasów Władysława Herma-
na lub jego syna Zbigniewa. Prze-
budowany w XIV w., rozbudowany  
w XVI w., sto lat później chylił się ku upad-
kowi. Podniesiony w XVIII w. przetrwał  
do pierwszej wojny światowej. W 1915 
r. uległ zniszczeniu w wyniku walk ro-
syjsko-pruskich toczonych nad Bzurą. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, kościół w Brochowie został pod-
dany głębokiej rekonstrukcji. Ponownie 
ucierpiał w czasie bitwy nad Bzurą we 
wrześniu 1939 r. Odbudowany w latach 
1946-49, kościół brochowski podupa-
dał z braku środków na konserwację. 
Gruntowny remont został przeprowa-
dzony dopiero na przełomie XX i XXI w.  
Z okazji 200 rocznicy urodzin Fryde-
ryka Chopina, który został ochrzczony 
w brochowskiej świątyni 23 kwietnia 
1810 r., kościół w Brochowie odzyskał 
swój dawny blask. Interesujące w nim 
jest usytuowanie wież; nad jednym 
krańcem budowli wznoszą się dwie, 
a nad przeciwległym jedna. Takie roz-
wiązanie architektoniczne, typowe 
dla kościołów włoskich, w Polsce jest 
rzadkością.

Z Brochowa, idąc drogą wierz-
bą sadzoną wśród zielonej łąki (Jan 
Lechoń), pielgrzymi szli przez mazo-
wieckie pola zmierzając do Żelazowej 

Woli. Miejsce urodzenia najsłynniej-
szego polskiego kompozytora i pia-
nisty jest odwiedzane przez licznych 
miłośników muzyki Chopina, turystów, 
a także przez pielgrzymów. Posile-
ni i ogrzani w miejscowej restauracji 
wędrowcy udali się w dalszą dro-
gę do Niepokalanowa, dokąd dotarli  
w godzinie miłosierdzia. Popołudnio-
wa Msza św. w bazylice Niepokalanej 
Wszechpośredniczki Łask, zakończy-
ła niedzielne pielgrzymowanie, w któ-
rym wzięły udział 23 osoby. Renowa-
cją oznakowań Szopenowskiej Drogi 
Świętego Jakuba zajęli się: Jerzy 
Kazimierczak, Jan Golenia, Elżbieta 
Oziębło, Jan i Zofia Gołaccy oraz Ma-
rek Sokołowski.

W sobotę i niedzielę 19-20 li-
stopada 2016 r. pątnicy szli z Niepo-
kalanowa do Łowicza po „Warszaw-
skiej Drodze św. Jakuba”. Dwudniowy 
etap rozpoczęła Msza św. w bazylice 
w Niepokalanowie. Umocnieni Eucha-
rystią w miejscu stworzonym przez św. 
Maksymiliana Kolbe, pielgrzymi wyru-
szyli na długi i piękny szlak. Senior kon-
fraterni Jerzy Grzegorz Kazimierczak, 
z którego inicjatywy powstała Droga 
Warszawska, tydzień wcześniej prze-
mierzył ten trakt odświeżając oznako-
wanie. Ojcowska troska, ułatwiła dro-
gę idącym w następny weekend.

Droga do Żelazowej Woli

Foto Piotr Szarko
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Pierwszy odpoczynek miał 
miejsce w sanktuarium Matki Bożej 
Jazłowieckiej w Szymanowie. Jedna 
z sióstr niepokalanek wyjaśniała pąt-
nikom, dlaczego Pani Jazłowiecka  
– Królowa Polskiego Podola, musiała 
opuścić Kresy Wschodnie i zatrzymać 
się w Szymanowie. Przybliżyła rów-
nież postać współzałożycielki zgroma-
dzenia – bł. Marceliny Darowskiej.

Z Szymanowa, drogą wśród 
jesiennych pól, pątnicy szli do Gu-
zowa, miejsca urodzenia „aposto-
ła Polski” – Sługi Bożego Bernar-
da Alojzego Łubieńskiego. Postaci 
dziś nieco zapomnianej. O kan-
dydacie na ołtarze informuje tyl-
ko tablica parafialna. W Guzowie  
ze współczesnego (1998 r.) pomnika 
spogląda inny syn tej ziemi – kompo-
zytor znanego poloneza „Pożegnanie 
z ojczyzną” – Michał Kleofas Ogiński. 
Dalej droga zaprowadziła pielgrzy-
mów do Miedniewic. W południe sank-
tuarium Matki Bożej Świętorodzin-
nej otworzyło przed pątnikami swoje 
podwoje. Po domu Pani Mazowsza 
oprowadził przybyłych sędziwy fran-
ciszkanin o. Ignacy Reich, który cie-

kawie opowiadał o historii miejsca.  
W miedniewickim sanktuarium czczo-
ny jest wizerunek Świętej Rodziny. 
Niewielki (50x50 cm) drzeworyt z XVII 
wieku ukazuje Maryję, Jezusa i św. 
Józefa w późnobarokowych strojach, 
zebranych przy okrągłym, nakrytym 
stole. Święta Rodzina w blasku świe-
cy spożywa wspólny posiłek. Skromny 
obraz promieniuje spokojem i ciepłem 
rodzinnym; przyciąga uwagę parafian, 
pielgrzymów i turystów.

W Miedniewicach pielgrzy-
mi podzielili się na dwie grupy. Jedni 
wybrali krótszą drogę i lokalną szosą 
podążali do Bolimowa; inni natomiast, 
chcąc zasmakować natury, wybra-
li dłuższą, lecz piękną drogę przez 
Puszczę Bolimowską. Zarówno jedni 
jak i drudzy szli w ulewnym deszczu. 
Wszyscy, przemoknięci do przysłowio-
wej „suchej nitki”, szczęśliwie dotarli na 
nocleg w Bolimowie, gdzie odpoczęli 
przed dalszym pielgrzymowaniem.

Następnego dnia, w Niedzie-
lę Chrystusa Króla, z rana pątnicy 
udali się do bolimowskiego kościoła 
św. Anny. Po Eucharystii wyruszyli  
w kierunku Łowicza – „Łowicką Drogą 

Szopenowska Droga Św. Jakuba

Foto Piotr Szarko
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Św. Jakuba”, która z Bolimowa przez 
Łowicz prowadzi do Kalisza. Późnoje-
sienną drogę po malowniczych wsiach 
i przysiółkach ziemi łowickiej umilało 
intensywnie świecące słońce, co o 
tej porze roku jest darem Bożym. Tak 
obdarzeni pątnicy odwiedzili historycz-
ne miejscowości: Nieborów i Arkadię,  
a pielgrzymkę zakończyli w pięknym 
Łowiczu, mieście liczącym sobie po-
nad siedemset lat.

W dwudniowym pielgrzymowa-
niu wzięło udział 21 osób. Warto dodać, 
iż tydzień wcześniej tę drogę przebyło 
5 osób. Zatem w listopadzie do św. Jó-
zefa szło 26 pielgrzymów Jakubowych. 

To cieszy, a nadzieją na powiększenie 
grupy pielgrzymujących napawa fakt,  
iż najmłodsi pielgrzymi liczą zaledwie 
po 16 lat! W sobotę, swoje 16 urodzi-
ny obchodził na szlaku Janek Gole-
nia – młody, a już doświadczony piel-
grzym. W listopadowy weekend szedł 
też o kilka miesięcy starszy Jan Paweł 
Szarko, również zaprawiony w piel-
grzymim trudzie. Zatem siostry i bra-
cia z konfraterni: Sursum corda – idzie 
młodość!!! c.d.n.…

Katecheza

ks. Dawid Majda COr

S a k r a m e n t y  w t a j e m n i c z e n i a  c h r z e ś c i j a ń S k i e g o

Katecheza

Niestety bardzo często przy-
stępujemy do sakramentów – mówiąc 
potocznie tak „z marszu”. Jesteśmy  
w kościele i tak zwyczajnie po prostu 
pod wpływem impulsu idziemy. Cza-
sami może nawet nie zastanawiamy 
się, nie myślimy o tym, co tak na-
prawdę dzieje się wówczas w naszej 
nieśmiertelnej duszy. Dlatego pragnę 
zaproponować rozważanie o sakra-
mentach, które powinno odbywać się 
zasadniczo w edukacji szkolnej, ale 
przecież nic nie stoi na przeszkodzie 
by pewne informacje sobie przypo-
mnieć, utrwalić lub zrozumieć, a może 
nawet usłyszeć po raz pierwszy i lepiej 
albo bardziej świadomie przystępować 
do sakramentów.

Najprostsza definicja sakra-
mentu, którą odnajdziemy w katechi-
zmach to: widzialny znak niewidzialnej 
łaski. Widzimy przecież, że jest wyko-
nywana jakaś czynność przez sprawu-
jącego sakrament, ale niestety nasze 
oczy bezpośrednio nie widzą tego, co 
dzieje się wówczas w naszej duszy  

– jest więc ta łaska dla nas nie widocz-
na. Widzimy ją dopiero przez pryzmat 
naszej wiary, którą musimy nieustanie 
rozwijać i umacniać. Natomiast kie-
dy zajrzymy do Katechizmu Kościoła 
Katolickiego znajdziemy już tam wię-
cej treści, które mogą pogłębić naszą 
wiedzę o sakramentach. Według KKK 
sakramenty to skuteczne znaki łaski, 
ustanowione przez Chrystusa i powie-
rzone Kościołowi. Przez te znaki jest 
nam udzielone życie Boże (nr 1131). 
Dostrzegamy już tutaj pewne znaczą-
ce szczegóły. Są to znaki łaski, które 
dał nam sam Zbawiciel, który powie-
rzył je Kościołowi, aby strzegł tych da-
rów dających życie Boże. Jeśli więc 
chcemy mieć to Boże życie w sobie, 
musimy być w Kościele, bo to właśnie 
w Nim Jezus złożył jako depozyt sakra-
menty. Nie trzeba więc gdzieś biegać 
i szukać nie wiadomo gdzie tych Bo-
żych łask często błądząc po różnych 
krętych ścieżkach! One są po prostu  
w Kościele katolickim, który od sa-
mego początku udziela je wszystkim  
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pragnącym mieć w sobie życie Boże.
Sakramentów w Kościele ka-

tolickim mamy siedem i są one według 
Katechizmu podzielone na trzy grupy: 

- sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijańskiego,

- sakramenty uzdrowienia,
- sakramenty służące komunii  

i posłaniu wiernych.
W takiej też kolejności będzie-

my je rozważać w kolejnych artykułach 
naszego sanktuaryjnego kwartalnika.
 Pierwsza więc grupa, którą 
nazywamy sakramentami wtajemni-
czenia chrześcijańskiego to: chrzest, 
bierzmowanie i Eucharystia. Jeśli 
chcemy znaleźć bardzo szczegółowe 
informacje na ich temat to zachęcam 
do lektury Katechizmu Kościoła Ka-
tolickiego nr 1212-1419. Te trzy zna-
ki Bożej łaski są fundamentem życia 
chrześcijańskiego. Najpierw dają nam 
wiarę, dalej ją umacniają i rozwijają,  
a przede wszystkim karmią pokarmem 
dającym życie wieczne.
 Pierwszy z nich to sakrament 
chrztu świętego, który przyjmujemy 
zawsze jako pierwszy, bo to on otwie-
ra nam drogę do kolejnych sakramen-
tów – dlatego często chrzest jest okre-
ślany jako brama sakramentów. Jako 
jeden z siedmiu został ustanowiony 
przez Pana Jezusa, który jak czyta-
my w Ewangelii polecił Apostołom 
udzielać go zaraz po głoszeniu Dobrej 
Nowiny. Czym jest więc chrzest? To 
narodzenie się do nowego życia. Kie-
dy człowiek się rodzi jest od samego 
początku skażony, naznaczony grze-
chem pierworodnym – czyli taką wro-
dzoną trudnością w wybieraniu dobra. 
Chrzest natomiast zmywa tą skazę 
i daje nam nowe życie w Chrystusie, 
które wysłużył nam przez swoją mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego 
chrzest jest konieczny do zbawienia, 
bo do tej rzeczywistości nas wpro-
wadza. Oprócz zgładzenia grzechu 
pierworodnego, człowiek ochrzczony 

staje się „z automatu” dzieckiem Bo-
żym i członkiem Kościoła, czyli budu-
je Mistyczne Ciało Chrystusa – staje 
się chrześcijaninem. Chrzest wyciska 
także znamię, taki szczególny znak na 
duszy mówiący o przynależności do 
Boga.
 Drugim sakramentem wta-
jemniczenia chrześcijańskiego jest 
bierzmowanie. Jest ono dopełnieniem 
sakramentu chrztu, który każdy chrze-
ścijanin powinien świadomie przyjmo-
wać. Podczas chrztu udzielony jest 
nam Duch Święty, który w bierzmowa-
niu daje szczególną moc, łaskę – dary 
które mają pomóc człowiekowi w oso-
bistym świadectwie wiary. Po przyjęciu 
bierzmowania mamy nie wstydzić się 
swojej wiary. Niestety zazwyczaj jest 
odwrotnie – młodzi odwracają się od 
Jezusa i Kościoła. Dlaczego? Bo tak 
naprawdę nie otwierają się na dzia-
łanie Ducha, na Boże działanie. Bóg 
szanuje naszą wolność dlatego się 
nie narzuca. Jeśli człowiek nie chce, 
to po prostu nic nie poczuje przystę-
pując do bierzmowania. Apostołowie 
w Wieczerniku otrzymali pełnię Ducha 
Świętego i natychmiast poszli w świat 
z Ewangelią – ale tego chcieli. Każdy 
przystępujący do bierzmowania musi 
chcieć być porwanym przez Ducha, 
a wówczas zobaczy w swoim życiu 
prawdziwe cuda!
 I na koniec najważniejszy sa-
krament, dlatego zawsze piszemy go 
z wielkiej litery – Eucharystia. To naj-
większy cud jaki każdego dnia dokonu-
je się na ziemi! Cud który jest sercem 
i szczytem życia chrześcijańskiego. 
To w Eucharystii uwielbiamy obecne-
go prawdziwie, realnie i substancjal-
nie samego Boga. Jezus jest obecny  
w swoim Ciele i Krwi, a my spożywając 
ten pokarm zdobywamy życie wiecz-
ne. Podczas każdej Mszy Świętej do-
konuje się bezkrwawa Ofiara Jezusa, 
która wynagradza grzechy żywych  
i zmarłych. Podczas niej otrzymujemy 
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wszelkie dary duchowe i doczesne. 
Aby tego doświadczyć, musimy być 
po spowiedzi, w stanie łaski uświęca-
jącej. Inaczej dopuszczamy się świę-
tokradztwa – czyli podeptania samego 
Boga. Eucharystia jest nam dana z mi-
łości, więc pamiętajmy, aby w miłości 
Ją przyjmować! Naszym obowiązkiem 
jest przyjąć Komunię Świętą przynaj-
mniej raz w roku, ale starajmy się to 
robić przynajmniej w każdą niedzielę, 

bo jak mówi Chrystus: Kto spożywa 
moje Ciało i pije Krew moją, ma życie 
wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim 
(J 6, 54.56).
 Sakramenty chrztu, bierzmo-
wania i Eucharystii wszczepiają nas  
w Chrystusa i Kościół dlatego nazywa-
my je wtajemniczeniem, bo wchodzimy 
poprzez nie w pewną tajemnicę, która 
daje nam wiarę, buduje ją i karmi.

Eucharystia jest nam dana z miłości

Do refleksji

Justyna Jurdzińska

MY CHCEMY BOGA! – HISTORIOZOFIA POLSKA

Do refleksji

Dziejów Polski nie sposób 
oddzielić od chrześcijaństwa. Nie ma 
Polski przedchrześcijańskiej! Nie by-
łoby Polski w ogóle, gdyby nie wybór 
chrześcijaństwa. Z historii wiemy, że 
żadne państwo pogańskie nie osta-
ło się w Europie. Chrzest Mieszkowy 

oznaczał otwarcie na pismo, na ka-
mienne budowle, na wyższy poziom 
kultury materialnej i duchowej. Wiara 
ukształtowała naszą narodową tożsa-
mość. Legła u podstaw polskiej trady-
cji i kultury.
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Sercem każdej kultury jest jej sto-
sunek do największej tajemnicy: 

tajemnicy Boga
Jan Paweł II

Kultura chrześcijańska w Pol-
sce ma swoje źródła w wiekach śred-
nich, ale proces jej rozwoju trwa nie-
ustannie do dziś. Objawia się w różno-
raki sposób: werbalnie – w literaturze 
i w pieśniach, oraz niewerbalnie – po-
przez obrazy i budowle poświęcone 
Bogu, czci Maryi i świętych.

O religijnych kontekstach 
obecnych w literaturze polskiej można 
by mówić i pisać bez końca, ponie-
waż związki literatury z religią są tak 
liczne i fundamentalne, że właściwie 
niemożliwe do ogarnięcia. Wskazując 
na chrześcijaństwo jako główne źródło 
twórczości polskich poetów i pisarzy, 
sięgnijmy po dwa wyjątkowe przykła-
dy.

Religijny charakter ma naj-
starszy zachowany utwór poetycki 
w języku polskim. Mowa oczywiście 
o Bogurodzicy nazwanej przez Jana 
Długosza carmen patrium (pieśnią oj-
czyźnianą, czyli pieśnią ojców). Pieśń 
ta stanowi dogmatyczną syntezę god-
ności i tytułów Maryi. Podkreślone jest 
Jej Boże Macierzyństwo, Dziewictwo, 
Królowanie i Pośrednictwo. Ale Bogu-
rodzica była nie tylko polskim wyzna-
niem wiary, lecz również hymnem dy-
nastii Jagiellonów, pierwszym polskim 
hymnem narodowym.

W pierwszych wersach epopei 
narodowej romantyczny poeta Adam 
Mickiewicz zwraca się do Matki Bo-
skiej, obecnej w trzech wizerunkach: 
Częstochowskim, z Ostrej Bramy  
w Wilnie i z nieistniejącego już dziś 
kościoła w Nowogródku. W Niej, po-
eta, tułacz i pielgrzym pokłada całą 
swą nadzieję na wybawienie Polski  
z rąk zaborców i cudowny powrót wy-
gnańców na ojczyzny łono. Nadzieja 
Polaków, którym odebrano ojczyznę, 

często pozbawiona racjonalnych pod-
staw, miała swoje źródło w głębokiej 
myśli teologicznej. Ta z kolei inspiro-
wała poetów, którzy słowem krzepili 
zbolałe serca rodaków. Rozłąka z oj-
czyzną, której niekiedy Bóg wymaga 
od wybranych ludzi – pisał Jan Paweł 
II – przyjęta z wiarą w Jego obietnice, 
jest zawsze tajemniczym i płodnym 
warunkiem rozwoju i wzrostu ludu Bo-
żego na ziemi.

Ale i dla współczesnych pol-
skich twórców chrześcijaństwo stano-
wi jeden z najważniejszych punktów 
odniesienia a historia człowieka jest 
najczęściej przestrzenią spotkania  
z Bogiem – zauważa pisarz i dzien-
nikarz Grzegorz Górny w recenzji 
książki „Antologia polskiej poezji XX 
i XXI w.” Redaktor tejże publikacji ks. 
Jan Suchoń podkreśla, że niewiele 
mamy w Polsce poetów, którzy nie 
pisaliby wierszy religijnych. (…) Pod 
tym względem wyróżniamy się we 
współczesnej Europie. Gdyby chcieć 
opracować dziś taką antologię w kraju  
i języku Goethego, Schillera i Heinego, 
byłaby ona objętościowo szczuplutka. 
Bogata polska literatura religijna jest 
więc ewenementem na skalę europej-
ską.

Z dawna Polski Tyś Królową…
Polska i Polacy od zawsze byli 

skoncentrowani na Maryi. Świadczą 
o tym liczne sanktuaria rozsiane po 
Polsce, do których Polacy podążają 
nieustannie od wieków. Wśród nich 
szczególne miejsce zajmuje Jasna 
Góra – sanktuarium narodowe. Do 
Matki narodu, Królowej Polski piel-
grzymowali i nadal pielgrzymują moż-
ni tego świata i zwyczajni ludzie. To 
tutaj bije serce Polski. To tutaj przed 
tronem Czarnej Madonny zawierzali 
losy narodu jego wielcy synowie. Pry-
mas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wy-
szyński, z Maryją dzielił swą wielką, 
pełną miłości troskę o wiarę w sercach  
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ludzkich i wolność Kościoła w Ojczyź-
nie i w świecie. W liście z Komańczy 
do generała zakonu paulinów na Ja-
snej Górze internowany Prymas pisał: 
Bodaj nigdy tak dobitnie jak teraz nie 
uświadomiłem sobie tego, jak potężna 

jest wola Boża, by Jasna Góra była 
Stolicą Chwały Bożej, która rozlewa 
się na Polskę przez dziewicze dłonie 
Pośredniczki łask wszelkich. Bodaj 
nigdy jak teraz nie widziałem tego tak 
jasno, że wolą Ojca Narodów jest, by 

św. Jan Paweł II, Jasna Góra 14 sierpnia 1991 roku
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Naród polski był zjednoczony przez 
Jasną Górę i by tutaj się odnawiał  
i krzepił.

W tym roku Polska świętuje 
300-lecie koronacji obrazu Matki Bo-
żej na Jasnej Górze oraz 140-lecie 
objawień gietrzwałdzkich. Gietrzwałd 
jest jednym z 12 na świecie, a jedynym  
w Polsce miejscem objawień maryj-
nych uznanych przez Stolicę Apostol-
ską za autentyczne. Ale objawienia  
w Gietrzwałdzie miały również ogrom-
ne znaczenie narodowe. W 1877 r. 
Maryja po raz pierwszy objawiła się  
w Gietrzwałdzie – Justynie Szafryń-
skiej i Barbarze Samulowskiej. Obie 
dziewczynki pochodziły z ubogich ka-
tolickich rodzin z Warmii o korzeniach 
polskich. Maryja przemówiła do nich 
w języku polskim, gwarą warmińską, 
co dawało ogromną nadzieję Polakom 
żyjącym w niewoli. Objawienia te za-
owocowały nie tylko odrodzeniem pol-
skości na Warmii, ale i odrodzeniem 
religijności we wszystkich zaborach.

Polska przedmurzem chrześcijań-
stwa

Wiara  pomog ła  Po lakom 
przetrwać najtragiczniejsze momenty 
dziejowe, ale podrywała też naszych 
przodków do zbrojnej obrony Europy 
w momentach, gdy jej chrześcijańska 
tożsamość była zagrożona. Warto  
w tym miejscu wskazać bitwę pod Le-
gnicą, kiedy to Polska zatrzymała na-
jazd Mongołów na Europę. Nawałnicę 
turecką pod Wiedniem, gdy husaria 
pod wodzą króla Jana III Sobieskie-
go ocaliła Europę przed panowaniem 
islamu. Wreszcie wypada wspomnieć 
Bitwę Warszawską, która zyskała mia-
no Cudu nad Wisłą, kiedy to polska 
armia zatrzymała marsz bolszewików 
na Europę, ratując Stary Kontynent 
przed straszliwym doświadczeniem 
komunizmu. W takich momentach na-
ród polski przetrwał dzięki sile ducha  
i wartościom opartym na wierze.

Nie można (…) bez Chrystusa zro-
zumieć dziejów Polski
 O odwiecznym pragnieniu 
Boga, zapisanym od pokoleń w ser-
cach Polaków, przypomniał prezy-
dent Stanów Zjednoczonych w swoim 
przemówieniu, wygłoszonym pod Po-
mnikiem Powstania Warszawskiego  
w stolicy Polski 6. 07. 2017r. W genial-
nym skrócie przedstawił dzieje naszej 
Ojczyzny. Podkreślił, że są oparte na 
fundamencie wartości, których źró-
dłem jest religia. Wspomniał kluczo-
wy moment w dziejach zniewolonego 
przez komunizm narodu – pierwszą 
pielgrzymkę do Ojczyzny Papieża Po-
laka i nawiązał do wiekopomnych słów 
wygłoszonych wówczas do rodaków 
zgromadzonych na Placu Zwycięstwa: 
Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zara-
zem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam 
z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam 
w przeddzień Święta Zesłania, wołam 
wraz z wami wszystkimi: Niech zstą-
pi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój  
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. 
Amerykański prezydent przywołał 
słowa polskiej pieśni religijnej My 
chcemy Boga, odśpiewanej wówczas  
w Warszawie przez setki tysięcy Po-
laków, którym Ojciec św. dodał ducha,  
i w których tchnął nadzieję.

Pieśń religijna My chcemy 
Boga jest symbolem odwiecznego 
pragnienia obecności Boga w każdej 
sferze życia Polaków. Pieśń jest pro-
stą, tak w formie jak i w wymowie, 
modlitwą skierowaną do Najświętszej 
Maryi Panny o zbliżenie naszego na-
rodu do Boga. Była to ostatnia pieśń 
ks. Jerzego Popiełuszki śpiewana po 
Mszy św. odprawionej w Bydgoszczy 
19. 10. 1984 roku, przed Jego upro-
wadzeniem i męczeńską śmiercią. 
Ten „kultowy” dzisiaj utwór kojarzy się  
z czasami powszechnej ateizacji  
w życiu społecznym i w szkole. Śpie-
wany zawsze z niebywałą siłą, z pod-
niesionym czołem, na stojąco, wyzwala  
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poczucie dumy z bycia Polakiem i ka-
tolikiem.

***
Od tysiąca lat rozbrzmiewa wołanie  
o Boga na polskiej ziemi. Jest ono 
obecne we wszystkich wymiarach na-
szego życia i działalności – politycznej, 
kulturowej i duchowej. Niech to woła-
nie trwa, obejmuje Polskę i przekracza 
jej granice. Boga potrzebuje bowiem 
cała Europa, która stanęła wobec 
ogromnego wyzwania – konieczności 

powrotu do wartości opartych na fun-
damencie wiary. Czy sprosta temu wy-
zwaniu? Potrzeba modlitwy, do której 
tak bardzo wzywała Maryja w Gietrz-
wałdzie: Jestem Najświętsza Panna 
Maryja Niepokalanie Poczęta. Życzę 
sobie, abyście codziennie odmawiali 
Różaniec. Nie smućcie się, zja zawsze 
będę przy was.
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Zgłoszenia i informacje 
o rekolekcjach na furcie 

klasztornej. 

Uczestnictwo można zgłosić 
również telefonicznie:  

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

sanktuarium@filipini.gostyn.pl 

ŚWIĘTOGÓRSKI DOM REKOLEKCYJNY
serdecznie zaprasza

30. 12 - 02. 01
rekolekcje dla czcicieli matki 
bożej Świętogórskiej i św. Filipa neri
ks. Dariusz Dąbrowski COr

5 - 7. 01
rekolekcje oratorium zimowe
ks. Adam Adamski COr

19 - 21. 01
rekolekcje trzeźwościowe
ks. Leszek Woźnica COr
ks. Marek Dudek COr

20. 01
koncert kolęd i pastorałek

9 - 11. 02
róża dla małżeństw
ks. Dariusz Dąbrowski COr

13 - 19. 02
rekolekcje dla 
Federacji sióstr służebniczek

20 - 22. 02
Filipińskie Dni młodzieży 
ks. Paweł Bogdanowicz COr

23-25. 02
rekolekcje formacyjne 
ks. Dariusz Dąbrowski COr

2 - 04. 03
rekolekcje dla Żywego Różańca  

9 - 11. 03
rekolekcje dla grupy Odrodzenie 

16 - 18. 03
rekolekcje dla amazonek 
ks. Dariusz Dąbrowski COr

22 - 25. 03
Dni skupienia aa
ks. Leszek Woźnica COr
ks. Marek Dudek COr
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Rozmaitości

Zuzanna Kaźmierska

Składniki:
1 i ¼ paczki krakersów 
2 żółtka
1 opakowanie cukru waniliowego
2 płaskie łyżki mąki pszennej
3 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej
½ litra mleka
3/4 szklanki cukru
250g miękkiego masła
200g wiórków kokosowych
50g migdałów w płatkach

Sposób wykonania:
Żółtka miksujemy z cukrem waniliowym, 100ml mleka i obiema mąkami. Resztę 
mleka zagotowujemy z cukrem do jego rozpuszczenia, a następnie dodajemy masę 
jajeczną i mieszamy energicznie aż powstanie gęsty budyń, zdejmujemy z ognia. 
Studzimy masę.

Masło kroimy w kostkę i ucieramy. Następnie miksujemy dodając stopniowo 
przestudzony budyń. Wsypujemy wiórki kokosowe(3/4 opakowania) i krótko 
miksujemy.

Blachę o wymiarach 24x24 wykładamy papierem do pieczenia. Układamy krakersy, 
a następnie 1/3 masy i tak trzy warstwy. Na ostatnią warstwę z kremem sypiemy 
pozostałe wiórki kokosowe oraz migdały. Schładzamy w lodówce min. 3 godziny. 

RAFAELLO

SMACZNEGO!
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STANISŁAWA  CELIŃSKA

STANISŁAWA CELIŃSKA 
z zespołem pod kierunkiem Macieja Muraszko
CHÓR ZacZarowana Melodia 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu

KONCERT KOLĘD 

BAZYLIKA ŚWIĘTOGÓRSKA 
SOBOTA, 20 STYCZNIA 2018 roku 
GODZ. 16.00

WSTĘP WOLNY       


