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Drodzy Czytelnicy
Świętogórskiej Róży Duchownej!

W imieniu Kongregacji Oratorium  św. Filipa Neri na Świętej Górze 
w Gostyniu składam najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. 

Zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się w mocy Ducha 
Świętego, który objawia nam zwycięstwo Boga nad tym, co 
zniszczalne, słabe i śmiertelne. Dlatego z całą mocą możemy 
wołać: Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,  
a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, 
co świat okrywa!

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, dlatego możemy nie tylko 
wierzyć w prawdę o Zmartwychwstaniu Pana, ale otwierając się 
na Jego siedmiorakie dary odważnie tą prawdą żyć. Rok Jubileuszu 
1050-lecia biskupstwa poznańskiego i patron roku liturgicznego 
św. Stanisław Kostka niech zobowiązują nas do tego, abyśmy 
chcieli „być więcej” dla Chrystusa. Życzę, aby nasze serca na co 
dzień jeszcze bardziej płonęły wiarą, nadzieją i miłością. 

Przeżywając w tym roku 350-lecie obecności księży i braci filipinów 
w Polsce i 90. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Świętogórskiej, dziękuję za wszelkie dobro, za modlitwy  
i ofiary, którymi wspieracie sanktuarium świętogórskie i zapewniam  
o modlitwie w Domu Cudów Maryi.

                            Szczęść Boże!

                                                  w imieniu Kustoszy Świętej Góry

                                                       ks. Marek Dudek COr

                                                                     SUPERIOR

Święta Góra, Wielkanoc 2018 r.

Christus resurrexit! 
Vere resurrexit!
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Aktualności

Wino, oliwa i kawa
Cotignac (czyt. kotiniak) to 

urokliwa miejscowość w południowo-
wschodniej Francji. Leży u podnóża 
góry, gdzie znajdują się liczne jaskinie 
oraz wodospad, przy którym latem la-
tają kolorowe motyle. Historia miasta 
sięga czasów rzymskich, kiedy nosi-
ło nazwę „Continnacum”. W samym 
miasteczku mieszka obecnie ok. 2 tys. 
mieszkańców. Przechodząc uliczka-
mi, gdzie rosną charakterystyczne dla 
Prowansji platany, zobaczymy wiele 
ciekawych fontann, a wokół nich dzia-
łające w sobie właściwym prowincjo-
nalnym tempie – kawiarenki. Miejsce 
jest tak ujmujące, że mieli tam swój 
dom aktorka Brigitte Bardot i francuski 
piosenkarz Joe Dassin. Mieszkańcy 
Cotignac słyną z produkcji znakomi-
tych win oraz oliwy. Ale to jeszcze nie 
powód, żeby tam pojechać, bo widoki, 
kawiarenki, wino i oliwę możemy zo-
baczyć i zakupić w wielu innych miej-
scach świata, nawet nie opuszcza-
jąc Polski. Jest jednak jeden powód, 
dla którego warto poznać to miejsce. 
Wzgórza Verdaille i Béssillon w Coti-
gnac wybrali sobie przed wiekami Ma-
ryja z Józefem z Nazaretu.

Dynastia Burbonów na po-
czątku XVII w.

W 1601 r. przychodzi w Fon-
tainebleau na świat Ludwik XIII.  
W wieku zaledwie 14 lat z powodów 
politycznych, aby zacieśnić stosunki 
francusko-hiszpańskie, doprowadzo-
no do jego ślubu z księżniczką hisz-
pańską z dynastii Habsburgów, Anną 
Austriaczką. Małżeństwo nie należało 
raczej do szczęśliwych. Młodzi mał-
żonkowie mocno różnili się od siebie 
charakterami – Ludwik był osobą za-
mkniętą, z kompleksami wynikającymi 

z wady wymowy, natomiast Anna była 
osobą radosną, uwielbiającą sztukę, 
bardzo towarzyską. Z tego powodu 
mąż był o nią bardzo zazdrosny, co 
prowadziło do małżeńskich konfliktów. 
Jednak główną przyczyną trudności 
małżeńskich były powody dynastycz-
ne. Anna kilka razy poroniła, król nie 
miał następcy tronu, a jego ambitny 
brat spiskował, aby zdobyć koronę 
dla siebie. Wtedy też pojawia się na 
scenie politycznej kardynał Richelieu. 
Jednak po 23 latach małżeństwa, we 
wrześniu 1638 przyszedł na świat kró-
lewski syn Anny i Ludwika XIII, znany 
w historii jako Król Słońce – Ludwik 
XIV. A było to tak…

Jestem Maryja Panna
Na górze Verdaille 10 i 11 

sierpnia 1519 r. drwalowi Janowi ob-
jawiła się Matka Boża. Ukazała się  
w towarzystwie św. Michała Archanio-
ła i św. Bernarda, mówiąc: Jestem Ma-
ryja Panna. Idź i powiedz duchownym 
i urzędnikom Cotignac, aby zbudowali 
mi kościół na tym miejscu pod wezwa-
niem Matki Bożej Łaskawej i przybyli 
tu w procesji, aby otrzymać dary, które 
pragnę ofiarować. Już 14 września, 
miesiąc po objawieniach, położono 
pierwszy kamień pod budowę przy-
szłego sanktuarium. Zgodnie z życze-
niem Matki Bożej, cała społeczność 
wioski przychodzi w procesji na górę 
Verdaille z duchowieństwem i urzędni-
kami miejskimi na czele. Tak Cotignac 
wkracza na duchową mapę Francji. 
Po raz kolejny Maryja udowodni, że 
peryferie świata mają znaczenie w re-
alizacji Bożych planów.

Na miejscu objawień powstaje 
kościół, który zostanie powierzony pod 
opiekę oratorianom od św. Filipa Neri. 
Przez 274 lata sanktuarium tętniło  

MARYJA I JÓZEF Z COTIGNAC
ks. Dariusz Dąbrowski COr
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życiem, aż do Rewolucji Francuskiej, 
która wygnała oratorianów z tego miej-
sca w 1793 r., zamieniając klasztorne 
budynki na więzienie. Zamknięto tam 
wszystkich „wrogów rewolucji”, którzy 
zostali następnie wysłani do Tulonu, 
gdzie czekali na egzekucje na Polach 
Marsowych. W kronikach jednak za-
uważono, że wśród wielu więźniów, 
którzy przebywali w tych budynkach 
przez ponad 15 miesięcy, nikt nie cho-
rował. Szaleństwo rewolucji zburzyło 
później kościół i wszystkie budynki, 
ale pobożność ludu mieszkającego  
w Cotignac po 14 latach w 1810 r., od-
budowała na nowo sanktuarium na ru-
inach dawnego. Po różnych kolejach 
losu, od 1981 r. sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej opiekuje się Wspól-
nota św. Jana, założona przez brata 
Marie–Dominique Philippe. Oprócz 
posługi sakramentalnej dla pielgrzy-
mów, bracia ze wspólnoty prowadzą 
rekolekcje i sesje w duchowości Świę-
tej Rodziny.

Królewskie narodziny
Ponad sto lat od wydarzeń 

na górze Verdaille, w dniu 3 listo-
pada 1637 r. brat Fiacre – augustia-
nin związany z dworem królewskim, 
ma wizję Matki Bożej z dzieckiem na 
ręku i słyszy następującą zapowiedź: 
Nie lękajcie się, jestem Matką Boga, 
a dzieckiem, które widzicie, jest Del-
fin, którego Bóg chce dać Francji, je-
śli królowa odmówi trzy nowenny na 
moją cześć. Wizja augustianina od-
powiadała obrazowi, jaki znajdował 
się w kościele Matki Bożej Łaskawej 
w Cotignac. Po poczęciu królewskie-
go potomka 10 lutego 1638 r. Ludwik 
XIII złożył uroczysty ślub: Ogłaszamy 
i oświadczamy, że biorąc Najświętszą 
Dziewicę jako szczególną Strażniczkę 
naszego królestwa, poświęcamy Jej 
szczególnie naszą osobę, nasze pań-
stwo, naszą Koronę i naszych podda-
nych, błagając Ją, aby zainspirowała 

nas takim świętym postępowaniem,  
i aby tak broniła tego królestwa przed 
wysiłkami wszystkich jego wrogów, 
bez względu na to, czy cierpi bicz woj-
ny, czy cieszy się słodyczą pokoju,  
o który prosimy Boga całym sercem, 
nie schodząc z drogi łaski, która pro-
wadzi do chwały.

We wrześniu 1638 r., królo-
wa Anna, po 23 latach małżeństwa 
urodziła syna. Otrzymał imię: Ludwik 
XIV. Jako wotum wdzięczności kaza-
ła namalować obraz z wizji, jaką miał 
brat Fiacre i przesłać do Cotignac, 
aby zawisł za głównym ołtarzem. 22 
lata później w lutym 1660 r., kilka mie-
sięcy przed swoim ślubem z Marią 
Teresą Habsburg, następca francu-
skiego tronu przybył z matką królo-
wą do Cotignac, aby podziękować za 
swoje narodziny. Królowa ze wzru-
szeniem spojrzała na cudowny obraz 
Matki Bożej Łaskawej oraz jej wotum 
przypominające pociechę i radość  

Cotignac – fontanna
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macierzyństwa, jakiej doznała za 
przyczyną Maryi. Oprócz matki, to-
warzyszyli przyszłemu królowi kardy-
nał Jules Mazarin i muszkieterowie,  
a wśród nich słynny d’Artagnan. Przed 
powrotem mieszkańcy Cotignac za-
prosili królewskich gości na posiłek 
przygotowany z konfitur. Rok później 
Ludwik XIV zasiądzie na tronie i obej-

mie władzę absolutną we Francji. Król 
Ludwik XIV narodzony z łaski tego 
miejsca, nie zrozumiał przesłania, któ-
re było skierowane też do niego oso-
biście. Uwikłany w liczne romanse nie 
obronił świętości swojej rodziny, a dwa 
pokolenia później jego potomkowie 
nie obronili Francji przed niszczącą 
siłą Rewolucji.

Źródełko Cotignac przy klasztorze św. Józefa
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Jestem Józef
Niecałe 5 km od Place de 

la Mairie, gdzie znajduje się ratusz  
w centrum Cotignac jest kaplica Sain-
te-Joseph du Béssillon upamiętniają-
ca objawienie św. Józefa, męża Maryi. 
7 czerwca 1660 r. kiedy cała Francja 
żyła ślubem pary królewskiej, na wzgó-
rzu Béssillon 22-letni pasterz Gaspard 
Ricard pasł swoje owce na wschod-
niej stronie góry Béssillon. Dzień był 
upalny i około południa skwar był co-
raz trudniejszy do zniesienia. Zmęczo-
ny i spragniony Gaspard postanowił 
położyć się na kamienistym gruncie, 
aby odpocząć, gdy nagle stanął obok 
niego wysoki mężczyzna i wskazał na 
pobliski głaz, mówiąc: Jestem Józef, 
przesuń kamień i napij się. Pasterz, 
zaskoczony zadaniem, nie wierzył  
w możliwość jego wykonania ze wzglę-
du na wielkość kamiennego głazu. 
Św. Józef powtórzył swoje polecenie 
przesunięcia skały. Gaspard posłu-
chał i przesuwając kamień, dostrzegł 
źródło wody znajdujące się pod nim. 
Podekscytowany zaczął pić, a gdy 
spojrzał w górę, nikogo obok siebie 
już nie widział. Z pośpiechem pobiegł 
do miasta, zwołując mieszkańców na 
miejsce zdarzenia. W ciągu trzech go-
dzin małe źródło wody stało się tryska-
jącą fontanną.

Miejsce kultu św. Józefa
W XIX-wiecznej książce na 

temat początków kultu św. Józefa  
w Cotignac, odnajdujemy taki kroni-
karski zapis: Spieszymy natychmiast, 
aby się upewnić i widzimy na zboczu 
błogosławionej góry wodę przejrzy-
stą, wytryskającą w obfitości po raz 
pierwszy, według świadectwa naj-
starszych mieszkańców okolicy. Ależ, 
jakie jest zdziwienie tłumu, kiedy za-
uważa, że kamień, tak łatwo podnie-
siony przez młodego pasterza, opiera 
się wysiłkom ośmiu mężczyzn, którzy 
na próżno starają się go przesunąć 

dalej! Sam Gaspard trwa w podziwie 
i oddaje publicznie chwałę świętemu 
Józefowi za cud, który mógł się wy-
darzyć tylko za jego przyczyną. Od 
tego momentu źródło świętego Józefa 
staje się miejscem kultu. Wielka liczba 
uzdrowień dokonuje się dzięki cudow-
nej wodzie. Ludzie przyjeżdżają tutaj 
z taką gorliwością, że władze miejskie 
muszą interweniować. Pokaźne sumy 
napływają ze wszystkich stron. Admi-
nistracja je zbiera i wkrótce na miejscu 
objawień powstaje duża kaplica1.

W wyniku tych wydarzeń król 
Ludwik XIV po raz drugi przybył z piel-
grzymką do Cotignac, ustanawiając 
uroczystość św. Józefa 19 marca świę-
tem państwowym, a Francję poświęcił 
Matce Bożej Łaskawej. Źródło wody, 
które pojawiło się w Cotignac, stało 
się źródłem nadziei dla wielu chorych, 
na długo przed tym, jak Maryja Niepo-
kalana objawiła się w Lourdes w 1858 
r. Znamienne jest świadectwo ojca 
Allarda z Oratorium z 1662 r.: Woda 
świętego Józefa przynosi cuda. Kula-
wy od urodzenia mężczyzna przybyły 
z Awinionu wyzdrowiał po jej wypiciu  
i zostawił swe kule. Ludzie przychodzą 
i czerpią ze źródła. Już w 1663 r. na 
miejscu objawienia zostaje poświęco-
ny kościół ku czci św. Józefa. Obec-
nie kościołem św. Józefa opiekują się 
siostry benedyktynki przybyłe z Algierii  
w 1978 r.

 
Znaczenie przesłania
Na wzgórzach Verdaille i Bés-

sillon w Cotignac miały miejsce dwa 
objawienia. Najpierw Matki Bożej, 
która przedstawia się: Jestem Maryja 
Panna, potem Jej Oblubieńca, który 
podobnie zaczyna swoje krótkie orę-
dzie: Jestem Józef, przesuń kamień  
i napij się. Przesłanie godne św. Jó-
zefa. Minimum słów, maksimum tre-
ści i jak zawsze wezwanie do dzia-

1 Jan Józef Huguet, Krzewiciel kultu Świętego Józefa  
i Świętej Rodziny, 1867
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łania. „Jestem Józef” – to zwrócenie 
na moc imienia, w którym Bóg wpisał 
Jego posłannictwo. Ewangelie wymie-
niają imię Józefa 14 razy, a pochodzi 
ono od biblijnego Józefa Egipskiego  
i oznacza „niech przyda Jahwe”, 
„niech Jahwe pomnoży”. Obecność 
Józefa wskazuje więc na pomnożenie 
wszelkiego dobra duchowego i mate-
rialnego. Św. Józef ma świadomość 
tego posłannictwa i po tym krótkim 
przedstawianiu się zaprasza do dzia-
łania: „przesuń kamień”. Gaspard miał 
zrobić coś, co przekraczało jego moż-
liwości. W relacji świadków czytamy, 
że ośmiu mężczyzn nie mogło ruszyć 
tego kamienia. Jednak z Bożą pomocą 
i posłuszny wezwaniu św. Józefa, pa-
sterz z Cotignac czyni rzecz niemoż-
liwą. Ten czyn miał przynieść błogo-
sławieństwo zaspokojenia pragnienia 
dla niego samego, ale także łaskę dla 
następnych pokoleń. Na końcu Józef 
mówi: „napij się”! To znaczy zaspokój 
swoje pragnienie. W Piśmie Świętym 
Bóg na różne sposoby zaspakaja pra-
gnienie swojego ludu. Podczas wę-
drówki na pustyni, Mojżesz otrzymał 
polecenia: Oto Ja stanę przed tobą na 
skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, 
a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi 
swe pragnienie (Wj 17,6). W Nowym 
Testamencie Jezus podczas rozmowy  
z Samarytanką przy studni, mówi jej: 
O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, 
kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się 
napić – prosiłabyś Go wówczas, a dał-
by ci wody żywej (J 4,10), a podczas 
Święta Namiotów Jezus stojąc zawo-
łał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest 
spragniony, a wierzy we Mnie – niech 
przyjdzie do Mnie i pije!

Warto zauważyć, że św. Józef 
w Cotignac nie miał nic więcej do po-
wiedzenia, poza prostymi instrukcjami, 
aby przesunąć swój życiowy kamień  
i zaczerpnąć z ukrytego tam źródła. To 
proste przesłanie zawarte w kilku sło-
wach, wiele mówi. Wody w Kościele 

używamy do chrztu św., aby zacząć 
nowe życie, narodzić się na nowo. 
Św. Józef, świadek narodzin Jezusa 
w Betlejem, przypomina w Cotignac, 
jak narodzić się na nowo. Trzeba pod-
jąć trud ruszenia „kamienia” swojego 
życia, cokolwiek nim jest – grzech, 
nałóg, słabość, zmęczenie „upalną” 
drogą życia. Józef wskazuje na źró-
dło ożywiającej wody – to sam Bóg  
– On „przyda, pomnoży” i pobłogosła-
wi trud. Tak dokonuje się uzdrowienie.  
W Piśmie Świętym nie ma ani jednego 
słowa wypowiedzianego przez św. Jó-
zefa, ale w Cotignac patron Kościoła 
Świętego mówi tylko te rzeczy, które 
warto powiedzieć. Jest mężczyzną, 
który działa i nie rzuca słów na wiatr. 
Gdy usłyszał Boże instrukcje dotyczą-
ce Maryi, nie szukał wyjaśnień, dlacze-
go ma wziąć Ją za żonę ani dlaczego 
mają uciekać do Egiptu. Św. Józef 
miał wiarę, która przenosiła góry i tego 
nauczył młodego pasterza z Cotignac. 
Gaspard Ricard musiał doskonale to 
zrozumieć skoro nie męczył św. Józe-
fa pytaniami, o to jak przesunąć potęż-
ny głaz, tylko po prostu to zrobił.

Orędzie na dziś
Przy źródle św. Józefa, które 

znajduje się przy wejściu do kościo-
ła jest napis z Księgi Izajasza: Czer-
pać będziecie ze zdrojów zbawienia  
(Iz 12, 3). Na dwóch wzgórzach Ver-
daille i Béssillon (a jednak jednej góry) 
w Cotignac znajdują się w pewnym 
oddaleniu, a jednak symbolicznej jed-
ności, miejsca wybrane przed wieka-
mi przez Maryję i Józefa, aby objawić 
światu miłość Boga działającą w rodzi-
nie. Dało to początek ogłoszeniu jed-
nego sanktuarium obejmującego dwa 
cudowne miejsca tak, by nie rozłączać 
Świętych Małżonków. Kościoły Matki 
Bożej Łaskawej na Verdaille i św. Jó-
zefa na Béssillon, znane są dziś jako 
Sanktuarium Świętej Rodziny.
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Z życia Sanktuarium

W Gostyniu, już po raz trzeci, 
początek roku upłynął pod znakiem 
świątecznego Orszaku Trzech Króli.  
W Święto Objawienia Pańskiego kilka-
set osób przeszło radośnie ze święto-
górskiej bazyliki przez Górę Zamkową 
i Rynek do gostyńskiej Fary. Ta oddol-
na inicjatywa, choć narodziła się do-
piero dziesięć lat temu, bardzo szybko 
przekształca się w tradycję okresu Bo-
żego Narodzenia. W tym roku marsze 
odbyły się w sześciuset czterdziestu 
czterech miejscowościach na trzech 
kontynentach. Duża popularność wy-
nika z głębokiej potrzeby takiego wła-
śnie modelu przeżywania religijności.

Przede wszystkim Orszaki są 
radosnym świętem rodziny. To jakby 
antidotum na wszelkie próby jej znisz-
czenia. Całe święto skupione jest 
wokół Świętej Rodziny. Co ciekawe, 
pomimo milczącej obecności Jezusa, 
Maryi i Józefa, nikt ani przez chwilę 
nie ma wątpliwości, że cała ukazy-
wana historia skupia się i ostatecznie 
prowadzi właśnie do Nich. Głównymi 
postaciami nie są ani Adam z Ewą ani 
aniołowie i diabły, ani Herod ze swym 
dworem, ani nawet tytułowi Trzej Kró-
lowie. Jest to opowieść o Dzieciątku, 
które poprzez swoją Rodzinę przy-
szło, by ubogim nieść dobrą nowinę, 
więźniom głosić wolność, niewidomym 
przejrzenie, uciśnionych odsyłać wol-
nymi i obwoływać czas łaski od Pana 
(Łk 4,18-19). W Bożym zamyśle to 
właśnie Rodzina stała się pierwszą 
drogą jaką przyszła i przychodzi do 
nas łaska. Wspólne, rodzinne przeży-
wanie radości w Orszaku było dla nas 
znakiem nadziei.

Drugim istotnym znakiem or-
szakowych przeżyć jest powszech-
ność zbawienia, jakim obdarował nas 

Jezus. Tegoroczny marsz odbył się 
pod hasłem: „Bóg jest dla wszystkich”. 
Święto Objawienia symbolizuje roz-
szerzenie się dobrej nowiny o Bożym 
ratunku na całą ludzkość. Nadzieja nie 
ogranicza się już tylko do Izraela. Każ-
dy kto złoży swoje życie w ręce nowo 
narodzonego Dzieciątka doświadczy 
Jego łaski.

Królowie podążający za gwiaz-
dą nie tylko reprezentują różne kon-
tynenty. W tym roku każdy z nich był 
przedstawicielem innego pokolenia: 
starzec pełen życiowego doświadcze-
nia, mąż w sile wieku i młodzieniec do-
piero co wkraczający w samodzielne 
życie. Bóg przyszedł do każdego nie-
zależnie od pochodzenia, wieku czy 
statusu społecznego. To jakby przy-
pomnienie jedności i powszechności 
Kościoła, jakiej doświadczaliśmy nie-
dawno podczas Światowych Dni Mło-
dzieży.

Nowo narodzonemu Dzieciąt-
ku od początku towarzyszy świado-
mość Jego misji, krzyża i męki jako 
odpowiedzi na ludzki grzech. Jednak 
nie jest to nabożeństwo pokutne. Cho-
dzi raczej o radość odkupienia. Sce-
nariusz Orszaku przypominał nam, że 
nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, 
lecz przeciw Zwierzchnościom, prze-
ciw Władzom, przeciw rządcom świata 
tych ciemności, przeciw pierwiastkom 
duchowym zła na wyżynach niebie-
skich (Ef 6,12). Przemarsz został wy-
reżyserowany przez p. Sebastiana 
Nowaka, a inscenizacje przedstawili  
w czasie przemarszu członkowie Fili-
pińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji 
oraz bonifraterski wolontariat. Więk-
szość scen skupiona była na tema-
cie grzechu i pokus, jakie próbują 
nami zawładnąć. Pożądliwość władzy,  

Z życia Sanktuarium

Radosny Orszak
Jerzy Przeniczka
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bogactwa, lenistwa czy obżarstwa mu-
siały jednak uznać wyższość malutkie-
go Jezusa. Rysa grzechu pierworod-
nego Adama i Ewy musiała ustąpić 
wobec Bożego Maleństwa. Choć prze-
słanie Orszaku przestrzega nas przed 
destrukcją grzechu, to jednak nie zo-
stawia nas w ciemnościach i rozpaczy, 
ale pokazuje światło jutrzenki naszego 
ratunku.

Obserwując owoce tych ra-
dosnych obchodów, dostrzegamy, że 
są one wspaniałą drogą dotarcia do 

wszystkich, którzy jeszcze „w mroku 
i cieniu śmierci mieszkają” by uwie-
rzyli, że „nawiedziło nas i zajaśniało 
nam z wysoka Wschodzące Słońce”. 
Obyśmy wszyscy uwierzyli, że w tej 
Dziecinie Bóg uwolnił nas spod wła-
dzy ciemności i przeniósł do królestwa 
swego umiłowanego Syna, w którym 
mamy odkupienie – odpuszczenie 
grzechów (Kol 1,13).

Orszak podczas inscenizacji

 Duchowy, emocjonalny, po-
etycki, piękny i świąteczny – tak za-
powiadał Koncert Kolęd na Świętej 
Górze ks. Jakub Przybylski. I taki był. 
Pełen wzruszeń, wspólnego śpiewa-
nia i doskonałej muzyki. Stanisława 
Celińska zaśpiewała kolędy i piosenki 
świąteczne swojego autorstwa z mło-
dymi chórzystami z Gostynia.  Wielka 
artystka podzieliła się z publicznością 
kawałkami swojego życia, także tymi 
trudnymi. Ale było również wiele rado-
ści. 
 Na początek na scenie wy-
stąpił chór Zaczarowana Melodia ze 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu 
pod dyrekcją Ewy Kuśnierek. Ucznio-
wie zaśpiewali kolędy nieżyjącego 
ks. Tadeusza Nagela COr. Kiedy na 
scenę wraz z zespołem weszła Stani-
sława Celińska dzieci podarowały jej 
prezenty - zdjęcie z dedykacją i ciepłą 
pelerynę. Uczniowie wyznali artysce, 
że z wielkim wzruszeniem czekali na 
koncert. – Dziękuję wam bardzo. Je-
stem wzruszona. To są takie cudowne 
chwile, kiedy człowiek wie, po co żyje, 
po co pracuje w tym zawodzie – przy-
znała Stanisława Celińska.

Jezu maleńki już nie będziesz samiutenki...
Izabela Skorzybót

Z życia Sanktuarium
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 Artystka zaśpiewała razem 
z muzykami z Poznania, tradycyjne 
kolędy w pięknych aranżacjach Ma-
cieja  Muraszko. Publiczność również 
zachwyciła się piosenkami świątecz-
nymi, do których słowa napisała Sta-
nisława Celińska, a muzykę skompo-
nował Maciej Muraszko. W dziewię-
cioosobowym zespole zagrał także 
Wojciech Czemplik – na skrzypcach, 
skrzypotrąbie i pile. To właśnie jemu 
za chwile wzruszenia w Gostyniu dzię-
kowała artystka.
– Urodziłam się w powojennej War-
szawie w 1947 roku. To było niedaleko 
po wojnie, Warszawa była bardzo zbu-
rzonym miastem, szarym smutnym. 
Kiedy babcia zaprowadziła mnie do 
kościoła po raz pierwszy, miałam oko-

ło 3 latek. I to było dla mnie coś nie-
zwykłego, ponieważ zobaczyłam mi-
sterium, zobaczyłam kolory, które na 
zawsze zapadły mi w pamięci. Trzeba 
wam wiedzieć, że byłam nieznośnym 
dzieckiem, bardzo żywym, okropnym. 
Cała rodzina powiedziała babci: „Nie 
bierz Stasi, bo Stasia ten kościół roz-
sadzi. A Stasia nie tylko, że nie rozsa-
dziła, ale wdrapała się po schodkach 
do ambony i tam patrzyła jak zacza-
rowana na to cudowne misterium (...) 
Ambona była tak ustawiona, że mo-
głam zobaczyć ołtarz i myślę, że tak 
narodził się we mnie teatr i marzenie 
o tym, żeby uczestniczyć w pięknych 
wydarzeniach – mówiła Stanisława 
Celińska.

Fenomen Olka Grotowskiego w balladach 
Andrzeja Waligórskiego, czyli o kolejnym 
spotkaniu w świętogórskiej „Krainie Łagodności”

Agnieszka Jagodzińska

Koncertem Olka Grotowskie-
go rozpoczęliśmy 2018 rok w ramach 
Świętogórskich Spotkań w „Krainie 
Łagodności”. Jak żartobliwie mawia 
kompozytor, uprawia niezbyt liryczną 
balladę kabaretową… Swoją przygo-
dę z muzyką rozpoczął w wieku 14 lat 
grając na gitarze. Namawiany do śpie-
wu wykonywał teksty lekkie, które do 
łez bawiły słuchaczy.

Grotowski pierwsze ballady 
poety Andrzeja Waligórskiego o ryce-
rzu Dreptaku, usłyszał w wieku 20 lat 
w wykonaniu Tadeusza Chyły. Wtedy 
to, zafascynowany tekstami dzien-
nikarza, rozpoczął swoją muzyczną 
przygodę z rycerskimi balladami. Mu-
zyk z wielką radością dzieli się do dzi-
siaj przezabawnymi wspomnieniami  
o okolicznościach pierwszego (jak  
i wielu innych) spotkania z poetą. Arty-
sta obecnie dysponuje ok. 700 teksta-
mi autora, z których ponad 300 opra-

cował muzycznie a 170 zarejestrował 
na płytach.
 Publiczność w wykonaniach 
Grotowskiego ceni przede wszystkim 
dowcipne teksty z podwójnym dnem, 
ukrytym sensem, zawierające dużo 
życiowej prawdy, okraszone piękną 
muzyką i mistrzowskim wykonaniem. 
Słuchacze doceniają również wspólną 
zabawę, śpiew i niezapomniane kon-
certowe chwile, ale przede wszystkim 
uwielbiają niezwykłą swobodę sce-
niczną muzyka, która pozwala na nie-
mal całkowite zatarcie granicy pomię-
dzy wykonawcą a odbiorcą.
 W czasie koncertu w święto-
górskiej Sali Oratorium usłyszeliśmy 
18 utworów. Nie zabrakło oczywi-
ście piosenek o tematyce rycerskiej,  
a zwłaszcza przezabawnych historii  
o rycerzu Dreptaku.

Jako organizatorzy, ubarwi-
liśmy koncert specjalnie wybranym Z życia Sanktuarium
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utworem, do którego powstała okolicz-
nościowa dekoracja. Zgromadzona 
publiczność usłyszała historię pewne-
go festiwalu rycerskiego, w którym ku 
zdumieniu wszystkich zwycięstwo od-
niósł rycerz niejaki Miećko Ćwok z Głu-
chołaz. Czym owy Miećko zasłynął? 
Zdawać by się mogło, że skoncentro-
wał się na najważniejszych współcze-
snych problemach i kwestiach. Ale czy 
tylko o to chodziło?
 Po koncercie nie zabrakło 
oczywiście autografów i wielu ciepłych 

słów. A sam Olek Grotowski zapowie-
dział, że z wielką chęcią wróci do na-
szej Świętogórskiej Krainy Łagodno-
ści.
 Przy okazji już dziś zaprasza-
my na kolejny koncert, podczas któ-
rego wraz z zespołem Cisza Jak Ta 
będziemy świętować ich 15 urodziny. 
Koncert odbędzie się 10 czerwca 2018 
roku o godzinie 18.00. Zapraszamy!

Olek Grotowski w sali oratorium

FilipinsKA 
szKOŁA nOWeJ eWAnGelizAcJi 

www.snefilipini.pl

CZWARTE CZWARTKI
spotkania odbywają się 

w Kaplicy Rekolekcyjnej 
(w każde czwarte czwartki miesiąca)
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FDM-y, FDM-y i po FDM-ach...
Anna Sobecka i Julia Kordus

Jak co roku, w okresie ferii zi-
mowych świętogórski klasztor otworzył 
swoje bramy, by przyciągnąć młodych 
ludzi na rekolekcje. Tym razem odby-
ły się one pod hasłem Pneumatofora, 
czyli Maryja niosąca Ducha Świętego.

Tegoroczne konferencje prowa-
dzili członkowie Filipińskiej Szkoły No-
wej Ewangelizacji. Pan Jurek Przenicz-
ka, do którego należał pierwszy dzień 
rekolekcji, przedstawił nam w nowym 
świetle Maryję napełnioną Duchem 
Świętym – jako wazon napełniony olej-
kiem różanym. Każdy z uczestników 
mógł na nim przykleić symboliczną kar-
teczkę ze swoim imieniem, która ozna-
czała oddanie się bezgranicznie naszej 
Matce.

Później do głosu doszło mło-
de pokolenie, mianowicie Agnieszka  
i Mateusz, którzy zaciekawili każdego 
uczestnika tym jak bardzo młodzi lu-
dzie mogą angażować się w życie Ko-
ścioła na wzór życia Maryi. Po całym 
dniu udaliśmy się do kaplicy rekolek-
cyjnej, aby uczestniczyć w wieczornej 
Mszy św. pod przewodnictwem księdza 
Pawła Bogdanowicza, podczas której 
towarzyszył nam zespół Eleos, wzmoc-
niony głosami uczestników naszych re-
kolekcji. Po eucharystii nadszedł czas 
na „Kato-party”, które wbrew pozorom 
polegało na zabawie integracyjnej  
i wzmacnianiu więzi między nami. Po 
zabawie nadszedł w końcu czas na 
zasłużony odpoczynek… albo długie, 
nocne Polaków rozmowy…

Drugi dzień zaczęliśmy oczy-
wiście od wspólnej modlitwy. Pierwszą 
konferencję prowadził ksiądz Paweł 
ukazując nam genialność Maryi pod 
każdym względem, motywując nas tym 
samym do bycia chociaż w połowie ta-
kimi jak Matka Boża. Tego dnia więk-
szość z nas doświadczyła pierwszy raz 
skrutacji, czyli rozważania fragmentów 
Pisma Świętego na trochę inny sposób. 

Kolejną prowadzącą była pani Ewa Ja-
skulska, która opowiadała nam o relacji 
Maryi z Jezusem. Wbrew pozorom oka-
zało się, że nie wiemy o niej tak dużo 
jak mogło by się wydawać. Zostaliśmy 
zachęceni do odmówienia różańca, dla-
tego po kolacji udaliśmy się do bazyliki. 
Jako, że była to środa, kiedy tłumy ludzi 
przybywają na Święta Górę, zanosząc 
prośby podczas nowenny, także my wy-
korzystując okazję, postanowiliśmy zło-
żyć prośby dotyczące naszych mam, 
nie zapominając o podziękowaniach 
za dotychczasowe łaski. Po Euchary-
stii spotkaliśmy się na przedstawieniu, 
a raczej pantomimie przygotowanej 
przez Duszpasterstwo Młodzieży Ora-
toryjnej. Później mogliśmy znowu od-
dać się chwili wytchnienia i zacząć ko-
lejną skrutację.

Ostatni dzień znów zaczęliśmy 
od wspólnej modlitwy, która po drugiej 
nieprzespanej nocy dodała nam wiele 
sił. Na pierwszej konferencji przywitała 
nas Agnieszka, która poruszyła trudne 
tematy, dzięki czemu w spotkanie mo-
gli włączyć się także uczestnicy, dając 
świadectwo swojej wiary. Drugą kon-
ferencję poprowadziła znana nam już 
pani Ewa, która przedstawiła nam rela-
cję Maryi z samą sobą, a także nauczyła 
świetnego, krótkiego tańca. Wieczorem 
po Mszy w bazylice, pozostaliśmy na 
modlitwie uwielbienia przed Najświęt-
szym Sakramentem, która poruszyła 
każdego z nas. Mogliśmy wysłuchać 
świadectw Marysi i Michała, podczas 
których niejednemu z nas zakręciła się 
łza w oku. Mieliśmy także okazję wypo-
wiedzieć na głos maryjne FIAT – które 
ma realizować się i w naszym życiu. Po 
wielbieniu, mogliśmy udać się do domu, 
ale postanowiliśmy zarwać jeszcze jed-
ną noc w klasztorze. Przez całe trzy dni 
towarzyszył nam zespół Eleos, który 
stał na straży modlitwy poprzez śpiew.

Z życia Sanktuarium
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ekstremalna Droga Krzyżowa
ks. Paweł Ogrodnik COr

16 marca br. świętogórska bazy-
lika wypełniła się wiernymi, którzy przy-
byli tu by z Eucharystii zaczerpnąć sił 
– zarówno fizycznych, jak i duchowych 
– do przebycia 4 Gostyńskiej Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej. Modlili się by nie-
sione w sercach intencje, przemyślenia 
i wątpliwości przyjął od nich Chrystus,  
z którym pragnęli przejść nocą kilkadzie-
siąt kilometrów.

Tegoroczne zmagania „Drogi 
Pięknego Życia” były wyjątkowo EKS-
TREMALNE. Przez cały tydzień poprze-
dzający wydarzenie wydawało się, że 

pogoda będzie sprzyjała śmiałkom po-
dejmującym to niecodzienne wyzwanie 
duchowe. Niestety. Piątkowe popołudnie 
przyniosło gwałtowną zmianę pogody  
– zaczął padać gęsty śnieg, tempera-
tura spadła kilka stopni poniżej zera,  
a do kompletu wiał przejmujący, lodowa-
ty wiatr. Warunki zewnętrzne były bar-
dzo „niesprzyjające”.

Mimo to na „starcie” EDK zamel-
dowało się 350 osób. Podążyły one zna-
ną z poprzednich lat drogą do Osiecznej 
– wiodącą poprzez otaczające Gostyń, 
Siemowo i Osieczną lasy i pola, a tak-
że zupełnie nową drogą do Błażejewa  
– wyznaczoną z okazji 350-lecia po-
wstania Kongregacji Oratorium na Świę-
tej Górze, do najstarszego wzniesione-

go przez filipinów na ziemiach polskich 
kościoła św. Jakuba Apostoła.

Uczestn icy przebyl i  drogę  
w ciemności nocy, w ciszy – zachowując 
regułę milczenia – oraz z krzyżami (czę-
sto własnoręcznie wykonanymi) w ręku. 
Przy kolejnych wyznaczonych punktach 
(kapliczki, figury, krzyże) rozważali sta-
cje drogi krzyżowej napisane na bazie 
wspomnień samych uczestników po-
przednich edycji EDK.

Wie lu  po dotarc iu  do ce lu  
– Osiecznej czy Błażejewa – nie narze-
kało na ból, zmęczenie czy zimno, ale 

podkreślało, że ten wysiłek był czasem, 
w którym w końcu mogli dać sobie kom-
fort czasu by pomyśleć co tak napraw-
dę jest w życiu ważne; by spojrzeć na 
swoje codzienne, nierzadko wygodne 
życie z innej perspektywy; by po prostu 
pobyć z samym sobą, na co często nie 
ma miejsca i czasu na co dzień.

Kolejna – czwarta już EDK – za 
nami. Miejmy nadzieję, że dla każdego 
z uczestników był to czas przemiany  
i większego otwarcia na Boga. Wszyst-
kich, którzy wciąż się wahają czy dadzą 
radę zapraszamy już w przyszłym roku 
5 kwietnia! Bóg nigdy nie zostawia nas 
samymi i daje moc by pokonywać sie-
bie…

                   21.00 – Święta Góra          40 kilometrów...          5.50 – Osieczna
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Bieg do pustego grobu 2017!

Porady duchowe

Porady duchowe

ks. Jacek Niesyto COr

Czy na pewno pusty?
 Stoimy po raz kolejny przy 
grobie Jezusa Chrystusa. Może prze-
cieramy oczy ze zdziwienia, może 
niedowierzamy, może się rozglądamy 
w poszukiwaniu tych, którzy wynieśli 
ciało. Szukamy jakiegoś racjonalnego 

wytłumaczenia tego faktu. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że to, że grób 
jest fizycznie pusty wcale nie musi 
oznaczać, że ON Zmartwychwstał, 
bo przecież jest tyle możliwości jakie 
mogły zaistnieć… A jednak są tu pew-
ne przedmioty, które raczej zostałyby 
zabrane, gdyby Go przeniesiono, bo-
wiem spostrzegli leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie. Nie 
leżała ona razem z tamtymi płótnami, 
lecz zwinięta osobno w innym miejscu 
(J 20, 6-7). Dziwne…
 Kiedy to wszystko mogło się 
zacząć? Może właśnie wtedy kiedy 

do Arki Przymierza włożono kamien-
ne tablice, a później Arkę wniesiono 
do świątyni wybudowanej przez Sa-
lomona, który modlił się: Czy jednak 
naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? 
Przecież niebo i niebiosa najwyższe 

nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta 
świątynia, którą zbudowałem. Zważ 
więc na modlitwę Twego sługi i jego 
błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłu-
chaj to wołanie i tę modlitwę, w której 
dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię 
o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy 
patrzyły na tę świątynię. Jest to miej-
sce, o którym powiedziałeś: „Tam bę-
dzie moje Imię” - tak, aby wysłuchać 
modlitwę, którą zanosi Twój sługa na 
tym miejscu (1 Krl 8, 27-29).
 A On nie tylko zamieszkał 
ale też chodził, uzdrawiał, rozmnażał 
chleb, wskrzeszał, a teraz… odszedł? 
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W Arce były przechowywane kamien-
ne tablice z DEKALOGIEM, Arka  
w pewnym momencie została zaprze-
paszczona przez Naród Wybrany, któ-
ry cały czas czekał aż na nowo Żywa 
Arka zostanie wniesiona do Świątyni, 
z „Nowym Dekalogiem”, z Dekalo-
giem Miłości Boga do Człowieka, aby 
Człowiek prawdziwie pokochał Boga. 
Została wniesiona przez Maryję i Jó-
zefa. Nauczał w tej Świątyni kiedy miał  
12 lat, ale kiedy w świątyni zamiast 
Boga królował ludzki dekalog, ludzkie 
obyczaje to tę Żywą Arkę wyniesiono 
na Golgotę i ukrzyżowano.
 Może i grób jest pusty ale za-
dajmy sobie pytanie – czy aby moja 
świątynia ciała nie jest pusta? Raczej 
nad tą pustką trzeba by nam się dziś 
mocno zastanawiać. Bo często nie-

dowierzamy, że grób pusty, a jedno-
cześnie nasze serca pozostają puste 
– bez DEKALOGU, bez BOŻEJ MI-
ŁOŚCI, bez BOŻEGO POKOJU, bez 
MIŁOŚCI BLIŹNIEGO. Nie ma w nich 
Boga, ale za to pełne są nieczystości: 
z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego 
pochodzą złe myśli, nierząd, kradzie-
że, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, 
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe 
to zło z wnętrza pochodzi i czyni czło-
wieka nieczystym» (Mk 7, 21-23).
 Grób niech więc pozostanie 
pusty ale nigdy nasze serca. Niech 
Zmartwychwstały zamieszka w nich, 
by wypełniły się, nie skamieliną De-
kalogu, ale żywym Prawem – Miłością 
Boga i bliźniego.

Autorytety

ks. Stanisław Gawlicki COr

Święty StaniSław KoStKa

Autorytety

Biskupi polscy zachęcają nas, 
byśmy obecny rok przeżywali pod 
szczególnym patronatem św. Stani-
sława Kostki. Warto więc przypomnieć 
sobie pokrótce jego życiorys – bo 
święci są po to żeby zawstydzali (św. 
Jana Paweł II).

Stanisław urodził się w Rost-
kowie na Mazowszu w październiku 
1550 roku. Ojcem jego był Jan Kostka, 
kasztelan zakroczymski, a matką była 
Małgorzata z Kryskich z Drobnina. 
Obie rodziny były w XVI wieku bardzo 
znane i wpływowe: jeden z braci matki 
– Albert, wsławił się poselstwami z ra-
mienia króla Zygmunta Augusta – do 
Rzymu, do cesarza Ferdynanda i do 
króla Hiszpanii Filipa II. Drugi brat mat-
ki był wojewodą mazowieckim. Z kolei 
z ojca strony, Jan Kostka był kasztela-

nem gdańskim, a nawet kandydatem 
na króla polskiego, popieranym przez 
sułtana Selina. Piotr Kostka był bisku-
pem chełmińskim. Ówczesne Mazow-
sze – była to jedyna dzielnica Polski, 
gdzie nie było protestantów, ani wśród 
panów, ani tamtejszej szlachty. To 
spojrzenie na koligacje rodzinne Kost-
ków, rzuca pewne światło na niechęć 
ze strony ojca, odnośnie wstąpienia 
syna do jezuitów.

Święty miał pięcioro rodzeń-
stwa – trzech braci i dwie siostry.  
O życiu rodzinnym i wychowaniu dzie-
ci – wspomina brat Stanisława, Paweł: 
Rodzice chcieli, byśmy byli wychowa-
ni w wierze katolickiej, zaznajomieni  
z katolickimi dogmatami a nie oddawa-
li się rozkoszom. Co więcej, postępo-
wali z nami ostro i twardo, napędzali 
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nas zawsze do wszelkiej pobożności, 
skromności i uczciwości, tak żeby nikt 
z otoczenia, nie mógł się na nas skar-
żyć o rzecz najmniejszą. Wszystkim 
– tak jak rodzicom – wolno nas było 
napominać, wszystkich jak panów 
czciliśmy.

Pierwsze nauki pobierał Sta-
nisław w domu, później ojciec wraz  
z bratem Pawłem wysyła synów do ko-
legium jezuickiego w Wiedniu. Regu-
lamin streszczał się w jednym zdaniu: 
„Taką pobożnością, taką skromnością 
i takim poznaniem przedmiotów niech 
się uczniowie starają ozdobić swój 
umysł, aby się mogli podobać Bogu  
i ludziom pobożnym, a w przyszłości 
ojczyźnie i sobie samym przynieść 
także korzyść”. Codzienna modlitwa 
przed lekcjami i po lekcjach, codzien-
na Msza św. i comiesięczna spowiedź 
św., miały hartować ich ducha. Po-
czątkowo nauka szła Stanisławowi 
trudno, ale pod koniec trzeciego roku 
należał do najlepszych. Pozostałe po 
nim zeszyty mają uwidocznione błędy, 
podkreślane ręką nauczyciela, oraz 
dyskusje na tematy religijne – nic nad-
zwyczajnego – normalny uczeń. Obok 
tego w jego sercu rozwijało się i doj-
rzewało ziarno wiary i powołania. Pie-
lęgnował życie modlitwy i umartwienia, 
co zaniepokoiło jego brata i opieku-
nów. Uważali to za rzecz nienormalną 
– dlatego prośbą i groźbą – próbowali 
nakłonić go do „normalnego” życia.  
W grudniu 1565 roku, doznaje śmier-
telnej choroby, w czasie której (według 
jego relacji), św. Barbara przyniosła 
mu Wiatyk (mieszkali u zagorzałego 
protestanta), i ukazała mu się Matka 
Boża, która go uzdrowiła i przekazała 
w jego ręce Dziecię Jezus, polecając, 
by wstąpił do jezuitów.

I tu zaczynają się problemy  
z rodziną, która dla Stanisława myśla-
ła o całkiem innej przyszłości, a stan 
duchowny był najmniej brany pod 
uwagę. Jezuici z Wiednia, bojąc się 

reakcji ojca nie przyjęli go do nowicja-
tu. Wtedy Stanisław organizuje uciecz-
kę z Wiednia – był sierpień 1567 rok. 
Zachował się list, w którym przełożony 
domu, tak pisze o zbiegłym Stanisła-
wie do generała zakonu: Był on wiel-
kim przykładem stałości i pobożności, 
wszystkim drogi, nikomu nie przykry. 
Chłopiec – wiekiem, roztropnością 
mężczyzna. Mały ciałem, ale wielki 
duchem, szlachetny urodzeniem, ale 
jeszcze bardziej szlachetny cnotą. 
Spowiednik wtajemniczony w jego pla-
ny, dał mu list polecający do przełożo-
nego domu w Augsburgu. Ową podróż 
– ucieczkę – wspomina sam w liście 
do przyjaciela: Przebyłem w zdrowiu 
już połowę drogi. Niedaleko Wiednia 
dogonili mnie dwaj moi słudzy, których 
rozeznałem i przed którymi schowa-
łem się do pobliskiego lasu. W ten 
sposób uszedłem z ich rąk. Przebyłem 
już wiele wzgórz i lasów. Kiedy koło 
południa pokrzepiłem znużone ciało 
u przeźroczystego źródła, usłyszałem 
nagle głos kopyt końskich. Podnoszę 
się i przyglądam jeźdźcom. Był to mój 
brat, Paweł. Popuściwszy cugle podą-
ża ku mnie. Koń w pianie, twarz brata 
rozpalona bardziej niż słońce. Możesz 
sobie wyobrazić, mój Erneście, w ja-
kim musiałem być wtedy strachu, nie 
mając możności ucieczki. Stanąłem 
dla nabrania sił i pierwszy, zbliżając 
się do jeźdźca, proszę jako pielgrzym 
o jałmużnę. Zaczął się dopytywać  
o swojego brata. Opisał jego ubranie, 
wzrost, wygląd. Zwrócił uwagę, że był 
podobny do mnie. Odpowiedziałem, 
że nad ranem tędy przechodził. Na 
to on, nie tracąc chwili czasu, spiął 
ostrogami konia i rzuciwszy mi pienią-
dze popędził w dalszą drogę. Podzię-
kowałem Najświętszej Pannie, Matce 
mojej, i by uniknąć następnej pogoni, 
skryłem się do pobliskiej groty, gdzie 
poczekawszy trochę, puściłem się  
w dalszą drogę. Brat nie poznał Stanisła-
wa dlatego, że ten przezornie zamienił  
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swoje ubranie z przygodnym żebra-
kiem. Na podstawie korespondencji, 
czy też ustnej relacji, jego spowiednik, 
zeznał, że w drodze Stanisław otrzy-
mał Komunię św. z rąk anioła, kiedy nie 
mógł jej przyjąć w kościele protestanc-
kim. W Augsburgu nie spotkał prowin-
cjała, udał się do Dylingi, był to jednak 
czas dla niego bardzo niekorzyst-

ny, bo wtedy paru jezuitów wystąpiło  
z zakonu i przeszło na protestantyzm 
– na czele zbuntowanych stał Polak. 
Nie zamknięto przed nim jednak drzwi,  
a w okresie próbnym przeszedł upo-
karzające doświadczenia. Ostatecz-
nie 28 października, wraz z dwoma 
innymi kandydatami, został wysłany 
do Rzymu.

Święty Stanisław Kostka
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Jakże mylą się dziejopisarze, 

jak choćby ks. Piotr Skarga, który  
w wydanych w 1572 roku „Żywotach 
Świętych” – tak opisuje naszego bo-
hatera: Był wzrostu miernego, twarzy 
pięknej, białej, okrągłej, jakby aniel-
skiej, do której się rumianość panień-
ska przemieszkiwała: włosa czarnego, 
oczy przeźroczyste, a od łez w słodko-
ści duchowej mokre i niejako płaczli-
we. Ów opis może sugerować, że św. 
Stanisław był nie tylko słaby fizycznie, 
ale i emocjonalnie. Nic bardziej myl-
nego! Ileż bowiem musiał mieć siły fi-
zycznej, psychicznej i duchowej, aby 
o żebraczym chlebie, ciągle ścigany, 
przejść ponad 650 km z Wiednia do 
Dylingi. Jakaż musiała cechować go 
moc i przekonanie o dobru podjętego 
zadania. Nie byłby w stanie tego zro-
bić bez Bożej łaski.

Ojciec jednak nie dawał za 
wygraną, słał do Rzymu listy z pogróż-
kami. Stanisław jednak był dorosły  
– decydował o swoim życiu. Przeło-
żeni pozwolili mu już w pierwszych 
miesiącach 1568 złożyć pierwsze ślu-
by zakonne; nic nie wiązało go już ze 
światem. Gdy 5 sierpnia szedł z jed-

nym z ojców na odpust Matki Bożej, 
ten zapytał go niespodzianie: A czy ty 
naprawdę i szczerze kochasz Matkę 
Najświętszą? Zaskoczony Stanisław 
odparł bez namysłu: Ojcze wszak ci to 
Matka moja.

A gdy zbliżało się święto Wnie-
bowzięcia Najśw. Maryi Panny, zapo-
wiadał kolegom, że święto to przeży-
je z Maryją w niebie; ci słuchali tego  
z uśmiechem. 10 sierpnia przyjął Ko-
munię św. i napisał list do Matki Bo-
żej, który znaleziono po jego śmierci: 
prosił, aby mógł odejść z tego świata  
w dzień Wniebowzięcia. Jak zeznał na-
oczny świadek o. Warszewicki – Sta-
nisław 13 sierpnia zachorował, przyjął 
sakramenty św., wziął do ręki różaniec 
i z uśmiechem na ustach zmarł. W jed-
nej z pieśni śpiewamy: Jasna jutrzen-
ko narodu polskiego, drogi klejnocie 
plemienia naszego, patrz na twój na-
ród, który we łzach tonie, wznosząc 
błagalne dziś do Ciebie dłonie. Ratuj 
nas ratuj Kostko Stanisławie, u tronu 
Boga przemów w naszej sprawie.

Myśli filipińskie

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

Bł. Jan Henryk newman o modlitwie osoBisteJ       
Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. 
a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. 
Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.    
     Jer 29, 12-13

Modlitwa to, jak uczy nas Ka-
techizm Kościoła Katolickiego (2559-
2560), wzniesienie duszy do Boga, które 
dokonuje się w pokorze serca, to spo-
tkanie Bożego i człowieczego pragnienia 
siebie nawzajem. Nie inaczej modlitwę 
rozumiał bł. Jan Henryk Newman, który 
poświęcił temu zagadnieniu sporo miej-
sca w swoich kazaniach i rozważaniach.

Modlitwa to według Newma-
na Boży dar – przywilej chrześcija-
nina, związany z jego dziedzictwem 
niebiańskim. Jednak człowiek, któ-
ry nie korzysta z tego daru, traci go. 
Człowiek, który nie korzysta ze swo-
jego głosu albo kończyn, traci nad 
nimi władzę. Podobnie ten, kto za-
niedbuje modlitwę, nie tylko traci  
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chrześcijańską radość, ale jest na dro-
dze do utraty swego niebiańskiego 
obywatelstwa. Jak podkreśla kardynał 
Newman w swoich kazaniach, jako 
chrześcijanie jesteśmy mieszkańca-
mi nowego świata, zostaliśmy odcięci 
od wpływu Szatana i wprowadzeni do 
niewidzialnego królestwa Chrystusa, 
które można rozpoznać jedynie oczy-
ma wiary. To królestwo jest tajemniczą 
obecnością Boga, która nas otacza, 
która jest w nas i wokół nas, w na-
szych sercach, która spowija nas jak 
szata utkana ze światła, zakrywając 
nasze pokryte bliznami i pozbawione 
koloru dusze przed wzrokiem Boskiej 
Czystości, sprawiając, że lśnią one jak 
aniołowie.

Jest czymś oczywistym dla 
Newmana, że człowiek, który nie 
przyzwyczaił się do używania języka 
nieba, nie będzie dobrym jego miesz-
kańcem. Sytuacja ta przypomina na-
sze postrzeganie języka i sposobu 
mówienia w świecie doczesnym. Na 
podstawie usłyszanej mowy jeste-
śmy w stanie odróżnić obcokrajowca 
od kogoś z naszego kraju. Potrafimy 
też rozpoznać tych, którzy przebywa-
li na królewskim dworze albo wśród 
świetnie wykształconych ludzi. Dzię-
ki ich głosowi, akcentowi, językowi,  
a także gestom, sposobowi chodzenia 
i zachowania wiemy, jaka jest różnica 
pomiędzy tymi, którzy żyli w dobrym 
towarzystwie, a tymi, którzy nie mie-
li takiej okazji. Wyszukane maniery 
zdobywa się poprzez kontakt z ludź-
mi, którzy takowe mają, a słowa przez 
nich używane wpływają na wszystko, 
co tacy ludzie czynią. Jak wyjaśnia 
w swoim kazaniu Błogosławiony, po-
dobnie i modlitwa, która jest praktyką 
zwracania się ku Bogu i niewidzialne-
mu światu w każdej sytuacji, w każ-
dym miejscu, w każdym czasie, daje 
w efekcie uduchowienie i wznosi du-
szę. Człowiek, który się modli nie jest 
już tym, kim był wcześniej. Stopniowo 

i niezauważalnie dla niego samego 
wchłania nowe idee i zostaje przepo-
jony nowymi zasadami. Jest z nim tak, 
jak z tym, który wychodzi z królew-
skiego dworu z gracją, delikatnością, 
poczuciem godności, wysoką kulturą 
osobistą, trafnością myśli i gustu. Tak 
jak język jest narzędziem budowania 
społeczności ludzkiej i środkiem two-
rzenia cywilizacji, tak modlitwa jest 
narzędziem budowania wspólnoty  
z Bogiem i ćwiczenia się w niej.

Jak zatem się modlić? Czy 
używać spontanicznie przychodzą-
cych na myśl słów i zwrotów, czy też 
może lepiej skorzystać z gotowych for-
muł modlitwy – psalmów, ksiąg Pisma 
św., modlitw ułożonych przez świętych 
ludzi, czy też tekstów podanych nam 
przez Kościół? W innym ze swoich 
kazań Newman podpowiada, że choć  
w sytuacji modlitwy prywatnej, w prze-
ciwieństwie do publicznie sprawowanej 
liturgii Kościoła, stosowanie utartych 
formuł może wydawać się przeszko-
dą, to jednak istnieją argumenty za ich 
stosowaniem w swoim osobistym kon-
takcie z Bogiem. Po pierwsze, mówi 
kardynał Newman, modlitwy tworzone 
naprędce mogą okazywać brak sza-
cunku wobec Boga. Jeśli zdamy sobie 
sprawę z tego, przed kim się znajduje-
my, to uświadamiamy sobie także, że 
potrzebujemy pokornych, poważnych  
i łagodnych myśli. Tak właśnie przystoi 
stworzeniom, utrzymywanym przez 
Niego przy życiu, grzesznikom, którzy 
nie mają prawa odzywać się w ogóle, 
ale winni poddać się w ciszy Temu, 
który jeden jest Święty. Dlatego też, 
by uniknąć braku szacunku, jaki może 
płynąć z wypowiadania wielu niesto-
sownych słów i na wpół pobożnych 
myśli, trzeba nam modlić się z wyko-
rzystaniem gotowych modlitw.

Po wtóre, ustalone formy 
modlitwy pomagają nam chronić się 
przed rozproszeniami. Jeśli modlimy 
się bez ustalonych słów, nasze umysły 
uciekają od modlitwy, przychodzą inne 
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Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was!
              1 P 5, 7

Myśli filipińskie

myśli i tracimy z oczu Jego obecność, 
na której mieliśmy się skupić. Po trze-
cie, gotowe teksty modlitw pozwalają 
nam uniknąć nadmiernego podniece-
nia umysłu. Oskarża się je czasem 
o to, że hamują porywy pobożności, 
gdy tymczasem to owe natchnienia 
wymagają większej kontroli. Ci, którzy 
są zwolennikami modlitwy spontanicz-
nej, mówią, że jeśli człowiek modli się 
szczerze, to szybko znajdzie właściwe 
słowa i nie potrzeba mu gotowej for-
muły, a jeśli zaś nie jest szczery, to 
taka gotowa modlitwa i tak mu nie po-

może. Jak przyznaje Newman, bywa 
tak, że niekiedy silne emocje, żal lub 
radość przewyższają wartością wszel-
kie ustalone formy modlitwy. Nie po-
trzeba ich wtedy, a wręcz nie sposób 
ich znaleźć, bo każdy człowiek inaczej 
przeżywa swoje emocje. Zasadniczo 
jednak modlitwy nie powinny być pi-
sane w emocjonalnym języku, ale win-
ny być spokojne i pełne opanowania  
– nie powinny naśladować porywczych 
uniesień umysłu, chyba, że miałyby  
w ten sposób kogoś do takich uniesień 
zachęcać.
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Następnie, poucza Newman, 

że gotowe formy modlitwy przynoszą 
pożytek naszej pamięci i wprowadzają 
porządek do tego, o co winniśmy się 
modlić. Ten zaś, kto modli się chaotycz-
nie, bez planu, traci część swojego 
przywileju, który otrzymał na chrzcie. 
Po piąte, pisze kardynał Newman, 
jakże krótki jest czas w ciągu dnia, 
który możemy poświecić na regular-
ną modlitwę – zanim zdążymy zebrać 
myśli, już trzeba kończyć, nawet gdy 
uda nam się skupić i odsunąć na bok 
myśli z tego świata. Ustalone formy 
modlitwy robią to za nas – pozwalają 
nam stawić opór Szatanowi, który za 
wszelką cenę chce nam odebrać świę-
te skupienie. Są one jak świątynia, do 
której możemy się schronić, by zna-
leźć wszystko, czego nam potrzeba do 
owocnej modlitwy, nawet jeśli ta mia-
łaby trwać krótką chwilę pośród zabie-
gania dnia. Na koniec, zdaniem Bło-
gosławionego, gotowe formy modlitwy 
stanowią doskonały środek do walki  
z pokusami i z grzechem. Słowa takich 
modlitw zapadają w pamięć i przypo-
minają się w chwilach próby, trudności 
lub pokusy, pozwalając człowiekowi 
zreflektować się i nawrócić, stawiając 
opór chęci poddania się bezbożności 
i złu.

Jak zauważa ks. Andrzej Mu-
szala w swojej książce poświęconej 
duchowości bł. Jana Henryka Newma-
na, sam kardynał przez całe swe ży-
cie był człowiekiem głębokiej modlitwy 
– miał szczególne upodobanie w co-
dziennej modlitwie z rozważaniem, dla 
której wstawał wcześnie rano i udawał 
się na odosobnienie. Modlitwa była dla 
niego naturalną konsekwencją wiary 
w to, że Chrystus zmartwychwstał, 
zaś zadaniem człowieka jest wchodzić  
w osobisty kontakt z Żywym Bogiem,  

w relację opartą na wierze i miłości. 
Tak rozumiana modlitwa nie jest cią-
żącym chrześcijaninowi obowiązkiem, 
ale przywilejem, bo tak naprawdę 
modlitwa to aktywność nie tylko czło-
wieka, ale przede wszystkim Boga. 
Modląc się, człowiek wyraża zgodę, 
by Bóg działał w jego sercu i prze-
prowadził jak gdyby „operację”, któ-
rej celem jest przemiana człowieka  
i upodobnienie go do Stwórcy. Często 
oceniamy wartość modlitwy na pod-
stawie subiektywnych odczuć – stop-
nia skupienia, uczucia satysfakcji, czy 
też braku rozproszeń, a tymczasem to, 
co według Newmana jest w modlitwie 
najważniejsze, to zgoda na działanie 
Boga w moim wnętrzu i poddanie się 
owej „operacji”, zgodnie z Jego wolą.

Zatem bł. kardynał Newman 
zaprasza nas dzisiaj do modlitwy, 
tak jak zachęcał do niej niemal dwie-
ście lat temu słuchaczy swoich kazań  
w Oksfordzie czy Birmingham. Jak 
podkreśla ks. Muszala, nie ma to być 
handel i targ z Bogiem, ani przycho-
dzenie z licznymi prośbami do Boskiej 
instytucji charytatywnej, ale oddanie 
się Jemu bez reszty, byśmy mogli le-
piej poznawać siebie i „przyoblec się 
w Chrystusa” (Ga 3, 27), wzrastając  
w łasce Boga.
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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. 3

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.

***
W niedz ie lę  15 stycznia  

2017  r. 28 pątników szło z Łowicza 
do parafii św. Jakuba Apostoła w Zdu-
nach. Etap rozpoczęła poranna Msza 
św. w kościele Matki Bożej Łaskawej 
i św. Wojciecha w Łowiczu. Po Mszy 
o. Dariusz Lorenc interesująco przed-
stawił pielgrzymom historię kościoła  
i pijarów w Łowiczu. Kościół został 
zbudowany w XVII w. w stylu baroko-
wym. Do znanych z imienia fundato-
rów należeli Jan Szamowski – kaszte-
lan gostyniński oraz Wojciech Zimny 
– włościanin z Bobrownik. Świątynia 
została uroczyście konsekrowana  
w lipcu 1749 r., a na przełomie XVII  
i XVIII w. rozbudowana staraniem fun-
dacji arcybiskupa Michała Stefana Ra-
dziejowskiego. Kościół jest trójnawowy 
z prezbiterium zamkniętym półkolistą 
absydą. Na szczególną uwagę zasłu-
guje ołtarz boczny z rzeźbą Matki Bo-
skiej Łaskawej oraz dwiema rzeźbami 
przedstawiającymi Salomona i Mojże-
sza (przypuszcza się, że ich autorem 
jest Jan Jerzy Plersch). Świątynia jest 
ozdobiona freskami przypisywanymi 

włoskiemu malarzowi Michelangelo 
Palloniemu. Obecnie w kościele trwają 
prace konserwatorskie. Od początku 
gospodarzami świątyni byli oo. pijarzy, 
którzy powrócili do Łowicza w 1958 r. 
po długiej przerwie trwającej od 1864 r. 
Prowadzą działalność duszpasterską 
oraz edukacyjną (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum). W 2017 r. pija-
rzy obchodzą Kalasantyński Rok Ju-
bileuszowy upamiętniający 400-lecie 
powstania zakonu oraz 250 rocznicę 
kanonizacji założyciela zgromadzenia 
– św. Józefa Kalasancjusza.

Drugą świątynią łowicką, którą 
pątnicy nawiedzili w styczniu 2017 r. 
była bazylika katedralna Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny i św. Mi-
kołaja. Kościół, nazywany „Mazowiec-
kim Wawelem”, jest miejscem wiecz-
nego spoczynku 12 arcybiskupów 
gnieźnieńskich i prymasów Polski, 
którzy od 1136 r. często rezydowali  
w Łowiczu, miasto bowiem było ich 
własnością. Pierwotnie w miejscu ka-
tedry stał kościół drewniany ufundo-
wany w 1100 r. prawdopodobnie przez 
księcia Władysława Hermana. Nową 
świątynię zbudowano w stylu gotyckim. 
25 kwietnia 1433 r. została podniesio-
na do godności kolegiaty. W XVII w. 
kościół został przebudowany w stylu 
barokowym. Wówczas umieszczono  
w świątyni relikwie św. Wiktorii, ofia-
rowane przez papieża Urbana VIII. 
Od 1719 r. czczony jest tu obraz Mat-
ki Boskiej Łowickiej. Kolegiata uległa 
poważnym zniszczeniom w czasie 
Bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 
r. Po wojnie została odrestaurowana,  
a 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł 
II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” 
erygując diecezję łowicką, podniósł 
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Pielgrzymi 
w drodze do św. Jakuba 
w Zdunach

Pielgrzymi 
u św. Jakuba 
w Głownie

Pielgrzymi Jakubowi w Tumie

Droga św. Jakuba do Tumu

fot. Piotr Szarko
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kolegiatę w Łowiczu do godności ka-
tedry. 7 lat później katedra otrzymała 
tytuł bazyliki mniejszej.

Dzieje katedry przybliżyła 
pielgrzymom Anna Przygoda-Gole-
nia, ceniona przewodniczka po Ziemi 
Mazowieckiej i Pątniczka Jakubowa. 
Inny pasjonat Ziemi Łowickiej, kon-
frater Wiesław Czajka opowiedział 
pielgrzymom o średniowiecznej musz-
li jakubowej znalezionej w Łowiczu  
w 2012 r. Droga w styczniową nie-
dzielę wiodła pradoliną warszawsko-
berlińską, wzdłuż rzeki Bzury. Przy 
ruinach zamku prymasowskiego, obok 
miejsca pożegnania św. Jana Pawła II  
z Ziemią Łowicką, Wiesław przedstawił 
dzieje pradoliny. Opowiadał zainspiro-
wany poematem Sebastiana Fabiana 
Kolnowica „Flis, to jest spuszczanie 
statków Wisłą i inszymi rzekami do niej 
przypadającymi”. W kolorycie przeka-
zu i realizmie opisu w niczym nie ustę-
pował barokowemu artyście.

Idąc zakolami Bzury, wybielo-
ną śniegiem drogą, pielgrzymi podzi-
wiali piękno zimowego pejzażu mazo-
wieckiego. Pustułki, zające, bażanty, 
kuropatwy, sarny stojące nieruchomo 
na widnokręgu, długo towarzyszyły 
wędrowcom. W miejscowości Maurzy-
ce pątnicy dostrzegli na horyzoncie, 
stojącą niczym żagiel, wieżę świąty-
ni w Zdunach, która nadawała kieru-
nek ostatnim kilometrom pielgrzymki. 
W kościele, pielgrzymów oczekiwał 
miejscowy proboszcz ks. Jarosław 
Swędrak. Opowiedział przybyłym  
o historii miejsca oraz o swojej pracy 
duszpasterskiej. Zduny, wieś arcy-
biskupów gnieźnieńskich, posiadała 
kościół – prawdopodobnie drewniany 
– już w XIV wieku. W 1779 r. z fun-
dacji arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Antoniego Ostrowskiego, prymasa 
Polski, został wzniesiony nowy kościół 
pw. św. Jakuba. Budowę obecnego 
kościoła murowanego ukończono  
w 1907 r. Wzniesiony w stylu neogotyc-

kim, jest budowlą trójnawową z trzema 
wieżami na fasadzie. W ołtarzu głów-
nym umieszczono obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem, ozdobiony sukienkami 
z XVIII w.

Pielgrzymi dzień zakończyła 
wspólna modlitwa Koronką do Miło-
sierdzia Bożego pod przewodnictwem 
seniora konfraterni Jerzego Grzegorza 
Kazimierczaka.

Styczniowy etap pielgrzymki 
nie był długi, ale był niełatwy. Po przej-
ściu drogi pątnicy dziękowali Bogu i św. 
Jakubowi za pomoc i opiekę. Mimo, 
iż upadków na oblodzonej trasie było 
wiele, nikomu nie stało się nic groź-
nego. Słowa wdzięczności należą się 
również kapłanom z Łowicza i Zdun, 
którzy zaopiekowali się pielgrzymami 
oraz pątnikom Annie i Wiesławowi, 
którzy erudycyjnymi wystąpieniami 
ubogacili niedzielne pielgrzymowanie.

***
W chłodny poranek 19 lute-

go 2017 r. pielgrzymi kontynuowali 
rozpoczętą w styczniu drogę po te-
renach pradoliny warszawsko-berliń-
skiej, wzdłuż rzeki Bzury. Po niebie 
pokrytym chmurami, ciągnęły klucze 
ptactwa. Gdzieniegdzie widać było 
ożywiony ruch pojedynczych pta-
ków, może wędrownych, wracających  
z ciepłych krajów do starych gniazd 
na Mazowszu i w innych miejscach 
Polski. Był to niewątpliwie zwiastun 
przedwiośnia. Po przejściu ok. 6 ki-
lometrów, pielgrzymi dostrzegli bry-
łę gotycko-renesansowego kościoła  
św. Michała Archanioła w Chruślinie. 
W tę niedzielę miejscowy proboszcz 
ks. dr Hubert Wiśniewski, niczym hisz-
pański hostalero, pieczęcią parafial-
ną stemplował pielgrzymie paszporty. 
Pewnie pierwszy raz tak licznej grupie 
pieszych pątników…

Za Chruśl inem pielgrzymi 
wkroczyli na błotnistą drogę polną. 
Minęli Kopiec Kościuszki usypany  

Pielgrzymi 
u św. Jakuba 
w Głownie
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w 1917 r., następnie przeszli przez 
wieś Wojewodza i skręcili w kierun-
ku kompleksu leśnego „Las Stani-
sławów”. Dukty leśne były rozmokłe, 
grząskie, w wielu miejscach pokryte 
zmarzniętym śniegiem. Mimo, że plan 
pielgrzymki był starannie przemyślany 
i przygotowany, to jednak były to tylko 
myśli ludzi. Święty Jakub sam wyty-
czył szlak przejścia przez tereny leśne.  
W wyniku tej korekty, pątnicy znaleź-
li się w przysiółku Helenów, zamiast  
w planowanym Władysławowie Bie-
lawskim. Nie zakłóciło to jednak dzia-
łania „Kuchni św. Jakuba”, która pod 
kierunkiem konfratra Wiesława Czajki 
dokonała sprawnej dyslokacji. Wie-
sław, jałmużnik konfraterni, tradycją 
ubiegłych lat, serwował gorącą stra-
wę. Tym razem była to wyśmienita fa-
solowa z wiejską kiełbasą. Na postoju 
nie próżnował również asystent kuchni  
– brat Ryszard Bożek, który przyby-
wającym podawał „pociechę pielgrzy-
ma”. Tak pokrzepieni wędrowcy ruszyli  
w kierunku Głowna. Niesieni nową 
energią, rychło dotarli do kościoła św. 
Jakuba Apostoła, akurat w godzinie 
miłosierdzia.

Na pątników oczekiwał ks. 
kan. dr Stanisław Banach oraz para-
fianie. Po wspólnej modlitwie ks. pro-
boszcz zaprosił przybyłych na pleba-
nię. Gospodarz przyjął pielgrzymów  
z serdeczną staropolską gościn-
nośc ią ,  d l a  k tó re j  św ię tą  by ła 
z a s a d a :  „ G o ś ć  w  d o m  –  B ó g 
w dom”. Był szczęśliwy, że Głowno 
odwiedziła tak liczna grupa pielgrzy-
mów. Wspaniały poczęstunek był da-
rem licznych parafian, co podkreślał 
ks. Banach. Spotkanie przebiegało 
w niezwykle życzliwej, pięknej, wręcz 
rodzinnej atmosferze. Pielgrzymi byli 
pod ogromnym wrażeniem ciepła, do-
broci i empatii emanującej od gospo-
darza. Po odpoczynku i ciekawej roz-
mowie, w czasie której goście usłysze-
li historię parafii, ks. Banach odprawił 

specjalną Mszę św. dla pątników, która 
zakończyła siódmy etap pielgrzymo-
wania do Kalisza, liczący ok. 27 km.

***
W sobotę i niedzielę, 18-19 

marca 2017 r. grupa 30 pielgrzymów 
szła w dwudniowym etapie z Głow-
na do Łęczycy. W kościele św. Jaku-
ba Apostoła w Głownie na pątników 
czekał ks. kan. dr Stanisław Banach, 
który odprawił Mszę św. specjalnie 
dla wędrowców Jakubowych. Po Eu-
charystii pielgrzymi wyruszyli w drogę. 
Aura tego dnia nie sprzyjała wędrow-
com. Przez całą drogę wiał silny wiatr 
i padał deszcz, chwilami rzęsisty. Piel-
grzymi szli po leśnych duktach i lokal-
nych drogach. Mniej więcej w połowie 
trasy, przeszli „Bursztynową Autostra-
dę – A1”. Im bliżej Gieczna, tym inten-
sywniej padał deszcz. Nizinne rzecz-
ki i rowy, miejscami zamieniały się  
w rwące potoki. Po dotarciu do Giecz-
na, gdzie na strudzonych piechurów 
czekał nocleg, część pielgrzymów 
pojechała do Łęczycy, by zwiedzić 
miasto. Przewodnikiem po jednym  
z najstarszych miast królewskich  
w Polsce była pani Izabela Prokopow-
ska i konfrater Wiesław Czajka.

Łęczyca należy do najstar-
szych polskich miast. Już od VI wie-
ku stanowiła ważny ośrodek władzy, 
prawdopodobnie była nawet stolicą 
państewka plemiennego. Po przyjęciu 
chrześcijaństwa przez Polan, gród stał 
się siedzibą kasztelanów i ważnym 
ośrodkiem życia politycznego i religij-
nego. Prawa miejskie Łęczyca uzy-
skała w drugiej połowie XIII w. Miasto 
słynie z legendy o diable imieniem Bo-
ruta, ale bardziej na uwagę zasługują 
zabytki – zamek z czasów Kazimierza 
Wielkiego, baszta obronna, zespół 
klasztorny dominikanów, piękny XV-
wieczny kościół św. Andrzeja, klasycy-
styczny ratusz z XVIII w.
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uczestnicy pielgrzymki udali się do 
kościoła parafialnego w Giecznie pw. 
Wszystkich Świętych i Świętego Ja-
kuba na Mszę św., którą sprawował 
proboszcz ks. Mirosław Wojturski. Po 
Eucharystii, senior konfraterni Jerzy 
Grzegorz Kazimierczak przedstawił 
parafianom koncepcję pielgrzymki  
z Warszawy do Kalisza i dalej do San-
tiago de Compostela. Mszę zakończy-
ły „Gorzkie Żale”, po których uczestni-
cy wyruszyli na szlak.

Droga tego dnia wiodła wśród 
urokliwych pól i lasów. W pewnym 
momencie przeszkodą dla pątników 
okazał się ciek wodny – rzeka Struga, 
na której siły natury zniszczyły most. 
Na szczęście pomysłowością wykazał 
się najmłodszy pielgrzym – Jan Paweł 
Szarko, który jako pierwszy chwy-
cił ścięte przez bobry brzozy i zaczął 
układać kładkę. Z pomocą starszych 
konfratrów, obiekt inżynieryjny powstał 
w 10 minut, dzięki czemu pielgrzy-
mi mogli suchą stopą przebyć bród  
i iść dalej. „Przeprawa im. Jana Pawła 
Szarko” na rzece Strudze, nieopodal 
Mchowic przeszła do historii konfrater-
ni!

We wsi  Karsznice oczom 
pielgrzymów ukazało się malowni-
cze wzniesienie – Góra Świętej Mał-
gorzaty. Na szczycie wzgórza stoi 
kościół, którego pierwowzór gotycki 
został zniszczony w wyniku przebu-
dowy w XIX w. w stylu klasycystycz-
nym. Wzniesienie, niczym polskie 

Mont Saint-Michel żegnało pątników 
z Mazowsza, udających się „ku Za-
chodowi”. Z Góry Świętej Małgorzaty 
do wczesnośredniowiecznego Tumu 
prowadzi prosta, sześciokilometro-
wa droga; na jej końcu stoi archiko-
legiata pw. Najświętszej Marii Panny  
i św. Aleksego – najpiękniejsza świą-
tynia romańska w Polsce. Historię 
kościoła przedstawił zebranym pro-
boszcz ks. Piotr Nowak; kilka cieka-
wostek dorzucił brat Wiesław Czaj-
ka. Masywna, kamienna, trójnawowa 
świątynia z granitu i piaskowca po-
wstała w połowie XII w. Kolegiata za-
chowała się w bardzo dobrym stanie 
pomimo zniszczeń w wyniku pożarów 
i najazdów – krzyżackiego w XIV w.  
i szwedzkiego w XVII w. oraz niemiec-
kich bombardowań i ostrzału podczas 
II wojny światowej. Prace konserwa-
torskie rozpoczęte w 1947 r. trwają  
z przerwami do dziś. Słowo „tum” – od 
niemieckiego „Dom” oznaczającego 
kolegiatę/katedrę – zostało później 
przeniesione na całą pobliską osadę.

Z Tumu, urokliwa ok. dwukilo-
metrowa droga po terenach zalewo-
wych Bzury prowadziła do Łęczycy, 
gdzie modlitwa Koronką do Bożego 
Miłosierdzia w kościele św. Andrzeja 
zakończyła pielgrzymkę. W tym dniu, 
kiedy Kościół wspomina św. Józefa, 
do którego sanktuarium w Kaliszu 
zmierzają pątnicy, modlono się szcze-
gólnie za Protektora Konfraterni JE 
bp. Józefa Guzdka.

c.d.n.

 P R E N U M E R ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować 

Świętogórską Różę Duchowną
napisz na adres Redakcji 

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

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

Narodowy Program Trzeźwości 
dla wolności naszej!

bp Tadeusz Bronakowski i ks. Leszek Woźnica COr

Dnia 16 lutego 2018 r., w Ty-
godniu Modlitw o Trzeźwość Narodu 
przyjęty został Narodowy Program 
Trzeźwości jako owoc współpracy na 
rzecz trzeźwości Kościoła i polskiego 
państwa. Ks. bp Tadeusz Bronakow-
ski, przewodniczący Zespołu KEP ds. 
Apostolstwa Trzeźwości, na tę okazję 
wystosował swój list, który tutaj publi-
kujemy:

Łomża, dnia 11 lutego 2018 r.          
                                                    

EGZAMIN Z WOLNOŚCI JEST 
PRZED NAMI

Przeżywamy rok jubileuszu 
stulecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. W tym czasie myślimy 
o naszej indywidualnej i wspólnoto-
wej wolności. Rozumiemy, że to wielki 
dar, a jednocześnie ogromne zobo-
wiązanie. Rozumieli to powstańcy ko-
ściuszkowscy, listopadowi, krakowscy, 
styczniowi, powstańcy wielkopolscy 
i śląscy, których wielkoduszna ofiara 
pozwoliła Polsce odrodzić się z niewoli 
zaborczej.

Egzamin z wolności zdawały 
kolejne pokolenia naszych rodaków: 
w roku 1920, w 1939, przez cały okres 
drugiej wojny światowej, w dniach 
powstania warszawskiego, w latach 
walki żołnierzy niezłomnych, w kolej-
nych próbach obalenia komunistycz-
nego reżimu, aż do odrodzenia wol-
nej Polski w 1989 roku. Nie brakuje 
w naszych dziejach dowodów na to, 
jak bardzo Polacy ukochali wolność. 
Nie brakuje dowodów, że za wolność 
jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą 
cenę. Jednak w ostatnich latach, gdy 
nasza wolność jest mniej zagrożo-

na przez siły zewnętrzne, straciliśmy 
czujność. Pozwoliliśmy rozprzestrze-
nić się wewnętrznym zagrożeniom dla 
wolności Narodu. Jednym z nich jest 
brak trzeźwości.

Dlatego w wigi l ię stulecia 
odzyskania niepodległości Kościół  
w naszej Ojczyźnie zorganizował Na-
rodowy Kongres Trzeźwości. Był on 
świadectwem wielkiej troski pasterzy 
Kościoła o trzeźwość Narodu. Szcze-
gólne słowa wdzięczności pragnę 
skierować do abpa Stanisława Gą-
deckiego – metropolity poznańskiego, 
i przewodniczącego KEP, abpa Marka 
Jędraszewskiego – metropolity kra-
kowskiego i wiceprzewodniczącego 
KEP, abpa Wojciecha Polaka – metro-
polity gnieźnieńskiego i prymasa Pol-
ski, kard. Kazimierza Nycza – metro-
polity warszawskiego, abpa Henryka 
Hosera, bpa Antoniego Dydycza i bpa 
Krzysztofa Włodarczyka, za osobisty 
udział w ważnych wydarzeniach kon-
gresowych. Dziękuję również wszyst-
kim Pasterzom Kościoła w Polsce, 
którzy wspierali to dzieło swoim auto-
rytetem, życzliwością i modlitwą.

Wspaniałym owocem Kongre-
su jest Narodowy Program Trzeźwo-
ści, który trafia do rąk wszystkich osób 
zatroskanych o wolność Polaków.

W roku jubileuszu niepodle-
głości powinniśmy na nowo zrozu-
mieć, że wolność wymaga naszej 
codziennej troski i pracy, także troski  
o trzeźwość. Odwołując się do słów 
św. Jana Pawła II, poprzez ten Pro-
gram mówimy wszystkim Polakom: 
Nie ma wolności bez trzeźwości! Co 
więcej: nie ma przyszłości człowieka  
i Narodu bez trzeźwości!

Trzeźwymi bądźcie
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Trzeźwymi bądzcie

Narodowy Program Trzeźwości 
dla wolności naszej!

Niech ten Program będzie mo-
bilizacją dla wszystkich osób, środo-
wisk i instytucji, które mogą i powinny 
troszczyć się o trzeźwość. Niech sta-
nie się źródłem inspiracji do konkret-
nych działań. Walka o duchową wol-
ność Polaków toczy się każdego dnia. 
Nie możemy się od niej uchylać, nie 
możemy jej zaniechać.

Wspominając bohaterów walk 
o wolność, zarówno z bitewnych pól, 
jak i poetów, kapłanów, nauczycieli  
i wychowawców, polityków i działa-
czy społecznych, musimy zrozumieć, 
że każdy na swój sposób powinien 
troszczyć się o trzeźwość. Każ-
dy może znaleźć dla siebie miejsce  
w szeregach tych, którzy pragną Pol-
ski prawdziwie wolnej, a więc trzeźwej. 
Już dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy  
w tym dziele uczestniczą od lat.  
W sposób szczególny dziękuję panu 
prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofowi 
Wojcieszkowi, który jest autorem pro-
jektu programu, na bazie którego po 
wielu dyskusjach i konsultacjach po-
wstał Narodowy Program Trzeźwości. 
Dziękuję również tym, którzy służyli 
radą na ostatnim etapie tworzenia Pro-
gramu, a zwłaszcza ks. prof. nadzw. 
dr. hab. Piotrowi Kulbackiemu, o. dr. 
Zdzisławowi Klafce CSsR, ks. prof. 
nadzw. dr. hab. Grzegorzowi Poloko-
wi, ks. dr. Markowi Dziewieckiemu,  
dr Agnieszce Muzyk, ks. mgr. Henrykowi 
Grządko, mgr. inż. Augustynowi Wier-
nickiemu, mgr. Wacławowi Malcowi,  
o. Oskarowi Puszkiewiczowi OFM i mgr 
Małgorzacie Sojce. Jeszcze raz dzię-
kuję wszystkim, którzy angażowali się  
w wielkie dzieła związane z Narodo-
wym Kongresem Trzeźwości.

Nadszedł czas na nowe dzia-
łania, na kolejne inicjatywy. Każdego 
dnia na nowo musimy podejmować tę 
pracę, na nowo umacniać i naprawiać 
fundamenty naszej indywidualnej, ro-
dzinnej i społecznej wolności. Wspa-
niałym owocem Kongresu jest Naro-

dowy Program Trzeźwości, który trafia 
do rąk wszystkich osób zatroskanych 
o wolność Polaków.

Niech na drodze ku trzeźwości 
Narodu prowadzą nas słowa św. Jana 
Pawła II: Egzamin w przeszłości był 
trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogól-
ny niósł nam uznanie. Potwierdziliśmy 
się. Jednakże w tym miejscu nie moż-
na się zatrzymać. Egzamin z naszej 
wolności jest przed nami. Wolności nie 
można tylko posiadać. Trzeba ją stale, 
stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, 
czyniąc z niej dobry użytek – czyniąc 
użytek w prawdzie, bo tylko »prawda 
czyni wolnymi« ludzi i ludzkie wspól-
noty, społeczeństwa i narody. Tak uczy 
Chrystus.

Na trud realizacji Narodowe-
go Programu Trzeźwości wszystkim 
ludziom dobrej woli z serca błogosła-
wię.

bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości

***
Po tych słowach pragnę jesz-

cze podać tu ilustrację z życia Dusz-
pasterstwa Trzeźwości na Świętej 
Górze, które od ponad 26 lat przy-
nosi tyle dobrych owoców trzeźwego 
życia sióstr i braci. Niedawno zmarła 
żona jednego z uczestników naszego 
Duszpasterstwa, Wojciecha, który na 
łamach naszego Pisma dawał świa-
dectwo swojego nawrócenia i swojego 
nowego życia. Teraz po latach życia  
w trzeźwości Wojciech został doświad-
czony jednym z najcięższych doświad-
czeń człowieka – śmiercią swojej żony. 
Uczestnicząc w pogrzebie zmarłej Jo-
lanty w Pruszczu Gdańskim doświad-
czyłem, owszem bólu i Wojtka i jego 
córki, ale także doświadczyłem tajem-
nicy wielkiej miłości z jaką przy Woj-
ciechu stanęli trzeźwi bracia i siostry  
z  n a s z e g o  D u s z p a s t e r s t w a .  
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W ogromnej rzeszy stanęli oni nie tyl-
ko na nabożeństwie pogrzebowym, 
ale również potem, gdy było spotka-
nie przy stole. W tamtym momencie 
zrodziła się we mnie refleksja, pełna 
wdzięczności refleksja, w której dzię-
kowałem Bogu za trzeźwość Wojcie-
cha, za jego dojrzałą wolność, w któ-
rej umie on przeżyć teraz swój wielki 
ból. Gdy człowiek czynnie nadużywa 
alkoholu, wówczas najczęściej ból 
uśmierza alkoholem, pogrążając się  
w niewoli destrukcyjnego życia. Ale 
Wojciech jest trzeźwy! Jego ból nie 
zakłócił mu wolności, ale pozwolił ją 
przeżyć dojrzale – z wiarą! On tak 
to przeżywa i tylu trzeźwych razem  
z nim.

Bóg chce, abyśmy wolności 
naszej nie niszczyli niczym, Bóg chce, 
aby w narodzie naszym, jak to było  

w rozmaitych momentach historii, 
również gdy była niewola, byśmy jako 
trzeźwi to, co najtrudniejsze przeży-
wali i wybierali.

Ktoś może zapytać: po co Na-
rodowy Program Trzeźwości? Po to, 
aby wszystkie chwile prób naszych, 
i tych narodowych i tych osobistych, 
przeżywać jako osoby dojrzale wolne, 
które nigdy nie rezygnują z prawdy  
i miłości na trzeźwo przeżywanej. 
Niech wolność zdobywana przez 
trzeźwe życie, również to w całkowitej 
abstynencji, pomoże nam być praw-
dziwie wolnymi.

Ks. Leszek Woźnica COr
duszpasterz trzeźwości

16 lutego 2018 roku przedstawiono Narodowy Program Trzeźwości
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Katecheza

ks. Dawid Majda COr

S a k r a m e n t y  u z d r o w i e n i a

W ostatnim numerze Święto-
górskiej Róży Duchownej pochylali-
śmy się nad sakramentami wtajemni-
czenia chrześcijańskiego – chrztem, 
bierzmowaniem i Eucharystią. Tym 
razem pragniemy spojrzeć na kolej-
ną grupę Bożych znaków zbawienia 
jakim są sakramenty: pokuty oraz na-
maszczenia chorych. Zostały one za-
liczone do grupy sakramentów uzdro-
wienia, ponieważ zadaniem ich jest 
uzdrawiać duszę i ciało człowieka wie-
rzącego. Jeżeli ktoś chciałby pogłębić 
swoją wiedzę na temat właśnie tych 
sakramentów, zachęcam do przeczy-
tania Katechizmu Kościoła Katolickie-
go (1420-1532).

Na początku naszych rozwa-
żań spójrzmy na sakrament pokuty. 
Jest znany nam pod różnymi nazwa-
mi, np.: nawrócenia, pokuty i pojedna-
nia, przebaczenia, lecz najbardziej po-
pularna nazwa to po prostu spowiedź 
święta. Te określenia są bardzo precy-
zyjne i już w samej nazwie określają 
nam istotę tego znaku zbawienia, bo 
przecież chodzi tu o nawrócenie czło-
wieka, o powrót do Boga, porzucenie 
grzechu, przebycie pokuty poprzez 
wyznanie grzechów i doświadczenie 
Bożego miłosierdzia i przebaczenia.

Kiedy mówimy o odpuszczeniu 
grzechów, to należy pamiętać iż pierw-
szy raz tego daru człowiek doświad-
czył w momencie chrztu św., gdzie 
został zgładzony grzech pierworodny. 
Jednak po tym wydarzeniu, z biegiem 
lat, gdy dziecko dorasta, zaczyna 
odróżniać dobro od zła i niestety nie 
zawsze już wybiera i czyni wyłącznie 
dobro, lecz często w pełnej świado-
mości popełnia grzechy, raniąc przez 
to miłość Bożą. Patrząc przez pryzmat 
wiary, nie ma większej tragedii dla 
człowieka niż popełnienie jakiegokol-

wiek grzechu, który za każdym razem 
powoduje wyrzuty sumienia, zrywa 
łączność z Bogiem, wywołuje poczu-
cie wewnętrznej pustki i rozdarcia,  
a w konsekwencji uporczywego trwa-
nia w grzechu czyni z duszy nieśmier-
telnej grobowiec i „piękne” mieszkanie 
dla złego ducha. Największy dramat 
ludzi jest wtedy, gdy nie widzą już swo-
ich grzechów, bo mają tak zepsute su-
mienia, że nie odróżniają dobra od zła; 
są tak zaślepieni przez szatana, iż nie 
widzą potrzeby jakiejkolwiek zmiany.

Jednakże nasz Wszechmocny 
Bóg nie zamyka się na człowieka, bo 
przecież go kocha miłością bezintere-
sowną – nieoczekującą nic w zamian. 
Dlatego każdy grzesznik ma możli-
wość powrotu, nawrócenia, przemiany 
życia poprzez sakrament spowiedzi,  
w którym doświadczamy niezwykłego  
i zawsze hojnego Bożego Miłosier-
dzia. Nie jest to dla każdego człowie-
ka takie proste, bo czasami bardzo 
nas boli przyznanie się do własnych 
błędów, win, krzywd jakie uczyniliśmy 
drugiej osobie, że nie zawsze byliśmy 
wiernymi i oddanymi dziećmi Bożymi  
i tę godność splamiliśmy naszymi grze-
chami. Jednakże, kiedy zapragniemy 
wyzwolić się z grzechu, Bóg nigdy nie 
zostawia nas samych. Trzeba wtedy 
podjąć decyzję prawdziwej przemiany, 
poprzez wyznanie wszystkich swoich 
grzechów, mieć mocne postanowienie 
poprawy oraz wewnętrzne pragnienie 
nie popełniania kolejnych grzechów. 
Sakrament pokuty dotyczy więc na-
szej przeszłości – bo grzechy wyzna-
jemy, lecz także przyszłości – bo pra-
gniemy już nie grzeszyć, chcemy coś 
zmienić.

War to  pam ię tać ,  że  aby 
spowiedź była ważna należy: mieć  
w sercu skruchę – żal za grzechy,  

Katecheza
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Katecheza

trzeba wyznać wszystkie grzechy cięż-
kie i lekkie – bez jakiegokolwiek zata-
jenia oraz konieczne jest pragnienie 
przemiany życia na lepsze – szcze-
re postanowienie poprawy. Dopiero 
po spełnieniu tych warunków, kapłan 
może w konfesjonale udzielić rozgrze-
szenia, co w konsekwencji daje nam 
łaskę uświęcającą, która odbudowuje 
naszą ścisłą więź z Bogiem i wybiela 
naszą duszę. Jeśli chcemy za każdym 
razem dobrze i porządnie przystę-
pować do sakramentu pokuty, warto 
pamiętać o pięciu warunkach dobrej 
spowiedzi: rachunek sumienia, żal za 
grzechy, mocne postanowienie popra-
wy, szczera spowiedź i zadośćuczy-
nienie Panu Bogu i bliźniemu. Kiedy 
podchodzimy do kratek konfesjonału, 
to pamiętajmy, że za każdym razem 
spowiadamy się samemu Jezusowi, 
nie kapłanowi – jak często mówimy,  

a szatan nas przez takie myślenie nie-
jednokrotnie odciąga od pojednania  
z Bogiem, „bo przecież co sobie ksiądz 
pomyśli”. Nie wolno nam tak myśleć! 
Idziemy do spowiedzi, by wyznać 
grzechy przed Jezusem, który przez 
pośrednictwo kapłana odpuszcza mi 
moje grzechy.

Obowiązkiem każdego chrze-
ścijanina jest przynajmniej raz w roku 
przystąpić do sakramentu pokuty. Jest 
to zupełne minimum być mieć jakąkol-
wiek relację z Bogiem. Często niestety 
spowiedź jest odkładana na długi okres 
czasu, np.: pół roku, rok albo i więcej. 
Jeśli jednak chcemy mieć poważną  
i głęboką więź z naszym Stwórcą, to 
musimy spowiadać się jak najczęściej, 
np.: co miesiąc, dwa lub trzy, a może 
nawet i częściej. Dzięki praktyce czę-
stej spowiedzi, każdy człowiek jest  
w stanie dobrze ocenić swoje życie, 

Nabożeństwo lourdzkie, podczas pielgrzymki chorych w bazylice świętogórskiej
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postępowanie a zarazem ma odwagę 
i siłę do podejmowania ciągłej walki  
z pokusami diabła, które potrafi zwal-
czyć tylko z Bożą pomocą.

Drugim sakramentem uzdro-
wienia jest namaszczenie chorych. 
Jest on zaadresowany szczególnie 
do ludzi chorych lub starszych. Już  
w początkach chrześcijaństwa apo-
stołowie a później ich uczniowie i na-
stępcy, namaszczali ludzi cierpiących 
świętym olejem i modlili się nad chory-
mi. Bo celem tegoż właśnie zbawcze-
go znaku Bożego, jest udzielenie spe-
cjalnej łaski oraz mocy do walki z cho-
robą, cierpieniem, jakimkolwiek bólem  
i dolegliwościami. Przed Soborem 
Watykańskim II (lata 1962-1965) na-
zywano omawiany sakrament ostat-
nim namaszczeniem, ponieważ udzie-
lano wówczas tego sakramentu tylko 
raz w życiu, przed śmiercią człowieka. 
Po dokonanych reformach liturgicz-
nych, zmieniono tę praktykę. Obec-
nie namaszczenie chorych możemy 
przyjąć wielokrotnie w swoim życiu, 
jeśli tylko zachodzi taka potrzeba. Nie 
o to jednak chodzi, by przyjmować 
go codzienne, ale wtedy kiedy się źle 
czujemy i np. przebywamy w szpitalu, 
to warto poprosić kapłana o posługę 
sakramentalną. Szczególnie ważna 
jest w takim przypadku rola najbliższej 
rodziny, by chory mógł być opatrzony 
sakramentami, szczególnie w zagro-
żeniu życia.

Dość powszechną praktyką  
w parafiach są nabożeństwa lourdz-
kie z racji Światowego Dnia Chorego 
przypadającego zawsze 11 lutego, 
podczas których udziela się namasz-
czenia chorych większej liczbie wier-
nych. Podobne nabożeństwa są or-

ganizowane także podczas rekolekcji 
lub misji parafialnych. Ksiądz, który 
sprawuje sakrament namaszczenia 
chorych, musi namaścić czoło i ręce 
chorego wypowiadając jednocześnie 
określoną formułę. Głównym celem 
udzielania tego sakramentu jest zjed-
noczenie aktualnie przeżywanego 
cierpienia z męką Jezusa Chrystusa 
i ofiarowanie go chociażby w intencji 
Kościoła powszechnego.

Namaszczenie świętym ole-
jem, który jest co roku na nowo świę-
cony przez biskupów w katedrach  
w Wielki Czwartek, ma przynieść rów-
nież pocieszenie, ukojenie w bólu oraz 
siłę do wali z chorobą. Niejednokrotnie 
po otrzymaniu sakramentu chorych, 
człowiek cierpiący wyzdrowiał. Jed-
nym ze skutków tego zbawczego zna-
ku Bożej łaski jest także przebaczenie 
grzechów i przygotowanie na przejście 
do życia wiecznego. Namaszczenie 
chorych ma więc podwójne działanie, 
ponieważ nie tylko leczy duszę czło-
wieka, ale może uzdrowić także ciało 
– jeśli będzie to służyć dobru ducho-
wemu.

Sakramenty uzdrowienia mogą 
czynić wiele dobrego w życiu czło-
wieka wierzącego, ponieważ mogą 
przystępować do nich tylko ludzie 
ochrzczeni. W obu sakramentach mo-
żemy doświadczyć wielkiej Bożej łaski, 
a zwłaszcza Bożego Miłosierdzia. Pie-
lęgnujmy nasze życie sakramentalne, 
bo warto zawsze być blisko Zbawiciela 
dzięki regularnej spowiedzi, ale nie za-
pominajmy też o chorych, zwłaszcza 
w naszym najbliższym otoczeniu, by 
Boża moc uzdrowienia, mogła dotknąć 
każdego potrzebującego człowieka.
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ks. Henryk Brzozowski COr

Srebrna pamiątka z koronacji 
obrazu matki boSkiej 
częStochowSkiej w 1717 roku
Od wczesnego średniowiecza 

kult cudownych wizerunków przeja-
wiał się między innymi w zwieńczaniu 
ich koronami ze szlachetnego krusz-
cu. Jednym z najwcześniej odnotowa-
nych tego typu zwyczajów, był obraz 
Matki Boskiej w oratorium św. Piotra  
w Rzymie, zwieńczony w 732 roku 
przez papieża Grzegorza III złoty-
mi diademami1. Koronacja papieska 
był reakcją na obrazoburcze ruchy  
w kościele wschodnim, zwane w hi-
storii ikonoklazmem. Jego zwolen-
nicy sprzeciwiali się oddawania czci 
religijnej obrazom i doprowadzili do 
masowego niszczenia cudownych wi-
zerunków, będących często wybitnymi 
dziełami sztuki. Sobór Nicejski II w 787 
roku potwierdził istniejąca w kościele 
tradycję oddawania czci cudownych 
wizerunkom i sprzeciwił się poglądom 
głoszonym przez ikonoklastów „orze-
kamy z całą dokładnością w trosce  
o wiarę, że powinny być przedmiotem 
kultu nie tylko wizerunki drogocennego 
i ożywiającego Krzyża, ale tak samo 
czcigodne i święte obrazy (..) które ze 
czcią umieszcza się w kościołach, na 
sprzęcie liturgicznym czy na szatach, 
na ścianach czy na desce, w domach, 
czy przy drogach z wyobrażeniami 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Boga i Zbawcy, świętej Bogarodzicy, 
godnych czci Aniołów oraz wszyst-
kich świętych i świątobliwych mężów. 
Im częściej bowiem wierni spoglądają 
na ich obrazowe przedstawienie, tym 
bardziej także się zachęcają do wspo-

1 Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002.  
s. 885-886. W niniejszym artykule będę używał 
zamiennie określeń korony i diademy.

minania i umiłowania pierwowzorów, 
do oddawania im czci i pokłonu (..). 
W ten sposób oddaje się hołd przez 
zapalanie kadzidła i zapalanie świa-
teł przed wizerunkami drogocennego  
i ożywiającego Krzyża, świętych ewan-
gelii i innych świętych obrazów, jak to 
było w pobożnym zwyczaju przodków 
(..) a kto składa hołd obrazowi, ten go 
składa Istocie, którą obraz przedsta-
wia”2. Dokument podkreślił, że przez 
kult świętych wizerunków nie oddaje 
się czci obrazom, ale istotom, które 
obrazy przedstawiają. 
  Zwyczaj koronacji zyskał apro-
batę hierarchii kościelnej i szybko roz-
powszechnił się w kulturze religijnej 
kościoła zachodniego. Początkowo 
koronowanie cudownych obrazów oraz 
rzeźb wynikało z prywatnej pobożności 
wiernych i były aktami o zasięgu lokal-
nym. Nasilenie zjawiska spowodowało 
ujęcie w przepisy liturgiczne aktów ko-
ronacyjnych. Biskup miejscowy na te-
renie swojej diecezji wyrażał zgodę na 
zwieńczenie szlachetnymi diademami 
wizerunków, uchodzące za słynące ła-
skami. Takie koronacje nie wykracza-
ły poza obręb diecezji i były nazwane 
koronacjami na prawie diecezjalnym. 
Najwyższą rangę miały koronacje do-
konywane przez samego papieża. Do 
upowszechnienia zwieńczania diade-
mami cudownych wizerunków maryj-
nych przyczynił się papież Klemens 
VIII (1592-1605). Jako biskup Rzymu 
ukoronował słynny w całym świecie 
chrześcijańskim obraz Salus Populi 

2 Breviarium fidei. Kodeks doktrynalnych wy-
powiedzi kościoła, opr. J. M. Szymusiak SJ,  
St. Głowa SJ, Poznań-Warszawa-Lublin 1964,  
s. 624-625. 
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Romani (Zbawienie Ludu Rzymskie-
go) z rzymskiej bazyliki Santa Maria 
Maggiore. Po Soborze Trydenckim 
(1545-1563) zwyczaj zwieńczania ko-
ronami cudownych wizerunków ujęto 
w przepisy prawno-liturgiczne. Wobec 
negacji oddawania czci religijnym ob-
razom i relikwiom przez Reformację, 
Sobór zajął stanowisko jednoznacz-
nie popierające tego rodzaju praktyki 
religijne. Na temat świętych obrazów 
sobór stwierdził: „obrazy Chrystusa, 
Bożej Rodzicielki oraz innych świę-

tych należy posiadać i zachowywać 
zwłaszcza w świątyniach, i oddawać 
im należną cześć i uszanowanie, (..) 
dlatego, że okazywany im honor od-
nosi się do wzoru, który przedstawiają. 
(..) Dlatego wszystkie święte obrazy 
przynoszą wielkie korzyści, nie tylko 
dlatego, że przypomina się ludowi jak 
wiele dobrodziejstw i darów otrzymał 
od Chrystusa, ale także dlatego, że 
cuda i zbawienne przykłady doko-
nane przez Boga za pośrednictwem 
świętych przedstawiane są wiernym, 

Fot. 1, tondo z 1717 r., awers
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żeby dziękowali za nie Bogu i kształ-
towali swoje życie i obyczaje naśladu-
jąc świętych, żeby byli pobudzeni do 
adorowania i miłowania Boga oraz do 
praktykowania pobożności”1. 

W znacznej mierze do spopu-
laryzowania tego rodzaju praktyk re-
ligijnych, przyczynił się ludowy misjo-
narz, kapucyn z prowincji bolońskiej  
O. Hieronim Paolucci di Cambolli 

3 Dokumenty Soborów Powszechnych, opr.  
A. Baron, H. Pietras SJ, t. IV/2 (1511-1870), 
Kraków 2007, s. 781-783 

zmarły w 1620 roku. Na zakończe-
nie misji parafialnych miał zwyczaj 
koronować najsłynniejszy w okolicy 
wizerunek Matki Boskiej. Gorliwość 
religijną kapucyna kontynuował jego 
przyjaciel, książę Aleksander Sforca 
Pallavicino. On to sprawił złote koro-
ny do cudownego wizerunku z kościo-
ła S. Maria della Fabbre, położonego  
w pobliży bazyliki św. Piotra w Rzymie. 
Obraz w 1631 roku koronował papież 
Urban VIII. Wspomniany książę za-
pisem testamentowym z 1636 roku 

Fot. 2, tondo z 1717 r., rewers

3
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utworzył fundusz koronacyjny, powie-
rzając Kapitule Watykańskiej siedem 
tysięcy imperiałów na sprawianie 
diademów do szczególnie czczonych 
wizerunków. Odtąd Kapituła Watykań-
ska decydowała o koronacji na prawie 
papieskim. Opiekunowie cudownych 

obrazów chcąc uzyskać taki przywi-
lej, musieli wpierw zyskać aprobatę 
papieża oraz pozytywną opinię wspo-
mnianej kapituły na uroczystą korona-
cję. W uzasadnieniu prośby należało 
udowodnić dawność, cudowność i ak-
tualność kultu wizerunku, który byłby 

Fot. 3, obraz Matki Boskiej z 1717 r., awers
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zaszczycony papieskimi diademami. 
Początkowo koronacje dokonywały 
się w obrębie Państwa Kościelnego. 
Pierwszym obrazem ukoronowanym 
na prawie papieskim poza Półwyspem 
Apenińskim był obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Koronacji dokonał 
w dniu 8 września 1717 roku biskup 
chełmski Krzysztof Andrzej Jan Szem-
bek1. 

Z okazji doniosłej dla kościoła 
w Polsce uroczystości, powstały oko-
licznościowe fundacje artystyczne oraz 
wybito pamiątkowe medale i medali-
ki tzw. koronatki. Fundacja związana   
z koronacją wizerunku jasnogórskiego 
stałą się przyczyną do napisania ni-
niejszego artykułu. W zbiorach wotyw-
nych na Świętej Górze zachowało się 
srebrne tondo, przedstawiające Matkę 
Boską Częstochowską, upamiętniają-
ce uroczystości koronacyjne (fot. 1). 
Tondo zapisała w testamencie sank-
tuarium świętogórskiemu hrabianka 
Walentyna Mycielska. Nie wiadomo 
jakim sposobem to wytworne dzieło 
sztuki złotniczej trafiło do familii My-
cielskich, w której było uważane za 
cenną pamiątkę rodzinną. Walentyna 
Mycielska, córka Jana Nepomuce-
na Mycielskiego, starosty Ośnickie-
go i Anny Garczyńskiej, urodziła się 
w 1785 roku2. Ks. Antoni Brzeziński 
wspomina, że hrabianka opatrzona 
sakramentami świętymi zmarła 21 lu-
tego 1857 roku w Poznaniu, mając 72 
lata3. Żyła w stanie panieńskim, od-
dana bez reszty dziełom pobożnym 

4 A. Barański, Koronacje wizerunków maryjnych 
w czasach baroku, Warszawa 2003, s. 13-15.

5 B. Janik, St. J. Roztworowski, Dzieje rodziny 
fundatorów Świętej Góry. Chociszewice, Gębice, 
Gostyń, Kobylepole, Pępowo, Smogorzewo, Wy-
dawy, Gębice, Pępowo 2011, s. 137.

6 Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego zgroma-
dzenia XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyń-
skiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. II. Po-
znań 1869, s. 42-43. Autorem publikacji był ks. 
Antoni Brzeziński filipin ze Świętej Góry. 

i charytatywnym, roztaczając opie-
kę nad ubogimi. Podkreślał, że żyjąc  
w świecie prowadziła żywot prawie za-
konny. Wyróżniała się darem pokory, 
prostoty i umiłowania prawdy. Należąc 
do rodziny fundatorów, została pocho-
wana w  podziemiach kościoła święto-
górskiego 25 lutego 1857 roku4. 
 Srebrna pamiątka w formie 
tonda o średnicy 15,5 cm. składa się 
z dwóch warstw. Spodnią warstwą jest 
blacha mosiężna, na której namalowa-
ny został wizerunek Matki Boskiej Czę-
stochowskiej farbą olejną na złotym 
tle. Malowidło dobrze odwzorowuje 
cudowny obraz jasnogórski. Madonna 
lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko Je-
zus, a prawą wskazuje na Zbawiciela. 
Ukazana jest w typie ikonograficznym 
Hodogetri, to znaczy Matki Boskiej 
Przewodniczki, wskazującej drogę do 
Jezusa. Madonnę okrywa ciemnobłę-
kitny płaszcz spływający z głowy na 
ramiona tzw. maforion, zdobiony sze-
ścioramiennymi gwiazdkami, symboli-
zującymi Gwiazdę Morza wskazującą 
wiernym drogę do portu zbawienia. 
Płaszcz obszyty jest złotym galonem. 
Pod płaszczem widnieje szkarłatna 
suknia.  Dzieciątko Jezus ma na sobie 
sukienkę szkarłatną obszytą złotymi 
galonami. Prawą rękę wznosi w ge-
ście błogosławieństwa, a w lewej trzy-
ma księgę. Głowy obydwóch postaci 
otaczają powtórzone z obrazu nimby 
z wewnętrznymi promieniami i zwień-
czają malowane korony kabłąkowe, 
zakończone królewskimi jabłkami. 
Korony charakteryzują się barokową 
konwencją stylistyczną. Warstwę ma-
larską pokrywa druga warstwa tzw. 
aplikacja w formie sukienki wykona-
nej ze srebra pozłacanego. Sukienka 
zakrywa obraz malowany z wyjątkiem 
twarzy i rąk. Szatę Madonny i Dzie-
ciątka zdobią trybowane ornamen-
ty roślinne takie jak akant i girlanda 

7 Liber Defunktorum, AFG (Archiwum Filipinów 
Gostyńskich) A/1. 

4

5

6

7
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kwietna. Akant ukazany jest w fazie 
przejściowej od mięsistego do suche-
go. Niektóre partie sukienki pokrywa 
bujny akant, a inne akant usychający. 
Głowy świętych postaci otaczają nim-
by powtórzone z cudownego obrazu, 
wypełnione promieniami płomienistymi 

i prostymi. Tło sukienki pokrywa gęsta 
faktura wykonana drobną puncyną. 

Na nimby nałożone są korony 
kabłąkowe zwieńczone królewskimi 
jabłkami, przytwierdzone trzema na-
krętkami. Korony pozostawione w sre-
brze, kameryzowane są diamentami  

Fot. 4, obraz Matki Boskiej z 1717 r., rewers
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i rubinami. Korona Madonny składa 
się z obręczy utworzonej z odcinka 
łuku, zdobionego dwoma rubinami  
i dwoma diamentami, rozdzielonymi 
zdwojonymi wolutami ceowymi. Z ob-
ręczy wychodzą dwa kabłąki boczne 
w formie kameryzowanych ceowni-
ków, oraz środkowy kameryzowany 
kabłąk trapezowy, wydzielony dwoma 
promieniami wiązkowymi. Kabłąk tra-
pezowy w górnej części dekorują dwie 
emaliowane rozetki. Kabłąki zdobią 
trzy diamenty osadzone na stożkowa-
tych wypustkach. Dzieciątko posiada 
koronę znacznie mniejszą, utworzoną 
z analogicznych, uproszczonych form. 
Korona nie ma promieni. Zdobiona 
jest nad obręczą dwoma  emaliowa-
nymi rozetkami z jednym listkiem oraz 
jedną rozetką z dwoma listkami w gór-
nej partii kabłąku trapezowego. Kró-
lewskie jabłka na koronach pokrywa 
ciemnobłękitna emalia.  Całość przed-
stawienia ujmuje profilowana ramka 
srebrna, zdobiona na zewnętrznym, 
wypukłym profilu złoconym ornamen-
tem wstęgowo-cęgowym z kampanulą 
i rozetką. Profil wewnętrzny, wklęsły, 
zdobi złocony ornament wstęgowy  
w formie plecionki. Ornamenty rozło-
żone są w czterech miejscach tworzą-
cych formę krzyża, przesunięte wzglę-
dem siebie o niewielki kąt. Ramkę 
wieńczy forma płaskiej, złoconej koro-
ny z pierścieniem. Korona ramki łączy 
się z górnym ornamentem wstęgowo-
cęgowym i obwiedziona jest motywem 
taśmy. Pole środkowe korony wypeł-
niają dwa esowato ukształtowane listki 
suchego akantu, rozdzielone gładkim 
owalem. Od wewnątrz ramkę dekoruje 
siedem sznurów nieregularnych pere-
łek w liczbie 127 (jednego sznura bra-
kuje), nanizanych na srebrne druciki. 
Od rewersu znajduje się podkowiasta 
podpórka przymocowana zawiaską do 
korony. 

Rewers tonda pokrywa złocona 
inskrypcja fundacyjna na ciemnym tle 

(fot. 2)1. Z inskrypcji dowiadujemy się, 
że Krzysztof Szembek biskup chełm-
ski uroczystym obrzędem 8 września 
1717 roku, koronował cudowny obraz 
Matki Boskiej na Jasnej Górze w Czę-
stochowie. Następnie koronator został 
wyniesiony na biskupstwo przemyskie 
i księstwo warmińskie. Krzysztof An-
drzej Szembek  urodził się z 1680 roku 
w Słupowie koło Miechowa w Małopol-
sce. Był bratem prymasa Krzysztofa 
Antoniego Szembeka. W latach 1713-
1719 został biskupem chełmskim,  
w latach 1719-1724 biskupem przemy-
skim a w latach 1724-1740 biskupem 
warmińskim. Zmarł w 1740 roku. 

Podobieństwa formalne i tre-
ściowe do przedstawionego tonda 
wykazują wspomniane wyżej medale 
pamiątkowe, tzw. koronatki wybijane 
na upamiętnienie koronacji obrazu ja-
snogórskiego. W literaturze przedmio-
tu zachował się opis koronatki często-
chowskiej. Znawca numizmatyki pol-
skiej Teofil Rewoliński w swoim znako-
mitym dziele o medalach i medalikach 
wspomina, że w swoich zbiorach nie 
posiada koronatki, ale jest mu znana 
i podaje zwięzły opis2. Srebrne tondo 

8 CHRISTOPHOR/Szembek Epus Protunc/
Chełm. P (?)t. Gr (?) Miechow/Solenni Ritu 
Coronavit/Imaginem Thaumaturgam/ SS Matris 
Dei Mariae/In claro Monte Czestochoviens/Anno 
Domini 1717./ Die 8va Septembris/Post hac ad 
Praemissien: deinde/ad Varmien. Episcopatum/et 
Principatum Electus.

9 Awers - Matka Boska z dzieciątkiem na 
lewym ręku, w sukni gwieździstej na głowach 
korony, gloria z pojedynczego kręgu, napis w 
otoku: B.V.CZESTOCHOVIEN IN REGNO 
POLONIAE. Od rewersu – U góry w 9ciu 
wierszach napis: CHRISTOPCHORUS / IOAN. 
IN SLUP. SZEM/BEK. PROTUNC CHELM 
/ NUNC EPPUS PRINCEPS VA/RMIEN. 
SOLENNI RITU CORON/AVIT IMAGINEM 
TRAUMATURG/IS MATRIS DEI MARIAE 
IN CL/ARO MONTE CZASTOCHOWIEN / 
A. DNI: 1717 DIE SVA SEPTEM. Pod tym 
napisem herb Szembekow nakryty mitrą 
książęcą, nad którą kapelusz kardynalski ze 
sznurami po bokach spadającymi (Katalog 

8

9
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najwyraźniej koresponduje z koronat-
ką wspomnianą przez Rewolińskiego. 
Podobieństwo dotyczy postaci Matki 
Boskiej na awersie oraz podobnej in-
skrypcji zamieszczonej odwrociu. 

Poszukując bliższej analogii 
do świętogórskiego tonda, przypad-
kowo natrafiłem na podobne dzieło  
z tego samego czasu, powstałe z tej 
samej okoliczności i fundacji. Nie-
dawno z okazji 300-lecia koronacji 
cudownego Obrazu na Jasnej Górze 
urządzono wystawę, upamiętniająca 
to doniosłe wydarzenie w dziejach 
naszej Ojczyzny. Na wystawie wśród 
wielu eksponatów pokazano obraz, 
który ojcowie paulini darowali Krzysz-
tofowi Andrzejowi Szembekowi jako 
podziękowanie za koronację. Obraz 
namalowany farbą olejną na blasze  
o niewielkich rozmiarach (wys. 36 cm, 
szer. 25 cm) jest kopią cudownego wi-
zerunku Madonny Jasnogórskiej (fot. 
3)3 . Warstwę malarską pokrywa hafto-
wana sukienka ze złotych i srebrnych 
nici, wysadzana kamieniami jubilerski-
mi. Spod sukienki widoczne są tylko 
twarze oraz ręce Maryi i Jezusa. Na 
tym podobieństwo do zabytku święto-
górskiego się nie kończy. Na odwro-
cie obrazu umieszczona jest prawie 
identyczna inskrypcja jak na srebr-
nym tondzie (fot. 4)4 . W prawym dol-

medali religijnych odnoszących się do Kościoła 
Katolickiego we wszystkich krajach dawnej 
Polski zbioru Dr. Med. T. Rewolińskiego w 
Radomiu 1887, s. 12).  

10 J. Golonka, J. Rudziński, J. Żmudziński, Maryja 
Królowa Nieba i Ziemi. Pamiątka jubileuszu 300-
lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 
1717-2017, Częstochowa 2017, s. 55, il. 21-22. 

11 CHRISTOPHOROS JOANNES IN SŁUPOW 
SZEMBEK EPISKOP PROTONUNC 
CHEŁM. PRAEPSTUS GENRIS MIECHOUS 
SOLENNI RITU CORONAVIT IMAGINEM 
THAUMATURGAM S.S. MATRIS 
DEI MARIAE IN CLARO MONTE 
CZESTOCHOVIENSI ANNO DNI 1717 
DIE 8VA  SEPTEMBRIS / Post  hac ad 

nym rogu widnieje herb Szembek na 
tle płaszcza książęcego. Informację  
o wyniesieniu na biskupstwo warmińskie  
i herb dodano później. Biskup Szem-
bek podarował obraz do sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny, Matki Po-
koju w Stoczku Klasztornym na War-
mii, gdzie znajduje się do dzisiaj. 

Analizując tondo świętogór-
skie i obraz ze Stoczka Klasztorne-
go można stwierdzić, że były darem 
dziękczynnym ofiarowanym bisku-
powi chełmińskiemu za dokonanie 
uroczystej koronacji wizerunku jasno-
górskiego. W obydwóch zabytkach 
warstwa malarska położona jest na 
podłoży metalowym. Na wizerunki na-
łożone są bardzo rozpowszechnione 
w dobie baroku sukienki, haftowane  
i srebrne, pokrywające całe postacie 
z wyjątkiem twarzy i rąk. Na odwrociu 
obrazów zamieszczona jest prawie 
identyczna inskrypcja. Forma koron 
zarówno malowanych, jak srebrnych, 
nie nawiązuje do przesłanych z Rzy-
mu złotych diademów papieskich, ale 
wzorowana jest zapewne na bliżej 
nieznanej grafice. Nie wiadomo, jaka 
wygląda malowana korona na obrazie 
ze Stoczka Klasztornego, ale można 
wnioskować, że podobna jest do ko-
rony ze świętogórskiego tonda. Na 
koniec należy postawić pytanie, kto 
był autorem szczęśliwie zachowanych 
dzieł. Obraz nie posiada sygnatury, 
podobnie nie ma znaków złotniczych 
na srebrnej sukience. Można domnie-
mywać, że wykonawcy wywodzili się 
z braci zakonnych, którzy zajmowali 
się zarówno malarstwem jak i złotnic-
twem. Wybitnymi artystami parającymi 
się złotnictwem, malarstwem i haftem 
byli bracia paulini Makary Sztyftowski 
(1671-1740) i Klemens Tomaszewski. 
Brat Makary przed uroczystościami ko-
ronacyjnymi skonstruował przemyśl-
ne stelaże metalowe do zawieszania 

Praemissiensem deinde ad Varmiensem 
Episcopatum et Principatum Electus.

10

11
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sukienek i przeniósł klejnoty na nowe 
tło1. Skomponował także na polecenie 
prowincjała O. Konstantego Moszyń-
skiego nowe sukienki wysadzane klej-
notami. Bracia Klemens Tomaszewski 
i Makary Sztyftowski wspólnie wyko-
nali sukienkę rubinową i brylantową  
z wotywnych klejnotów. Może to oni 
byli autorami prezentowanego w ni-
niejszym artykule dzieła.  

Każde prawdziwe dzieło sztuki 
zawiera kilka poziomów poznawczych 
i sposobów oddziaływania. Prezento-
wane w niniejszym artykule srebrne 
tondo przedstawia nie do przecenie-
nia wartość historyczną. Dokumentuje 
wydarzenie sprzed 300 laty, zwycza-
je religijne i historię kościoła w Pol-
sce, przekazuje informacje o biskupie 
chełmskim, który koronował obraz 
oraz o jego dalszych losach. Świad-
czy także o dawnych technikach ma-
larskich i złotniczych. Srebrne tondo 
stanowi przedmiot badań nad kultu-
rą materialną, religijną i artystyczną  
w dawnej Rzeczpospolitej. Ponadto 
posiada wysoką wartość artystyczną. 

12 J. Golonka, J. Żmudziński, Skarbiec Jasnej 
Góry, Skarbiec Jasnej Góry, Jasna Góra 2000, s. 
307.

Twórca dzieła znakomicie opanował 
techniki złotnicze i biegle posługiwał 
się trybowaniem, fakturowaniem, ka-
meryzowaniem i emaliowaniem. Wraż-
liwość artystyczna jego autora sprawi-
ła, że powstało dzieło sztuki złotniczej, 
które zachwyca i pobudza do refleksji 
także współczesnego odbiorcę. Na 
koniec chciałbym zwrócić uwagę na 
wartość sakralną. Dzieło sztuki religij-
nej odsłania wymiar duchowy i odsyła 
do wartości nieuchwytnych na pozio-
mie poznania zmysłowego. Zarów-
no tondo świętogórskie jak również 
drugi wspomniany obraz, to nie tylko 
pamiątki, odwzorowujące cudowny 
obraz jasnogórski. Przez swoje podo-
bieństwo do praobrazu uczestniczą  
w kulcie, jakim otaczany jest obraz 
częstochowski. Obraz przechowywany 
w Stoczku Klasztornym otaczany był 
dużym kultem. Tondo świętogórskie 
zawieszone jest na tablicy wotywnej 
przy cudownym obrazie Matki Boskiej 
Gostyńskiej. Swoją obecnością przy-
pomina tamto wydarzenie sprzed 300 
lat oraz fundatorkę Walentynę, którą 
stróże sanktuarium świętogórskiego 
otaczają modlitwą wstawienniczą.       

2

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:  

6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości: 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
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ks. Dawid Majda COr

wędrówka przez minione 350 lat
Kto nie szanuje i nie ceni swojej prze-
szłości, ten nie jest godzien szacunku 
teraźniejszości, ani nie ma prawa do 
przyszłości. 
     Józef Piłsudski

Te niezwykłe słowa marszałka 
Piłsudskiego winny zachęcić każde-
go człowieka, do refleksji nad swoją 
przeszłością. Szczególnie teraz, kie-
dy obchodzimy setną rocznicę odzy-
skania niepodległości, tym bardziej 
zagłębiamy się w naszą narodową 
historię i przypominamy osoby, które 
często niezwykłym zaangażowaniem, 
odwagą i mądrością, ale także wiarą  
w Boga oraz obroną wartości chrześci-
jańskich, zapisali się chlubnymi zgło-
skami na kartach historii. W naszej 
umiłowanej ojczyźnie takich postaci 
jak wiemy było mnóstwo: zacni królo-
wie, szlachta, poeci, artyści, wojskowi 
etc.

W gronie niezwykłych Polaków 
znajduje się też wielu ludzi, mocno 
związanych z Kościołem katolickim. 
Bronili oni zwłaszcza wiary świętej, 
szczególnie w trudnych czasach za-
borów i niewoli, pokazywali często 
swoim życiem, że Bóg jest dla nich 
najwyższą wartością. Byli to oczywi-
ście zazwyczaj kapłani, biskupi, a nie-
raz i ludzie świeccy. I wcale nie trzeba 
daleko szukać. Wszyscy dobrze zna-
my postać bł. Edmunda Bojanowskie-
go – wielkiego patrioty, troszczącego 
się o wychowanie młodego pokolenia 
Polaków, którzy są zawsze nadzieją 
narodu, ale też wielkiego człowieka 
rozkochanego w Bogu, któremu służył 
tak jak potrafił. Prowadził on niezwykłe 
życie duchowe (o czym świadczą jego 
Dzienniki) i wszystko co czynił – czy-
nił dla większej Bożej chwały, z wiary 
czerpiąc siłę do działania.

N i e  c h c e m y  z a p o m i n a ć  
o naszych wielkich poprzednikach, lu-
dziach którzy przed nami troszczyli się 
o krzewienie chrześcijańskich, katolic-
kich wartości, tu chociażby, w naszej 
małej ojczyźnie. Dlatego też, z racji 
obchodzonego przez Kongregację 
Oratorium w Polsce wielkiego jubile-
uszu 350-lecia powstania pierwszego 
domu księży filipinów w naszej oj-
czyźnie, pragniemy wskrzesić pamięć  
o wszystkich kapłanach i braciach, któ-
rzy przez te minione lata służyli Bogu  
i ludziom w świętogórskim sanktu-
arium. Było ich bardzo wielu, lecz 
większości niestety dobrze nie zna-
my. Dlatego w kolejnych numerach 
naszego sanktuaryjnego kwartalni-
ka, będą ukazywały się biogramy ka-
płanów i braci, którzy od 1668 roku 
posługiwali na Świętej Górze, aż do 
dnia dzisiejszego. Noty biograficzne 
zapewne nie będą jednakowo obszer-
ne, ponieważ źródła archiwalne nie  
w każdym przypadku mówią tyle samo. 
W podejmowanej inicjatywie, chodzi  
o przypomnienie tych wszystkich ludzi, 
którzy są naszą historią i gwarantem 
ciągłości pokoleniowej świętogórskich 
filipinów.

Każdorazowo przeżywany 
jubileusz, skłania do refleksji nad mi-
nionym czasem, który już nie wróci. 
Chcemy jednak, chociaż w takim bio-
graficznym wymiarze, spowodować, 
by to co jest historią – niejednokrot-
nie zapomnianą – znów powróciło do 
życia. Świętogórska historia jest nie-
zwykle ciekawa, a odkrywanie tego, 
co jeszcze nieznane, a co wydarzyło 
się na przełomie ostatnich 350 lat, nie-
zwykle pasjonujące. Dlatego zapra-
szamy, by w kolejnych numerach 
naszego czasopisma śledzić zapo-
mnianą klasztorną historię!

Z naszej historii
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Justyna Jurdzińska

PRYMAS TYSIĄCLECIA W LEKTURZE OBOWIĄZKOWEJ

Kardynał Stefan Wyszyński coraz 
bliżej beatyfikacji

Prymas Stefan Wyszyński 
jest bez wątpienia jedną z najistot-
niejszych postaci w dziejach nie tylko 
Polski, ale także Kościoła katolickiego 
drugiej połowy XX wieku. Na początek 
warto przywołać kilka istotnych faktów 
z Jego życia.

Stefan Wyszyński urodził się  
3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zu-
zela nad Bugiem. Od 1920 r. kształ-
cił się w Wyższym Seminarium Du-
chownym we Włocławku. Cztery lata 
później – 3 sierpnia – z rąk biskupa 
Wojciecha Owczarka przyjął święce-
nia kapłańskie. W 1946 r. papież Pius 
XII mianował go biskupem ordynariu-
szem diecezji lubelskiej. Sakrę bisku-
pią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 
tegoż roku z rąk prymasa Augusta 
Hlonda. Dwa lata później, po śmierci 
kardynała Hlonda, został podniesiony 
do godności arcybiskupa metropolity 
warszawsko-gnieźnieńskiego i otrzy-
mał tytuł prymasa Polski, a 12 stycznia 
1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski 
(którego nie mógł odebrać osobiście, 
gdyż władze komunistyczne odmówiły 
mu wydania paszportu).

25 września 1953 r. kardynał 
Wyszyński został aresztowany. Trzy 
następne lata był przetrzymywany 
kolejno w Rywałdzie, Stoczku War-
mińskim, Prudniku Śląskim i Komań-
czy. W tym ostatnim miejscu napisał 
tekst „Ślubów Jasnogórskich”. W cza-
sie uwięzienia zrodziła się także idea 
Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, która 
miała przygotować Polaków do ob-
chodów Milenium Chrztu Polski i była 
pierwszym ogólnopolskim programem 
moralno-religijnej odnowy narodu. 
Kardynał Wyszyński wrócił do Warsza-
wy i swoich obowiązków w 1956 roku,  

a w kolejnym przewodniczył obcho-
dom Milenium Chrztu Polski.

Kardynał Stefan Wyszyński 
zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. 
Pochowano go w warszawskiej ar-
chikatedrze św. Jana Chrzciciela,  
w krypcie biskupów warszawskich. 
Od 1 czerwca 1987 roku spoczywa  
w specjalnie dla niego wzniesionej ka-
plicy grobowej. W 2001 r. – w stulecie 
urodzin – w Rzymie rozpoczął się jego 
proces beatyfikacyjny.

W grudniu 2017 r. papież Fran-
ciszek podpisał dekret o heroiczności 
cnót kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Od tej chwili Prymasowi Tysiącle-
cia przysługuje oficjalnie tytuł „Czci-
godny Sługa Boży”. Uznanie dekretu 
o heroiczności cnót kończy I etap pro-
cesu beatyfikacyjnego. Do beatyfikacji 
pozostał jeden krok – uznanie cudu za 
wstawiennictwem kardynała Wyszyń-
skiego.

Spuścizna duchowa Prymasa Ty-
siąclecia

Kardynał Stefan Wyszyński 
jest postacią o nieocenionych zasłu-
gach dla przetrwania narodu polskiego 
pod jarzmem komunizmu. Najlepszym 
świadectwem szacunku, na jaki zasłu-
guje ta niezwykła postać jest hołd, któ-
ry oddał Jan Paweł II podczas inaugu-
racji swojego pontyfikatu, 22 paździer-
nika 1978 r.: Nie byłoby na stolicy tego 
papieża – Polaka (...) gdyby nie było 
Twojej wiary nie cofającej się przed 
więzieniem i cierpieniem, Twojej he-
roicznej nadziei, Twojego zawierzenia 
bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie 
było Jasnej Góry i tego całego okresu 
dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, 
który jest związany z Twoim biskupim  
i prymasowskim posługiwaniem.

Do refleksji
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Przykład życia i spuścizna du-
chowa Prymasa powinny nieustannie 
inspirować. Być obecne w debacie 
publicznej, na lekcjach i katechezie 
szkolnej.

W minionym roku ukazały się 
dwa pierwsze tomy (z 27 zaplanowa-
nych) monumentalnej serii wydaw-
niczej obejmującej notatki Prymasa 
Tysiąclecia z lat 1948-1981 zatytuło-
wanej „Pro memoria”. Następcy kard. 
Wyszyńskiego na stolicach metropolii 
warszawskiej i gnieźnieńskiej, kar-
dynał Kazimierz Nycz i arcybiskup 
Wojciech Polak, wyrazili nadzieję, że 
dzięki wydaniu „Pro memoria” czy-

telnicy będą w stanie lepiej poznać  
i zrozumieć nie tylko osobę Prymasa 
Wyszyńskiego, ale także kilka dekad 
najnowszych dziejów Kościoła po-
wszechnego i naszej Ojczyzny, na 
które kardynał Wyszyński wywarł nie-
zaprzeczalny i doniosły wpływ. Jest 
to także unikalny dokument bogatego 
życia duchowego i osobistej heroicz-
ności Prymasa Tysiąclecia – napisali 
we wstępie do I tomu.

Z tych kilkudziesięciu tomów 
rękopisów część już wcześniej uka-
zała się drukiem – chodzi o „Zapiski 
więzienne” z lat 1953-56 po raz pierw-
szy wydane w 1982 r. w Paryżu. To 

Kardynał Setefan Wyszyński
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książka będąca dokumentem czasów 
zniewolenia, z której wyłania się ob-
raz Człowieka dającego świadectwo 
swej wiary, ludzkiej siły i godności. 
Człowieka niezłomnego, gotowego na 
wszystko – łącznie z oddaniem życia  
– w obronie praw Kościoła i Narodu.

Przypowieść o wronie i jodle, czyli 
jak być człowiekiem godnym

Lekturę Zapisków warto roz-
począć od przeczytania przypowieść 
o wronie i jodle, przypowieści, przez 
którą doskonale przekazuje nam swe 
przesłanie, więziony w ciężkich wa-
runkach Rywałdu i Stoczka, ksiądz 

Prymas. Oto, co notuje pod datą 
17.I.1954 r.:
Siadła wrona na czole wyniosłej jo-
dły. Spojrzała władczo wokół i wyda-
ła okrzyk zwycięstwa. Tej wrzaskliwej 
zjawie wydaje się prawdziwie, że jo-
dła zawdzięcza jej wszystko… Godny 
podziwu jest ten tupet wrony… A jo-
dła ani drgnie, zda się nie dostrzegać 
wrony; pogrążona w zadumie wyciąga 
gałązki ramion swoich ku niebu… Nic 
nie zmąci jej myśli, jej powagi, spoko-
ju… Cóż zdołasz krzykiem zdziałać? 
Ja pozostanę, by trwać w skupieniu, 
by budować swą cierpliwością, by 
przetrwać wichry i naloty, by spokojnie 
piąć się wzwyż…

  Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzia-
nej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybli-
żali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam 
opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
Prymasa Tysiąclecia.

       Boże, Źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, aby 
Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego he-
roiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wo-
bec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. 
Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, jak wier-
nie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności  
i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

       Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, 
który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic,  
u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolno-
ści Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem 
naszych spraw przed Tobą. Amen.

       Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz 
szczególnie proszę... 

 Modlitwa o Beatyfikację
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia 
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Tak oto, pięknie i poprzez pa-
rabolę określił Kardynał-więzień, na 
czym ma polegać heroizm i godność 
człowieka – wysmukłej jodły, człowie-
ka, który nie ulega wrzaskliwemu na-
porowi historii. Człowiek nie jest isto-
tą skazaną na działania przypadku, 
wrzuconą w sytuację bez wyjścia, bez 
możliwości wyboru. Jest świadomym 
swej wartości i siły własnego oporu 
uczestnikiem historii, który dumnie po-
wie: Ty wędrowna chmuro, co rzucasz 
cień na złociste me czoło, jesteś tyl-
ko igraszką wichrów. Trzeba cię spo-
kojnie wycierpieć. Wykraczesz swą 
nudną, bezduszną, jakże ubogą pieśń  
– i odpłyniesz… Ja – pozostanę.

Tak jednak ma prawo myśleć  
i tak działać człowiek prawdziwy, au-
tentyczny, którego idea i czyny są  
w pełni tożsame. Człowiek, który od 
początku wiedział, że zawsze należy 
zachować pion wyniosłej jodły. To po-
stawa niezwykłej godności, sumienno-
ści i odpowiedzialności.

Prymas ciągle przemawia
Przytoczona powyżej analiza 

jednego zaledwie fragmentu Zapisków 
dowodzi bogactwa myśli zawartych  
w pozostawionych przez Prymasa 
notatkach, a nade wszystko świad-
czy o pogłębionej wiedzy na temat 
wartości. We współczesnym świecie 
panuje ogromny zamęt w kwestii oce-
ny i postrzegania wartości, zwłaszcza  
w odniesieniu do tak fundamentalnych 
spraw jak małżeństwo, rodzina, wy-
chowanie, naród, dlatego wydaje się 
słuszne sięganie do wartości, o które 
walczył, których nauczał i które prze-
kazywał Prymas Tysiąclecia.

Ale do „Zapisków” Prymasa 
Tysiąclecia warto sięgać też z wielu 
innych powodów.

Kardynał Wyszyński to nie 
tylko niezłomny Kapłan, wielki Polak  
i Patriota. Jego zapiski z czasów inter-
nowania przynoszą obraz zbrodnicze-

go systemu, który by trwać, w swym 
działaniu nie cofał się przed niczym. 
Książka jest świadectwem czasów 
zniewolenia, systemu stalinowskiego, 
systemu, którego konsekwencje po-
nosimy do dziś.

Mimo dramatycznych kolei 
losu, Jego historia napawa optymi-
zmem. Płynie z niej budujące przesła-
nie, że prawdziwy autorytet pozostaje 
niezniszczalny. Przesłanie niezwykle 
ważne dzisiaj, w dobie upadku auto-
rytetów, czy wręcz nachalnego lan-
sowania różnych pseudoautorytetów. 
Swoim życiem Prymas Tysiąclecia po-
kazał, jak iść wyprostowanym wśród 
obalonych w proch (…) wśród tych co 
na kolanach… wśród odwróconych 
plecami (jak chce Z.Herbert).

I jeszcze jedno. W tej książce 
przychodzi nam obcować z człowie-
kiem niezłomnej wiary, z człowiekiem 
szczęśliwym, że Bóg dał mu możli-
wość dania świadectwa. To wiara po-
zwala zachować odważną postawę  
i godność wobec prześladowań. Ksiądz 
Prymas, przywołując słowa kardy-
nała Merciera, pod datą 29 listopada  
1953 r., napisze: Nie lubię myśleć  
o tym, co było, ani też głupio ma-
rzyć o tym, co będzie, bo to rzecz 
Boga. Zadanie życia sprowadza się 
do chwili obecnej… Lecz to myślenie  
w chwili obecnej nie wyklucza myśle-
nia o kościele polskim, którego przy-
szłość przez próby, które przyjdzie mu 
przejść, polecając opiece Matki Bo-
skiej, Prymas chce kształtować.

Ojciec prof. Zdzisław Kijas OFM 
Conv, relator procesu beatyfikacyjne-
go kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
zapytany o najbardziej uniwersalne 
przymioty ducha i charakteru Pryma-
sa, które mogłyby być drogowskazem 
i dziś, wskazał na Jego gotowość do 
dialogu, rozmowy nawet z tymi, którzy 
byli mu nieżyczliwi. Prymas miał swo-
je ideały i nie zamierzał bynajmniej  
z nich rezygnować, ale umiał przy tym 
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rozmawiać i pytać ludzi, w jaki sposób 
najlepiej je realizować; jak zachęcić 
innych do wstąpienia na drogę dobra 
i prawdy; jak pomóc innym, aby nie 
poddali się zniechęceniu.

Podkreślił także miłość Pry-
masa do ojczyzny, jej historii i ludzi 
zamieszkujących ojczystą ziemię. Ni-
gdy nie mówił źle o swojej ojczyźnie 
poza jej granicami, a wiemy, że czasy, 
w jakich żył, należały do bardzo trud-
nych… Kiedy był w Polsce, nie szczę-
dził mocnych słów, ale zagranicą tego 
nie czynił.

Ze skromnych zapisków wyła-
nia się postać wielkiego Polaka, mą-
drego i przenikliwego w swych sądach, 
chcącego przemienić swój naród.

Jakże aktualnie brzmią reflek-
sje na temat losów Polaków, które 
znajdziemy pod datą 1 sierpnia 1954 
r.: Jesteśmy – mimo woli – pokoleniem 
bohaterów. W ciągu półwiecza wieku 
XX spędziliśmy wśród szczęku broni 
dziesiątki lat. Widzieliśmy tysiące po-
ległych żołnierzy, przeżyliśmy śmierć 
olbrzymów, dyktatorów, autokratów, 
jednowładców… Czyż może nam coś 
imponować? Czekamy teraz na mo-
carzy myśli, woli, serca, cnoty. Tylko 
ci są godni stanąć w szranki walki  
o lepsze…

Czy przewidział wtedy ksiądz 
Kardynał Stefan Wyszyński, że naród 
właśnie jego uzna za takiego mocarza 
myśli, woli, serca, cnoty, a po śmierci 
nada mu określenie Prymasa Tysiącle-
cia, modląc się o rychłą beatyfikację?

Jedno jest pewne. My dziś po-
trzebujemy nie tylko nauki wielkiego 
Prymasa, ale także Jego wstawiennic-
twa.

Bibliografia:

1. Kardynał Stefan Wyszyński Zapi-
ski więzienne, wyd. Znaki Czasu, 
Paryż 1982r.  

2. Stefan Wyszyński, Pro memoria, 
t. 1: 1948–1952, oprac. Paweł 
Skibiński, IPN, UKSW, Warszawa 
2017.

3. Joanna Chałońska O nadrzędno-
ści idei w życiu człowieka, Zapiski 
więzienne Stefana kardynała Wy-
szyńskiego, Język Polski w Szko-
le Średniej, 1990/91, z. 2.

4. Prymas ciągle przemawia. Wy-
wiad z o. prof. Zdzisławem Kija-
sem OFM Conv, relatorem proce-
su beatyfikacyjnego kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Echo Katolickie 
24/2016.
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W dniu 27 stycznia 2018 roku odszedł 
do Pana brat Marian Nowaczyk COr, 
syn Stanisława i Marianny. Urodził się 
9 sierpnia 1929 roku w Świączyniu 
(koło Śremu). Do klasztoru księży fili-
pinów w Gostyniu wstąpił 13 grudnia 
1975 roku. Przez prawie całe swoje 
życie klasztorne pracował w ogrodzie 
przy warzywach i owocach. W ostat-
nich latach życia pomagał w kuchni 
klasztornej. Był człowiekiem niezwykle 
pracowitym, gorliwym i sumiennym,  
a także pokornym. Często modlił się 

w samotności przed Obrazem Świę-
togórskiej Róży Duchownej, którą 
bardzo umiłował. 23 grudnia br. dostał 
udar mózgu. Zmarł w szpitalu braci 
bonifratrów w Marysinie-Piaskach. 
Dziękujemy Bogu za jego życie oraz 
cichą i pokorną posługę.

Maryjo, Różo Duchowna, wprowadź 
go do niebiańskich ogrodów!

Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu 
wieczne spoczywanie! Amen.

Wspomnienie 
ŚP. Brata Mariana Nowaczyka COr
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Do refleksji

Aleksandra Putowska

PARADISO – TWOJE NIEBO! 
SPOTKANIE DLA MŁODYCH NA ŚWIęTEJ GóRZE!
Paradiso nie ma granic, a za-

tem na spotkanie zapraszamy przede 
wszystkim młodzież wraz z duszpa-
sterzami, opiekunami, katechetami,  
a także kleryków, zakonników, siostry 
zakonne, wszystkich chętnych. 

Młodzi ludzie w dzisiejszym 
świecie potrzebują spotkania i świa-
dectwa, potrzebują dużych wydarzeń 
wspólnoty Kościoła, gdzie widzą, że 
nie są w swojej wierze sami. Nie tyl-
ko młodzi, ale także ich duszpasterze 
potrzebują tego, aby budować świa-
domość, że razem można więcej. 
Odpowiedzią na to pragnienie były 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, 
gdzie mogliśmy obserwować radość 
płynącą ze spotkania młodych ludzi ze 
sobą i z Panem Bogiem. Światowe Dni 
Młodzieży i spotkania młodych w ogó-
le są epifanią Pana Boga. Tam gdzie 
gromadzi się lud Boży, tam objawia 
się Pan Bóg, a im więcej ludzi spotyka 
się w Jego Imię, tym większe doświad-
czenie Pana Boga.

Zainspirowani tymi wydarze-
niami, chcemy zaproponować podob-
ne spotkanie dla młodych z naszej 
archidiecezji i nie tylko. W ostatnich 
dniach czerwca w Gostyniu na Świę-
tej Górze odbywa się Paradiso. Świę-
ty Filip Neri, założyciel zgromadzenia 
księży filipinów, współorganizatorów 
wydarzenia, mawiał „Preferisco il pa-
radiso”, co oznacza „Wolę niebo, wolę 
raj”. Naszym założeniem było więc 
stworzenie miasteczka młodych, gdzie 
będą oni mogli dobrze rozpocząć czas 
wakacji i jednocześnie zbliżać się do 
Pana Boga, do nieba, do raju.

Poprzez zaproszenie na Pa-
radiso mamy nadzieję stworzyć takie 
miejsce i zaoferować takie aktywno-
ści, które pozwolą młodym ludziom  
z naszej archidiecezji zintegrować się, 

a także zaczerpnąć radości i sił ze 
źródła, jakim jest Pan Bóg oraz żywy 
i Młody Kościół.

W roku 2017 Paradiso odbyło 
się pierwszy raz i spotkało się z entu-
zjastyczną odpowiedzią uczestników. 
W zeszłym roku tematem przewodnim 
spotkań był kerygmat. W tym roku ze 
względu na zbliżające się Światowe 
Dni Młodzieży w Panamie będziemy 
przyglądać się bliżej postawie Maryi. 
Zaplanowaliśmy trzy konferencje pro-
wadzone przez biskupów związane  
z trzema tematami: 

– Wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny. 

– Nie bój się Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Pana. 

– Oto ja, służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twe-
go. 

Będą z nami: abp Stanisław 
Gądecki, bp Grzegorz Balcerek,  
bp Damian Bryl, bp Marek Solarczyk  
i bp Łukasz Buzuń.

Paradiso to także czas odpo-
czynku i wakacyjnych aktywności, dla-
tego również przygotowaliśmy warsz-
taty dla młodych. Oferta jest bardzo 
bogata. Planujemy warsztaty fotogra-
ficzne, filmowe, biblijne, kosmetyczne, 
gry planszowe, plastyczne, pszcze-
larskie, pierwszej pomocy i bezpie-
czeństwa, teatralne, konne, gitarowe, 
biblijne, kreowania własnego wizerun-
ku, rowerowe, sportowe, budowanie 
zespołu, taneczne, astronomiczne, 
galanterii papierowej, gastronomicz-
ne, robót ręcznych, gry w bulle, fitnes-
su, obsługi i programowania: dronów, 
ozobotów, drukarek 3D, grafiki kompu-
terowej i inne.

Wieczorami weźmiemy udział 
w koncertach. W tym roku będą  
z nami: Monika Kuszyńska, Tau oraz 
Pinokio Brothers.
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Każdego dnia przeżywać bę-
dziemy wspólną Eucharystię. Całe 
spotkanie zakończymy wielbieniem 
Pana Boga, przy oprawie muzycznej 
Chóru i Orkiestry Jordan.

Paradiso odbędzie się w Go-
styniu na Świętej Górze w dniach: 26-
30 czerwca 2018 roku. Już można się 
zarejestrować na stronie internetowej: 

www.paradiso2018.pl. Tam można 
znaleźć wszystkie najpotrzebniejsze 
informacje. Zapraszamy również na 
nasz fanpage na Facebooku: Paradi-
so2018.

Do refleksji
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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
ORaz KSIĘża FILIpINI

serdecznie  zapraszają

06-08. 04. 2018 roku 
Rekolekcje dla Grup Rodzinnych 
i Przyjaciół osób 
z Problemem Alkoholowym

ks. Leszek Woźnica COr
ks. Marek Dudek COr 

13-15. 04. 2018 roku
Rekolekcje ewangelizacyjne 
– Kurs Emaus

ks. Paweł Bogdanowicz COr

11-13. 05. 2018 roku
Róża dla Narzeczonych

ks. Dariusz Dąbrowski COr

14-17. 05. 2018 roku
Rekolekcje dla Emerytów i Rencistów

ks. Stanisław Gawlicki COr

23. 05. 2018 roku
Pielgrzymka Emerytów i Rencistów

16. 06. 2018 roku
Ekofestyn

16-17. 06. 2018 roku
Uroczystości Jubileuszu 
350-lecia obecności Filipinów w Polsce

Ogólnopolskie Spotkanie 
Oratoriów Dorosłych

26-30. 06. 2018 roku
Dni Młodzieży – PARADISO 2018

             Zuzanna Kaźmierska                                                     kinder bueno   
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MASA BUENO:
400 ml śmietanki 30% / 250g serka mascarpone / 2 łyżki miodu / 2,5 łyżki 
masła / 2 szklanki mleka w proszku / 100g orzechów laskowych / 1 łyżka że-
latyny.

MASA ŚMIETANKOWA:
1 opakowanie „Śnieżki” / 1 szklanka mleka / 1 łyżka żelatyny.

DODATKOWO:
2 duże paczki herbatników / 1 puszka „Krówki” / czekolada.

SPOSÓB WYKONANIA:
Dużą blaszkę wykładamy herbatnikami. Smarujemy „Krówką” (połowę puszki) 
i układamy znów herbatniki.

KREM BUENO:
Do rondelka wlewamy 200 ml śmietanki 30%, dodajemy miód, masło i mleko 
w proszku. Cały czas mieszając, podgrzewamy tak długo, aż wszystkie składniki 
się rozpuszczą. Następnie zdejmujemy rondelek z ognia i dodajemy do niego 
posiekane orzechy laskowe oraz 125 g serka mascarpone. Mieszamy i odstawia-
my do ostygnięcia.

MASA ŚMIETANOWA:
Za pomocą miksera ubijamy na sztywno 200 ml śmietanki. Następnie doda-
jemy do niej 125 serka mascarpone i dokładnie mieszamy. Dodajemy masę 
do rondelka i znów dokładnie wszystko mieszamy. Żelatynę rozpuszczamy  
i studzimy, łączymy z masą. Wykładamy masę na herbatniki. 
Na herbatniki wykładamy pozostałą „Krówkę” i przykrywamy herbatnikami. 
„Śnieżkę” ubijamy z mlekiem. Żelatynę rozpuszczamy i studzimy, łączymy  
z masą. Wykładamy na wierzch ciasta. 

Na masę śmietankową kruszymy herbatniki i posypujemy czekoladą pokrojoną 
w kosteczkę. Chłodzimy w lodówce na minimum dwie godziny.

             Zuzanna Kaźmierska                                                     kinder bueno   



350-lecie 
księży filipinów w polsce

sobota, 16 czerwca 2018 roku

nieDZiela, 17 czerwca 2018 roku

Ekofestyn
Msza Święta o godz. 12.00

w ogrodach klasztornych: koncerty, konkursy, atrakcje, niespodzianki dla wszyskich

Koncert  
Jacek Kowalski z zespołem o godz. 20.00

Oratorium o Świętej Górze

Msza Święta o godz. 12.00 
pod przewodnictwem 

JE ks. abp Marka Jędraszewskiego
Metropolity Krakowskiego

księża filipini 
ZapRasZają!

Sanktuarium 
Świętogórskiej Róży 

Duchownej
63-800 Gostyń

Głogówko 1


