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Taki napis widnieje nad głów-
nym wejściem do bazyliki archikate-
dralnej św. Piotra i św. Pawła w Po-
znaniu. Zaledwie dwa lata po ogólno-
polskich uroczystościach 1050-lecia 
Chrztu Polski, w bieżącym roku 
obchodzimy 1050 rocznicę utwo-
rzenia pierwszego na ziemiach pol-
skich biskupstwa. Wydarzenie to 
wiązało się z wzniesieniem w grodzie 
nad Wartą biskupiej katedry. Katedra 
(gr. kathédra; łac. cathedra) oznacza 
krzesło, którego zajęcie symbolicznie 
wiąże się z objęciem jakiegoś urzędu 
związanego z nauczaniem. Do dziś 
mówimy o objęciu katedry zarówno  
w odniesieniu do profesora na uniwer-
sytecie, jak i biskupa w diecezji.

Gdziekolwiek w świecie wzno-
szone są katolickie katedry, są one 
jednocześnie znakiem łączności z na-
uczaniem Księcia Apostołów. Katedra 
św. Piotra i płynące z niej nauczanie, 
od blisko 2000 lat jest dla katolickiej 
wspólnoty punktem odniesienia wobec 
ulotnych i często sprzecznych z sobą 
hipotez czy teorii oraz przemijających 
systemów politycznych, społecznych  
i ekonomicznych.

W 1983 r. św. Jan Paweł II, po-
wiedział w Poznaniu:
Zdaję sobie sprawę, że miejsce, na 
którym stoję, odegrało podstawową 
rolę nie tylko w historii chrześcijań-
stwa, ale także w historii państwa  
i kultury polskiej. (…)  Cieszę się, 
że mogę stanąć na tym miejscu, po-
środku najstarszej z ziem piastow-
skich, gdzie przed tysiącem z górą 
lat zaczęły się dzieje Narodu, Pań-
stwa i Kościoła.

Ustanowienie w Polsce pierw-
szej katedry, pozostającej w jedności 

z katedrą Piotra - biskupa Rzymu było 
początkiem nauczania określonego 
systemu wartości, na którym Mieszko 
I chciał budować tworzące się pań-
stwo.

Ten nowy, ewangeliczny sys-
tem wartości, kazał zrezygnować np. 
z handlu ludźmi, który przecież wcze-
śniej był powszechnym procederem. 
Czyż nie po to podróżował na ziemie 
słowiańskie z dalekiej Hiszpani Ibra-
him ibn Jakub (Abraham ben Jakow), 
Żyd sefardyjski z kalifatu Kordoby, 
któremu zawdzięczamy pierwsze 
wzmianki o kraju Mieszka? Mówiąc 
dzisiejszym językiem, niewolnicy sta-
nowili dla plemion słowiańskich cenny 
towar eksportowy. I to właśnie naucza-
nie Ewangelii miało powoli zmienić ten 
starz rzeczy.

Ten nowy, ewangeliczny sys-
tem wartości, kazał zrezygnować  
z poligamii i wziął w obronę pozycję 
kobiety.

Tak jak nauka płynąca z kate-
dry Piotra w Rzymie, rozpoczęła nową, 
chrześcijańską erę, tak ustanowienie 
dziesięć wieków później w Poznaniu 
katedry biskupiej pozostającej w jed-
ności z biskupem Rzymu, było począt-
kiem nowej ery nad Wartą i Wisłą.

Jest to tak ważne, ponie-
waż ciągle pobrzmiewa echo dialogu 
sprzed wieków. To dialog miedzy Je-
zusem z Nazaretu a Piłatem, rzymskim 
prefektem Judei. Na słowa Jezusa: Ja 
się na to narodziłem, aby dać świa-
dectwo PRAWDZIE, rzymski sceptyk 
odpowiada pytaniem retorycznym: 
Cóż to jest prawda? – i nawet nie 
czekając na odpowiedź, wychodzi.

Ten chyba najbardziej znany  
w naszej kulturze dialog poruszający 

PRIMA SEDES EPISCOPORUM POLONIAE
(PIERwSzA SIEDzIbA bISkUPów POLSkI)

ks. Adam Adamski COr
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zagadnienie PRAWDY, jednocześnie 
jest świadectwem różnego jej rozu-
mienia. Z jednej strony Jezus mówi 
o prawdzie objawionej światu „z ze-
wnątrz”, „na to przyszedł na świat”.  
Z drugiej strony Piłat, który nie tyle 
pyta o prawdę, co stwierdza poprzez 
to retoryczne pytanie, że nie ma żad-
nej prawdy poza decyzją, którą za 
chwilę podejmie.

Warto przy tej okazjo przypo-
mnieć, że Piłat chcąc wybrnąć z opre-
sji (Żydzi grozili, że doniosą na niego 
do Rzymu) zorganizował – mówiąc 
dzisiejszym językiem – referendum. 
Nie przejmował się prawdą o niewin-
ności Jezusa, lecz odwołał się do wy-
niku głosowania. Problem ten ciągle 
jest aktualny i dotyczy postawy życio-
wej każdego z nas. Albo jest jakiś nie-
zależny od człowieka, absolutny stan 
rzeczy, którego poznanie przekracza 
nasze możliwości i przyjmujemy Boże 
objawienie; albo nie istnieje nic abso-
lutnego poza naszą świadomością i to 
człowiek sam decyduje (np. ustana-
wiając prawa) co jest dobre, a co złe; 
co sprawiedliwe, a co nie; kto może 
żyć, a kto powinien umrzeć; jednym 
słowem co jest prawdą, a co fałszem.

Św. Jan Paweł II, swoją ency-
klikę poświęconą relacji między nauką 
a wiarą, rozpoczął znaną metaforą 
dwóch skrzydeł: Wiara i rozum, to 
dwa skrzydła, na których duch ludz-
ki unosi się ku kontemplacji praw-
dy.

Dlaczego obok rozumu stawia 
on wiarę jako gwarancję kontemplacji 
prawdy? Ponieważ w akcie wiary, 
człowiek przyjmuje CREDO, czyli 
określone aksjomaty, które przecież 
również w innych dziedzinach nauki, 
z definicji przyjmuje się bez dowo-
dów. Bez aksjomatów wyjściowych nie 
można zbudować, żadnego logiczne-
go rozumowania.

Gdy podejmujemy refleksję 
nad rolą aksjomatów wiary chrześci-

jańskiej dla rozwoju cywilizacji łaciń-
skiej, to owoce tego faktu, na prze-
strzeni minionych wieków, wydają się 
być oczywiste. Ale zapewne oczywi-
stość tej oczywistości tak nam spo-
wszedniała, że przestała być oczywi-
sta – jak to często dziś bywa.

A przecież to prawdy głoszone 
z katedry Piotra, stworzyły w Euro-
pie klimat intelektualny do powstania 
pierwszych uniwersytetów (1200 r.  
w Paryżu) – widziano bowiem sens 
poszukiwania PRAWDY.

Gdyby klimat intelektualny 
Europy, po upadku rzymskiego cesar-
stwa został zdominowany przez scep-
tycyzm piłatowego pytania: Cóż to 
jest prawda?, można by co najwyżej 
widzieć sens zbudowania w miejsce 
paryskiego uniwersytetu, jakiegoś śre-
dniowiecznego odpowiednika Hyde 
Parku, gdzie każdy w imię wolności 
słowa może bezkrytycznie wygłaszać 
swoje poglądy, przy czym z założenia 
nie można by oczekiwać, że cokolwiek 
konstruktywnego z tego wyniknie. Ale 
czy taka sytuacja gwarantowałaby ja-
kikolwiek potencjał cywilizacyjny?

Ludzie różnią się w swoich 
opiniach i poglądach, ale ciągle widzą 
sens tworzenia uniwersytetów czyli 
miejsc, w których nie ustaje się w po-
szukiwaniu JEDNOŚCI między różno-
rodnością stanowisk UNI-VERSITAS.

I to pokazuje sens relacji mię-
dzy katedrą PIOTRA – pozostającą 
symbolem nauczania prawd wiary,  
a katedrami uniwersyteckimi, z któ-
rych przekazujemy wiedzę na temat 
otaczającego nas świata.

Prosty Rybak z Galilei otrzy-
mał KATEDRĘ. Ale czy autorytet na-
uczania Piotra wypływał z jego oso-
bistych walorów intelektualnych – jak 
w przypadku katedr uniwersyteckich? 
Oczywiście, że nie. Autorytet KATE-
DRY PIOTRA płynie z tego, że jak wie-
rzymy, ma on strzec i głosić PRAWDĘ  
z mandatu samego Chrystusa, prawdę  
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Brama katedry poznańskiej

dotyczącą naszego zbawiania, która ma 
związek z naszym życiem, ponieważ 
poprzez angażowanie się w realizację 
swoich życiowych zadań przygotowu-
jemy się do wejścia w rzeczywistość,  
o której św. Paweł powie (1Kor 2, 9): 
oko nie widziało, ani ucho nie słysza-
ło, ani serce człowieka nie zdołało 
pojąć.

Ustanawianie katedr biskupich 
przez Piotra, jest jak budowanie latarni 
morskich. Mają one świecić tym samym 
światłem, którego blask bije od katedry 

Piotra w Rzymie. Powołanie biskupstwa 
w Poznaniu 1050 lat temu, było jak po-
stawienie latarni morskiej na brzegu 
morza pogańskiego świata. Od tamte-
go czasu, BLASK PARWDY głoszonej 
z tej katedry, jest punktem odniesienia, 
pozwalającym we właściwą stronę kie-
rować wysiłki tylu pokoleń mieszkańców 
kraju nad Wartą i Wisłą.

Dlatego tak ważna jest nasza 
pamięć o tym wydarzeniu sprzed prze-
szło tysiąclecia.
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XXII SpotkanIe Młodych nad LednIcą

ks. Paweł Ogrodnik COr

 W piękną i słoneczną sobotę  
– 2 czerwca br. – na Polach Lednickich 
odbyło się kolejne spotkanie młodzie-
ży z całej Polski. Wzięło w nim udział 
według różnych danych od 85 tysięcy 
(dane policji) do ponad 100 tysięcy 
(wydane młodzieży gadżety – dane 
organizatorów) osób, w tym 70 osobo-
wa ekipa z Gostynia. Wraz z młodymi 
przybyło niemal 1,5 tysiąca kapłanów 
oraz setki sióstr i braci zakonnych, któ-
rzy towarzyszyli im, słuchali spowiedzi 
oraz podawali pomocną dłoń w czasie 
wielu – nieraz trudnych rozmów.
 Samo tegoroczne spotkanie 
zatytułowane było „JESTEM”. Miało 

ono przybliżyć każdemu z uczestni-
ków nieustanną obecność Boga w na-
szym życiu. Stąd też młodzi otrzymali 
„zwierciadło prawdziwego spojrzenia” 
– metalową, polerowaną płytkę z wy-
grawerowanym obliczem Chrystusa, 
która ma przypominać, że zostaliśmy 

stworzeni na obraz Boga i nosimy go 
w sobie.

Spotkanie oparte było także 
na wątkach patriotycznych – po raz 
pierwszy w historii obecny był na nim 
prezydent RP, który przekazał każde-
mu z uczestników polską flagę. Dla 
samej Lednicy przekazał odpis tekstu 
pieśni Bogurodzica.

Spotkaniu zawsze towarzyszą 
piękne rozważania, tańce i śpiew, któ-
rych i tym razem nie zabrakło. Wieczo-
rem, po Eucharystii, młodzi wysłuchali 
przesłania papieża Franciszka i wzo-
rem Jana Pawła II ucałowali ojczystą 
ziemię na znak dziękczynienia za 100 

lat niepodległości. Po trwającej kilka-
naście minut adoracji Najświętsze-
go Sakramentu symbolicznie wybrali 
Chrystusa na Pana swego życia, czy-
niąc to na modlitwie, a wielu także po-
przez przejście przez Bramę Rybę.

Duszasterstwo Młodzieży Oratoryjnej na Lednicy!
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„Trzeba wam się powtórnie 
narodzić” /J 3,7/ - przez osiem tygo-
dni przekonywał nas świecki ewan-
gelizator Witek Wilk. Co wtorek wraz 
ze swoimi współpracownikami przy-
jeżdżał z Rzeszowa na Świętą Górę 
by głosić Jezusa Chrystusa i Jego 
dzieło zbawienia. Spotkania miały 
formę Seminarium Odnowy Wiary. 
Po wieczornej Mszy Świętej głoszo-
ne były konferencje a po nich modli-
twa charyzmatyczna. Wieczór kończył 
się półgodzinnym dzieleniem się do-

świadczeniami uczestników w małych 
grupach. Nauczania skoncentrowane 
były wokół prawd kerygmatycznych. 
Usłyszeliśmy więc Dobrą Nowinę  
o Bożej miłości, prawdę o grzechu  
i odkupieniu, jakiego dokonał Syn 
Boży, o konieczności wiary i nawró-
cenia, o uświęcającej łasce Ducha 
Świętego i znaczeniu wspólnoty Ko-
ścioła w drodze do Królestwa Bożego.  
A wszystko to w oparciu o Słowo Boże. 
Aby utrwalać biblijne myślenie, każdy 

z nas miał za zadanie codziennie me-
dytować nad fragmentami Pisma zre-
dagowanymi w otrzymanych materia-
łach. Punktem kulminacyjnym semina-
rium była modlitwa księży filipinów nad 
uczestnikami o wylanie darów Ducha 
Świętego.

Z tej okazji skorzystali miesz-
kańcy Gostynia i okolic a nierzadkie 
były również przypadki pielgrzymów 
z miejscowości bardzo odległych ta-
kich jak choćby Milicz czy Wałbrzych. 
Bardzo wielu z nich znało już naucza-

nie i świadectwo Witka znajdujące się  
w Internecie, ale chciało przeżyć ten 
błogosławiony czas na żywo. Wy-
brzmiało to w wielu świadectwach jak 
choćby w historii młodej kobiety, któ-
ra niemal co tydzień przyjeżdżała na 
Świętą Górę z Płocka. Zabrakło jej 
tylko w jeden wtorkowy wieczór, kiedy 
to udała się na planową operację wy-
cięcia nowotworu. Był to dla niej dzień 
wielkiej radości, ponieważ dowiedzia-
ła się, że po modlitwie o uzdrowienie  

droga wIary
Jerzy Przeniczka

Uczestnicy Seminarium Odnowy Wiary 2018
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w trakcie seminarium została uzdro-
wiona a operacja okazała się zbytecz-
na. Choć wiele osób potwierdzało po-
twierdzane przez lekarzy fakty uzdro-
wienia, to jednak większość osób 
przyznawała, że największymi cudami 
były liczne i głębokie spowiedzi po na-
uczaniu o grzechu i jego konsekwen-

cjach. Była to zresztą chyba najbar-
dziej przemawiająca do serca część 
seminarium.

Seminarium zorganizowane 
było z inicjatywy Filipińskiej Szkoły 
Nowej Ewangelizacji, z błogosławień-
stwem i gościnnością o. filipinów.

Galeria zdjęć z Biegu do Pustego Grobu 2018
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Już po raz jedenasty na Świętej 
Górze mieszkańcy ziemi gostyńskiej  
i okolic mieli okazję bawić się na ro-
dzinnym Eko-Festynie. Tegoroczny fe-
styn odbył się pod hasłem „Radością 
Ziemi Święta Góra Pana” i był wyjąt-
kowy z tego względu, że nawiązywał 
do jubileuszu 350-lecia obecności na 
Świętej Górze Kongregacji św. Filipa 
Neri.

Festyn rozpoczęła już tradycyj-
nie Msza Święta odprawiona w inten-
cji pracowników Nadleśnictwa Piaski  
i wszystkich miłośników przyrody.

Po mszy w ogrodach klasztor-
nych, uczestnicy festynu mogli skorzy-
stać z wielu przygotowanych atrakcji. 
Wśród nich był blok gier i zabaw zor-
ganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Zespół Szkół w Piaskach, 
była eko – wystawa i turniej łuczni-
czy przygotowane przez nadleśnictwo  
w Piaskach, były zabawy z gliną, moż-
na było zobaczyć pszczoły i spróbo-
wać miodu na stoisku pszczelarzy 
z Gostynia i Piasków, na stoisku Ze-
społu Szkół Rolniczych z Grabonogu 
uczestnicy mogli dowiedzieć się wiele 
o ziołach w kuchni i kosmetyce. Jak co 
roku w wielkim garnku została ugoto-
wana przez „Teatr Kulinarny” Krzysz-
tofa Górskiego pyszna zupa pomi-
dorowa, którą zajadali się uczestnicy 
festynu.

 W czasie trwania festynu od-
było się wiele  koncertów, między inny-
mi znakomity koncert Świętogórskiej 
Orkiestry Dętej. Przed licznie zgroma-
dzoną publicznością, mogli zaprezen-
tować swe umiejętności zespoły sku-
pione przy GOK w Piaskach. Z ogrom-
nym zainteresowaniem spotkały się 
występy Kapeli Ludowej „Malińczoki”, 
Zespołu Śpiewaczego Tęcza, oraz 

Kapeli Podwórkowej „Piaskowianie„. 
Na zakończenie występów w klasz-
tornych ogrodach wystąpiły zespoły 
„Semplicze” i „JaFFa”. 

W trakcie festynu odbyło się 
podsumowanie i wręczenie nagród  
w konkursie „Po stronie pszczół”. Był 
to konkurs skierowany do wszystkich, 
zwracający uwagę na potrzebę ochro-
ny pszczół i promujący przygotowanie 
ogródków kwietnych przyjaznych tym 
pożytecznym owadom. 

Jak co roku zwieńczeniem 
Eko-Festynu na Świętej Górze był wie-
czorny koncert. W tym roku z okazji ju-
bileuszu 350-lecia obecności na Świę-
tej Górze kongregacji – był to koncert 
wyjątkowy. W bazylice świętogórskiej 
wystąpił poeta i bard Jacek Kowalski 
z zespołem „Klub Świętego Ludwi-
ka”, którzy wykonali „Completorium 
Świętogórskie”, był to utwór specjalnie 
napisany na jubileusz Kongregacji. 
Utwór ten w formie kilkunastu ballad 
barokowych przedstawił dzieje Świętej 
Góry i historię trzystu pięćdziesięciu 
lat filipinów na Świętej Górze. Tak, jak 
w latach ubiegłych koncert był również  
okazją do promocji nowo wydanej pły-
ty z serii „Musica Sacromontana”.

Dzięki dobrej pogodzie i licz-
nym atrakcjom, kolejny festyn stał się 
miejscem nie tylko przyjemnego spę-
dzenia czasu przez całe rodziny, ale 
również edukacji ekologicznej.

Organizatorami tegorocznego 
Festynu byli Stowarzyszenie Miłośni-
ków Muzyki Świetogórskiej im. Józefa 
Zeidlera, Kongregacja Oratorium św. 
Filpa Neri w Gostyniu, Gminny Ośro-
dek Kultury w Piaskach, Nadleśnictwo 
Piaski, Gmina Piaski, Gmina Gostyń, 
Powiat Gostyński.

Z życia Sanktuarium

Radością Ziemi Święta Góra Pana 
– ekologicznie na Świętej Górze

Krzysztof Fekecz

Z życia Sanktuarium
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350-lecie Filipinów na Świętej Górze
ks. Paweł Ogrodnik COr

Rok 2018 to dla f i l ip inów  
w Polsce i na Świętej Górze czas 
wielkiej radości. Świętujemy bowiem  
w tym czasie 350-lecie powołania 
do istnienia pierwszej na ziemiach 
polskich Kongregacji św. Filipa Neri  
w Gostyniu. To czas dziękczynienia  
i refleksji nad wiekami naszej historii. 
To także rok, w którym mija 90 lat od 
koronacji na prawie papieskim obrazu 
Matki Bożej.

W związku z powyższymi rocz-
nicami w czerwcu odbyły się uroczy-
stości dziękczynne za te dwa wyda-
rzenia. Uczestniczyli w nich przedsta-
wiciele wszystkich polskich wspólnot 
oratoryjnych oraz liczni wierni.

Czas dziękczynienia rozpoczął 
się w sobotnie popołudnie 16 czerwca 
Festynem Ekologicznym. Było to dzień 
pełen radości i atrakcji, zwłaszcza dla 
najmłodszych. Towarzyszyły nam ze-
społy muzyczne, kuchnia polowa oraz 
mnóstwo stoisk prezentujących eko-
logiczne podejście do codziennego 

życia. Wieczór upłynął pod znakiem 
koncertu w bazylice zatytułowanego 
„Kompletorium Świętogórskie”. Utwo-
ry na koncert zostały specjalnie napi-
sane, a ich treść zainspirowana była 
historią Świętej Góry.

Wszystkie niedzielne Msze 
św. sprawowano w bazylice jako 
dziękczynne, wspominając postać św. 
Filipa oraz postacie fundatorów, któ-
rym zawdzięczamy nasze dziedzic-
two. W samo południe, Eucharystii 
przewodniczył metropolita krakowski 
abp Marek Jędraszewski, który w ho-
milii przywołał tekst kazania kardyna-
ła Wojtyły wygłoszonego 40 lat temu 
na Świętej Górze. W uroczystościach 
uczestniczyli przedstawiciele wszyst-
kich domów filipińskich w Polsce oraz 
Wizytator Apostolski dla Kongregacji 
Oratorium z Wiednia – o. Felix Selden, 
a także wielu wiernych zaangażowa-
nych i związanych ze Świętą Górą.
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 Z największą czcią i miłością wpatrujemy się w oblicze Najświętszej 
Maryi Panny Róży Duchownej. Chcemy, aby ogarniała nas swoim spojrze-
niem, pełnym matczynego zatroskania, pełnym miłości. Patrząc na Nią po-
wtarzamy w myślach słowa wypisane na Jej świętogórskim wizerunku, po 
prawej stronie obrazu: „Eia Parens nivei salve Virguncula Floris, salve dulce 
decus gloria prima mei” – „Przeto witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu, 
witaj Panienko, słodka ozdobo, chwało pierwsza moja!” 90 lat temu obraz 
ten został ukoronowany papieskimi koronami przez kardynała Augusta Hlon-
da, prymasa Polski. W 50-lecie tego wydarzenia, a czterdzieści lat temu, 
dokładnie 25 czerwca 1978 roku, świętogórskie sanktuarium nawiedzał kar-
dynał Karol Wojtyła. Dobiegają do nas słowa, które wypowiadał wówczas, 
wpatrzony w przepiękny obraz Matki Bożej Róży Duchownej: „Przybywamy 
tutaj, aby zatrzymać się w tym skupieniu Maryi. Maryi przyjmującej Słowo. 
Maryi poczynającej w swym łonie dziewiczym Słowo, Słowo Przedwieczne, 
Syna Ojca Przedwiecznego. Przyszliśmy tutaj i często przychodzimy, żeby 
się w tym punkcie zatrzymać, skupić. (…) Skupienie dla każdego z nas jest 
nieodzowne, byśmy mogli przyjąć i przeżyć prawdę o Bogu, który jest Ojcem 
– daje bowiem życie, o Bogu, który jest Miłością – daje się bowiem człowie-
kowi w swoim Synu”. Wsłuchujemy się w te słowa o Bogu, który jest Ojcem, 
bo daje życie, który jest miłością, bo daje się w swoim Synu. Rozumiemy, jak 
ważne są te słowa dzisiaj, kiedy świat za wszelką cenę chce żyć tak, jakby 
Boga nie było, jakby nie było Ojca dającego życie i jakby nie obdarowywał 
On nas każdego dnia swoją miłością. Pozbawieni ojcowskiego ciepła, od-
rzucający Bożą miłość, stajemy się dziwnie bezradni, zagubieni, słabi. Tym-
czasem trzeba wejść w skupienie Maryi, aby móc zrozumieć siebie, aby 
potrafić odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem. „Prawdy o człowieku 
można się nauczyć tylko w tym skupieniu Maryi, tylko w tym skupieniu przed 
Bogiem. Wtedy prawdę swojego człowieczeństwa może człowiek rozpoznać 
w Chrystusie. Aby rozpoznać ją w Chrystusie, musi wejść w skupienie Jego 

350-lecie fundacji Kongregacji Oratorium 
św. Filipa Neri w Polsce

90-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Świętogórskiej Róży Duchownej

40-lecie pobytu kardynała Karola Wojtyły 
na Świętej Górze w Gostyniu

Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu

17 czerwca 2018 roku

ks. abp Marek Jędraszewski
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Matki” – mówił kardynał Karol Wojtyła na Świętej Górze. Minęło zaledwie 
pięć  miesięcy od chwili, gdy wypowiadał te słowa i oto 22 października 1978 
roku, już jako Jan Paweł II, inaugurując swoją posługę piotrową na świecie 
mówił: „Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej 
duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej 
ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz”.  
I dlatego, że tak biedny jest człowiek bez Chrystusa, z Placu św. Piotra roz-
legło się wołanie,  które w jakiejś mierze syntetyzuje całą posługę św. Jana 
Pawła Wielkiego: „Pozwólcie zatem – proszę was, błagam was z pokorą  
i ufnością – pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa 
życia, tak, życia wiecznego”. Nie zrozumie siebie człowiek bez tego skupie-
nia w Maryi i z Maryją, bo ono otwiera mu drogę do Boga. Dopiero w Bożym 
świetle człowiek może odzyskać nadzieję i uświadomić sobie całą swoją 
wielkość, całą swoją godność, całe swoje człowiecze powołanie wykracza-
jące poza ludzką, doczesną wędrówkę na tej ziemi, liczoną od chwili poczę-
cia do momentu śmierci. Jak echo słów wypowiedzianych tutaj, na Świętej 
Górze, docierają do nas słowa Jana Pawła II wypowiedziane 2 czerwca 
1979 roku podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski, w słynnej homilii na 
placu Zwycięstwa w Warszawie, kiedy to Piotr naszych czasów mówił: „Ko-
ściół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej 
i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie 
można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może sie-
bie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim 
jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i osta-
teczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystu-
sa”. Poprzez skupienie przed Bogiem wraz z Maryją, odnajdując prawdę  
o sobie w Chrystusie, człowiek żyjący na tej ziemi od ponad 1000 już lat, 
Polak, nie jest w stanie zrozumieć siebie bez odniesienia do narodu, z któ-
rego wyrasta, z którego czerpie swoją tożsamość, którego tradycją żyje  
i której to tradycji skarbem pragnie dzielić się z przyszłymi pokoleniami. 
Przed czterdziestu laty kardynał Karol Wojtyła mówił tutaj: „Chociaż każdy 
człowiek musi się uczyć prawdy o sobie, każdy z osobna, każdy musi wcho-
dzić w swoje własne wnętrze, to równocześnie jednak uczy się tej prawdy 
poprzez dzieje rodzin, społeczeństw, a zwłaszcza poprzez dzieje Narodu. 
(…) Czasy wielkiego potopu: były to czasy rozbiorów, kiedy odbierano nam 
równocześnie Chrystusa i Ojczyznę. Odbierano nam polskość i katolicyzm: 
jedno i drugie. To właśnie oznaczał ten straszliwy Kulturkampf, którego ofia-
rą padli także księża filipini w tutejszym sanktuarium”. Czas zaborów był 
prawdziwym potopem na kształt potopu szwedzkiego. Chciano nam ode-
brać naszą tożsamość. Dzięki posłudze Kościoła ocaleliśmy jako naród i jest Z życia Sanktuarium
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to powodem do wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za dar niepodległości 
odzyskanej sto lat temu, w 1918 roku. Zdajemy sobie sprawę także z tego, 
że to wydarzenie nie oznaczało, iż nastał czas pełnej wolności, lecz że 
otwierał się nowy etap zmagań o polską tożsamość, o wolność dla narodu  
i dla misji Kościoła służącego Bogu i człowiekowi w tym właśnie narodzie. 
Rok 1979, kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy przybył do naszej ojczyzny 
jako papież, był kolejnym etapem zmagań o to, by skarb wiary katolickiej  
i skarb polskiej tradycji narodowej nie zostały nam odjęte. Dlatego papież, 
jakby kontynuując tę myśl stąd, sprzed czterdziestu lat, mówił w Warszawie 
na placu Zwycięstwa: „I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów 
człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zro-
zumieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli 
i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszyst-
kim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystu-
sie. W Nim stają się dziejami zbawienia. (…) Jeśli jest rzeczą słuszną, aby 
dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie – to 
równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, 
którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jed-
nakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważ-
niejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dzie-
jów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko 
stanowi o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten 
klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze 
nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie”. Jakże ważne jest to 
także dzisiaj, kiedy tyle ostatnio uczyniono i nadal w niektórych środowi-
skach usiłuje się czynić, by ośmieszać patriotyzm, by przedstawiać miłość 
do ojczyzny jako niemal zbrodniczy nacjonalizm, by wykreślać naszą histo-
ryczną pamięć. A przecież naród bez pamięci żyć nie może. Kościół, który 
1052 lata temu zapuścił korzenie także w naszej ojczyźnie, wierny temu, do 
czego został posłany, głosi narodowi polskiemu Ewangelię Chrystusową  
o wolności i miłości, głosi nieprzerwanie, w porę i nie w porę. Nie może tej 
posługi narodowi nie oddawać. To jego święty obowiązek. Kardynał Karol 
Wojtyła mówił czterdzieści lat temu tutaj właśnie, nawiązując do koronacji 
obrazu Matki Bożej Róży Duchownej, której dokonał prymas Polski kardynał 
August Hlond w 1928 roku: „Ta koronacja wyrażała ową chęć, która żyje  
w każdej polskiej duszy i [w której żyją] te największe wartości: miłość Chry-
stusa i miłość Ojczyzny, miłość Kościoła i miłość Narodu. (…) Tak jesteśmy 
ukształtowani, takie jest nasze dziedzictwo”. Nie wolno nam dopuścić do 
tego, żeby ktoś przekreślił  kształt naszej duszy, a z naszych serc wyrwał to 
szczególne dziedzictwo miłości Boga, ojczyzny, Kościoła i narodu. Stąd tak 
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konieczny jest powrót do Matki królującej w tylu sanktuariach naszej ojczy-
zny, do Matki, która od wieków króluje także tutaj, na Świętej Górze gostyń-
skiej i która swoim pełnym zatroskania spojrzeniem przypomina, kim jeste-
śmy, jaka jest nasza tradycja i tożsamość, do czego jesteśmy ostatecznie 
powołani jako pielgrzymi tej ziemi. Ona nam to mówi, a jednocześnie mówi 
Kościołowi –  biskupom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego, świec-
kim – Ona nam wszystkim w Kościele w Polsce pokazuje, czym jest macie-
rzyńskie zatroskanie o tę ziemię i o ten naród. Kardynał Karol Wojtyła czter-
dzieści lat temu mówił tutaj: „Kościół, który na tej ziemi żyje, chce w sposób 
szczególny nauczyć się swojego macierzyństwa od [Maryi]. (…) Chce się 
uczyć od Maryi macierzyństwa, aby stać się Matką każdego i wszystkich. 
Wiemy, że matka poczyna, że matka wydaje na świat, że matka karmi, wie-
my także, że matka broni – gdy chodzi o jej dziecko, jest w swej kobiecej 
słabości najpotężniejsza. Matka broni, matka nie pozwala wydrzeć sobie 
dziecka, matka nie pozwala odebrać sobie dziecka, to dziecko ją samą nie-
jako stanowi”. W świetle dyskusji o życiu, wartości i godności każdego dziec-
ka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, w świetle dyskusji czy bronić 
do końca także tych dzieci, u  których na postawie diagnoz lekarskich moż-
na sądzić, że są dotknięte jakąś chorobą czy ułomnością, w świetle tych 
dyskusji macierzyńskie zadanie nas wszystkich jako Kościoła jest jedno-
znaczne – mamy bronić! Tak jak każda matka broni swego dziecka. Mamy 
bronić w imię najbardziej podstawowej ludzkiej solidarności, która ma swój 
fundament w Bogu, Ojcu nas wszystkich. Czterdzieści lat temu, w tym miej-
scu, w świętogórskim sanktuarium, kardynał Karol Wojtyła mówił o zada-
niach, jakie stoją przed Kościołem: „A dzisiaj bardzo trzeba bronić każdego 
polskiego dziecka, każdej polskiej duszy, polskiej młodzieży, polskich mał-
żeństw i rodzin, polskich warsztatów pracy. Trzeba bronić przed zalewem 
bezbożnictwa, ateizacji. Trzeba bronić przed zalewem demoralizacji, która 
człowiekowi odbiera poczucie jego ludzkiej godności”. Jakże i teraz, po 
czterdziestu latach, zadania te są aktualne, chociaż tyle się zmieniło. Inny 
czas, inne konteksty, te same zadania. Bo ciągle, choć w innej postaci, chce 
nas zalać fala ateizmu i bezbożnictwa, ogromna fala demoralizacji chce ob-
jąć dusze polskie, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zdajemy sobie sprawę  
z tych niebezpieczeństw. Grzechem zaniedbania byłoby, gdybyśmy nie 
chcieli tego dostrzec i zamykali oczy. Właśnie dlatego, że tak jest, że trwa 
kolejny etap naszego zmagania o świętość człowieczego życia, o czystość 
naszych spojrzeń, o małżeństwa i rodziny, których nie tylko kształt, ale i isto-
ta jest dzisiaj kwestionowana m.in. przez ideologię gender, tym bardziej mu-
simy uciekać się do pomocy i wstawiennictwa Tej, która została dana nam 
przez Boga, ku obronie naszego polskiego narodu. Kardynał Karol Wojtyła 
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czterdzieści lat temu mówił tutaj: „Przychodzimy (…), by się  przygotować do 
przyszłości dalekiej i bliskiej, przyszłości, która się liczy na lata, ale także  
i na dni. Może musimy się przygotować do jutrzejszego dnia, bo już ten 
dzień będzie się od nas domagał obrony tego Bożego dziedzictwa, które  
w sobie nosimy”. Jak echo wracają jego słowa wypowiedziane rok później 
na placu Zwycięstwa w Warszawie:
 „To wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna  
i każdą córkę od tysiąca lat – i w tym pokoleniu, i w przyszłych – choćby to 
był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie 
stoimy... To wszystko: i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak 
choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. To 
wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną 
jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa”. 
 Drodzy Siostry i Bracia! To wszystko, co Polskę stanowi, to wszyst-
ko, co stanowi nas w tej Polsce i w tym narodzie, naszą przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość oddajemy Bogu w tej przenajświętszej Eucharystii, 
modlitwie zanoszonej tu, przed obliczem Matki Bożej Róży Duchownej na 
Świętej Górze gostyńskiej i prosimy najlepszego Ojca: Ojczyznę wolną daj 
zachować Panie. Amen.
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15 Urodziny zespołu…
…czyli 14 spotkanie w Świętogórskiej „Krainie Łagodności”

Agnieszka Jagodzińska

 Już po raz 14 salę oratorium 
na Świętej Górze wypełniły dźwięki ła-
godnej muzyki i licznie zgromadzona 
publiczność. Okazja to była wyjątko-
wa, bo świętowaliśmy 15 urodziny ze-
społu CISZA JAK TA. 
 W czasie koncertu wybrzmia-
ły najpiękniejsze utwory pochodzące  
z dziesięciu krążków muzyków oraz 
wyjątkowego albumu z cyklu Projekt 

ze starej szuflady – szuflada pierwsza. 
Licznie zgromadzona publiczność mo-
gła nie tylko usłyszeć, ale również 
włączyć się we wspólny śpiew najpięk-
niejszych piosenek skomponowanych 
do słów wierszy WUKi ( Wiesławy 
Kwinto–Koczan), Bolesława Leśmia-
na, Edwarda Stachury, Kazimierza 
Przerwy –Tetmajera, Agnieszki Osiec-
kiej, Jonasza Kofty, Barbary  Borzy-
mowskiej i Eweliny Marciniak. 
 W Świętogórskiej  Krainie Ła-
godności – podczas pierwszego kon-
certu zespołu w 2015 roku - całkowicie 

innego wymiaru nabrał od lat wykony-
wany przez muzyków utwór Szemkel, 
czyli historia pewnego bieszczadzkie-
go Anioła – przemytnika, który prze-
mycał do nieba dusze tych, co nagrze-
szyli z miłości. Anegdota związana  
z wykonaniem tego utworu do dziś 
opowiadana jest muzyków. I tym ra-
zem wybrzmiała historia tego biesz-
czadzkiego przemytnika. Nie mogło 

również zabraknąć utworów takich jak 
W naszym niebie, Bo tak Cię Kocham 
czy też, kojarzonej z niebieskim krze-
słem i chmurami piosenki Niebiesko. 
 Za sprawą anielskiej dekora-
cji w sali oratorium wybrzmiał jeszcze 
jeden wyjątkowy utwór opowiadający 
o  „Aniele Bożym Przyjacielu…”. Być 
może była to doskonała okazja, aby 
przypomnieć sobie o swoim Aniele 
Stróżu, o którym jednak często zapo-
minamy…
 Muzyczne i zarazem urodzino-
we spotkanie zespołem zakończyliśmy Z życia Sanktuarium
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anielskimi upominkami dla muzyków  
i przepysznym urodzinowym tortem. 
 A już w sobotę 8 września  
o godzinie 20:00 odbędzie się kolejny 
koncert. Tym razem wystąpi Maciej 
„Święty” Jankowski i Przyjaciele, któ-
ry w autorskich piosenkach opowie  
o „bliznach po skrzydłach”, bo czło-
wiek, który w życiu utracił niemal 

wszystko powinien mieć jeszcze na-
dzieję. Niekiedy tylko tracąc docenia-
my to, co było nam dane. Zapraszamy 
więc, do wysłuchania niezwykłej histo-
rii niezwykłego człowieka…

Paradiso na początek wakacji!
Kamila i Błażej Tobolscy

Nasze „Paradiso”, jak na „małe 
ŚDM” przystało, to przede wszystkim 
czas młodzieży. Ale to również nie-
powtarzalna okazja dla dorosłych, by 
„złapać” lepszy kontakt z młodym po-
koleniem.

W ostatnim tygodniu czerwca 
młodzież dosłownie opanowała Świę-
tą Górę koło Gostynia. Tam, na terenie 
klasztoru księży filipinów, pół tysiąca 
osób wzięło udział w odbywającym się 
po raz drugi spotkaniu „Paradiso”, co 
znaczy po prostu „niebo”.

Kilometry nie grają roli
Do przyjazdu zachęcili mnie 

znajomi, którzy byli tu rok temu. Za-
brałam też ze sobą brata – przyznaje 
licealistka Marianna Owoc z Mosiny. 
To świetne wejście w wakacje. Nie-
daleko, niekosztowne, a do tego cie-
kawy program, mocne świadectwa 
no i świetni ludzie – dodaje jej brat 
Maksymilian. Także Maja Gazdecka, 
absolwentka podstawówki z poznań-
skich Winiar, debiutuje na „Paradiso” 
– pierwsze, co mnie zaskoczyło, jak 
najbardziej pozytywnie zresztą, to to, 
że wszyscy chodzą tu uśmiechnięci  
– stwierdza.

Z Czarnkowa i okolic przyje-
chało 15 osób, niektórzy po raz kolej-
ny. Przywiózł ich tamtejszy wikariusz 

ks. Hubert Ciachowski – Młodych,  
z tego co mówią, przyciąga tu przede 
wszystkim wspólnota, która tworzy się 
w czasie „Paradiso”. Mogą spotkać się 
ze swoimi rówieśnikami, dla których 
również chodzenie do kościoła to nie 
żaden „obciach”. Dla mnie, to z kolei 
okazja, żeby przeżyć kilka niezwykłych 
dni razem z młodzieżą. Mamy czas na 
rozmowy, modlitwę, a przy tym dobrze 
się bawimy – zaznacza ks. Hubert.

„Paradiso” przyciąga. I to nie 
tylko z różnych zakątków naszej die-
cezji. Ks. Kamil Prałat przyjechał tu 
z młodzieżą aż z Grywałdu koło Kro-
ścienka nad Dunajcem – wyjechaliśmy 
w niedzielę wieczorem i po kilku prze-
siadkach, dotarliśmy w poniedziałek 
przed południem. Zmobilizowała nas 
siostra Katarzyna Król, która prowadzi-
ła rekolekcje w naszej szkole. Była tu 
w zeszłym roku i powiedziała, że warto 
tu być. No i miała rację! – opowiada 
ks. Kamil. Siostra Katarzyna wzięła 
z kolei swoją młodzież z Zembrzyc 
koło Suchej Beskidzkiej. W sumie są 
na „Paradiso” silną, 23-osobą ekipą. 
Liczę, że będzie to dla nich dobry po-
czątek ŚDM-owej przygody – zauwa-
ża s. Katarzyna.

Najdalszą drogę przebyła jed-
nak kilkunastoosobowa grupa mło-
dzieży z Kamieńca Podolskiego na 
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Ukrainie, której pobyt w Polsce udało 
się sfinansować dzięki zbiórce prze-
prowadzonej przez młodzież ze świę-
togórskiego Oratorium św. Filipa Neri.

Liczy się autentyzm
Dzień na „Paradiso” rozpoczy-

na się Jutrznią odmawianą przez ka-
płanów, do których dołączają uczest-
nicy. Choć nie jest to obowiązkowy 
punkt dnia, młodych nie brakuje. Śnia-
danie, tak jak i inne posiłki, wydawa-
ne są w plenerze, co stanowi nie lada 
wyzwanie logistyczne. Ale atmosfera 
wspólnego jedzenia „na trawce” jest 
po prostu niepowtarzalna. Potem kon-
ferencja któregoś z zaproszonych bi-
skupów z możliwością zadawania py-
tań, z czego młodzi skwapliwie korzy-
stają, następnie świadectwo. Jedno  
z nich, „naprawdę mocne”, jak przy-
znawali słuchacze, głosił Andrzej 
„Kogut” Sowa. Jezus ma moc uzdra-
wiania z chorób i wyrywania z uzależ-
nień. Skoro takiego człowieka jak ja, 
który przez 11 lat brał narkotyki i był 
na samym dnie, wyrwał z tego w „pięć 
minut”, to każdego może wyrwać.  

A przecież każdy z nas ma jakieś swo-
je „bagno”. Młodzi chętnie słuchają, bo 
staram się być wobec nich autentycz-
ny. Ale podszedł też do mnie jeden  
z księży i powiedział: „Jestem na takim 
etapie mojego kapłaństwa, że twoje 
świadectwo było mi bardzo potrzeb-
ne” – dodaje.

Ważnym elementem „Paradi-
so” są również warsztaty. W tym roku 
młodzież mogła wybierać z ponad  
30 różnorodnych propozycji – od nauki 
szydełkowania, przez granie w „plan-
szówki”, aż po zgłębianie tajników 
grafiki komputerowej. Dzielimy się po 
prostu z młodzieżą swoimi umiejętno-
ściami. A przy odrobinie chęci zawsze 
można się czegoś ciekawego nauczyć 
– zauważa s. Danuta Szczepaniak pro-
wadząca warsztaty kulinarne, która na 
co dzień pracuje w klasztornej kuchni. 
Z kolei w ramach warsztatów z Wero-
niką Wasiak, córką pszczelarza z po-
bliskiej Krobi, można było dowiedzieć 
się dosłownie wszystkiego o rodzajach 
i właściwościach miodów, zwłaszcza  
o wartościowym, mało jeszcze u nas 
popularnym miodzie faceliowym.

Zespół „Pinokio Brothers” zagrał główny koncert na swoje 20-lecie
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Być z młodymi
Wieczorna Eucharystia, której 

oprawę zapewnia kilkudziesięciooso-
bowy Chór i Orkiestra Duszpaster-
stwa Młodzieży „Jordan”, zazwyczaj 
kończy się radosnym wielbieniem. Ale 
to też jeden z momentów skupienia  
i wyciszenia w ciągu dnia. Teraz jest 
czas słuchania, ale też czas decydo-
wania. Nie kiedyś tam, ale właśnie 
teraz – mówi do młodych bp Damian 
Bryl. Przyjechaliśmy tu bowiem, żeby 
być razem, modlić się wspólnie, słu-
chać Boga, ale też żeby podejmować 
decyzje. Módlmy się więc o to, by-
śmy mieli w sobie pragnienie piękne-
go życia, byśmy pozwalali Jezusowi 
je przemieniać. Bo On naprawdę ma 
moc to uczynić! – przekonuje biskup. 
Także wieczorne koncerty są okazją 
do modlitwy. Nawet jeśli gra znany 
z mocnego uderzenia zespół „Pino-
kio Brothers” – „Duchu Święty wołam 
przyjdź!” śpiewają z nimi wszyscy sto-
jący pod sceną z rękami uniesionymi 
w modlitewnym geście.

Nad tym, aby całe wydarzenie 
mogło się „kręcić”, czuwa blisko 120 

młodych wolontariuszy. Oprócz księży 
bierze w nim też udział 25 sióstr zakon-
nych i kilkunastu kleryków z Poznania. 
Bardzo zależy nam na obecności kle-
ryków na „Paradiso”. Przyszli księża 
muszą „czuć” takie klimaty. Chcemy 
też być z młodymi tam, gdzie oni są. 
Dlatego nasz klerycki namiot stoi ra-
zem z innymi na polu namiotowym – 
wyjaśnia ks. Przemysław Tyblewski, 
jeden z seminaryjnych wychowaw-
ców.

Główny ciężar organizacyjny 
spoczywa jednak na barkach ks. Mi-
chała Kuliga z Kongregacji św. Filipa 
Neri na Świętej Górze i ks. Arkadiusza 
Szadego, archidiecezjalnego dusz-
pasterza młodzieży. Mamy za sobą 
dobre, zeszłoroczne doświadczenia. 
Cieszy też fakt, że w tym roku przyje-
chało dużo więcej osób. A czy „Para-
diso” wpisze się na stałe w kalendarz 
wakacyjnych wydarzeń? To już w du-
żej mierze zależy od młodych – doda-
ją organizatorzy.

Warsztaty kulinarne w klasztornej kuchni
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Serdecznie zapraszamy wszystkich do 
odwiedzenia naszego konta na Facebooku 

oraz na kanale Youtube, odwiedźcie 
również naszą stronę internetową: 

paradiso2018.pl 

Poranne śniadanie...

Na „Paradiso” dotarła nie tylko młodzież z naszej archidiecezji, 
ale również z południa Polski, m.in. z Grywałdu i Zembrzyc
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W życiu każdego dziecka są 
takie chwile, które pamięta się na całe 
życie. Jedną z nich jest I Komunia 
Święta. Dotychczas dzieci uczestni-
cząc we Mszach Świętych nie zdawa-
ły sobie do końca sprawy z obecności  
i bliskości Boga. Zmieniało się to w toku 
przygotowań do I Komunii. Wszystkie 
spotkania służyły poczuciu bliskości 
Boga, podkreślały ważność i znacze-
nie tego wydarzenia, które miało nie-
bawem odbyć się z ich udziałem.
 Wprowadzanie dzieci w życie 
z Panem Jezusem odbywało się na 
wielu płaszczyznach. Miało to miej-

sce podczas lekcji religii, spotkań  
z katechetką i księdzem proboszczem  
w bazylice, wspólnych prób śpiewu  
z organistą, rozmów z rodzicami, 
wspólnej modlitwy. Dla nas tym bar-
dziej było to szczególne wydarze-
nie, ponieważ do I Komunii Świętej 
przystępowało dwoje naszych dzieci, 
przez to, czas przygotowań był obecny  
w codziennym życiu. Dzieci zadawały 
wiele pytań, rozmawialiśmy o Bogu. 
W miarę zbliżania się uroczystości 

stawały się coraz bardziej świadome 
tego momentu, jego powagi, ważności 
i wyjątkowości. Zdawały sobie sprawę, 
że to wydarzenie będzie miało wpływ 
na ich dalsze życie.
 Ważnym przeżyciem była 
pierwsza Spowiedź Święta, kiedy 
dzieci musiały w obecności kapłana 
wyznać swoje grzechy i odmówić za-
daną przez niego pokutę. Był to dla 
nich moment pełen wzruszeń. Przy-
stępując do Sakramentu Pojednania  
z Bogiem były świadome, że przed 
przyjęciem Pana Jezusa ich serca 
muszą być czyste. Po Spowiedzi dzie-

ci podeszły do nas i mocno je przytu-
liliśmy, przez co poczuły naszą miłość 
oraz ogromną bliskość Boga. Do tej 
pory z największymi problemami przy-
chodziły do rodziców, a teraz są już 
bardziej dojrzałe i mają świadomość, 
że poprzez rozmowę z Bogiem mogą 
także rozwiązać wiele swoich proble-
mów oraz uzyskać pocieszenie.
 W dniu I Komunii Świętej ba-
zylika była pięknie ozdobiona kwiata-
mi, a dzieci w białych albach czekały Z życia Parafii

Z życia Parafii

Dzień, który się pamięta
Sylwia Zaremba
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W poniedziałek, 28 maja 2018 
roku podczas uroczystej Mszy Świętej 
młodzież z parafii świętogórskiej przy-
jęła sakrament bierzmowania. Szafa-
rzem sakramentu był ks. bp Damian 
Bryl. Zaraz po rozpoczęciu, rodzice 
młodzieży bierzmowanej serdecz-
nie przywitali ks. biskupa i poprosili  
o udzielenie ich dzieciom sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej.

Po Ewangelii biskup zapytał ks. 
proboszcza, czy młodzież jest przygo-
towana do przyjęcia tego sakramentu. 
Ks. Dariusz Dąbrowski zaświadczył, 
że są godni oraz że przygotowali się 
do niego poprzez modlitwę, udział  
w Eucharystii oraz Sakrament Pokuty  
i Pojednania. Następnie sama mło-
dzież wyraziła chęć przyjęcia Darów 
Ducha Świętego.

Młodzi, w trakcie przygotowa-
nia, uczestniczyli w comiesięcznych 
spotkaniach prowadzonych przez ks. 
Dawida Majdę, które były pełne re-
fleksji nad odpowiedzialnością życia 
dojrzałego chrześcijanina. Dużą po-
mocą w przygotowaniu do sakramen-
tu bBierzmowania był także zimowy 
wyjazd do Pustelni Eliasza w Jasionie 
prowadzonej przez ks. Romana Ho-

sza. W tym zacisznym miejscu mło-
dzież spędziła trzy dni na modlitwie, 
medytacji oraz słuchaniu konferencji. 
Był to też czas, w którym zawiązały 
się nowe przyjaźnie, być może na lata. 
Droga, którą pokonali kandydaci, aby 
świadomie przyjąć sakrament bierz-
mowania trwała dwa lata.

W homilii ks. biskup skupił 
się na życiu kandydatów po przyję-
ciu kolejnego sakramentu. Nakłaniał, 
aby każdy odkrył i wydobył z wnętrza 
swojego serca prawdziwe pragnie-
nia. Po zakończeniu homilii nadszedł 
moment udzielenia sakramentu bierz-
mowania. Najpierw ks. biskup z wy-
ciągniętymi nad kandydatami rękami 
odmówił modlitwę. Po niej namaścił 
Krzyżmem świętym czoło każdego  
z nas. Na słowa: ,,Przyjmij znamię daru 
Ducha Świętego” każdy odpowiedział 
,,Amen”. Nowo wybierzmowani przy-
jęli także z rąk ks. biskupa Damiana 
Bryla Komunię Świętą.

Na zakończenie młodzież wy-
raziła swoje podziękowanie: najpierw 
ks. biskupowi za udzielenie sakra-
mentu, ks. proboszczowi Dariuszowi 
Dąbrowskiemu za modlitwę i wspar-
cie, ks. Dawidowi Majdzie za solidne 

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego
Marta Majewska

w głównej nawie ustawione w rzędach 
wraz z rodzicami. Błogosławieństwo 
udzielone dzieciom przez rodziców 
przed rozpoczęciem Mszy św. oraz 
przyjęcie Komunii św. dzieci razem  
z rodzicami, były momentami pełnymi 
wzruszeń. Dzieci nasze w skupieniu 
uczestniczyły w Eucharystii, śpiewa-
ły „solo” poszczególne zwrotki pieśni. 
Inne dzieci także śpiewały oraz mówiły 
wiersze, dziękowały rodzicom, kapła-
nom, siostrze. Wzruszenie unosiło się 
w całym kościele.

 Przeżywanie I Komunii św. od-
bywało się podczas wspólnych przy-
gotowań, czasu oczekiwań, uroczystej 
Mszy św. ale także przez cały biały 
tydzień. Dzieci były blisko Boga, przyj-
mowały Go do swojego serca, czynnie 
uczestniczyły w Eucharystii.

Pragn iemy t roszczyć  s ię  
o dzieci i dawać im świadectwo życia 
w prawdzie i miłości. Zawsze będzie-
my je wspierać w umacnianiu wiary, 
aby kochały i jak najczęściej przyjmo-
wały Jezusa do swojego serca.

Z życia Parafii
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Porady duchowe

przygotowanie oraz rodzicom za trud 
wychowania i okazane dobro.

Po przyjętym sakramencie, 
młodzież wyznała chęć zagłębiania 
się w prawdy wiary oraz postępowa-

nia według jej zasad. Powierzamy się 
w modlitwie Bogu, abyśmy wytrwali  
w tych niezwykle ważnych i życiowych 
postanowieniach.

ks. Jacek Niesyto COr

Wakacje...

Porady duchowe

 Czy jecie, czy pijecie, wszyst-
ko na chwałę Pana czyńcie... czyta-
my u świętego Pawła. Warto w tym 
kontekście spojrzeć na to co przed 
nami. Bowiem nasze wakacje mamy 
także przeżyć na chwałę Bożą. Nieraz  
w czasie kazań, będziemy słyszeć, 
że w czasie naszego wypoczynku 
nie należy sobie robić przerwy od 
Pana Boga. Lecz jakże często jednym 
uchem wpuszczamy tę naukę a dru-
gim wypuszczamy… Prawie jak dzieci 
w szkole…
 Kiedy planujemy nasze urlo-
py i wyjazdy myślimy często tylko  

o naszych „ciałach”, a o naszym duchu 
jakże często nie pamiętamy. Mamy 
niejednokrotnie po wakacjach wiele 
wspaniałych wrażeń dostarczonych 
poprzez bodźce zmysłowe – dotyk, 
smak, wzrok; potrafimy się dzielić tymi 
wrażeniami na wielu portalach spo-
łecznościowych, co chwila obserwując 
czy ktoś „polubił” kolejne zdjęcie, czy 
się komuś podobało, a może jeszcze 
czy ktoś nam zazdrości kolejnego 
wyjazdu. Dość często karmimy w ten 
sposób swoje „ego”, lecz ten pokarm 
na wiele się nie przydaje, bo zaczy-
namy chcieć go coraz więcej i więcej. 
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Okazuje się, że samo poszukiwanie 
miejsca na wypoczynek to nie lada 
wyzwanie, gdyż jakże często bardziej 
zastanawiamy się czym zaimponu-
jemy znajomym na portalu, a nie jak  
i czy w ogóle wypocznę…
 Oczywiście nikt nikomu nie 
będzie narzucał jak i gdzie ma wypo-
czywać, ale myślę, że warto pomyśleć 
w czasie wypoczynku o swoim duchu, 
szczególnie wtedy, kiedy uważamy się 
za osoby wierzące. Wakacje to dobry 
czas, aby się zatrzymać (choć na kilka 
dni), by zobaczyć swoje życie z pew-
nego dystansu, usłyszeć co Bóg do 
nas mówi, a co my prędkością życia 
zagłuszamy. Takie wyciszenie się jest 
chyba każdemu z nas potrzebne, bo 
wiecznie wszystko nas goni, jesteśmy 
bardzo często tym pędem zmęczeni, 
a jakże często w czasie urlopu zno-
wu fundujemy sobie kolejną gonitwę, 
bo zobaczyć „musimy” to czy tamto  
– i dalej jesteśmy w biegu, choć mie-
liśmy odpocząć. Czasem trzeba sobie 
uświadomić, że naprawdę nie musimy 
wszędzie być, nie musimy wszyst-
kiego zobaczyć. Myślę, że kiedy po-
tem się zastanowimy, to czas wakacji 
często w istocie nie różni się od co-
dziennej bieganiny… tylko, że w pra-
cy MUSIMY się śpieszyć, a w czasie 
wakacji wydaje się nam, że CHCEMY 
się śpieszyć. Wracając z urlopu nadal 
jesteśmy zmęczeni. Czy o to chodzi?
 R o z m a w i a j ą c  z  c h o r y m i  
w szpitalu, często słyszę, że czas spę-
dzony w szpitalu był czasem nie tylko 
rehabilitacji ciała, ale też rehabilitacji 
całego życia. Że był to czas, w któ-
rym można było się zastanowić, czy 
wszystko jest rzeczywiście tak istot-

ne, jak się wydawało, kiedy wszystko 
w organizmie działało. Wielu z nich, 
przewartościowało swoje życie od-
krywając co ma być priorytetem, a co 
dodatkiem. Widać, czasem Bóg musi 
dopuścić na nas cierpienie, abyśmy 
mogli się zatrzymać… Bóg mówi też  
i do nas – idźcie i odpocznijcie nieco  
– ucieszcie się osiągnięciami, uciesz-
cie się tym wszystkim, co Bóg wam 
daje – sukcesami, ale przede wszyst-
kim rodziną, ucieszcie się tym wszyst-
kim, na co w codziennym zabieganiu 
nie macie czasu.
 W tym momencie warto sobie 
uświadomić, że kiedy w czasie urlopu 
dostarczamy sobie zbyt wiele bodź-
ców, to czy znowu mamy czas aby 
ucieszyć się rodziną, przyjaciółmi, aby 
z nimi porozmawiać, aby ich wysłu-
chać? Bardzo często nie, bo znowu 
bardziej liczy się coś innego.
 Znajdźmy czas na refleksję, 
zobaczmy jak naprawy relacji potrze-
bują nasze rodziny, wspólnoty, a nade 
wszystko nasza relacja z Bogiem, któ-
ra też jest spychana czasem na bar-
dzo daleki plan w wirze codziennych 
zajęć.
 Po wakacjach mamy być mą-
drzejsi w wykorzystaniu czasu. Mamy 
doceniać bardziej to, co powinno być 
istotne w naszym życiu, a pamiętajmy, 
zły chętnie nas goni z jednej akcji do 
drugiej, abyśmy się nie zatrzymali na 
refleksji. To samo chce zrobić w cza-
sie urlopu. Nie dajmy się temu, niech 
ten kolejny czas wakacyjny będzie 
inny, wracajmy mądrzejsi, a nie tylko 
„bogatsi” o kolejne zwiedzone miejsca  
i kolejne „polubienia” w internecie.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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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. 4

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.

P i e l g r z y m k a  Wa r s z a w a  
– Klisz, to pierwszy etap szerszego 
projektu warszawskiej konfraterni: Ca-
mino de Santiago 2027, celem którego 
jest dotarcie w etapach do Santiago 
de Compostela w Roku Świętym Jaku-
bowym – 2027. Czytelnicy „Świętogór-
skiej Róży Duchownej”, która została 
patronem medialnym przedsięwzię-
cia będą mogli śledzić drogę (cami-
no) pielgrzymów. Będą również mogli  
o ile poczują takie powołanie, stać się 
współpielgrzymami. Gdyż pielgrzymka 
jest otwarta dla wszystkich!

***
W sobotę i niedzielę 22-23 

kwietnia 2017r. 30 pątników wyru-
szyło z Łęczycy do miasteczka Dobra  
w Wielkopolsce. W Łęczycy pielgrzy-
mów oczekiwał o. Leszek Walkiewicz, 
proboszcz parafii oo. bernardynów, 
który odprawił dla nich specjalną Mszę 
św. Po Eucharystii ruszyli w drogę. 
Aura tego dnia nie sprzyjała wędrow-
com. Silny, porywisty i zimny wiatr był 
bardzo dokuczliwy - w każdym kierun-
ku „było pod wiatr”. Pielgrzymi szli po 
lokalnych drogach mijając kompleksy 
wojskowe. Pierwszy postój był w para-

fii św. Jakuba Apostoła w Leźnicy Wiel-
kiej. Dzięki uprzejmości miejscowego 
proboszcza ks. kan. Tadeusza Zator-
skiego, pątnicy mieli możliwość nawie-
dzenia zabytkowego kościoła. Parafia 
w Leźnicy Wielkiej należy do najstar-
szych na terenie historycznej zie-
mi łęczyckiej. Nie są znane początki 
świątyni, ale na podstawie zachowa-
nych łęczyckich ksiąg sądowych moż-
na przypuszczać, że pierwszy kościół  
w Leźnicy Wielkiej zbudowano  
u schyłku XIII w. lub na początku XIV 
w. Obecny kościół, orientowany, drew-
niany, na murowanym fundamencie, 
wystawiono na początku XVIII w.  
W 1882 r. został odnowiony i posze-
rzony, a w latach 1920–1922 odrestau-
rowany. Poświęcony po II wojnie świa-
towej. Swoim wyglądem zewnętrznym 
jak i wnętrzem świątynia nawiązuje do 
późnej architektury baroku o charakte-
rze wiejskim. 

Dalsza droga wiodła przez 
malownicze wioski i przysiółki Kotliny 
Kolskiej. Po przekroczeniu rzeki Ner, 
pielgrzymi skierowali się do Głogowca, 
gdzie w przededniu święta Miłosier-
dzia Bożego nawiedzili dom narodzin 
świętej Faustyny Kowalskiej. Sobotnią 
wędrówkę zakończyli w oddalonych  
o 2 km Świnicach Warckich, skąd uda-
li się do Uniejowa na nocleg.

W niedzielę, po wczesnym 
śniadaniu, pielgrzymi Jakubowi po-
jechali do sanktuarium Narodzin  
i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej  
w Świnicach Warckich, gdzie ocze-
kiwał ich, przybyły z Łodzi, ks. por. 
Stanisław Pawłowski. W miejscu 
pierwszych objawień Jezusa św. Fau-
stynie, celebrans odprawiał specjalną 
Mszę św. dla uczestników pielgrzymki.  
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W niedzielę Miłosierdzia Bożego ob-
chodzili imieniny senior konfraterni Je-
rzy Grzegorz Kazimierczak oraz wice-
senior Jerzy Pawlikowski. W ich inten-
cji oraz za ś.p. Jerzego Oziębło, który 
kilka miesięcy temu doszedł do Domu 
Ojca, była sprawowana Eucharystia.

Po Mszy św. wszyscy wyru-
szyli na szlak. Dzień znów wietrzny, 
ale – wbrew prognozom – słonecz-
ny, bardziej sprzyjał pielgrzymom. Po 
przejściu 3 km pątnicy dostrzegli „biały 
żagiel na horyzoncie” – wieżę kościoła 
św. Jakuba w Wieleninie, do którego 
szli wśród wiosennych pół przez ko-
lejne 4 km. Po wyjściu z Wielenina 
oczom wędrowców ukazała się kolej-
na wieża – tym razem była to wieża 
kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Uniejowie. 

Świątynia została wzniesio-
na w XIV w. przez abp. Jarosława 
Bogorię Skotnickiego. Przebudowa-
na w XVI w. Poważnie uszkodzona  
w wyniku działań wojennych w 1939 
r., została odbudowana w latach 1945  
– 1946. Największą wartość historycz-
ną w kolegiacie stanowią: prezbiterium  
z XIV w., ołtarze boczne z XVII w. i sar-
kofag bł. Bogumiła wykonany w brązie 
w 1667 r. w Gdańsku. Usytuowana 
na skarpie nad Wartą,  świątynia stoi  
w centrum miasta. Widać to doskonale 
z drugiej strony rzeki, gdzie w ostat-
nich latach wybudowano kompleks 
term. 

Z Uniejowa, pielgrzymi idąc 
wzdłuż Warty, dotarli do Spycimierza, 
słynnego na całą Polskę z trzykilome-
trowych dywanów kwiatowych, któ-
re mieszkańcy wsi układają co roku 
wzdłuż głównej ulicy w uroczystość 
Bożego Ciała. W tym dniu Spycimierz 
odwiedzają tysiące wiernych i tury-
stów; wśród nich wielu cudzoziem-
ców.  Wyjeżdżają zachwyceni „parafią 
w kwiatach”. W niedzielę 23 kwietnia 
2017r. po Mszy św. w spycimierskim 
kościele miała miejsce ważna dla 

parafian uroczystość – imieniny ks. 
proboszcza Wojciecha Kaźmiercza-
ka. Orkiestra Ochotniczej Straży Po-
żarnej odegrała Sto lat, a parafianie 
złożyli życzenia i wręczyli solenizan-
towi bukiet kwiatów oraz prezent. Za 
Spycimierzem, pątnicy przekroczyli 
granicę województwa wielkopolskie-
go. Przez kolejne 10 km szli wśród pól  
i lasów, głównie gruntowymi duktami. 
Gdy zbliżali się do ponad 600-letniego 
miasta Dobra, dostrzegli oddalone  
o kilkanaście kilometrów kominy elek-
trowni Adamów w niedalekim Turku,  
a następnie wieżę kościoła Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny w Do-
brej. Świątynia w Dobrej, była zwień-
czeniem dwudniowego pątniczego 
etapu, który liczył ponad 60 km.    

W sobotę i niedzielę 20-21 
maja 2017 r. grupa 31 pielgrzy-
mów szła w dwudniowym etapie  
z niewielkiego miasta Dobra do Ka-
lisza. To był piękny weekend. Do-
bry Bóg sprawił, że aura do piesze-
go pielgrzymowania była wspania-
ła. Silny wiatr chłodził ostre słońce,  
a wędrówka pomagała zgłębiać ta-
jemnicę doskonałości Dzieła Bożego. 
Po przybyciu do Dobrej, pątnicy wy-
ruszyli na szlak po drogach i ścież-
kach Wysoczyzny Tureckiej i Kaliskiej.  
W majowy weekend te wspaniałe zie-
mie koiły zmysły idących, pogłębiały 
wyobraźnię, ubogacały ducha, który  
w wielu sercach wybrzmiewał słowami: 
O, piękna jesteś Polsko, pod stopami 
pielgrzymów, którzy Cię przemierzają  
i Ciebie uczą się!

Piękno ojczystej ziemi wyci-
szało wędrowców, czyniło ich bardziej 
wrażliwymi, odkrywało przed nimi  
– często nieuświadomioną – dumę  
z własnego kraju. Droga wiodła przez 
urokliwe prowincjonalne miejscowo-
ści takie jak: Czajków, Wojciechów, 
Będziechów, Małgów. Mieszkańcy 
mijanych wiosek, zaskoczeni wido-
kiem pielgrzymów, pytali „skąd Bóg 
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Pielgrzymi 
u oo. bernardynów 
w Łęczycy

W drodze 
do Kalisza

Pielgrzymi 
u św. Józefa w Kaliszu

Dom rodzinny
św. Faustyny Kowalskiej 
w Głogowcu

fot. Piotr Szarko
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prowadzi” i dziwili się, że droga pąt-
nicza wiedzie „aż z Warszawy i to 
pieszo”. Tak właśnie wygląda „polska 
gościnność”, której przejawem było 
serdeczne zainteresowanie okazywa-
ne pątnikom. W niektórych miejscowo-
ściach pielgrzymi mieli okazję poznać 
tradycje ludowe i spółdzielcze, a także 
fragmenty z dziejów wsi np. zburze-
nie przez Niemców w czasie ostatniej 
wojny okazałej kaplicy. Na jej miejscu 
stoi dziś ukwiecona kapliczka, pod 
którą mieszkańcy wioski w majowe 
wieczory odmawiają litanię do Matki 
Bożej. Gmina Lisków przybliżyła wę-
drowcom postać ks. Wacława Bliziń-
skiego – posła i senatora II RP, który  
w dobie zaborów i po odzyskaniu nie-
podległości, aktywizował włościan 
okolic Kalisza. Sobotni marsz piechu-
rzy zakończyli w Emilianowie.

Na nocleg pątnicy dotarli do 
gościnnego Centrum Orione w Kaliszu. 
Nabożeństwo majowe i Msza św. w ka-
tedrze św. Mikołaja oraz nawiedzenie 
świątyni pobernardyńskiej zakończyły 
pierwszy dzień pielgrzymki. W niedzie-
lę pielgrzymi dojechali z Kalisza do 
Emilianowa, stąd wyruszyli na szlak. 
Szli brzegiem Zalewu Murowaniec  
i skrajem ogrodniczo-sadowniczych 
miejscowości Józefina, Stary Nakwa-
sin, Tłokinia. W Tłokini Kościelnej na-
wiedzili kościół św. Jakuba usytuowa-
ny nieopodal rogatek Kalisza. Ostatnie 
7 km pielgrzymiego szlaku, to był swo-
isty „marsz chwały do św. Józefa” koń-
czący kilkumiesięczną pąć. 

Pielgrzymi, szczęśliwi, że 
osiągnęli cel, na zakończenie piel-
grzymki uczestniczyli we Mszy św. 
w rycie trydenckim, która w każdą 
niedzielę jest odprawiana w kaplicy 
cudownego obrazu sanktuarium kali-
skiego. Kustosz sanktuarium Święte-
go Józefa, ks. prałat Jacek Plota, nie-
zwykle ciepło przyjął pątników. Piel-
grzymkę zakończyła wspólna agapa,  
w czasie której Senior wręczył uczest-

nikom certyfikaty odbycia pielgrzymki 
do św. Józefa w Kaliszu.

Pielgrzymi,  którzy dotar l i  
z Warszawy do Kalisza, chylą pokor-
nie i dziękczynnie czoła, przed wszyst-
kimi dobrodziejami, których spotkali 
na swojej drodze. Serdeczne „Bóg 
zapłać”, kierują zarówno do biskupów, 
kapłanów, samorządowców, jak też 
wszystkich ludzi dobrej woli, których 
spotkali na swej drodze. Niech św. Ja-
kub i św. Józef wynagrodzą im życzli-
wość okazaną pątnikom.

Droga Warszawa – Kalisz bie-
gnie przez tereny kilku diecezji. Or-
ganizatorzy pielgrzymki z Konfraterni 
Świętego Jakuba wystąpili z prośbą 
o patronat i błogosławieństwo do bi-
skupów ziem, które przemierzali. Po-
zytywnie na prośbę odpowiedzieli: bp 
Józef Guzdek – biskup polowy WP, 
Kazimierz kard. Nycz – metropolita 
warszawski, abp Henryk Hoser – bi-
skup warszawsko-praski, bp Piotr Li-
bera – biskup płocki, abp Marek Ję-
draszewski – metropolita Łódzki, bp 
Wiesław Mering – biskup włocławski, 
bp Edward Janiak – biskup kaliski.

Droga Św. Jakuba od Bolimowa 
do Kalisza, to nowy na mapach Dróg 
św. Jakuba szlak, nazwany Łowicką 
Drogą Św. Jakuba. Droga na oko-
liczność przejścia do Kalisza, została 
wytyczona przez członków Konfrater-
ni w porozumieniu ze społecznościa-
mi lokalnymi. Szlak znakowali: Jerzy 
Grzegorz Kazimierczak, Piotr Micha-
lak, Jan Golenia, Jan Paweł Szarko, 
Łukasz Szpikowski, Ryszard Boliński, 
Zygmunt Strzyżewski i Łukasz Stefa-
niak. Opracowanie kartograficzne dro-
gi przygotował Piotr Szarko.   

Pielgrzymka „Ze Świętym Ja-
kubem do Świętego Józefa”  miała dać 
mocny fundament nowemu stowarzy-
szeniu wiernych świeckich - Konfraterni 
Świętego Apostoła Jakuba Starszego, 
które zostało powołane do życia przez 
biskupa polowego Wojska Polskiego  

W drodze 
do Kalisza
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15 grudnia 2015 roku. Członkowie Kon-
fraterni pokornie prosili, aby „Opatrz-
nościowy Stróż Bożej Rodziny” czu-
wał nad nową rodziną chrześcijańską. 
Konfratrzy, którzy wzywają wsparcia 
Najświętszej Oblubienicy, Matki Bożej 
z Pilar, pragną, aby od samego po-
czątku ich działalności, Święty Józef 
chronił ich przed zarazą wszelkich błę-
dów i zepsucia współczesnego świata; 
aby przybywał łaskawie z niebiańską 
pomocą w walce z mocami ciemności; 
aby wspierał ewangelizacyjne cele 
stowarzyszenia, realizowane w duchu 
apostolstwa Świętego Jakuba.

Droga do Kalisza otworzyła 
pielgrzymowanie Konfraterni św. Ja-
kuba przy Katedrze Polowej Wojska 

Polskiego ku Europie Zachodniej, 
do grobu św. Jakuba w Santiago de  
Compostela na północy Hiszpanii. Cel: 
dotrzeć do Santiago w Roku Świętym 
Jakubowym 2027! Kolejnym etapem 
pielgrzymowania Jakubowego będzie 
wędrówka od września 2017 do wio-
sny 2018 pod hasłem: „Ze św. Ja-
kubem. Od św. Józefa Kaliskiego 
do Maryi obalającej pogańskie bó-
stwa”. Wizerunek Madonny znajduje 
się w kościele św. Krzyża w Żytawie, 
na tzw. Wielkiej Zasłonie Wielkopost-
nej z XV w.

Z pielgrzymiego szlaku

Świętogórska Orkiestra Dęta 
na placu Św. Piotra w Watykanie

Rafał Nowak

Ksiądz Michał Smagacz, Oj-
ciec naszej orkiestry zawsze marzył 
o tym aby Orkiestra Świętogórska 
zagrała „Marsza Katolickiego” na Pla-
cu Świętego Piotra w Watykanie. Od 
jego śmierci minęło już ponad 16 lat, 
ale jego marzenie wciąż było dla nas 
aktualne. Dzisiaj ks. Michale mogę 
powiedzieć, cytując innych „zadanie 
zostało wykonane” .

Na rok Jubileuszu 50-lecia ist-
nienia Świętogórskiej Orkiestry Dętej 
przygotowaliśmy wraz z zarządem Or-
kiestry oraz Stowarzyszeniem Miłośni-
ków Muzyki Świętogórskiej im. Józefa 
Zeidlera projekt wyjazdu do Włoch. Za-
wierał on koncerty w Rzymie w parafii 
św. Stanisława w Watykanie na Placu 
św. Piotra oraz w Padwie. W projekcie 
uwzględniliśmy motyw patriotyczny  
z okazji 100-lecia odzyskania Niepod-
ległości. W trakcie mszy św. na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym na Monte 
Cassino uczciliśmy pamięć poległych 

żołnierzy walczących w czasie II woj-
ny światowej o naszą niepodległość 
oraz wszystkich tych, którzy walczyli  
i oddali swoje życie za obronę niepod-
ległości w późniejszych latach. Dla 
nich oraz dla żołnierzy poległych pod 
Monte Cassino orkiestra wykonała 
koncert, w którym nie zabrakło Hym-
nu Polski oraz Roty. Każdy z koncer-
tów miał swoją indywidualną wymowę  
i dedykację. Msza św. i koncert w Ko-
ściele Polskim w Rzymie był dedy-
kowany dla Polaków mieszkających 
na co dzień we Włoszech. Koncert  
w czasie audiencji u papieża Benedyk-
ta na Placu Świętego Piotra w czasie 
modlitwy Anioł Pański, tak jak wspomi-
nałem, była to realizacja naszych oraz  
ks. Michała marzeń. Ostatnim punk-
tem naszej pielgrzymi był koncert 
przed bazyliką św. Antoniego w Pa-
dwie. Dzień 13 czerwca jest świętem 
św. Antoniego, w tym dniu odbywają 
się wielkie uroczystości oraz procesja, 
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w której bierze udział społeczność lo-
kalna oraz wielonarodowościowe gru-
py imigrantów mieszkających na co 
dzień we Włoszech. Dzięki kontaktom 
ze Stowarzyszeniem Polaków w Pa-
dwie, mieliśmy możliwość uczestnic-
twa w barwnej ale przede wszystkim 

bardzo rozmodlonej procesji ulicami 
miasta. 

Pobyt we Włoszech to nie 
tylko realizacja naszego projektu. 
Korzystając z okazji mogliśmy zwie-
dzić i poznać miasta, w których byli-
śmy. Wenecja i Florencja to miasta,  

Orkiestra na placu św. Piotra

Orkiestra u św. Antoniego w Padwie
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Monte Cassino 

które, po za już wymienionymi, poja-
wiły się w programie naszej wycieczki. 
Krótkie noce w hotelowych pokojach 
i długie godziny w autokarze pozwo-
liły nam zaoszczędzić sporo czasu 
na zwiedzanie i poznawanie Włoch, 
od starożytności po czasy dzisiejsze. 
Dzielnie trudy wycieczki znosiła nasza 
młodzież, a stanowi ona zdecydowa-
ną większoś naszej orkiestrowej rodzi-
ny.  Młodzież odpowiedzialna, zawsze 
gotowa i zmobilizowana, stanęła jak 
zawsze na wysokości zadania. Za to 
Wam bardzo dziękuje. 

Przez 50 lat istnienia Święto-
górskiej Orkiestry Dętej wielu zmarłych 
muzyków oraz muzyków dziś będący 
na muzycznej emeryturze, dołożyło 
swoje cegiełki do naszego wyjazdu; 
za co Wam drodzy koledzy bardzo 
dziękujemy. Nie zapomnieliśmy o Was 
drodzy muzycy w modlitwie w czasie 
codziennych mszy św. Nasz opiekun 
duchowy, ks. Dawid Majda codziennie 
w różnych miejscach oraz w różnych 
okolicznościach sprawował dla nas 

mszę św.; za co bardzo serdecznie 
Dziękuję. 

Korzystając z okazji chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować :                                                                                        
superiorowi, przełożony kongre-
gacji – ks. Markowi Dudkowi – za 
wszelkie dobro i wspieranie dla naszej 
działalności .
Prezesowi Stowarzyszenia Miło-
śników Muzyki Świętogórskiej im. 
Józefa Zeidlera – Krzysztofowi Fe-
keczowi oraz ks. Jakubowi Przybl-
skiemu – za pomoc i wsparcie przy 
tworzeniu naszego projektu oraz 
wszelką pomoc w jego realizacji. 
Senatowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej – za pełne sfinalizowanie wyjaz-
du Świętogórskiej Orkiestry Dętej do 
Włoch, Zarządowi Świętogórskiej 
Orkiestry Dętej: Prezesowi Wojcie-
chowi Kubiakowi oraz Ryszardowi 
Wdziekońskiemu – za pomoc w or-
ganizacji wyjazdu.
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ks. Dawid Majda COr

S a k r a m e n t y  w  S ł u ż b i e  k o m u n i i
Podążając drogą rozważań  

o sakramentach, omówiliśmy już te, 
które są wtajemniczeniem w chrze-
ścijańskie życie katolika. Ostatnio mó-
wiliśmy jak łaska Boża jest udzielana 
człowiekowi w sakramentach uzdro-
wienia. Natomiast w tym numerze 
naszego sanktuaryjnego kwartalnika, 
chcemy przyjrzeć się ostatnim dwom  
z listy siedmiu sakramentów, które 
mają poprzez służbę i poświęcenie 
dla innych prowadzić do zbawienia,  
a jest to kapłaństwo i małżeństwo. Dla 
pogłębienia wiedzy można sięgnąć do 
lektury Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego nr 1533 – 1666.

O kapłanach czytamy w Pi-
śmie Świętym bardzo wiele, ponieważ 
już Izrael miał kapłanów wybranych 
ze swego grona, którzy byli powołani 
na polecenie Boga. Pierwszym z nich 
był brat Mojżesza Aaron oraz jego 
synowie, którzy tworzyli ród kapłań-
ski w Starym Testamencie. Zadaniem 
ich było czuwanie nad Arką Przymie-
rza, później Świątynią Jerozolimską,  
a przede wszystkim sprawowanie kul-
tu, co ma miejsce także za czasów 
życia Jezusa na ziemi. Chrystus za-
wierając Nowe Przymierze z ludźmi, 
co dokonało się przez Jego najdosko-
nalszą ofiarę na krzyżu, stał się Jedy-
nym i Najwyższym Kapłanem – czyli 
Jedynym najlepszym Pośrednikiem 
między człowiekiem a Bogiem. Zatem 
wszyscy ludzie ochrzczeni, poprzez 
wszczepienie w Chrystusa w sakra-
mentach wtajemniczenia są także 
uczestnikami powszechnego kapłań-
stwa, które realizuje się w powołaniu 
każdego ochrzczonego indywidualnie, 
ponieważ wszyscy wierzący są we-
zwani do dawania świadectwa, po-
mnażania w sobie łaski Bożej i poprzez 
uczestnictwo w Eucharystii składania 

ofiary Bogu. Oprócz tego mamy także 
kapłaństwo służebne – hierarchiczne 
udzielane poprzez święcenia w trzech 
stopniach: diakonatu, prezbiteratu  
i episkopatu, które nieco różni się od 
powszechnego, ponieważ ma charak-
ter służebny – ma służyć wszystkim 
chrześcijanom. Wiąże się to z po-
święceniem dla wspólnoty Kościoła  
i ma przyczyniać się do rozwoju łaski 
i udzielania sakramentów. Kapłaństwo 
służebne nie tylko reprezentuje Chry-
stusa jako Głowę Kościoła, lecz także 
działa zawsze w imieniu całego Ko-
ścioła chociażby poprzez modlitwę, co 
najbardziej jest zauważalne podczas 
sprawowania Eucharystii, ponieważ to 
wówczas kapłan jako przewodniczący 
liturgii składa ofiarę i przewodzi modli-
twie całego ludu Bożego.

Sobór Watykański II zachował 
trzy stopnie święceń (choć dawniej było 
ich znacznie więcej, i były podzielone 
na niższe i wyższe), które są udzie-
lane obecnie w Kościele Katolickim, 
a które istniały w nim od samego po-
czątku, a więc już w czasach apostol-
skich. Pierwszym stopniem święceń 
jest diakonat – ustanowienie dla po-
sługi. Diakoni mają służyć wszystkim, 
lecz szczególnie asystować biskupom 
i prezbiterom przy celebracjach litur-
gicznych. Sami mogą jedynie udzielać 
sakramentu chrztu oraz asystować 
przy zawarciu małżeństwa. Oprócz 
tego są upoważnieniu przez sam fakt 
przyjęcia tego stopnia święceń do pro-
wadzenia pogrzebu, święcenia dewo-
cjonaliów i winni oddawać się działal-
ności charytatywnej. Drugim stopniem 
święceń jest prezbiterat – ustanawia 
bezpośrednich współpracowników bi-
skupa. Kapłani uczestniczą we władzy, 
mocą której sam Chrystus buduje swo-
je Mistyczne Ciało, uświęca je i rządzi 

Katecheza
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nim. Dlatego też na mocy udzielonych 
święceń prezbiteratu, księża sprawu-
ją wszystkie sakramenty w imieniu 
Kościoła, a przede wszystkim w oso-
bie Chrystusa – Głowy Kościoła (łac. 
in persona Christi). Dlatego też, ich 
zadaniem głównym jest posługa sło-
wa i sprawowanie sakramentów oraz 
udzielanie ich ludowi Bożemu. Trze-
cim zaś i najwyższym stopniem świę-
ceń jest episkopat. Jest to pełnia świę-
ceń kapłańskich, która poprzez włoże-
nie rąk i udzielenie Ducha Świętego 
wyraża się zewnętrznie w rządzeniu, 
nauczaniu i kierowaniu Kościołem. Bi-
skup to zawsze następca apostołów. 
Jest wikariuszem samego Chrystusa, 
któremu zazwyczaj powierzona jest 
jakaś jednostka administracyjna Ko-
ścioła – zwykle diecezja, o którą ma 
się troszczyć i wraz z prezbiterami ma 
prowadzić do nieba. Biskup może być 
wyświęcony tylko i wyłącznie na spe-
cjalne polecenie biskupa Rzymu czyli 
papieża, który jednocześnie przydzie-
la mu konkretną diecezję lub wyzna-
cza zadanie jakie będzie wykonywał  
we wspólnocie Kościoła.

Sakrament święceń jest udzie-
lany za każdym razem przez biskupa. 
W przypadku diakonatu i prezbiteratu 
szafarzem jest jeden biskup, zaś przy 
udzielaniu sakry biskupiej konieczna 
jest obecność przynajmniej trzech bi-
skupów konsekratorów. Kandydaci do 
przyjęcia święceń muszą odbyć odpo-
wiednią formację seminaryjną, przygo-
towującą do posługi w Kościele. Trwa 
ona zazwyczaj sześć lat. To w przy-
padku diakonatu i prezbiteratu, ponie-
waż święcenia biskupie są udzielane 
zawsze wyświęconemu już kapłanowi, 
który winien mieć przynajmniej ukoń-
czony 35 rok życia i posiadać przynaj-
mniej doktorat z teologii. Sakrament 
święceń, który wyciska niezatarte 
znamię na duszy człowieka, zawsze 
udzielany jest poprzez nałożenie rąk 
biskupa i słowa modlitwy konsekracyj-

nej. W Kościele katolickim ten sakra-
ment mogą przyjąć tylko i wyłącznie 
ochrzczeni mężczyźni, którzy zobo-
wiązują się dobrowolnie do celibatu ze 
względu na królestwo Boże i oddanie 
się na służbę ludziom.

Drugim sakramentem w służ-
bie komunii jest małżeństwo. Istnieje 
na świecie od samego początku – od 
stworzenia świata, co można wyczy-
tać w Księdze Rodzaju. Pan Jezus 
potwierdza małżeństwo jako związek 
mężczyzny i kobiety, a nawet podno-
si do godności sakramentu. Aposto-
łowie w swoich listach, które mamy  
w Piśmie Świętym wielokrotnie zachę-
cają do pielęgnowania tego wielkie-
go daru, jakim jest małżeństwo. Jest 
ono porównane do związku Chrystusa  
z Kościołem i wzorem miłości jaką 
daje Jezus.

Małżonkowie zawierają wspól-
nie przymierze, które ma stanowić głę-
boką wspólnotę życia, miłości i jedno-
ści. Z natury swej są oni nastawieni na 
zrodzenie potomstwa i wychowanie 
go. Jest zawierane na podstawie zgo-
dy dwóch osób: kobiety i mężczyzny 
nie przymuszonych żadnym naciskiem 
z zewnątrz, lecz musi to być ich su-
werenna decyzja. Prawo kanoniczne 
określa także różne przeszkody, które 
dyskwalifikują do zawarcia sakramen-
tu małżeństwa. Istotą tego przymierza 
dwóch osób jest jedność i nierozerwal-
ność, czyli mają oni być tylko dla sie-
bie jako wspólnota dwóch dorosłych 
ludzi do końca swojego życia. Sakra-
ment małżeństwa może przerwać tylko  
i wyłącznie śmierć współmałżonka, bo 
Chrystus, jak czytamy w Ewangeliach, 
odrzuca praktyki rozwodu. Sakrament 
małżeństw jest zawierany podczas ce-
lebracji liturgicznych, ponieważ wów-
czas Chrystus udziela przyjmującym 
ten dar łaski, by mogli spełnić swoje 
zadania we wspólnocie wzajemnie się 
ubogacając, służąc, poświęcając się 
dla siebie i całej rodziny, którą zakła-
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dają. Oprócz budowania wzajemnej 
jedności, podstawowym zadaniem 
małżonków jest wychowanie dzieci, 
na które powinni być otwarci. Dlatego 
też Kościół stanowczo potępia prakty-
ki aborcyjne czy antykoncepcję, która 
kłóci się z Bożym zamysłem sakramen-
tu małżeństwa. Są także małżeństwa 
z różnych przyczyn niemające potom-
stwa, które zawsze mogą prowadzić 
głębokie życie religijne, małżeńskie  
i być nastawieni na okazywanie miło-
ści przez otwartość na dzieci porzuco-
ne, na innych ludzi, na pomoc, wspar-

cie, działalność charytatywną i w ten 
sposób służyć wspólnocie Kościoła.

Sakramenty w służbie komunii 
to niezwykły dar dla całej wspólnoty 
Kościoła, z którego można czerpać 
wiele radości z bycia dla drugiego 
człowieka. Musimy nieustannie prosić 
Boga o to, by byli kolejni chętni ludzie 
wiary, którzy poświęcą się służbie 
Bogu i ludziom, realizując powołanie 
kapłańskie, zakonne, a nade wszystko 
małżeńskie i rodzinne.

ks. Stanisław Gawlicki COr

Be r n a d k a d z i e w c z y n k a… p o o B j a w i e n i a c h

W tym roku przeżywamy 160-
lecie wydarzeń, które miały miejsce w 
Lourdes. O tej historii każdy, myślę, 
słyszał i wie czym dzisiaj jest to miej-
sce. W 1858 roku Najświętsza Maryja 
Panna objawiła się w tamtejszej gro-
cie ubogiej pasterce jako Piękna Pani.  

Z miejsca, w którym Święta Dziewica 
kazała pasterce szukać wody wytry-
snęło cudowne źródełko – przyciąga-
jąc nieprzeliczone rzesze wiernych 
– obecnie jest to ponad 6 mln piel-
grzymów rocznie. Zdjęcia i pobożne 
obrazki, które przetrwały do naszych Autorytety

Autorytety

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, bazylika świętogórska, rok 2015
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czasów, ukazują Bernadettę jako 
anielskiej urody dziewczynę z poboż-
nie wzniesionymi oczami ku niebu.

A przecież prosta, praktyczna  
i szczerze pobożna dziewczyna  
w chwili objawień nie była święta, nie 
została nią też dlatego, że osiemnaście 
razy widziała Matkę Bożą. Jej świętość 
jest owocem tego, że przyjęła prze-
słanie Maryi – przesłanie o modlitwie, 
pokorze i miłosierdziu. Podobnie jak  
w przypadku każdego z nas, proces jej 
dojrzewania do świętości, był wypadko-
wą łaski bożej i jej osobistego wysiłku.  
Z jednej strony sama Bernadka stara-
ła się usilnie o to, aby sprawa wizji nie 
stała się przyczyną dochodu material-
nego, walczyła ze swoją „porywczą” 
naturą, gwałtownym temperamentem  
i ostrym językiem. Z drugiej strony, 
zdecydowanie dziewczyny, by zostać 
jak najlepszym – przeźroczystym na-
czyniem łaski – to nie było tylko jej 
dzieło. Było ono podsycane ogniem 
miłości bożej, rozpalonym przez spo-
tkania z Maryją. Bernadka nie od razu 
poznała kim jest Pani, jednak jej widok 

sprawiał, że wpadała w zachwycenie 
– jej twarz zmieniała się i piękniała. 
Miejscowe władze próbowały na prze-
słuchaniach zbić ją z tropu i udowodnić 
kłamstwo, ona jednak bardzo prosto 
broniła swej historii. Kiedy Pani pole-
cała przekazać jakieś przesłanie, czy-
niła to bardzo dokładnie; często idąc 
do adresata, powtarzała na głos co 
ma powiedzieć, żeby nie zapomnieć.

Objawienia w Lourdes, przez 
kilka lat były badane przez Kościół, co 
bardzo utrudniało jej życie; unikała lu-
dzi, którzy błagali ją o dotknięcie ich 
różańców i robiła wymówki tym, którzy 
handlowali przedmiotami mającymi 
związek z objawieniami. Chociaż po-
słusznie pozwalała się fotografować, 
nigdy nie pozowała. Kiedy fotograf 
prosił, by przyjęła zachwycony wy-
raz twarzy, jak podczas wizji, odparła 
ostro: Jak mam to zrobić? Pani tu nie 
ma. Bernadetta podczas procesu spo-
kojnie i jasno składała swoje zeznania 
– wyjaśnienia, a kiedy w styczniu 1862 
roku uznano autentyczność objawień, 
usunęła się w cień – ona była tylko 

Ciało św. Bernadetty 
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środkiem w ręku Pana Boga. W 1866 
roku wstąpiła do klasztoru. Pierwsze-
go dnia opowiedziała siostrom o obja-
wieniach i otrzymała przyrzeczenie, że 
nigdy więcej nie będzie musiała tego 
robić, ale niestety – wspominała, że 
czuła się wtedy jak wół na wystawie. 
Często, aby zbyć intruza, wykorzysty-
wała swój humor, np. odwiedzający 
ją biskup upuścił kapelusz, sądząc, 
że Bernadetka go podniesie i będzie 
miał relikwie. Ona przejrzała podstęp 
i powiedziała, żeby podniósł go sam; 
kiedy wysłano ją z jakimś poleceniem 
i miała przejść przed oknem, za któ-
rym stali ciekawscy ona przeszła inną 
drogą.
 W klasztorach tego czasu, po-
wszechną praktyką było krytykowanie, 
a nawet obrażanie nowicjuszek, co 
miało temperować ich charakter. Nie 
szczędzono tego szczególnie Berna-
detcie; to traktowanie dało jej okazję 
do ćwiczenia pokory i opanowania. 
Często powtarzała: Słusznie powiada-
no mi, że moja pycha umrze 15 minut 
po mnie.
 Jednak oparta na miłości 
Boga, pokonywała wszystkie prze-
szkody widząc w nich szerszy plan 
Boży. Po jakiejś szczególnej walce 
duchowej napisała: To miłość tego do-
brego Pana usunie korzenie drzewa 
pychy. Im mniejsza się staję, tym bar-
dziej wzrastam w sercu Jezusa… Zo-
stałam zmielona we młynie, jak ziarno 
pszeniczne. Ale jak wielu świętych, tak 
i ona, niewiele mówiła o swoim życiu 
duchowym, nie wiemy więc dokładnie, 
jaka była jej droga krzyżowa. Jednak 
pewne znaki mówią same za siebie. 
W ostatnich dniach przed śmiercią  
– zmarła na gruźlicę 16 kwietnia 1879 
roku – poprosiła, aby usunięto wszyst-
kie przedmioty znajdujące się przy jej 
łóżku – wszystkie poza krzyżem. Pra-
gnęła patrzeć tylko na Pana Jezusa 
– wszystko inne było zbędne. Swoje 
łóżko z zasłonami nazywała „białą 

kaplicą”. I w tejże „kapliczce” przypie-
czętowała swoje osobiste przymierze 
z Jezusem, do końca wyznając miłość 
do Niego. Jej ostatnim gestem był 
znak krzyża. Na łożu śmierci Berna-
detta powiedziała jednej z sióstr: Im 
prościej się pisze tym lepiej. Próbując 
upiększyć rzeczy, tylko się je znie-
kształca. Mówiła to o historii objawień, 
ale równie dobrze mogłaby to powie-
dzieć o swojej biografii. Bez wątpienia 
uprościłaby całą historię, bagatelizu-
jąc swoją rolę.
 Jak widzimy, Bernadetta nigdy 
nie wysuwała się do przodu. Rozpo-
częła dzieło, a następnie dobrowolnie 
pozwoliła, by przejęli je inni. Kiedy 
Maryja poleciła jej napić się wody ze 
źródła, zaczęła kopać aż pokazała się 
błotnista woda. Inni w odpowiedzi na to 
polecenie kopali dalej i błotnista woda 
stała się czysta. Także, kiedy objawie-
nia otrzymały kanoniczną aprobatę, 
Bernadetta usunęła się w cień i po-
zwoliła działać innym. Nie chciała, by 
pomylono posłańca z posłaniem. Nie 
chciała, by zainteresowanie jej oso-
bą przesłoniło ludziom przesłanie, jak 
Pan Bóg chce działać w ich życiu.
 Jak wiele jeszcze – patrząc 
na Bernadkę – muszę się nauczyć  
w kwestii odwracania uwagi od siebie 
i ustępowania miejsca Panu Jezuso-
wi! Nie jest to popularne przesłanie 
w świecie, który przykłada tak wielką 
wagę do wizerunku, rozgłosu i opi-
nii społecznej. Bernadetta z prostotą 
i poczuciem humoru przyjęła łaskę 
„umniejszania się”. Ostatecznie Bóg 
ją wywyższył, ponieważ stała się czy-
stym naczyniem Jego miłości.

Autorytety
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Z naszej historii

ks. Henryk Brzozowski COr

Jak filipini obchodzili Wielki 
Jubileusz W 1868 roku  

 W bieżącym roku przypada 
350 lat od chwili powstania Kongrega-
cji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej 
Górze. Dlatego warto sięgnąć do hi-
storii i prześledzić przygotowania oraz 
przebieg uroczystości Wielkiego Jubi-
leuszu 200-lecia, jaki filipini obchodzili 
150 lat wcześniej. Jubileusze są zna-
komitą okazją do  refleksji nad przemi-
janiem, własną historią i dokonaniami 
poczynionymi na przestrzeni minione-
go czasu. Obchody rocznic stanowią 
także okazję do upamiętnienia waż-
nych wydarzeń pomnikami duchowymi 
i materialnymi. Niniejszy artykuł opar-
to na zapiskach i relacjach naocznego 
świadka ks. Antoniego Brzezińskiego, 
zamieszczonych w publikacji z 1869 
roku1. 
 Przygotowania do jubileuszu 
rozpoczęły się parę lat wcześniej.  
W 1861 roku Kongregacja podjęła 
uchwałę o dokończeniu wystroju ko-
ścioła i jego odnowieniu. Z jak wielką 
troską i odpowiedzialnością przystą-
piono do prac, świadczy o tym do-
bitnie decyzja wysłania ks. Bernarda 
Preibisza do Wenecji. To tam, aby 
zaś nie uchybić stylowi pierwotne-
mu2, miał zapoznać się ze strukturą  
i ozdobą świątyni Santa Maria del-
la Salute, która była pierwowzorem 
kościoła świętogórskiego. Wysłany 
ksiądz był dobrze przygotowany do 
misji artystycznej, ponieważ odbył 
studia malarskie w Monachium i jemu 
Kongregacja powierzyła nadzór nad 
prowadzonymi pracami konserwa-

1 Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego zgromadzenia 
XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pań-
skiego MDCCCLXVIII, t. II. Poznań 1869, s. 210-248.
2 Tamże, s. 12. 

torsko-restauracyjnymi3. Do ważniej-
szych i kosztowniejszych inwestycji, 
należało pokrycie freskami prezbite-
rium. Ks. Preibisz korzystając z nawią-
zanych kontaktów podczas studiów  
i dobrze zorientowany w artystycznym 
środowisku, zwrócił się z ramienia 
Kongregacji do profesora Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium Johan-
na von Schraudolpha (1808-1879). 
Artysta należał do cenionych malarzy 
religijnych i historycznych, reprezen-
tujących nurt nazwany w sztuce sty-
lem nazareńczyków. Przedstawiciele 
tego kierunku upatrywali odnowienie 
sztuki religijnej poprzez wzorowanie 
się na sztuce włoskiego quattrocenta. 
Nazareńczycy łączyli się we wspólno-
ty wzorowane na surowych regułach 
zakonnych, jakie występowały za cza-
sów słynnego malarza, dominikanina 
Fra Angelico. Mistrz z uwagi na wiek 
i zdrowie nie przyjął zamówienia, ale 
polecił zdolnych freskantów monachij-
skich Mikołaja Baura i Juliusa Franka. 
Nie mogąc przybyć na Świętą Górę, 
Johann von Schraudolph osobiście 
namalował obraz św. Filipa Neri, który 
od 1868 roku umieszczony został w oł-
tarzu patronalnym, zastępując dawny 
obraz barokowy.

Artyści monachijscy przyję-
li zamówienie i w latach 1864-1867 
wykonali freski zdobiące do dzisiaj 
prezbiterium bazyliki. Powstałe dzieła 
malarskie były bardzo pracochłonne. 
Kopułę małą pokryły freski przed-
stawiające: Wniebowstąpienie Pana 
Jezusa, Zesłanie Ducha Świętego,  

3 H. Jaromin, Zarys historii Kongregacji Oratorium św. 
Filipa Neri w Polsce (1668 – 1968). Studia z dziejów 
kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Nasza Przeszłość, 
XXXII, 1970, s. 111. 
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Zaśnięcie Matki Boskiej i Ukorono-
wanie Maryi, a środek kopuły zdobi 
półpostać Boga Ojca. Pendentywy 
kopuły dekorują przedstawienia czte-
rech ewangelistów wraz z ich atry-
butami: św. Mateusz z uskrzydlonym 
młodzieńcem, św. Marek z uskrzydlo-
nym lwem, św. Łukasz z uskrzydlo-
nym bykiem i św. Jan z orłem. W ota-
czających kopułę absydach ukazano  
w całej postaci czterech Wielkich Oj-
ców Kościoła Łacińskiego: św. Augu-
styna z dzieckiem podającym wodę 
w muszelce, św. papieża Grzegorza 
Wielkiego z gołębicą Ducha Świętego, 

św. Hieronima z lwem i św. Ambroże-
go z pszczelim ulem. Ściany prezbite-
rium dekorują wielofiguralne freski ob-
razujące sceny z życia Jezusa i Maryi: 
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, 
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
w świątyni Jerozolimskiej, Zwiastowa-
nie, Nawiedzenie, Pokłon Pasterzy, 
Pokłon Trzech Mędrców, Ofiarowa-
nie Jezusa i Odnalezienie Jezusa  
w świątyni. W sklepieniu nad ołtarzem 
głównym umieszczono w tondach trzy 
symbole tajemnic różańcowych: rado-
sne, bolesne i chwalebne. Nad przej-
ściem z przestrzeni nawowej kościoła 

Awers medalika wybitego na jubileusz w 1868 r.



- 42 -

Z naszej historii

do prezbiterium wykonano fresk uka-
zujący Boleść Maryi na Golgocie. Po-
wstało malarskie dzieło sztuki, które 
zachwyciło i dalej zachwyca artyzmem 
wykonania, doskonałym rysunkiem  
i wspaniałymi barwami.  
 W tym czasie ks. Bernard 
Preibisz ozdobił freskami obejście 
pod kopułą dużą, malując postacie 
polskich świętych i błogosławionych,  
a w zwieńczeniach ołtarzy bocznych 
umieścił wizerunki św. Andrzeja Apo-
stoła, św. Erazma i św. Sebastiana 
Valfre. Odnowiono także wnętrze ko-

ścioła. Ignacy Prager z Krotoszyna 
malował ściany, filary, konfesjonały, 
ławki oraz wykonał złocenia. Mistrz  
z Poznania Antoni Marcinkiewicz 
odnowił stiukowe ołtarze i ambonę. 
Jubileusz był okazją do ustawienia 
kamiennych popiersi apostołów na 
murze otaczającym kościół. Popier-
sia sprowadzono znacznie wcześniej 
z Wrocławia i dotąd były przechowy-
wane w oratorium4. Na placu przed 

4 Ks. Kasper Dominikowski w kronice wspomina, że  
w 1799 roku zakupiono dwanaście popiersi apostołów 
na mur przed kościołem za przełożeństwa ks. Krzysztofa 
Kwadryńskiego (Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod 

Rewers medalika wybitego na jubileusz w 1868 r.
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kościołem ustawiono piękną figurę 
św. Filipa na wysokim cokole. Figu-
rę wykonaną także dużo wcześniej, 
zamierzano ustawić na upamiętnie-
nie 100-lecia założenia Kongregacji 
przypadającą na 1768 rok. Jednak 
niesprzyjające czasy wojenne stanę-
ły na przeszkodzie5. Z okazji jubile-
uszu wybito okolicznościowe medaliki. 
Awers przedstawia wizerunek Madon-
ny z napisem w otoku: MATKA BO-
SKA GOSTYŃSKA 1668-1868 (il. 1). 
Rewers wypełnia popiersie św. Filipa 
z różańcem w ręku i napisem w oto-
ku: PAMIĄTKA DWUSTULETNIEGO 
JUBILEUSZU S. FILIP NER. (il. 2). Na 
upamiętnienie doniosłej rocznicy opu-
blikowano małą książeczkę: Błogosła-
wiony Żywot Świętego Filipa Nereusza 
z podaniem Nauk Jego Zbawiennych 
i Aktów strzelistych, wydaną w 1868 
roku w Poznaniu (il. 3).  
 Nie do przecenienia, dzie-
łem jubileuszowym jest wspomniana 
wyżej publikacja opracowana przez 
filipina ks. Antoniego Brzezińskiego: 
Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego 
zgromadzenia XX. Filipinów na Górze 
Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego 
MDCCCLXVIII. Autor w tomie pierw-
szym przedstawił historię sanktuarium 
świętogórskiego, opierając się na kro-
nice ks. Kaspra Dominikowskiego. 
Tom drugi opisuje czasy jemu współ-
czesne oraz szeroko omawia postać 
świątobliwego filipina ks. Wawrzyńca 
Kuśniaka. W zakończeniu autor dzie-
ła zamieścił opis Wielkiego Jubileuszu 
200-lecia świętogórskiej fundacji (il. 4). 
Autor nie podał w publikacji swojego 

Gostyniem osiadłej przez Kongregacją Oratorij Świętego 
Filippa Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, 
Kronika (XVI – XIX w.) pisana w latach 1827 – 1836, 
przez ks. Kaspra Dominikowskiego, AFG (Archiwum Fi-
lipinów w Gostyniu) sygn. A 11, s. 502).
5 Inną wersję podaje ks. K. Dominikowski pisząc, że fi-
gurę św. Filipa wykonaną z drewna zamierzano postawić 
na wysokim, murowanym cokole przed kościołem. Lecz  
z powodu zbyt wysokiej kolumny zamiaru poniechano. Fi-
gurę sprawiono za przełożeństwa ks. Kaspra Szpetkow-
skiego, który ten urząd pełnił w latach 1800-1827 (Zbiór 
wiadomości.., dz. cyt. S. 527).

nazwiska, ale w kronice tarnowskiej 
napisał: „Kongregacja zapłaciła za 
druk Pamiątki Jubileuszu dwóchset-
letniego Zgromadzenie XX Filipinów, 
którą z jej zlecenia napisał X. Antoni 
Brzeziński na rachunek 7 czerwca  
r. 1870 w sumie 565 tal. 9 śr. gr”6. 

Skład Kongregacji był nastę-
pujący: ks. Mateusz Pajzderski, ks. 
Ignacy Stępiński, Ks. Atanazy Stępiń-
ski, ks. Marcin Hübner, ks. Bernard 
Preibisz, ks. Tomasz Hejnowicz, ks. 
Jan Sydow, ks. Leopold Fleichner, 
ks. Bogusław Królikowski i ks. Antoni 
Brzeziński.

Księża filipini zadbali przede 
wszystkim o duchowe przygotowa-
nie się na uroczystości jubileuszowe, 
które zamierzali obchodzić od 4 do  
6 października 1868 roku. Za pośred-
nictwem oratorianów w Rzymie wnie-
siono prośbę do Stolicy Apostolskiej 
o udzielenie odpustu jubileuszowe-
go na wyznaczone trzy dni. Ojciec 
Święty Pius IX indultem z 26 czerwca 
1868 roku udzielił odpustu zupełnego 
oraz zezwolił niektórym kapłanom tak 
świeckim jak i zakonnym na rozgrze-
szanie z grzechów mocą nieograni-
czoną wedle przepisów kanonicznych. 
Księża filipini udali się do domów za-
konnych prosić o modlitwę dziękczyn-
ną za 200 lat istnienia Kongregacji. 
Poproszono wtedy siostry miłosierdzia 
w Gostyniu, Poznaniu, Zdunach i Ko-
ścianie, Urszulanki w dwóch domach 
archidiecezji, zakonnice Najświętsze-
go Serca Jezusa i panny karmelitanki 
z Poznania.    
 Bezpośrednio przed uroczy-
stymi obchodami ustawiono przy ka-
pliczce Matki Boskiej Bolesnej pierw-
szą bramę tryumfalną na powitanie ks. 
abp. Mieczysława Ledóchowskiego. 
Bramę zdobiły wieńce, kwiaty, cho-
rągwie, kolorowe lampiony i transpa-
rent z napisem zaczerpniętym z Ps. 
23 „Któż na Twą górę może wstąpić 
6 Kronika Kongregacyi XX. Filipinów od R. 1866, AFG 
sygn. A/18, s. 11.
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Panie? Albo na miejscu poświęconym 
stanie? Ten, który krzywdą rąk swych 
nie poszpeci, Ten, co ma serce czyste 
Bożych dzieci”. Druga brama wznosiła 
się na cmentarzu kościelnym, przystro-
jona wieńcami i kwiatami oraz trans-
parentem z napisem: „Tyś nas Panie 

zachował przez dwa wieki całe; Tobie 
dzięki czynimy, Tobie dajem chwałę; 
Chowaj nas, póki raczysz na tej niskiej 
ziemi; Tylko zawsze niech będziem 
pod skrzydłami Twemi” Fasada bazy-
liki była wspaniale iluminowana. Mię-
dzy wieżami umieszczono ogromny 

Strona tytułowa książeczki wydanej na jubileusz w 1868 r.



- 45 -

Z naszej historii

obraz mieniący się kolorami Matki Bo-
skiej na obłokach z kościołem świeto-
górskim u jej stóp. Po bokach obrazu 
widniał wizerunek św. Filipa Neri i ks. 
Stanisława Grudowicza, a po drugiej 
stronie portrety fundatorów: Adama 
Konarzewskiego i jego wnuczki Wero-
niki Mycielskiej. W prześwitach wieżo-
wych hełmów świeciły herby „Wręby” 
z imionami Adam, Zofia, Filip i Teofi-
la Konarzewscy oraz  herb „Dołęga”  
z imionami Maciej, Weronika, Michał  
i Elżbieta Mycielscy. Pomiędzy herba-
mi jaśniał napis „MARYA”. 
 Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęły się sobotni wieczór poprze-
dzający dzień 4 października. W modli-
tewnym skupieniu oczekiwano ks. abp 
M. Ledóchowskiego. Dzień wcześniej, 
w piątek, przybył do klasztoru biskup 
sufragan poznański ks. Franciszek 
Stefanowicz oraz infułat, prałat i kano-
nik metropolitalny ks. Antoni Grandke. 
Ks. bp. Stefanowicz poświęcił wspo-
mniany wyżej, nowy obraz św. Filipa 
w ołtarzu i jego figurę na placu przed 
kościołem. Arcybiskup zatrzymał się  
w Śremie u jezuitów na obiad, dalej 
droga prowadziła przez Dolsk, daw-
ną rezydencją biskupów poznańskich 
i Kunowo do Gostynia. Miasto było 
przystrojone i rozświetlone. Katoli-
cy, żydzi i luteranie iluminowali swoje 
domy na powitanie Arcypasterza. Na 
wjeździe do miasta wspaniale udeko-
rowały swój dom siostry miłosierdzia. 
W mieście stały trzy bramy. Na powi-
tanie gościa biły farne dzwony i strze-
lano na górze zamkowej z moździe-
rzy. Niestety, nie obyło się bez ofiar. 
Przy strzelaniu z moździerza został 
ranny Ludwik Samolewski, który po 
trzech dniach zmarł zostawiwszy żonę 
i ośmioro dzieci. Od południa scho-
dzili się wierni ze wszystkich stron.  
O godzinie dziewiętnastej przy pierw-
szej bramie zebrali się wszyscy filipini  
z przełożonym ks. Mateuszem Pajz-
derskim ubranym w kapę. Przybyli tak-

że okoliczni księża: Władysław Woj-
ciechowski ze Starego Gostynia, Cy-
prian Jaróchowski z Pępowa, Szymon 
Radecki z Gostynia, Andrzej Laferski 
z Jeżewa, Jan Dopierała z Ruska, 
Konstanty Tafelski z wikariuszem Woj-
ciechem Wnukiem z Krobi i Kazimierz 
Rosiński ze Strzelec Wielkich. Nie 
brakowała miejscowego ziemiaństwa  
i członków rodziny fundatorskiej. Byli 
hr. Józef Mycielski z Kobylopola, hr. 
Ignacy Mycielski ze Smogorzewa, hr. 
Józefa Mycielska i hr. Tedorowa Myciel-
ska z dwoma córkami z Chociszewic. 
Gdy powiadomiono, że Arcypasterz 
wyjechał z Kunowa, wówczas zapalo-
no na kopule kościoła czerwone i nie-
bieskie ognie bengalskie, a w oknach 
klasztoru zajaśniała iluminacja. Wkrót-
ce przybył zaprzęgiem konnym długo 
oczekiwany gość w towarzystwie infu-
łata i prałata ks. Józefa Brzezińskiego, 
ks. prałata Jana Koźmiana i ks. kape-
lana Witalisa Maryańskiego. Kapela 
świętogórska uderzyła z trąby i kotły. 
Po powitaniu przez ks. przełożonego 
ruszyła procesja otoczona dwoma rzę-
dami pochodni do kościoła, który prze-
pełniony był ludźmi i rozświetlony. Nad 
fasadą świątyni płonęły napisy, herby  
i transparenty. Z chóru popłynęła intra-
da czyli krótki utwór muzyczny otwie-
rającym uroczystości i śpiew Ecce 
Sacerdos. Arcypasterz podszedł do 
ołtarza głównego, długo modlił się, 
po czym udzielił uroczystego błogo-
sławieństwa zebranym w świątyni. Po 
ceremoniach powitalnych nastąpiło 
spotkanie z duchowieństwem i rodzi-
ną fundatorską oraz uroczysta kolacja 
w klasztornym refektarzu. 
 Jubileuszowe uroczystości 
urządzono w formie misji duszpa-
sterskich. Codziennie mówiono trzy 
kazania: ranne wygłaszali księża fi-
lipini, na sumie i po obiedzie  księża 
zaproszeni: ks. prałat Jan Koźmian, 
o. Michał Mycielski – superior jezu-
itów ze Śremu, ks. dr Feliks Kozłowski  
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– profesor seminarium w Gnieźnie,  
o. Rogieriusz Bieńkowski – reformat  
z Goruszek oraz ks. Kalasanty Sułczyń-
ski z Pogorzelicy. Wygłaszano kazania 
o pokucie, śmierci, sądzie ostatecznym, 

różańcu, bierzmowaniu, Najświętszym 
Sakramencie i męczeństwie chrześci-
jańskim. Pierwsze i ostatnie kazanie 
dotyczyło dziejów Świętej Góry i cu-
downą Opatrzność nad jej historią.  

Strona tytułowa publikacji upamiętniającej jubileusz z 1868 r.
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 W pierwszy dzień jubileuszu 
tj. 4 października w niedzielę, ranną 
mszę wotywną rozpoczął ks. infułat  
J. Brzeziński. Po mszy  procesję  
z Najświętszym Sakramentem wokół 
kościoła poprowadził ks. bp Stefano-
wicz. Uroczystą sumę o godzinie dzie-
siątej odprawił ks. abp M. Ledóchowski  
w asyście trzynastu jezuickich klery-
ków ze Śremu oraz kleryków Emila 
Sznajdera z seminarium poznańskiego 
i  Jana Łukowskiego z gnieźnieńskie-
go oraz subdiakona Michała Dykerta. 
Świątynia była przepełniona ludem 
bożym. Kazanie wygłosił ks. J. Koź-
mian mówiąc o początkach kongrega-
cji na Świętej Górze, jej fundatorach  
i św. Filipie. Myślą przewodnią był tekst  
z Psalmu 126: „Jeśli Pan domu nie zbu-
duje, próżno pracowali, którzy go budu-
ją”. Nabożeństwo trwało do godziny trzy-
nastej. Ks. Brzeziński pisze: „Tą assystą 
otoczony, stanął Arcypasterz w ubiorze 
pontyfikalnym przed Wielkim Ołtarzem  
i Summa się rozpoczęła. Najbliżej ołtarza 
w prezbiterium, siedzieli Panowie i Panie  
z rodziny fundatorskiej, a za niemi tłu-
my ludu pobożnego, zalegały nawę  
i wszystkie kaplice obszernej świątyni, 
poruszane jakoby fale w tę i ową stro-
nę ustawicznie. Ścisk był wielki, ale 
cichość panowała uroczysta: tysiące 
głów i oczu jakoby w powietrzu się uno-
szących, obrócone były na jedno Miej-
sce Najświętsze, gdzie stał Arcykapłan 
ofiarujący Niepokalanego Baranka,  
z zastępem licznych młodziuchnych 
Lewitów, z dwoma Prałatami u stóp Oł-
tarza i Presbyterium assystującym. Kto 
na to patrzył, od łez nie mógł się wstrzy-
mać, a czuł, jak dusza wyskakiwała mu 
z radości. W takich momentach życia, 
tylko serce mówi w człowieku, bo język 
swemi wyrazy nie podoła jego uczuciom 
wezbranym, a dusza, jakby wyrywając 
się z ciała, wzlatuje ku Bogu, aby z chó-
rami anielskimi śpiewać hymn na wieki: 
Święty, Święty, Święty Pan Zastępów!”7 

Po mszy świętej zaprosze-

7 Pamiątka jubileuszu, dz. cyt., s. 229.

ni goście udali się do refektarza na 
uroczysty obiad. Wszystkie miejsca  
w refektarzu były zajęte. Przed każdym  
z gości leżał na stole medalik wybity 
na tę okoliczność i książeczka pt. Bło-
gosławiony żywot św. Filipa. Do obia-
du podano wino sprowadzone w 1804 
roku. przez dawnego przełożonego 
ks. Józefa Szpetkowskiego. Przybyły 
82 osoby duchowne, w tym 10 kapła-
nów świętogórskich i 6 braci8. Wśród 
zaproszonych gości byli hr. Józef My-
cielski, hr. Ignacy Mycielski, o. Michał 
Mycielski oraz  Edmund Bojanowski  
z Grabonogu, który w swoim dzienni-
ku zapisał: „Wietrzno, pogoda. Byłem 
w kościele, przed sumą u Komunii św., 
potem na sumie celebrowanej przez 
ks. Arcybiskupa. Ks. Koźmian dał mi 
do obrobienia Żywot św. Józefa. Zo-
stałem na obiedzie w Kongregacji. Po 
południu Teofil był u bierzmowania. 
Powróciliśmy o 7mej wieczorem”9.  

8 Ks. A. Brzeziński wymienia następujące osoby: ks. abp. 
M. Ledóchowski, bp. sufragan Franciszek Stefanowicz,  
ks. infułat Antoni Grandke, ks. infułat Józef Brzeziński,  
ks. prałat papieski Jan Koźmian, ks. Witalis Maryański, 
ks. Ignacy Andresz dziekan z Jaraczewa, ks. Józef  Bile-
wicz regens alumnatu z Poznania, O. Rogier Bieńkowski 
reformat z Goruszek, ks. Konstanty Chiżyński wikariusz 
z Lubinia, ks. Jan Dopierała prob. z Ruska, ks. Stanisław 
Giebiurowski prob. z Górki Duchownej, ks. Marcin Golski 
prob. z Kunowa, ks. Franciszek Hübner prob. z Książa, 
ks. Cypryan Jaróchowski prob. z Pępowa, O. Mikołaj 
Kifer reformat z Osiecznej, ks. Franciszek Kulczyński 
prob. z Czerwonej Wsi, ks. dr Felix Kozłowski profesor 
z Gniezna, ks. Jan Nepomucen Krawczyński wikariusz  
z Borku, ks. Jakub Krygier dziekan z Siemowa, ks. Wraci-
sław Krzyżanowski administrator z Poznania, ks. Andrzej 
Laferski prob. z Jeżewa, ks. Roman Leszczyński prob.  
z Osiecznej, ks. Roch Marchwiak wikariusz z Modrza, ks. 
Jan Matecki prob. z Borzęciczek, Antoni Michalski prob. 
z Niepartu, ks. Wojciech Morawski prob. z Oporowa,  
o. Michał Mycielski superior jezuitów ze Śremu, ks. Karol 
Ofierzyński prob. z Modrza, ks. Wojciech Pampuch prob. 
z Pawłowic, ks. Antoni Piechocki prob. z Mchów, ks. Szy-
mon Radecki prob. z Gostynia, ks. Antoni Radzki prob.  
z Lubinia, ks. Jan Rawicz prob. z Morkowa, ks. Kazimierz 
Rosiński prob. ze Strzelcza, ks. Amandus Rożański prob. 
z Góry, ks. Józef Sikorski wikariusz w Pępowa, ks. Mel-
chior Sobalski prob. z Chwałkowa, ks. Maxymilian Sto-
eck prob. z Domachowa, ks. Michał Szczodrowski prob. 
z Dolska, ks. Kalasanty Sułczyński prob. z Pogorzelicy, 
ks. Konstanty Tafelski prob. z Krobi, O. Tedeski jezuita 
ze Śremu, ks. Jan Theniert prob. ze Świerczyny, ks. Wa-
lenty Theinert dziekan z Goniembic, ks. Tomicki z Króle-
stwa Polskiego, ks. Józef Wawretschka jezuita ze Śremu,  
ks. Jan Winke prob. z Żytowiecka, ks. Wojciech Wnuk wi-
kariusz z Krobi, ks. Wojciechowski Władysław ze Starego 
Gostynia.  
9 E. Bojanowski, Dziennik, t. 4 1867-1871, s. 369.
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Panie z rodziny fundatorów spoży-
ły obiad w jednym z pokoi księży. Po 
nieszporach w godzinach popołudnio-
wych ks. arcybiskup wraz z biskupem 
sufraganem udzielali sakramentu 
bierzmowania. Bierzmowanie przecią-
gnęło się do późnych godzin wieczor-
nych, a kościół jaśniał światłem na całą 
okolicę, wspomagany przez sztuczne 
ognie odpalane na dziedzińcu.
  Nazajutrz, w drugi dzień jubi-
leuszu ks. arcybiskup odprawił cichą 
mszę świętą ranną o godzinie ósmej 
przed cudownym obrazem w asyście 
ks. przełożonego M. Pajzderskiego 
i ks. kapelana W. Maryańskiego. Ar-
cypasterz rozdawał Najświętszy Sa-
krament ponad godzinę. Chociaż był 
bardzo zmęczony, nie godził się na 
pomoc i wyręczenie. Po zakończeniu 
mszy świętej udał się do zakrystii po-
błogosławić siostrom szarytkom i słu-
żebniczkom z Podrzecza. Arcybiskup 
podziękował za gościnę i wyjechał do 
Poznania. W tym dniu sumę odprawił 
ks. infułat A. Grandke, a biskup sufra-
gan dalej udzielał sakramentu bierz-
mowania w oratorium.
 Nastał ostatni dzień jubileuszu 
6 października. Sumę pontyfikalną ce-
lebrował bp. sufragan Fr. Stefanowicz, 
a nieszpory odprawił ks. J. Krygier. 
Podczas nieszporów biskup udzielał 
sakramentu bierzmowania. Wielki Ju-
bileusz zakończył się uroczystą pro-
cesją w kapach pod przewodnictwem 
ks. bp. sufragana i uwielbieniem Boga 
hymnem Te Deum. 
 Oprócz odnowienia świątyni 
i klasztoru jubileusz przyniósł niewy-
mierne owoce duchowe. Do uchwyt-
nych jej owoców zaliczyć można, że 
sakramentu bierzmowania udzielono 
1994 wiernym, komunię świętą przy-
jęło 3200 osób, do Bractwa Różańco-
wego zapisało się 133 członków, a do 
Bractwa Wstrzemięźliwości przybyły 
24 osoby. Przez cały czas jubileuszu 
do sakramentu pojednania przystąpiły 

rzesze pielgrzymów i tylko Panu Bogu 
wiadomo ile dobra duchowego przy-
niósł błogosławiony w skutkach Wiel-
ki Jubileusz.  Bł. Edmund Bojanowski  
w Dzienniku pod datą 6 października 
odnotował „Ja byłem także w Gosty-
niu, potem na nieszporach w klaszto-
rze. Widziałem się jeszcze z ks. Gie-
burowskim, ks. Wojciechem [Moraw-
skim] i z ks. Piechockim. Wróciłem pie-
szo ciemnym wieczorem. Byłem dziś  
u spowiedzi i u Komunii świętej”10. 

Święta Góra zajaśniała ostat-
nim blaskiem Wielkiego Jubileuszu. 
Nadchodził „ciemny wieczór” pięk-
nej historii wiernych synów św. Filipa 
przy cudownym obrazie Matki Naj-
świętszej. Kongregacja Gostyńska na 
mocy ustaw majowych została przez 
zaborczy rząd pruski w 1876 roku ska-
sowana. Józef Chociszewski kilka lat 
później napisał: „R. 1868 obchodzili 
synowie ś. Filipa jubileusz dwuchset-
letni swego istnienia, niestety! W kilka 
lat skutkiem znanych praw majowych 
musieli ustąpić z Góry Świętej i rozejść 
się jako wygnańcy po świecie szero-
kim. Miejmy nadzieję, że ta Święta 
Góra, z której tyle łask zlewało się na 
Wielkopolskę, znowu niedługo zaja-
śnieje dawną chwałą”11. I zajaśniała! 
Filipini powrócili i przygotowali Świę-
tą Górę na jubileusz 350-lecia, aby 
jak najpiękniej i najdostojniej jaśniała 
dawną oraz współczesną chwałą.   
 

10 Tamże, s. 370.
11 J. Chociszewski, Pielgrzymka do ważniejszych miejsc 
w ziemiach polskich wsławionych cudownymi obrazami 
N. Maryi Panny, Poznań 1882, s. 308. 
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ks. Dawid Majda COr

ks. Stanisław Grudowicz COr
pierwszy polski filipin, inspirator  
i pomysłodawca powołania do istnienia 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri  
w Polsce 350 lat temu.

Odkrywając na nowo biografie 
świętogórskich filipinów trzeba rozpo-
cząć od samego naszego fundatora, 
bez którego nie byłoby dzisiaj gostyń-
skiego klasztoru i w ogóle Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri ani na Świę-
tej Górze ani w całej Polsce.

Okazuje się, że ks. Stanisław 
Grudowicz poprzez swoją niezwykłą 
skromność, pokorę i świątobliwość, 
bardzo skrzętnie ukrywał swoje po-
chodzenie, ale także całą historię ży-
cia. Dlatego informacje, które o nim 
posiadamy, po dzień dzisiejszy są bar-
dzo cząstkowe, niepełne, lecz nader 
bardzo cenne. Urodził się – jak sam 
zapisał to w testamencie – 8 maja 
1611 roku. Imię jego, które znamy i za-
zwyczaj podajemy – Stanisław, okazu-
je się, że nie jest przyjętym na chrzcie 
świętym, lecz obranym przez niego na 
bierzmowaniu. Ks. Dominikowski zapi-
sał w Kronice klasztornej pewne spo-
strzeżenie ks. Stanisława Sannera, 
który po obserwacji sposobu podpisu 
ks. Grudowicza przypuszcza iż mógł 
on mieć na pierwsze imię ze chrztu 
Marek lub Marcin. Jednoznaczne okre-
ślenie pochodzenia fundatora polskich 
filipinów jest podobnie trudne. Zapisał 
on w testamencie, iż jego rodzice byli 
uczciwi, szlachetni, wyznania katolic-
kiego i niestety tyle. Nie podał nawet 
ich imion, co utrudnia znalezienie jego 
rodu. Imię ojca zostało zanotowane  
w dokumencie święceń ks. Grudowi-
cza i dzięki temu wiemy, że miał na 
imię Mikołaj. Pomimo iż ks Domini-
kowski podaje dwa możliwe rody po-
chodzenia ks. Stanisława: Zamojscy  

i książęta Litewscy Godrojcow, jednak 
mimo to imię matki pozostanie niezna-
ne jak i pochodzenie.

Mały Grudowicz już w dzie-
ciństwie odznaczał się wielką poboż-
nością, troską o kościół i wielką reli-
gijnością. W Kronice klasztornej zapi-
sano wydarzenie z życia trzyletniego  
ks. Stanisława, który będą w koście-
le razem z matką, biegał po nim, aż  
w końcu wszedł po schodkach na sta-
rą ambonę, gdzie zauważył rozmawia-
jących panów z damami i nie zawahał 
się ich zganić za to co robili w domu 
Bożym, co wywołało wielką radość sa-
mych zainteresowanych. Drugim wy-
jątkowym wydarzeniem z jego życia 
była ciężka choroba w wieku siedmiu 
lat. Lekarze byli bezradni i rokowa-
nia były bardzo kiepskie. Kiedy było 
już naprawdę beznadziejnie, miał do-
świadczyć widzenia, jak pisze ks. Do-
minikowski: jakowejś Niebianki, z rąk 
Jej odzyskał zupełnie zdrowie.

W 1621 roku po śmierci swo-
jej matki w dziesiątym roku życia tra-
fia na dwór Króla Polski Zygmunta III, 
a następnie Władysława IV. Będąc 
dworzaninem pobiera nauki na koszt 
króla, dzięki czemu zdobywa solidne 
wykształcenie, a że od młodości od-
znaczał się wybitnym geniuszem na-
ukowym, wykorzystał dobrze swoje 
talenty i został po latach wysłany na 
dalsze kształcenie do Konstantyno-
pola. Później znalazł się w Rzymie 
już w 1630r. Wracając do Polski nie 
miał już żadnych żyjących członków 
swojej rodziny, dlatego łatwo mu było 
ukryć swoje szlacheckie pochodzenie. 
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Osiedlając się w Krakowie, został pro-
fesorem Katedry Filozofii na Akademii 
Jagiellońskiej gdzie otrzymał doktorat. 
Później przeniósł się już jako kapłan 
do Poznania, by tam wykładać na 
Akademii Lubrańskiego. Był profeso-
rem teologii moralnej i matematyki. 
Został obdarzony tytułem kanonika 
kolegiaty św. Mikołaja, penitencjarzem 

katedry poznańskiej i proboszczem 
na ówczesnych przedmieściach Po-
znania w kościele św. Małgorzaty na 
Śródce. Z tego miejsca udał się z po-
nowną pielgrzymką do Rzymu, gdzie 
został wpisany w poczet filipinów 
Kongregacji Oratorium na Vallicelli. 
Po powrocie szukał miejsca, gdzie 
mógłby utworzyć nowe zgromadzenie 
w Polsce. Dzięki opatrznościowemu 
spotkaniu z Adamem Florianem Ko-
narzewskim w pałacu Konarzewskich 
w Chociszewicach w 1667 roku, udało 
się ustalić pierwszą fundację filipinów 
w Rzeczypospolitej. Nie obyło się jed-
nak bez żadnych trudności, lecz udało 
się je pokonać i formalnie erygowano 

pierwszą Kongregację Oratorium św. 
Filipa Neri staraniem ks. Stanisława 
Grudowicza i Adama Konarzewskie-
go 9 lipca 1668, a uroczysta instalacja 
wspólnoty filipińskiej na Świętej Górze 
miała miejsce 4 października 1668r. 
Całe wydarzenie zostało potwierdzo-
ne bulla papieża Klemensa X 10 grud-
nia 1670r. Pierwszym prepozytem 
– czyli superiorem wspólnoty został 
oczywiście ks. Stanisław Grudowicz. 
W późniejszym czasie jego staraniem 
powstały kolejne kongregacje orato-
rium w Poznaniu na Śródce (1671r.), 
w Studziannie (1674r.) oraz Zdzieżu 
pod Borkiem (1679r.). Oprócz tego, 
ks. Grudowicz ze swoich oszczędno-
ści ufundował kościółek w Błażeje-
wie w 1675, w którym po dziś dzień 
duszpasterzują świętogórscy filipini. 
W 1677 roku miało miejsce wyjątko-
we wydarzenie w życiu  ks. Stanisła-
wa. Odbył on wówczas kolejną już 
swoją pielgrzymkę do Rzymu, gdzie 
dostąpił niezwykłego zaszczytu. Jego 
wyprawa wypadała akurat w świę-
ta wielkanocne. Jak to się stało, nie 
mamy informacji, ale został zaliczony 
do grona dwunastu kapłanów, którym 
Ojciec Święty Innocenty XI obmył nogi  
w Wielki Czwartek podczas liturgii 
Wieczerzy Pańskiej w Bazylice św. 
Piotra na Watykanie. 

Mając 73 lata, zakończył ks. 
Stanisław Grudowicz żywot swój 19 li-
stopada 1684 roku. Został pochowany 
w podziemiach budującej się jeszcze 
wówczas, obecnej bazyliki świętogór-
skiej. 

ks. Stanisław Grudowicz
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Justyna Jurdzińska

PRyMAS STEFAN WySZyńSKi 
DO „ODRODZENiA” i NiE TylKO
W jednym z numerów Róży 

ukazał się artykuł poświęcony historii 
i działalności Stowarzyszenia Ruch 
Kultury Chrześcijańskiej „Odrodze-
nie”, którego koło, jedno z wielu roz-
sianych po Polsce, działa także na 
Świętej Górze. Ojcem, pasterzem  
i przewodnikiem „Odrodzenia” był i jest 
ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński. 
Prymas Tysiąclecia pozostawił boga-
tą spuściznę duchową i intelektualną,  
z której zobowiązani jesteśmy czer-
pać nieustannie – zwłaszcza my, „od-
rodzeniowcy”. Jednak słowa księdza 
Prymasa powinny inspirować dzisiaj 
wszystkich wiernych świeckich, którzy 
świadomie, w poczuciu odpowiedzial-
ności za Ojczyznę i Kościół, pragną 
przeżywać swoją wiarę.

Zakorzenić „Odrodzenie”  
w nauce Chrystusa – to podstawo-
we zadanie, jakie stawiał. Najważniej-
szą pomoc, jaką „Odrodzenie” może 
dać Kościołowi – mówił – to trwanie  
w łasce uświęcającej, bo stąd płynie 
siła Kościoła i Jego niespożytość.

Uczył, że prawdziwe odrodze-
nie człowieka dokonuje się w duchu  
i prawdzie. Bóg pragnie czcicieli, któ-
rzy czcić Go będą w Duchu i Prawdzie 
(J 4,24). Trwać w duchu i prawdzie 
to żyć Duchem Bożym, a Duch Boży, 
jak przypominał Prymas, to miłość 
Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa i dar jedności w Duchu 
Świętym, to dar jedności i miłości try-
nitarnej. Od tego, ile jest w człowieku 
prawdy i miłości, zależy obraz współ-
czesnego świata, cała kultura ludz-
kości. Dlatego z całą stanowczością 
podkreślał, że człowiek musi w sobie 
przezwyciężyć indywidualizm moral-
ny, który traktuje religię jako sprawę 

prywatną, musi rozeznawać sytuację, 
właściwie ją oceniać i budować na 
skale. Cały owoc pracy człowieka za-
leży od jego życia wewnętrznego, od 
tego, ile w nas wiary, miłości, pokory, 
wewnętrznego pokoju, cierpliwości  
i bezinteresowności.

Chrześcijaństwo to wrażli-
wość na ducha Ewangelii – wielo-
krotnie podkreślał Prymas. Ona kształ-
tuje wnętrze człowieka i rzeczywistość 
świata. Polem ewangelicznej aktyw-
ności ludzi świeckich jest dziedzina 
życia politycznego, społecznego, go-
spodarczego, dziedzina szeroko poję-
tej kultury i sztuki. Należy je wszystkie 
przepoić duchowością chrześcijańską 
i oprzeć na tym, co trwałe i nieznisz-
czalne, na Bożym prawie. Poczynania 
polityczne katolików – mówił Prymas 
– grzeszą tym, że nie wywodzą się  
z założeń teologiczno-społecznych. 
Życie społeczne musi być przesiąknię-
te Ewangelią – podkreślał – a Kościół 
wcielony w życie ludzkie musi być 
najbliższy naszych spraw osobistych  
i pragnień intelektualnych, dążeń woli, 
poruszeń serca, wszystkich potrzeb 
i tęsknot naszego życia rodzinnego, 
narodowego, publicznego, a nawet 
ekonomicznego.

Rozumienie świata i jego 
stwórczej Bożej logiki, rozumienie 
Kościoła – Mistycznego Ciała Chry-
stusa – to cele, które stawiał „Odro-
dzeniu”. To, co otrzymaliśmy jako dar 
od Boga, należy przekazywać dalej. 
Nie wystarczy żyć Krzyżem i Ewan-
gelią – podkreślał. Trzeba troszczyć 
się o to, by ci, co wzięli z naszej krwi 
i ciała, brali również z naszego ducha 
(…). Nie możemy szczędzić niczego  
z wielkich darów nam udzielonych.  

Do refleksji
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Musimy zatroszczyć się o przekazywa-
nie Bożej spuścizny rodzinom naszym 
i najbliższym. Jest to duch apostolski 
(…). Apostolstwo bowiem obowiązu-
je zawsze w każdej chwili. Im więcej 
otrzymaliśmy, tym więcej dać możemy 
i musimy.

Stefan Kardynał Wyszyński 
miał świadomość roli Kościoła w Pol-
sce jako siły i mocy egzystencji na-
rodu. Nauczał, że Kościół to Sakra-
ment Narodu, to niezawodny oręż  
w obronie jego tożsamości. Uczył 
miłości do Ojczyzny. Miłość tę rozumiał 
jako związanie swojego życia z naro-
dem, jako troskę o jego dobro, rozwój 
i przyszłość. Ktokolwiek jest powołany 
na tron prymasów Polski – twierdził  
– ten musi czuć na sobie niezwykły 
ciężar dziejów kultury polskiej.

Widział więc ogromną po-
trzebę ewangelizacji narodu. Gdy raz 
przetrąci się duchowy kościec narodu 
poprzez odebranie ludziom wiary i mo-
ralności chrześcijańskiej, nie jest rze-
czą prostą odbudować to, co zostało 

uszkodzone. Uczył mądrości patrze-
nia na sprawy Ojczyzny i przestrzegał 
przed atrakcyjnymi i nowoczesnymi  
z pozoru hasłami zwodzącymi człowie-
ka. Dostrzegał niebezpieczeństwo roz-
powszechniania się w świecie „filozofii 
beznadziejności” rodzącej materializm 
niejako w dwóch odmianach: ideolo-
gicznej, który został Polsce narzucony 
przez rządy komunistyczne oraz ma-
terializm świata Zachodu, materializm 
pełnego użycia, rodzący obojętność  
i indyferentyzm religijny.

Uczył rozeznawać sytuację 
i dostrzegać elementy zagrażające 
narodowej tożsamości Polski. Mówił: 
możemy mieć szacunek dla wielu zdo-
byczy innych narodów, ale wierność 
ślubowaliśmy naszej polskiej Ojczyź-
nie. I tej wierności Ojczyźnie polskiej, 
kulturze narodowej, kulturze chrześci-
jańskiej dochowamy. Na każdym kro-
ku walczyć będziemy o to, aby Polska 
– Polską była. Aby w Polsce po pol-
sku się myślało. Aby w Polsce – polski 
duch narodu chrześcijańskiego czuł 
się swobodnie i w wolności.
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Zadanie nowej ewangeliza-
cji, które stawiał tak jednoznacznie  
i kategorycznie, wiązało się z całym 
duszpasterskim programem Kościoła 
w Polsce, osnutym wokół przyrzeczeń 
Jasnogórskich Ślubów Narodu, Wiel-
kiej Nowenny oraz Wędrówki Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Swoje pry-
masowskie hasło Soli Deo uzupełnił 
per Mariam, zawierzając Matce naj-
świętszej Kościół i Naród. Tuż przed 
śmiercią mówił: Jestem świadomy 
Twojego (Maryi) spokoju patrzenia  
w głęboką przyszłość Kościoła w Pol-
sce.

Prymas Stefan Wyszyński 
uczył, że wszelkie budowanie tylko 
wtedy ma sens, jeśli jego funda-
mentem jest Jezus Chrystus. On 
jest Zbawicielem i Odkupicielem świa-
ta. Święty Jan Paweł II w encyklice 
Redemptoris missio wołał: Narody 
wszystkie, otwórzcie drzwi Chrystuso-
wi! Jego Ewangelia niczego nie odbie-
ra: wolności człowieka, niezależnego 
poszanowania kultur, ani tego, co do-
bre w każdej religii. Przyjmując Chry-
stusa, otwieracie się na ostateczne 
Słowo Boga, na Tego, w którym Bóg 
dał się poznać i który wskazał nam 
drogę wiodącą do Niego.

Chrystus mówił dobitnie: Idź-
cie i nauczajcie – Ja jestem z wami 
po wszystkie dni, aż do skończenia 
świata (por. Mt 28,19-20), pouczał, że 
musimy włączyć się w wielką pracę  
i zbawczy trud Kościoła. Nie ma zba-
wienia bez cierpienia i poczucia bez-
siły – tłumaczył kardynał Wyszyński 
– bez jakiejś rzeczywistości obolałej, 
którą się przyjmuje, i której człowiek 
poddaje się z wiarą, że trzeba wiele 
ucierpieć dla imienia Chrystusowego, 
aby zrodziły się nowe czasy i nowe 
zrozumienia.

Jeśli Pan nie zbuduje domu, 
próżno trudzą się ci, którzy budują go 
bez imienia Bożego (por. Ps.127,1). 
To dzisiejsze budowanie domu, moż-

na powiedzieć ojczystego i europej-
skiego domu, musi iść po tej właśnie 
linii. W 1978 roku Prymas Tysiąclecia 
mówił: Europa musi się stać nowym 
Betlejem dla świata, gdzie się rodzi 
Chrystus. Musi wejść w swoje zada-
nie. Kiedyś dała światu Ewangelię, 
dziś trzeba się do tego posłannictwa 
przyznawać. Daleko bardziej zobo-
wiązani jesteśmy do tego my. Kto wie  
– bez zbędnych ambicji i próżności  
– czy nie jest to nasze zadanie na 
najbliższe czasy, zadanie, do którego 
musimy się przygotować.

Dzisiaj te słowa Prymasa są 
aktualne jak nigdy, stanowią zobowią-
zanie szczególnie dla tych, którzy mieli 
szczęście być blisko księdza prymasa 
i czerpać z Jego mądrości. „Odrodze-
nie” miało ten szczególny przywilej. 
Może więc bardziej niż inne wspólnoty 
powinno mieć świadomość konieczno-
ści budowania Ojczyzny, ale i Europy 
na fundamencie Bożych praw.

 

w oparciu o tekst D. Ferenc Prymas 
Wyszyński a „Odrodzenie”

(Głos „Odrodzenia” Nova et Vetera, nr 
2/3, 2011)
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Zgłoszenia i informacje 
o rekolekcjach na furcie 

klasztornej. 

ŚWIĘTOGÓRSKI DOM REKOLEKCYJNY
ORaz KSIĘża FILIpINI

serdecznie  zapraszają

13-5. 07  
Młodzi i odpowiedzialni

ks. leszek Woźnica COr
ks. Marek Dudek COr 

06-09. 08  
Letnie oratorium dorosłych 

ks. Adam Adamski COr

16-18. 08
20-22. 08 
rekolekcje dla katechetów

27-30. 08 
rekolekcje dla kapłanów 
organizowane przez kurię metropolitalną 
w Poznaniu

10-19. 09
wczasorekolekcje dla chorych

ks. Paweł Ogrodnik COr

29-30. 09
06-07. 10
XIII Festiwal Muzyki oratoryjnej 
Musica Sacromontana

Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:  
pod numerem (65) 572 00 14

lub pisząc na adres mailowy: 
sanktuarium@filipini.gostyn.pl 
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kLaSZtorny SernIk
Składniki do spodu: 
1 jajko
½ kostki margaryny
½ szklanki cukru
½ szklanki mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia

wykonanIe SpodU:
Margarynę utrzeć z cukrem, dodać jajko i powoli dodawać mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia

Składniki do masy serowej:
12 jaj
1 kg i 20dkg sera
1 ½ szklanki cukru
2 torebki budyniu śmietankowego (bez cukru)
½ l śmietany kremówki 

wykonanIe MaSy SeroweJ:
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać 2 budynie, powoli dodawać po łyżce sera. 
Białka ubić na sztywno, śmietanę  również ubić na sztywno. Dodać do 
masy białka, delikatnie wymieszać, następnie dodać śmietanę i delikatnie 
wymieszać.
Piec 1 godz. i 20 minut w temperaturze 150/160 º C.

podawać z ciepłą frużeliną owocową wykorzystując dowolne owoce.

FrUŻeLIna np. brzoskwiniowa (brzoskwinie z puszki)
Składniki:
Puszka brzoskwiń lub innych owoców 
30 g cukru
25 g mąki ziemniaczanej

wykonanIe: 
Należy odcedzić sok z puszki, odlać ok. ½ szklanki soku, pozostałą część 
należy zagotować. Do zimnego soku wsypać mąkę i cukier i wymieszać. 
Do gotującego soku wlać sok wymieszany z mąką i cukrem, mieszać aż do 
zgęstnienia. Do tak przygotowanej frużeliny należy dodać pokrojone w małe 
kawałki brzoskwinię (lub inne owoce). 

s. Danuta Szczepaniak

Uczestnictwo można zgłosić również telefonicznie:  
pod numerem (65) 572 00 14

lub pisząc na adres mailowy: 
sanktuarium@filipini.gostyn.pl 




