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Aktualności
ks. Jakub Przybylski COr

REMONTY NA ŚWIĘTEJ GÓRZE
Na Świętej Górze od wielu
lat prowadzone są prace remontowe
i konserwatorskie. Ogromy zabytkowy
zespół klasztorny wymaga bowiem
stałej troski i różnorodnych działań
materialnych, bez których nie tylko
postępowałby dalej proces degradacji substancji zabytkowej, ale utracilibyśmy to bezcenne piękno – nasze
wspólne dziedzictwo.
Rok 2018 jest w jakimś sensie oddechem po wielkich historycznych pracach prowadzonych w roku
poprzednim, kiedy to wyremontowano instrument organowy, poddano
pracom konserwatorskim trzy ołtarze

Remont kruchty bazyliki
w prezbiterium bazyliki oraz przeprowadzono rewitalizację ołtarza polowego wraz z terenem przylegającym,
który przeznaczono na ogród dla
pielgrzymów i przyjeżdżających na
rekolekcje zamknięte. Tym niemniej,
kontynuujemy prace konserwatorskobudowlane przy tak zwanym szpitaliku (budynek z XVIII wieku zlokalizowany na parkingu przed świątynią).
W tym roku mają być zakończone prace na zewnątrz tego obiektu. W zakres
działań wchodzi wprowadzenie drenażu obwodowego wraz z odprowadzeniem wody opadowej z nowej in-

Aktualności

stalacji rynnowej, wykonanie elewacji
w obrębie całego obiektu oraz naprawa i częściowa wymiana stolarki
okiennej. Największym problemem
technicznym okazała się sama statyka
budynku, który w wielu miejscach był
popękany. Aby ustabilizować obiekt,
naprawiono i wzmocniono fundamenty, wprowadzono kamienne przypory fundamentów w narożnikach oraz
we wszystkich otworach okiennych
i drzwiowych zastosowano nadproża
sprężone od zewnątrz i od wewnątrz,
tak aby w najsłabszych punktach wyeliminować dalsze pęknięcia ścian.
Zachodnią ścianę szczytową wzmocniono przemurowaniem oraz niekorodującymi kotwami spinającymi. Przed
wykonaniem elewacji wykonano także
szereg czynności związanych z osuszeniem i odsoleniem ścian. W tym
celu przez wiele tygodni obiekt wentylowano i kilkakrotnie zastosowano
okłady odsalające z glinokrzemianów.
Komisja z udziałem Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu zadecydowała także o kolorystyce elewacji oraz stolarki okiennej.
W kolejnym roku będą podejmowane
dalsze prace wewnątrz tego budynku,
którego przeznaczenie związane jest
z koniecznością poszerzania infrastruktury dla pielgrzymów w postaci
restauracji. Jednakże stan obiektu
wewnątrz wymaga sporych nakładów
i zabiegów konserwatorskich zwłaszcza jeśli chodzi o usunięcie zasolenia
w ścianach fundamentowych. Prace
wykonano dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Poznaniu oraz dotacjom na prace
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Remont budynku przed parkingkiem bazyliki
przy zabytku z gminy Piaski, Gostyń
i Poniec.
Poza tym, dzięki pozyskaniu
środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęto
prace przy prawej kruchcie do bazyliki.
Od lat widzieliśmy tam zawilgocenia,
zasolenia i ogólny zły stan techniczny
tego wejścia bocznego do świątyni.
Tam również przeprowadzono szereg
czynności mających na celu usunięcie wilgoci, wyeliminowanie zasolenia,

wymianę tynków (technologia WTA).
Zmodernizowano także instalację elektryczną, naprawiono stolarkę drzwiową
i poddano renowacji posadzkę. Cieszy
fakt, że wejście boczne do bazyliki po
wykonaniu prac, jest dobrą wizytówką
pięknej barokowej świątyni.
Oprócz tego, jak to w żyjącym
obiekcie bywa, podjęto szereg mniejszych, ale bardzo koniecznych prac
remontowych – wymieniono elementy
instalacji elektrycznej, odmalowano

Aktualności

-6dolny korytarz klasztorny, poddano
pracom konserwatorskim dolną stolarkę okienną wokół wirydarza klasztornego. Wyremontowano pokój fundacyjny „Opalińskich”, który jest pięknym
miejscem różnych oficjalnych spotkań
i rozmów oraz pokój „Adama Konarzewskiego”, który zyskał nową funk-

cję dla celów domu rekolekcyjnego
i zarazem funkcję duszpasterską dla
Oratorium Świeckiego, które w dużej
liczbie i każdego tygodnia gromadzi
się w nim na modlitwie.

Bardzo Serdecznie Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom, którzy wspierają
prace remontowo-konserwatorskie
na Świętej Górze!
Aleksandra Skałuba

MLADIFEST – czyli Duszpasterstwo
Młodzieży Oratoryjnej w Medjugorie
Na tegoroczne wspólnotowe
wakacje Duszpasterstwo Młodzieży
Oratoryjnej wybrało się na pielgrzymkę do Mediugorje. Głównym celem
wyjazdu był Mladifest, czyli Festiwal
Młodych, który odbył się w tym roku
po raz 29 w dniach 1-6 sierpnia 2018r.
Towarzyszyło mu hasło „Żyć Słowem
Bożym”.
Medjugorie to miejsce niezwykłe. Zgodnie z przekazami, od 1981
roku do dzisiaj ukazuje się tutaj Matka
Boża. Ta maleńka miejscowość zagubiona gdzieś w górach Bośni i Hercegowiny jest dziś jednym z europejskich
centrów maryjnego ruchu pielgrzymkowego. Jednak trwające objawienia
to nie lada „problem” dla Kościoła, który do ich zakończenia nie może wypowiedzieć się co do ich autentyczności.
Parafią na terenie której ukazuje się
maryja oraz kościołem pw. św. Jakuba
opiekują się franciszkanie.
Tuż za kościołem parafialnym
znajduje się ołtarz polowy oraz plac,
który mieści kilkadziesiąt tysięcy osób.

Aktualności

To tam odbywały się spotkania Festiwalu Młodych, którzy przybyli z całego świata, aby wspólnie chwalić Pana
Boga.
Pobyt w Medjugorie był wypełniony niekończącą się modlitwą. Dzień
rozpoczynał się od porannej medytacji i Różańca. Następnie „wędrowaliśmy” przez katechezy oraz świadectwa do Eucharystii, którą sprawowało
codziennie ponad pięciuset kapłanów
z całego świata. Całość była przeplatana śpiewem i tańcem, za który odpowiedzialni byli wolontariusze oraz międzynarodowy chór.
Jednak nie tylko modlitwą żyliśmy w czasie naszych wakacji. Oprócz
tego, 2 sierpnia, odwiedziliśmy wzgórze Podbrdo – miejsce objawień.
Udaliśmy się tam, by uczestniczyć
w comiesięcznym objawieniu Matki Bożej pod Niebieskimi Krzyżami, gdzie
Maryja przekazuje kolejne orędzia Mirjanie Soldo. Odbyliśmy również drogę
krzyżową na Górze Križevac, na szycie
której znajduje się krzyż, nocą oświecający pobliskie tereny.
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Dni Młodzieży w Medjugorie
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Podczas wyjazdu poznaliśmy
wielu niesamowitych ludzi, którzy pomogli nam zrozumieć sens objawień
oraz na nowo pokazali nam drogę
życia z Bogiem. Zawarliśmy również
wiele nowych znajomości, które trwają
do dziś.
Niesamowite było to, że mimo
różnic kulturowych, językowych oraz
innych barier, które w życiu codziennym mogłyby nas poróżnić, wszyscy
byliśmy jednością, ponieważ połączyła

nas wiara i miłość do Pana Boga. Był
to cudownie spędzony czas, w miejscu wyjątkowym, gdzie na każdym
kroku można było odczuć obecność
i działanie Ducha Świętego i Jego Oblubienicy – Maryi.
Odwiedziliśmy to miejsce po
raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni.
Dziękujemy też Bogu i Maryi za to, że
zaprosili każdego z osobna do siebie.

Z życia Sanktuarium
Błażej Tobolski

Świętogórskie dziękczynienie
Święta Góra, która w tym roku
świętuje liczne jubileusze, to miejsce
z tradycjami. Jedną z nich jest dziękczynienie za plony składane Bogu
w uroczystość Wniebowzięcia Maryi.
Doroczne dożynki powiatu
gostyńskiego to nie tylko święto lokalnych rolników, ale także hodowców,
ogrodników, pszczelarzy, piekarzy,
wytwórców wędlin, smalców i soków.
To oni są bowiem odpowiedzialni za
„Dobre Smaki Powiatu” – markę stanowiącą wizytówkę regionu. Są również świadomi, ile zawdzięczają Bogu
i Świętogórskiej Róży Duchownej.
Matka Boża nosząca ten piękny tytuł
króluje na Świętej Górze już od wieków – pierwsza udokumentowana
wzmianka o Jej cudownym wizerunku pochodzi dokładnie sprzed 550
lat. Wówczas znajdowała się tu mała,
drewniana kapliczka. Od 350 lat z kolei tym świętym miejscem opiekują
się księża filipini, którzy założyli tutaj
pierwszą w Polsce Kongregację Oratorium św. Filipa Neri. Sprowadził ich
pod Gostyń Adam Florian Konarzewski. On też rozpoczął budowę obecnej

bazyliki, powstałej według projektu
Baltazara Longheny na wzór weneckiej świątyni Santa Maria della Salute. Nie bez przyczyny nazywana jest
barokową perłą Wielkopolski, a 10 lat
temu, wraz z całym zespołem klasztornym, wyróżniona została przez Prezydenta RP tytułem Pomnika Historii,
jako jeden z najcenniejszych polskich
zabytków.
Można powiedzieć, że cała
historia Świętej Góry i wszystkich
dzieł, które tu powstały, związana jest
z Maryją. Kolejnym potwierdzeniem
ze strony Kościoła cudowności obrazu Świętogórskiej Róży Duchownej
była jego koronacja koronami papieskimi, której dokonał przed 90 laty
kard. August Hlond. Natomiast Jan
XXIII podczas Soboru Watykańskiego
II ofiarował sanktuarium (przez abp.
Antoniego Baraniaka) swój złoty różaniec, a Benedykt XVI w 2012 r. – złotą
różę, jedno z największych wyróżnień
papieskich.
Wniebowzięcie NMP jest jedną z uroczystości, która przyciąga w to
szczególne miejsce prawdziwe tłumy.

Z życia Sanktuarium
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Dożynki na Świętej Górze
Tutejsze dożynki mają niepowtarzalną oprawę, do współtworzenia
której przyczyniają się mieszkańcy
Biskupizny – mikroregionu folklorystycznego, który tworzy 12 wsi wokół
pobliskiej Krobi. Zachowana na tym
obszarze wyjątkowa kultura, charakteryzująca się odmiennymi strojami
i zwyczajami, jest bardzo żywo kultywowana. Dzięki temu przetrwała przez

wieki, stanowi bowiem pozostałość po
istniejących tam od średniowiecza dobrach biskupów poznańskich. Wieczorem wystąpił zespół „Bracia”. Według
służb porządkowych tego dnia Świętą
Górę odwiedziło około 15.000 wiernych.

Z życia Sanktuarium
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Agnieszka Jagodzińska

Maciej „Święty” Jankowski
Ona – niczym Anioł z dwoma
bliznami po skrzydłach. Poraniona
przez życie, z bagażem trudnych doświadczeń podaje rękę tym, o których
często zapomniał już świat – ukrytym
za metalowymi kratami, którzy często
dopiero wtedy odnajdują sens własnego życia.
On – osadzony wówczas
w zakładzie karnym, zmaga się z kolejnym dniem wypełnionym kolorem tych
samych ścian, tym samym widokiem
z okna i tymi samymi dźwiękami – doskonale wie, jakie będzie jego jutro…
Ich spotkanie. Zdawać by się
mogło, że wbrew wszelkim zasadom

8 września w ramach XV Świętogórskich Spotkań w „Krainie Łagodności” w sali Oratorium wystąpił Maciej
„Święty” Jankowski & Przyjaciele.
Koncert miał nieco inny wymiar niż zwykle. Przed wejściem do
sali spacerował Anioł z bliznami po
skrzydłach, a dalej umieszczonych zostało 7 fotografii, które w sposób niezwykle wymowny obrazowały to, co
już za chwile mieliśmy usłyszeć.
Muzycy zaprezentowali 15
utworów, z których 12 pochodziło
z debiutanckiej płyty. A jako pierwsza
wybrzmiała piosenka Blizny po skrzydłach, która stała się również mottem
koncertu.

XV Świętogórskie Spotkanie w Krainie Łagodności
i logice – wielka miłość. I nagle wszystko staje się jakieś inne, piękniejsze,
dające nadzieję na lepsze jutro. A potem dwa muzyczne projekty: Paragraf
64 (Mój Anioł Stróż) i Maciej „Święty” Jankowski i Przyjaciele (Blizny po
skrzydłach).
***

I nagle Anioł zasiadł tuż obok,
a blizny, choć nadal widoczne – w obliczu prawdziwej Miłości – zdały się już
być nieistotne.
Kolejne utwory opowiadały
o tym, jak łatwo zatracić siebie
w pogoni za pieniądzem i pozycją

Z życia Sanktuarium

społeczną, o tym jak łatwo ranić tych,
których kochamy. W życiu jednak nie
jest nigdy za późno na zmiany. Przeszłości nie da się zmienić, ale pomimo
blizn można bardzo kochać. I taką miłość znalazł muzyk – to o niej opowiedział. Dzięki niej odzyskał to, co zdało
się być stracone na zawsze. To Ona
dawała mu siły by przetrwać każdy kolejny dzień, trudne chwile. To dla niej
żył, pisał…
Wsłuchując się w kolejne
utwory zdajemy sobie sprawę, jak
wiele tracimy tylko dlatego, że nie potrafimy prawdziwie kochać, doceniać
ludzi których mamy obok, a czasem
nie chcemy ich zauważać.
Maciej „Święty” Jankowski
opowiedział nam historię swojego życia. Czy jest ona historią wielu z nas?
W czasie koncertu muzyk świętował
swoje 40 urodziny, a wielką niespodziankę sprawili mu pozostali członkowie zespołu podarowując książkę autorstwa Jana Skaradzińskiego
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i Konrada Wojciechowskiego Piosenka musi posiadać tekst i muzykę. 200
najważniejszych utworów polskiego
rocka.
Nie zabrakło i bisów, w czasie,
których wybrzmiały piosenki Krótko
o poranku oraz Z Twoich rąk. Po koncercie odbyło się tradycyjne spotkanie
z muzykami. Można było nabyć debiutancki krążek, który zakupiło wiele
osób, bowiem historię życia Macieja
chciało zabrać ze sobą – i w niej być
może odnalęźć swoją własną historię…
***
Na kolejny koncert w cyklu
Świętogórskich Spotkań w Krainie
Łagodności zapraszamy 1 grudnia
o godzinie 20.00. Wystąpi zespół
PONAD CHMURAMI.

Mirosław Sobkowiak

XIX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny
„Bez Barier” – Święta Góra 2018
Hubert Listopad i Alicja Gorycka z Dzięciołówki (podlaskie), Paweł
Nowicki z Piasków (wielkopolskie) oraz
Jarosław Wiktor ze Skrzynna (łódzkie)
zostali zwycięzcami XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego
„Bez Barier” – Święta Góra 2018,
odbywającego się pod patronatem
Starosty Gostyńskiego.
W trzech konkursach: piosenki
i dwóch plastycznych zmagało się 191
artystów niepełnosprawnych, którzy
przybyli na Świętą Górę koło Gostynia
lub nadesłali swoje prace z różnych
stron Polski. Publiczność przyznała
swoją nagrodę Marii Padel z Łagiewnik za porywające wykonanie piosenki
Urszuli „Konik na biegunach”.

Mimo niepogody i deszczu,
który padał przez pierwsze półtorej
godziny festiwalu dopisała frekwencja.
Zmagania konkursowe były bardzo
emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie, co podkreślali jurorzy.
Dla organizatorów festiwalu, oprócz
konkursów, ważne było również stworzenie okazji do pokonywania różnych
barier, w tym tych najtrudniejszych,
wewnętrznych - blokujących prezentowanie innym swoich talentów. Istotne
było też spotkanie się i bycie razem
osób niepełnosprawnych z różnych
stron Polski i różnych środowisk. Była
to też okazja do zaprezentowania innym swoich możliwości, gdyż festiwal
ma charakter otwarty i integracyjny.

Z życia Sanktuarium
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Bawiło się na nim blisko czterysta
osób. – „gostyńskie „Bez Barier” to
wyjątkowa impreza dla niepełnosprawnych” – podkreśla Justyna z Mościszek, – „...bo to impreza cykliczna,
jak zawsze na wysokim poziomie, ale
najważniejsze jest to, że ma wyjątkową atmosferę, festynową i luźną, bez
sztywnej pompy i gali. Dlatego warto tu
przyjeżdżać z podopiecznymi.” Karol
z Wrocławia dodaje: – „Jestem tu chyba piąty raz, spotkałem starych znajomych, ale poznałem nowych fajnych
ludzi. Jest tak super, że szkoda będzie
wracać do domu. Czuję, że to miejsce
jest wyjątkowe!” - Sylwia z Rogowa
zaznacza: - „Mogłam tu zaśpiewać dla
innych i jestem szczęśliwa! I dostałam
tyle braw. Inni śpiewają różne utwory.
I takie do zabawy, i takie skłaniające
do myślenia. A wszystkie świetne.
A prace plastyczne są tak różnorodne i piękne, że nie można obok nich
przejść obojętnie.”
Zmaganiom konkursowym, zabawom i występom artystycznym, towarzyszącym konkursom, przyglądali
się specjalni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz
Sikora, Skarbnik Powiatu Gostyńskiego Eleonora Gościniak, Wójt Gminy
Piaski Wiesław Glapka, ks. Paweł
Ogrodnik, kierownicy i dyrektorzy placówek pomocy społecznej i oświaty
oraz prezesi organizacji pozarządowych m.in. z Czermina, Brzezia, Rawicza, Chumiętek, Chwałkowa, Mościszek, Pakówki, Rogowa, Dzięciołówki,
Kościana, Leszna, Osieka, Gizałek,
Wolsztyna, Krotoszyna, Włoszakowic,
Piasków, Krzywinia, Skrzynnej, Zimnowody.
Sam festiwal rozpoczął się 14
września o godz. 10.00 w ogrodach
klasztornych Kongregacji Oratorium
Księży Filipinów na Świętej Górze k.
Gostynia i trwał aż do godzin popołudniowych. Goście, artyści, opiekuno-

wie i widzowie stworzyli wspólnie atmosferę radości i zabawy. Przybyłych
powitała w imieniu organizatorów prowadząca przesłuchania konkursowe
Lucyna Nowak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
i Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, który dokonał oficjalnego
otwarcia festiwalu oraz podkreślił gościnność Ziemi Gostyńskiej i życzył
wszystkim wspaniałych przeżyć i wytrwałości w przełamywaniu barier.
Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie
przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: przewodniczący Marcin Nowak
oraz Violetta Kolendowicz i Marek Mizgalski. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa
prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania
festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych:
przewodnicząca Anna Szymańska
oraz Violetta Kolendowicz i Mirosław
Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo”, wykonywali
swoje konkursowe dzieła. Widzowie
z ciekawością obserwowali, jak na ich
oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła.
Imprezami
towarzyszącymi
były: konkurs strzelecki z broni pneumatycznej, przygotowany przez pracownika Domu Dziecka w Bodzewie
oraz miniscenki z działań komandosów zaprezentowane przez Grupę
Hobbystyczną ŻUBRY Gostyń. Poszczególne grupy uczestników festiwalu i festynu zwiedzały też barokowy zespół klasztorny, zapoznając się
z jego unikatowym wyglądem. A sam
festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.
W koncercie laureatów wystąpił zwycięzca Konkursu Piosenki Jarosław Wiktor, który zaśpiewał
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Wspólna zabawa na placu za bazyliką

polską wersję językową „Wind of
change” (Wiatr zmian), przebój zespołu Scorpions. Po jego wykonaniu
długo nie milkły brawa. Wśród głosujących widzów festiwalu rozlosowano
nagrody.
Wyniki konkursów XIX Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” ogłosiła Lucyna Nowak, podkreślając wysoki poziom wykonań artystycznych
oraz różnorodność stosowanych przez
niepełnosprawnych artystów technik.
Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez Janusza Sikorę z Zarządu Powiatu Gostyńskiego i ks. Pawła Ogrodnika z Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na
Świętej Górze.
Zamykając XIX Ogólnopolski
Festiwal „Bez Barier”, Mirosław Sobkowiak - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu. A wyrażając swój podziw dla artystów biorących udział w festiwalu, ich opiekunów
i rodziców oraz uznanie dla jego organizatorów, podkreślił, że – „po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się,
że sztuka nie zna żadnych granic ani
barier”.

XIX edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie
„DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach i Kongregacja Oratorium Księży
Filipinów na Świętej Górze. Festiwal
zrealizowano ze środków Stowarzyszenia „DZIECKO”, przy wsparciu finansowym ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Organizację festiwalu i towarzyszącego mu festynu wsparły:
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie,
Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, grupa hobbystyczna ŻUBRY Gostyń, wolontariusze ze Szkoły
Podstawowej w Goli, wolontariusze
z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, Tomasz Szymański, Antoni
Kuś, Przemysław Kolendowicz, Aleksander Dolczewski i Franciszek Żak.
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ks. Paweł Ogrodnik COr

Wczasorekolekcje 2018
Każdego roku w połowie września klasztor staje się domem dla grupy
osób starszych i chorych. Wczasorekolekcje są dla nich czasem spotkania
oraz modlitwy i zabawy. Jak wskazuje
nazwa to również czas odpoczynku,
pełen rozmów i wymiany doświadczeń
– zarówno tych radosnych, jak i trudnych. Dla większości uczestników było

mów wróciła opalona, jak po słonecznym urlopie.
Tegoroczne wczasorekolekcje
miały trzy wyjątkowe punkty. Były to
następujące po sobie dni pełne wrażeń. W czwartek uczestnicy wybrali
się na pielgrzymkę do Jaszkowa koło
Śremu, by nawiedzić najstarszy Dom
Generalny Sióstr Służebniczek, obok

Wspólne zdjęcie w Jaszkowie
to kolejne spotkanie u Świętogórskiej
Róży Duchownej, choć pojawiło się
również kilka nowych twarzy. „Kuracjuszom” towarzyszyli na każdym kroku
wolontariusze, których zadaniem była
stała pomoc oraz wypełnianie wolnego czasu.
10 dni mija bardzo szybko, także z uwagi na to, że czas jest dobrze
zorganizowany. Plan dnia łączy modlitwę (poranna Jutrznia i popołudniowe
Nieszpory, Msza św., nabożeństwa)
oraz spotkania (rozmowy tematyczne,
świadectwa życia, wieczorki) i czas,
który spędza się na świeżym powietrzu. W tym roku pogoda rozpieszczała stąd większość uczestników do do-

którego znajduje się świątynia parafialna, w której spoczął założyciel
zgromadzenia – bł. Edmund Bojanowski. W piątek na Świętej Górze odbył
się kolejny Festiwal BEZ BARIER
(o którym możemy również przeczytać w numerze), którego zmagania
obserwowali nasi goście. W sobotę
sanktuarium nawiedzili chorzy i starsi z całej archidiecezji, biorąc udział
w Archidiecezjalnej Pielgrzymce pod
przewodnictwem biskupa Grzegorza
Balcerka. Był to czas modlitwy, Eucharystii, adoracji Najświętszy Sakrament
oraz festynu w ogrodach klasztornych
w towarzystwie Grodziskiej Orkiestry
Dętej.
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Wczasorekolekcje to piękny
czas, w którym chorzy uczą zdrowych
cierpliwości, a wolontariusze pokazują
im, że w tym zwariowanym świecie są
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ludzie, na których można bezwarunkowo liczyć. Wszystkich chętnych zapraszamy w przyszłym roku.

Krzysztof Fekecz

Musica Sacromontana
Kolejna trzynasta edycja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica
Sacromontana 2018 za nami. Znowu
mieliśmy okazję być świadkami czterech znakomitych koncertów. Każdy
z nich był inny w formie, jednak wszystkie były na najwyższym poziomie artystycznym.
Festiwal rozpoczął się od opery Józefa Elsnera z librettem Wojciecha Bogusławskiego „Herminia czyli
Amazonki”. Koncert zatytułowany
„Muzyką Wielkich Polaków do Niepodległości” był współczesnym prawykonaniem tej opery (po raz pierwszy
od 221 lat). Było to jedno z największych wydarzeń festiwalowych pod
względem rozmachu i ilości artystów.
W bazylice wystąpili Lviv Virtuosos
Academic Chamber Orchestra ze Lwowa, Poznański Chór Kameralny oraz
dziewięcioro solistów. Pięć znakomitych sopranistek: Ewa Majcherczyk,
Tatiana Hempel-Gierlach, Małgorzata
Rodek, Agnieszka Kozłowska i Dorota
Lachowicz, i cztery równie doskonałe
głosy męskie: Rafał Grozdew - tenor,
Stanisław Kuflyuk – baryton, Robert
Gierlach – bas-baryton i Jarosław
Bręk – bas. Opera opowiada o losach
Herminii królowej Amazonek. Jest to
opowiedziana w sposób alegoryczny
historia życia w kłótni i niezgodzie,
która kończy się dobrze dzięki miłości
i pojednaniu. Jest to alegoria Polski
pod rozbiorami, ale w zasadzie opowieść ta jest zawsze bardzo aktualna.
Drugi koncert festiwalowy nosił tytuł “Kompozytorzy Świętogórscy
w Zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej”.

W programie usłyszeliśmy mszę Maksymiliana Koperskiego na sopran
i organy, Preludium i fugę Es-dur Jana
Sebastian Bacha, a także współczesne “Antyfony Maryjne” Juliana Gembalskiego na skrzypce i organy oraz
improwizacje organowe na temat
pieśni do Matki Boskiej. To wszystko
w wirtuozerskim wykonaniu jednego
z lepszych organistów europejskich
prof. Juliana Gembalskiego, na wyremontowanych w ubiegłym roku świętogórskich organach. Artyście towarzyszyli; znakomita sopranistka Elżbieta
Grodzka-Łopuszańska i skrzypek Henryk Gembalski. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że prof. Julian Gembalski
sprawował merytoryczny nadzór nad
odbudową organów i dzięki Jego wiedzy i doświadczeniu mamy na Świętej
Górze wspaniały instrument.
Trzeci już koncert festiwalowy
poświęcony był muzyce zapomnianego wirtuoza pianisty, kompozytora
i pedagoga z Krotoszyna, w dwusetną rocznicę Jego urodzin, Theodora
Kullaka. Tego wieczoru pierwszoplanowym instrumentem był fortepian,
na którym kompozycje kompozytora
z Krotoszyna wykonywał Karol Radziwonowicz, który zaprezentował wybrane przez siebie kompozycje Theodora
Kullaka, w tym chyba najpiękniejszą
z nich „Nokturn”. W trakcie koncertu
zgromadzona publiczność mogła wysłuchać też utworów Kullaka w opracowaniu na fortepian i skrzypce. W tej
części koncertu wystąpił Maciej Pabich
– fortepian i Filip Fenrych – skrzypce,
obecnie członek sekcji pierwszych
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Karol Radziwonowicz

skrzypiec w Orkiestrze Symfonicznej
w Dallas. Utwory te pozwoliły docenić
kunszt kompozytorski Teodora Kullaka. Na zakończenie koncertu mieliśmy
okazję wysłuchać „deseru muzycznego” w wykonaniu rodzeństwa Fenrychów. Filip zagrał na skrzypcach,
a jego siostra Cecylia na altówce. Rodzeństwo wykonało Passacaglia na
skrzypce i altówkę Johana Halvorsena. Warto nadmienić, że koncert ten
odbył się pod honorowym patronatem
burmistrza Gostynia Jerzego Kulaka.
W programie finałowego wieczoru tegorocznego Festiwalu znalazły się trzy utwory. W pierwszej części
- „ Trzy utwory w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową” Henryka Mikołaja Góreckiego oraz „Symfonia D-dur”
Antoniego Habela. W drugiej części
usłyszeliśmy kolejną odkrytą, wspaniałą i piękną Mszę ex D „polskiego
Mozarta” Józefa Zeidlera. Wykonawcami koncertu byli: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
- Sinfonietta Cracovia, fenomenalny
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, oraz wspaniali soliści

Julian Gembalski

Iwona Hossa – sopran, Anna Bernacka – mezzosopran, Tomasz Krzysica
– tenor i Jarosław Bręk – baryton. Całość koncertu poprowadził zza pulpitu
dyrygenckiego w znakomity sposób
maestro Marcin Nałęcz- Niesiołowski.
Co roku wyszukujemy kolejne kompozycje Józefa Zeidlera do prawykonań
po latach i co roku kolejne Jego dzieła
zachwycają wszystkich, począwszy od
wykonawców po publiczność. I w tym
roku wszyscy, którzy usłyszeli Mszę
ex D, byli zgodni, że to najpiękniejsza
z dotychczasowych mszy Zeidlera.Ta
kompozycja i Symfonia D – dur Habela zostały nagrane na sesjach przed
koncertem i ukażą się na kolejnej płycie z serii Musica Sacromontana.
Tegoroczny Festiwal przeszedł już do historii, jednak pozostaną
na długo w naszej pamięci wszystkie
cztery koncerty. Wspaniała opera, dwa
kameralne koncerty: jeden organowy,
a drugi z fortepianem w roli głównej
i finałowy koncert ze wspaniałą mszą
polskiego Mozarta.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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Mateusz Mucha

Pielgrzymka do Lwowa
W czasie, gdy jeszcze trwały w nas duchowe przeżycia po uroczystościach Wniebowzięcia NMP,
a w pamięci wciąż słyszeliśmy homilię bp. Antoniego Dydycza wygłoszoną przy ołtarzu polowym podczas
Eucharystii, dane nam było wyjechać
następnego wieczora – 16 sierpnia
– do naszych wschodnich sąsiadów
na Ukrainę.
Ekipa 49 osób zwarta i gotowa
o godzinie 19:00 stawiła się przed bazyliką, by wspólnie ruszyć w podróż,
która (jak się później okazało) będzie
jedną z najdłuższych w naszym życiu.
Oczywiście, zapomniałem
dodać, że wraz z rodziną o godzinie
19:00 dopiero wychodziliśmy z domu
– ach od zawsze się spóźnialiśmy
– wszędzie. Ale… Ruszyliśmy!
Paradoksalnie droga do samej
granicy przebiegała bardzo sprawnie i stosunkowo szybko, a ,,nocnym
rodaków rozmowom”, o których już
Mickiewicz pisał w swoim wierszu, nie
było końca. Zastanawiałem się tylko,
dlaczego młoda ekipa tej pielgrzymki
(była nas raptem 4-ka) została posadzona na przedzie autobusu, pod
czujnym okiem proboszcza, rodziców
i podróżujących z nami nauczycieli?
Po dotarciu ok. 3 w nocy do
przejścia granicznego między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Ukrainy,
rozpoczął się prawdziwy dramat, którego by nawet Dante Alighieri nie opisał. Ogromna kolejka, pełno ludzi chodzących po ulicy, którzy spacerowali
już podobno… 4 godzinę... Głęboko
wierząc w to, że autobusy i wycieczki
są na innych zasadach i nie będzie tak
źle, położyłem się, starając się zasnąć.
Znaczy, położyłem się to duże słowo.
Tak, jak siedziałem ostatnich kilka go-

dzin w podróży, tak samo poszedłem
spać, tzn. różnica polegała na tym,
że oczy zamknąłem… w ogóle ciężko
było odróżnić w czasie jazdy kto śpi,
a kto nie. Zwłaszcza kierowca…
Z bolącym kręgosłupem
i innymi częściach mojego układu
kostnego, o których istnieniu wtedy
się dowiedziałem przebudziłem się
o godzinie 7:00 rano. I wiecie co się
zmieniło? Nic. Tylko jasno już było.
Staliśmy wciąż w tym samym miejscu – czwartą godzinę. O 9:00 przekroczyliśmy granicę i wjechaliśmy na
tamtejszą autostradę. Hmm… autostradę. Myślę, że jeśli ktoś chce porównania, jak ta jezdnia wyglądała, to
może przypomnieć sobie drogę w kierunku Strzelec Wielkich z Grabonogu.
Właśnie tak tam wygląda autostrada.
Plusem u nas jest, że środkiem autostrady żaden rolnik nie jeździ konno,
ani obok nie pasą się krowy. Takie
widoki, sprawiły, że cały autobus nie
odrywał wzroku od okien.
Spóźnieni, zmęczeni, ale
jakże radośni ruszyliśmy na podbój
Lwowa, który przecież do 1939 był
polskim miastem. I faktycznie, mimo,
że od tamtych lat wydarzyło się wiele,
to oznaki polskości są zauważalne na
każdym kroku. Nazwy ulic, banków,
reklam, wiele pomników upamiętniających wybitnych Polaków. Co więcej, na ulicach bardzo często słychać
nasz język ojczysty, którym posługuje
się ogromna ilość turystów, ale również obywatele Ukrainy, pracujący
w restauracjach, na straganach czy
w sklepach. Byłem tym zaskoczony.
Pięknym obiektem, w którym
dwukrotnie mieliśmy Mszę św. była
bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
która jest jedną z nielicznych świątyń
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Na cmentarzu Orląt Lwowskich

rzymskokatolickich w tym mieście. To
ten sam kościół, w którym król Jan II
Kazimierz w 1656 złożył śluby lwowskie przed cudownym wizerunkiem
Matki Bożej Łaskawej. Po Lwowie
spacerowaliśmy z przewodnikiem
Bazylim, który dokładnie opowiadał nam o miejscach świętych i tych
mniej świętych, jak tradycyjna ukraińska palarnia kawy, czy ichniejsza
kuchnia, której mogliśmy spróbować.
Do szczególnych miejsc, które utkwiły w mojej pamięci, należy Cmentarz
Łyczakowski, który ma aż 42 ha powierzchni! Niezwykłym widokiem były
nagrobki, które opisane były w większości w języku polskim. Konopnicka,
Zapolska czy Bełza to tylko nieliczni
Polacy tutaj pochowani. Z bólem serca patrzyliśmy, że wiele pomników
jest w fatalnym stanie. Zaniedbane,
brudne, na wpół rozpadające się.
Niezwykłą, żywą lekcją historii było zwiedzanie Cmentarza Orląt
Lwowskich, gdzie leży blisko 3000 poległych młodych ludzi w wieku szkoły
podstawowej, średniej i studentów.
Zapadła między nami głęboka cisza,
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gdy czytaliśmy napisy ,,zginął w wieku 13 lat” ,,zginęła w wieku 15 lat”.
I tak jeden nagrobek za drugim. Bardzo dobrze opis poświęcenia tych
młodych ludzi w czasie walk za Ojczyznę, za Lwów oddaje Artur Oppman
w wierszu pt. ,,Orlątko”: O mamo,
otrzyj oczy, Ta krew – to za nasz
Lwów! O, nie płacz nad swym synem,
Odchodzę dumny w dal… Zostaniesz
biedna samą… Baczność! Za Lwów!
Cel! Pal! Tylko mi ciebie, mamo, Tylko
mi Polski żal!…
Po chwilach zadumy na cmentarzu znów zwiedzaliśmy miasto.
W czasie spacerów oglądaliśmy pomnik naszego „Adasia” (nie, nie Małysza) Mickiewicza, Operę Lwowską,
czy słynny sklep Roshen z przeogromną ilością słodyczy, którego właścicielem jest obecny prezydent Ukrainy
Petro Poroszenko.
W końcu przyszła godzina
wyjazdu. Każdy z nas miał nadzieję i podczas niedzielnej porannej
Mszy św. modlił się, aby granica
była otwarta a przejazd przez nią się
tak nie przeciągał. Cóż… Pan Bóg

w niedziele o 6:00 rano chyba jednak
jeszcze śpi, bo sytuacja przy powrocie była porównywalna do Apokalipsy. Gdy po 7 godzinach stania na
przejściu granicznym zobaczyliśmy
napis Republic of Poland, a obok bia-
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ło-czerwoną flagę oraz 12 gwiazd na
niebieskim tle – chyba jeszcze nikt
z nas nigdy tak się nie cieszył. Podróże kształcą. Ta podróż, na pewno
przysporzyła nam nowej wiedzy i doświadczenia.

Barbara Dopierała

Wakacje dzieci...
Oratorium Dzieci postanowiło
skrócić w tym roku wakacyjną przerwę i spotkało się już w połowie lata
na dwóch fantastycznych, lecz bardzo
odmiennych od siebie wyjazdach.
Od 20 do 24 lipca wybraliśmy
się wspólnie z ministrantami pocią-

nowieczornym spacerem po cudownie
oświetlonym Starym Mieście.
W kolejnym dniu poznawaliśmy
piękno Krakowa, jego zabytki i historię.
Z przewodnikiem zwiedziliśmy Planty,
Barbakan, Rynek. Zajrzeliśmy do Kościoła Mariackiego i posłuchaliśmy hejnału z jego wieży. Wybraliśmy się do

Wakacje w Krakowie
giem do Krakowa. Naszym przewodnikiem był ks. Paweł Ogrodnik. W pierwszym dniu pojechaliśmy do Łagiewnik
by tam o godzinie 15.00 odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego i zjeść
pyszne ciacho w Domu Pielgrzyma.
Dzień zakończyliśmy dłuuuugim póź-

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nawiedziliśmy Wawel
z przepiękną Katedrą. Na koniec przeszliśmy przez krakowską Skałkę i znaleźliśmy się w innym świecie – starej
żydowskiej dzielnicy Kazimierz.

Z życia Parafii
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Odwiedziny w ZOO

W niedzielę pojechaliśmy do
Wadowic, tam uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej, zjedliśmy przepyszną
papieską kremówkę i udaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie pokłoniliśmy się przed ukochanym przez św.
Jana Pawła II wizerunkiem Matki Bożej. Wieczorem znów spacerowaliśmy
po Starym Rynku. Zaopatrzeni w pamiątki dla naszych najbliższych czekaliśmy na największą atrakcję wyjazdu.
Ostatniego dnia zwiedzaliśmy
bowiem kopalnię soli w Bochni – nieco
mniej znaną, starszą siostrę Wieliczki. Pod ziemią było zimno i wilgotno,
jednak 3 godziny spaceru nikogo nie
zmęczyły, a wrażenia – nie do opisania. Późnym wieczorem po pełnej
przygód podróży pociągiem wróciliśmy do naszych domów.
***
Natomiast 9 sierpnia najmłodsi
bywalcy Oratorium Dzieci wybrali się
do Nowego Zoo w Poznaniu, gdzie
pod czujnym okiem pani przewodnik
poznali różne gatunki zwierząt. Był to
najgorętszy dzień tego lata, dlatego
po spacerze udaliśmy się do klimatyzowanej Galerii Malta, aby zjeść obiad
i nabrać trochę sił na drogę do domu.

Z życia Parafii

25 sierpnia udaliśmy się do
zaprzyjaźnionej grupy dzieci z miejscowości Długie Stare (koło Leszna).
Była to rewizyta adwentowego spotkania, które odbyło się na Świętej Górze.
W obu tych spotkaniach uczestniczył
także zespół dziecięcy z Leszna, który
prowadzony jest przez panią katechetkę z Długich Starych. Nasz przyjazd
zbiegł się z zakończeniem tygodniowych półkolonii dla dzieci z tej miejscowości. W spotkaniu uczestniczyły nie tylko dzieci, ale także rodzice.
Wszystko rozpoczęło się od zabaw integracyjnych, które pozwoliły nam się
lepiej poznać oraz rozruszać mięśnie
i umysły. Następnie odpoczęliśmy
przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy. Po próbie
śpiewu wspólnie uczestniczyliśmy
w Eucharystii odprawianej przez miejscowego proboszcza. Po niej zostaliśmy zaproszeni na grilla w ogrodach
plebanii. Dzieci były zachwycone placem zabaw, który znajdował się obok,
a najbardziej tyrolką!
Liczymy na to, że grupy z Długich Starych oraz Leszna odwiedzą
nas jeszcze w tym roku i znów będziemy mogli razem się bawić oraz chwalić Pana Boga.

Porady duchowe - 21 ks. Jacek Niesyto COr

ŻEBRAK CZY UBOGI?
Dziś, chciałbym, abyśmy na
chwilę zatrzymali się na krótkim fragmencie z Ewangelii wg św. Marka 7,
31-37. Ta perykopa jest bardzo ważna
dla nas, którzy często przychodzimy
na Świętą Górę z różnymi prośbami.
W tym fragmencie również zauważamy, jak do Jezusa podchodzą ludzie
z głuchoniemym i proszą, aby położył
na niego rękę. Jakże często i my zupełnie podobnie czynimy – nie tylko
wiemy, czego chcemy, ale nierzadko
potrafimy Bogu powiedzieć, jak tego
ma dokonać. Zachowujemy się wtedy jak żebracy, którzy wiedzą czego
chcą i są bardzo niezadowoleni jeśli
nie dostaną tego tu i teraz, natychmiast. Gdy nie otrzymujemy rodzi się
w nas frustracja, złość, gniew, obraza. Staje się to nieraz powodem do
obrażania się nie tylko na Boga, ale
i na Kościół oraz jako przyczynek do
tego, aby z Kościoła odejść.
Jezus pragnie nam dać każde
dobro, nade wszystko jednak chce
byśmy nie byli żebrakami, ale bardziej
ludźmi ubogimi, bo przecież Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem
do nich należy Królestwo Niebieskie.
Dlatego wszelki dar z nieba ma nas
prowadzić do Królestwa Bożego. To
dlatego Jezus najpierw odciąga głuchoniemego od przyjaciół aby być
z nim w szczególnej, osobistej relacji
(egzegeci uważają, że odejście miało
na celu pohamowanie spekulacji, że
Jezus odwołuje się do magicznych
praktyk). Odchodzi na pewną odległość i zaprasza tego człowieka aby
zobaczył, że nie tylko jest mu potrzeba słuchu i mowy, ale również bycia
blisko Jezusa. On ma stać się dla nie-

go kimś więcej niż tylko cudotwórcą.
To dlatego dochodzi do bardzo intymnej sytuacji – Jezus dotyka śliną jego
języka. Warto sobie przypomnieć, że
na takie zachowanie mogła w stosunku do nas pozwolić sobie tylko mama
i to do pewnego wieku, kiedy to poślinioną chusteczką wycierała nam
naprędce twarz, np. przed odwiedzinami gości... Teraz gdy jesteśmy dorośli nie pozwolilibyśmy, aby ktoś tak
do nas się zbliżył, a do tak głębokiej
przyjaźni zaprasza nas Bóg.
Ma to jeszcze inne, bardzo
ważne znaczenie. Mianowicie w takiej
sytuacji, kiedy potrafimy tak zaufać
Bogu, przestajemy być żebrakami,
a stajemy się ludźmi ewangelicznie
ubogimi, którzy wszystko przyjmują
od Boga, bo ufają, że to jest dla nich
najlepsze.
Kiedy stajemy się ludźmi ubogimi w sensie biblijnym, potrafimy się
z wszystkiego cieszyć i dostrzegać
w naszym życiu nieustanny „palec
Boży”, potrafimy się zdać na Bożą
Opatrzność, i chcemy podjąć głęboką, prawdziwą i realną współpracę
z Bogiem. Żebrak chce tylko odebrać
to, co wydaje mu się, że mu się należy; w końcu po to wyciągnął rękę. Natomiast człowiek ubogi jest wdzięczny
i pragnie bliskości w działaniu.
Bóg ubogiemu daje zawsze
więcej niż prosił. Głuchoniememu nie
tylko przywrócił słuch, ale i rozwiązał
więzy języka, tak że mógł poprawnie
mówić. Osoby, które przeszły utratę
mowy, wiedzą, że rehabilitacja czasem jest bardzo długa i uciążliwa.
To jednak ode mnie zależy,
czy wejdę w tak intymną i zażyłą

Porady duchowe
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Pielgrzymka chorych, Święta Góra 15 września 2018 roku

relację z Bogiem, i pozwolę Mu na
wszystko, jednocześnie przyjmując
wszystko. Czy może przeciwnie, dalej będę tylko żebrakiem, który cią-

gle tylko wyciąga rękę i mówi Bogu
„daj, ale niczego ode mnie nie wymagaj”...

Autorytety
ks. Stanisław Gawlicki COr

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
TOTUS TUUS
W tym roku obchodzimy 40.
rocznicę wyboru kardynała Karola
Wojtyły na stolicę św. Piotra. W miesiącu październiku przeżywamy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła
II, warto więc rozważyć i przypomnieć
sobie obecność Matki Bożej w jego
życiu.
Jan Paweł II dzieli się z nami
historią rozwoju i dojrzewania swojej pobożności maryjnej. W książce
„Dar i tajemnica” wspomina, że kiedy
rozczytywał się w dziełach św. Jana

Autorytety

od Krzyża czy św. Teresy z Avila, zaczął kwestionować swoją pobożność
maryjną w obawie, że zajmuje ona
w jego życiu przesadnie wiele miejsca
w stosunku do nabożeństwa samego
Chrystusa. Wówczas trafiła w jego
ręce książka, która ukazała mu maryjność w nowym, pełniejszym świetle. Tak o tym pisze: Staje mi przed
oczami mała książeczka w niebieskiej
okładce. Jako robotnik Solvaju brałem ją ze sobą wraz z kromką chleba na popołudniową, albo i na nocną
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zmianę. Tak bardzo ją czytałem, że cała
była poplamiona sodą, i na okładkach,
i w środku. Pamiętam dobrze te plamy
sody, bo są one ważnym elementem
całego mojego życia wewnętrznego.
Z tej książeczki nauczyłem się, co to
jest właściwe nabożeństwo do Matki
Bożej. Miałem to nabożeństwo i jako
dziecko, i jako student na uniwersytecie, ale jaka jest treść i głębia tego
nabożeństwa – tego nauczyła mnie
ta książeczka. Jak wyjawia w swoich
wspomnieniach, zdrowe podstawy
teologiczne zaczerpnięte z dzieła św.
Ludwika pozwoliły mu zobaczyć tra-

dycyjne praktyki pobożności maryjnej
w zupełnie innym świetle. Odkrył niedostrzeganą dotąd przez siebie głębię
biblijną śpiewanych w dzieciństwie
„Godzinek”, modlitwy „Anioł Pański”
i wielu pieśni ludowych. Zobaczył,
że nie tylko „Maryja prowadzi nas do
Chrystusa, ale i Chrystus prowadzi
nas do swojej Matki”, a wszystko dzieje się „ w obrębie tego samego promieniowania”.
„W niewolę Miłości”.
To właśnie z dzieła św. Ludwika de Montforta pochodzi słynne

Autorytety
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zawołanie biskupie „Totus Tuus”, będące skrótem pełniejszej formuły zawierzenia Matce Bożej – „Cały Twój
jestem i wszystko, co moje, Twoim
jest”. Kiedy biskupi polscy z inicjatywy
kardynała Stefana Wyszyńskiego postanowili 3 maja 1966 roku dokonać
na Jasnej Górze aktu oddania Polski
w macierzyńską niewolę miłości za
wolność Kościoła, to właśnie biskupowi krakowskiemu powierzono opracowanie komentarza do tego wydarzenia. Arcybiskup Wojtyła wyjaśniał to
następująco: Niewolnicy byli własnością swoich panów na sposób rzeczy.
Miłość wyraża również przynależność
– jest to przynależność osób. Czyni
nas ona poniekąd własnością ukochanej osoby – a równocześnie wyklucza
niewolę, do istoty jej bowiem należy
wybór, akt wolności. W tym miejscu
znane słowa z Ewangelii o duszy
własnej, którą trzeba stracić, żeby
ją zyskać. Paradoks wskazuje, na tę
szczególną rzeczywistość, jaką jest
rzeczywistość miłości. Akt oddania
w niewolę trzeba umieścić w porządku tej rzeczywistości. Miłość stanowi
spełnienie wolności, a również do jej
istoty należy przynależność, czyli – nie
być wolnym. Jednakże tego „nie bycia
wolnym” w miłości, nie odczuwa się
jako niewolę, lecz jako afirmację wolności, jako jej spełnienie. Warto ten
nieco przydługi cytat dobrze przemyśleć, abyśmy dobrze zrozumieli hasło
biskupiej i papieskiej posługi Karola
Wojtyły „Totus Tuus”.
„Przewodniczka na drodze wiary”.
Jednakże Jana Paweł II
w swoich przemówieniach, rzadko
posługiwał się tym pojęciem „świętej
niewoli”, czerpał raczej sformułowania
z Pisma św. i dokumentów Kościoła.
Wyrazem tego jest napisana przez
niego encyklika maryjna „Redemptoris Mater”. W encyklice tej Papież
rozwijając myśl Soboru Watykańskie-
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go II, ukazuje Maryję jako Tę, która
idzie przed nami w pielgrzymce wiary
i w której „Kościół osiąga już tę doskonałość, dzięki której istnieje doskonały
i bez zmazy”. W osobie Maryi Bóg daje
nam zobaczyć, jakby w przebłysku,
naszą własną przyszłość, albowiem
także do nas odnoszą się słowa św.
Pawła: wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Jest więc
Maryja dla nas „znakiem niezawodnej
nadziei”, jakby gwarancją, że człowiek
może rzeczywiście dojść do uszczęśliwiającego zjednoczenia z Bogiem.
A skoro Ona już doszła do celu, to dobrze jest przyjrzeć się jej drodze, którą
Papież ukazuje przede wszystkim jako
drogę wiary. Analizując teksty biblijne,
przedstawiające Jej coraz większy heroizm wiary praktykowanej w codziennych okolicznościach życia, także tych
niezrozumiałych i trudnych. Maryja od
zwiastowania aż po krzyż, daje się
prowadzić Bogu, który po wypełnieniu
przez Nią roli Matki Jezusa, daje Jej
nowe macierzyństwo, odnoszące się
do całego Kościoła. Patrząc na Maryję
możemy uczyć się od Niej zawierzenia
Bogu, a także doświadczać Jej wsparcia w swojej własnej pielgrzymce wiary.
„Szczyt kontemplacji”.
W maryjności św. Jana Pawła II odnajdujemy jakby dwa nurty:
ogromną dbałość o zdrowe teologiczne podstawy kultu maryjnego oraz
o niezwykłą prostotę form. Teologia
karmi pobożność, a pobożność domaga się nowych poszukiwań teologicznych. Najlepszym tego przykładem
było upodobanie Papieża do modlitwy
różańcowej, którego nigdy nie ukrywał,
i która stanowiła jego codzienną praktykę. Rok ostatniej pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski przyniósł fascynujący dokument, jakim był list apostolski
„Rosarium Virginis Mariae”. List ten

jest zdecydowanie lekturą dostępną
dla każdego. Stanowi zachętę do podjęcia modlitwy różańcowej, wyjaśnia
jej wartość, omawia sens tajemnic
różańcowych. Papież dokładnie opisuje też strukturę dziesiątki Różańca.
Tłumaczy jaka jest rola jej kolejnych
elementów: zapowiedzi tajemnicy, słuchania Słowa Bożego, milczenia, modlitwy Ojcze nasz, dziesięciu Zdrowaś
Maryjo, Chwała Ojcu oraz końcowego
aktu strzelistego. Są to wyjaśnienia
bardzo proste, głębokie. Przykładowo
omawiając sens końcowego „Chwała
Ojcu” Papież przypomina, że podczas
modlitwy ustawicznie stajemy wobec
misterium trzech Osób Boskich, którym należy się chwała, uwielbienie
i dziękczynienie. Ta krótka modlitwa
stanowi więc nie sygnał, że „dobrnęliśmy” do mety, do końca tajemnicy, lecz
„szczyt kontemplacji, który powinien
zostać dobrze uwydatniony, na przykład przez zaśpiewanie tej modlitwy.
Co więcej, według Papieża sposób
w jaki odmawiamy to końcowe „Chwa-
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ła Ojcu”, jest swoistym sprawdzianem
wartości naszej modlitwy różańcowej.
W takiej mierze – pisze Papież – w jakiej medytacja danej tajemnicy będzie
uważna, głęboka, ożywiona – od jednego Zdrowaś do drugiego – miłością
do Chrystusa i Jego Matki, uwielbienie
Trójcy Przenajświętszej na zakończenie każdej dziesiątki, nie sprowadzając się bynajmniej do roli krótkiego zakończenia; uzyska swój właściwy ton
kontemplacyjny, aby niejako wynieść
ducha ku wyżynom raju.
Za doktryną i prawem stoi miłość, która wynosi i szanuje człowieka,
w której może odnaleźć się każdy ze
swoim bólem i cierpieniem – osierocone dziecko i porzucony małżonek, ten
komu się powiodło i ten kto rozczarował się swoim powodzeniem. Takiej
miłości uczył i uczy nas, i pokazuje
w swoim życiu, św. Jan Paweł II, całkowicie oddany Bogu przez Maryję.
Także i każdy z nas ma szansę ją odkryć.

Z pielgrzymiego szlaku
Łukasz Stefaniak, Ewa Wasiak

Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Piesza pielgrzymka „Camino de Santiago 2027”.
Rok 2 Kalisz–Żytawa
cz. 4
W sobotę 23 września 2017
roku w Narodowym Sanktuarium św.
Józefa w Kaliszu zainaugurowano
drugi rok pieszego pielgrzymowania
do Santiago de Compostela. Pielgrzymi skupieni w Konfraterni św. Jakuba
Apostoła Starszego przy katedrze polowej WP oraz wszyscy chętni pielgrzymują weekendowo od września 2016
roku z Warszawy na zachód Europy.
Wiosną 2017 roku dotarli do Kalisza.
Zaś od jesieni 2017 r. do wiosny 2018
r. przeszli drogę z Kalisza do Żytawy.

W sobotę, 23 września 2017
r. 22 pątników zgromadziło się w kaliskiej bazylice przed łaskami słynącym obrazem „Świętej Rodziny”, by
w polskim Nazarecie rozpocząć dalszą drogę do św. Jakuba w Composteli. Eucharystię w intencji pątników
sprawował ks. Piotr Machała, który na
zakończenie dokonał aktu zawierzenia
pielgrzymów św. Józefowi. Umocnieni
wsparciem Opatrznościowego Stróża
Bożej Rodziny pątnicy rozpoczęli drogę do Żytawy – do granic Polski.

Z pielgrzymiego szlaku
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Rzeźba pielgrzyma przed konkatedrą w Ostrowie Wielkopolskim
Pod kierunkiem Małgorzaty
Kubiak-Walczak, kaliskiej przewodniczki PTTK oraz red. Adama Szymańskiego z „Radio Rodzina” (http://www.
radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/ camino-de-santiago-2027-konfraterniasw) pielgrzymi wyruszyli spod świątyni w kierunku Skalmierzyc. Obficie
padający deszcz nie zniechęcał pani
przewodnik przed zaznajamianiem
piechurów z historią mijanych miejsc.
Życzliwy pan redaktor, przeprowadzający rozmowy z pielgrzymami, doznał
również „łaski” przemoknięcia na szlaku. Po drodze do Skalmierzyc pątnicy
mijali w dzielnicy Szczypiorno koszary,
gdzie internowani byli żołnierze Legionów Polskich, którzy odmówili zgody na przysięgę wierności cesarzowi

niemieckiemu. Dzięki tym żołnierzom,
którzy grali w piłkę ręczną w obozie,
w 1919 r. narodziła się specyficznie
polska odmiana tej gry – szczypiorniak.
Po opuszczeniu Kalisza, pielgrzymi wkroczyli do Nowych Skalmierzyc. Tu w okresie zaborów przebiegała granica rosyjsko-pruska. Na
rogatkach miejscowości przypomina
ten fakt skwer historyczny. Idąc dalej piechurzy nawiedzili sanktuarium
Matki Bożej Królowej Aniołów w Skalmierzycach. Madonna skalmierzycka czczona jest od XV w. W dowód
wdzięczności za pokonanie Turków,
król Władysław IV ofiarował w 1634
r. jako wotum – srebrny ryngraf.
W roku milenium Chrztu Polski

Z pielgrzymiego szlaku
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Camino groblami Stawów Milickich
Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński dokonał koronacji obrazu.
W 2017 r. biskup kaliski Edward Janiak ogłosił Panią Skalmierzycką – patronką gminy Nowe Skalmierzyce. Na
placu przy sanktuarium znajduje się
słupek z muszlą św. Jakuba wskazujący najkrótsza drogę do Santiago de
Compostela.
Przemierzając dalej Wysoczyznę Kaliską, pątnicy dotarli do Biskupic Ołobocznych. Drewniany kościół
pw. św. Bartłomieja Aposotła otworzył
specjalnie dla pątników miejscowy
proboszcz ks. Damian Marynowski.
Krótka modlitwa i wysłuchanie opowieści gospodarza, były wspaniałą chwilą
odpoczynku od padającego deszczu.
Droga z Biskupic Ołobocznych do
przedmieść Ostrowa Wielkopolskiego wiodła urokliwymi polnymi drogami oraz leśnymi duktami. Pielgrzymi
dzień zakończyli wspólną kolacją
w Ostrowie Wielkopolskim.
W niedzielę (24 września 2017
r.) w godzinach porannych piechurzy
udali się do ostrowskiej konkatedry pw.
św. Stanisława BM, gdzie uczestniczy-

li w Eucharystii. Po zakończonej Mszy
św. na pątników przed neoromańską świątynią oczekiwała pani Adela
Szczepniak miejscowa przewodniczka PTTK. Przybliżyła ona zebranym
historię konkatedry oraz ważniejszych obiektów i postaci związanych
z Ostrowem Wlkp. Wśród osób warto
wymienić prymasów Polski: Mieczysława Ledóchowskiego (1822 – 1902)
i Edmunda Dalbora (1869 – 1926)
oraz sł.b. ks. Stanisława Rolewskiego (1887 – 1936), którego doczesne
szczątki spoczywają w konkatedrze.
Wszystkich pielgrzymów zainteresowała figura „Pielgrzyma”, postawiona
w podcieniach konkatedry. Jest to dziewiętnastowieczna rzeźba Władysława
Marcinkowskiego, która pierwotnie
stała na mogile księdza Konstantego
Chiżyńskiego pochowanego na Starym Cmentarzu w Ostrowie Wlkp.
Pod kierunkiem pani przewodnik, pątnicy wyruszyli w kierunku
Jankowa Przygodzkiego, gdzie opiekunem parafii jest św. Józef. Następnie zaś przez Topolę Wielką i Tarchały Wielkie dotarli do Odolanowa.
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Patronem Ziemi Odolanowskiej i miejscowej fary, jest św. Marcin. Legionista, mnich i biskup jedzie konno na
okazałym odolanowskim pomniku.
Rzeka Barycz, którą pątnicy
przekroczyli w niedzielę dwukrotnie,
towarzyszyła im na ostatnich 10 kilometrach. Od Odolanowa Dolina Baryczy otworzyła przed idącymi swoje
podwoje. Krocząc przez Rzeczyce
i Uciechów przy jesiennej, ciepłej,
bezdeszczowej aurze, mieli szanse
obserwować ptactwo skupiające się
w stada przed odlotem do cieplejszych
krain. Dane im było również obserwować sławetną gospodarność i pracowitość miejscowych, przejawiającego
się m.in. bogato, nasadzonymi kwiatami wzdłuż przemierzanej drogi. Idąc
wśród takich krajobrazów pielgrzymi
opuścili Wielkopolskę i wkroczyli na
ziemie Dolnego Śląska, gdzie w pierwszej miejscowości, do której doszli –
Bartnikach, zakończyli weekendowe
pielgrzymowanie.
W sobotę 21 października
2017 r., wczesnym porankiem 20 pątników wyruszyło ze wsi Bartniki w zamgloną Dolinę Baryczy. Pierwsza mijana osada – Wróbliniec – spała jeszcze
zdrowym snem. Pielgrzymi skierowali
się w stronę kompleksu stawów Potasznia. W lesie, na obficie zroszonej
drodze, szukali właściwego kierunku
marszu. Święty Jakub skierował ich
najpierw na Bracław a następnie obok
„Jazu Dragońskiego”, groblami porośniętymi kilkusetletnimi dębami. Złota
polska jesień pięknym uczyniła rezerwat przyrody Stawy Milickie, przez który prowadzi szlak pielgrzymi. Tęskny
krzyk i gęganie lecących w kluczach
dzikich gęsi, dopełniał krajobraz i napawał nostalgią idących tego dnia tą
piękną polską krainą. Rezerwat Stawy
Milickie jest rezerwatem ornitologicznym. Wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Obejmuje
wielki zespół stawów rybnych, założo-

nych w XIII w. przez cystersów, które
są największym w Europie ośrodkiem
hodowli karpia. Na terenie rezerwatu
stale gniazduje ok. 120 gatunków ptaków, a ok. 50 gatunków pojawia się
w trakcie przelotów. Zaobserwowano
tu m. in. cyraneczki, bociany czarne
czy żurawie. W 2000 r. rezerwat Stawy Milickie został uznany za jeden
z unikatowych obszarów wodnych na
świecie i wpisany na obejmującą łącznie ponad dwa tysiące obszarów listę
Living Lakes („żyjące jeziora” – międzynarodowa sieć jezior i innych zbiorników wodnych, które charakteryzują
się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi). Miejscowości Ruda Milicka,
Sławoszowice, Milicz, Garuszki – były
osobliwymi postojami w drodze do
Sułowa, dokąd pielgrzymia wspólnota
dotarła w balasku zachodzącego słońca, po przebyciu ok. 35 km. Na nocleg
pątnicy dojechali do Milicza przeżywającego w tym dniu „Hot-Truck najazd”.
Niedzielna (22 października
2017 r.), poranna Eucharystia w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu, której przewodniczył ks. kan.
Zbigniew Słobodecki, rozpoczęła
kolejny pątniczy dzień. Ksiądz proboszcz powitał pielgrzymów i wspólnie
z parafianami modlił się o Boże błogosławieństwo dla ich przedsięwzięcia. Kościół w Miliczu był pierwotnie
kościołem luterańskim pw. Świętego
Krzyża. Powstał w latach 1709 – 1714.
Architektem i budowniczym był Gottfried Hoffman z Oleśnicy. Arcydziełem zdobiącym kościół był żyrandol
odlany z brązu, pochodzący z 1720 r.
oraz bogato zdobiona ambona i barokowa chrzcielnica. Zabytki te zostały
przeniesione do katedry poznańskiej
w 1955 r. W kościele w Miliczu pozostały oryginalne, 33-głosowe organy
z 1718 r. Interesująca jest wieża kościoła. Początkowo miała ok. 59 m, ale
w obawie przed runięciem w 1789 r. została obniżona. Obecnie jej wysokość
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wynosi 49 m. Na wieży znajdują się
trzy dzwony z początku XX w. ufundowane przez rodzinę hrabiów Maltzan,
którzy od 1590 r. władali Miliczem.
Nabożeństwa w kościele do 1789 r.
odbywały się także w języku polskim,
a urząd proboszcza pomocniczego
zawsze piastował Polak. W 1945 r.
świątynia została przejęta przez władze polskie i przekazana Kościołowi
rzymskokatolickiemu. Przez wiele lat
kościół był intensywnie restaurowany.
W 1994 r. w Miliczu została erygowana samodzielna parafia.
Po wyjściu z kościoła, pielgrzymów zaskoczył obficie padający
deszcz, który – jak i poprzedniego dnia
– towarzyszył im przez kilka kolejnych
godzin marszu. Droga prowadząca
przez Las Zwierzyniec, na całym dy-
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stansie 10 km była naznaczona ulewnym opadem. Gdy pątnicy zbliżali się
do Książęcej Wsi, deszcz ustał, a idący
usłyszeli klangor żurawi odlatujących
z polskich ziem. Niecodziennym widokiem dla oczu Mazowszan były klucze
ptasich oddziałów przemierzających
podniebne przestworza. Tysiące ptaków, dolatującym z góry dźwiękiem
swego głosu, jednostajnym i wielokrotnie powtarzanym, pozdrawiały pątników, którzy przez Osiek, Przedkowice,
Dobrosławice, Ligotkę dotarli do Prusic – do św. Jakuba. Zmęczeni i przemoknięci, ale szczęśliwi bo ubogaceni
nowymi łaskami, zakończyli pątniczą
drogę i udali się do stolicy.
Wielu ludzi na trasie pytało:
„Co to za rajd?”. To rajd św. Jakuba.
c.d.n.

Katarzyna Wojtysiak

Od Matki, do Matki,
czyli rekolekcje w podróży
Zabieganie, praca, pasja, wiele ciągle jeszcze niepozałatwianych
spraw – tak wygląda moja codzienność. Przede mną kolejna nieprzespana noc... Ale tym razem tak bardzo
inna – z radosną myślą o nadchodzącym poranku.
8 lipca 2018r., godz. 6:45 – wysiadam z samochodu po kilkugodzinnej jeździe i moim oczom ukazuje się
ukochany widok – kopuła świętogórskiej bazyliki. Przede mną kolejne dni
na walizkach, ale tym razem będę ładowała mocno już wyczerpane akumulatory. Pielgrzymka Oratorium świeckiego rozpoczyna się Mszą Świętą
w kaplicy kongregacyjnej ojców filipinów. Znam Świętą Górę dość dobrze,
czuję się tam jak w domu, jednak ta kaplica jest miejscem, do którego raczej
się nie zagląda. Zwykle modlą się tam
tylko księża i bracia. Dziś jednak mogliśmy skorzystać z tego wyjątkowe-

go, tak bardzo omodlonego miejsca,
które sprzyja wyciszeniu i zadumie.
Ogarnia mnie pokój i radość. Wszystkie sprawy i trudności, które noszę
w sercu, przestają martwić. Wszystko w rękach Boga. Czuję się otulona
Jego obecnością.
Wsiadamy do autokaru – pora
wyruszać w drogę. Otaczają mnie cudowni ludzie – ciepli, uśmiechnięci,
pełni filipińskiej radości. Około 15 dojeżdżamy do miejscowości Zabawa,
w której znajduje się sanktuarium bł.
Karoliny Kózki. Akurat trwa nabożeństwo, po nim ruszamy w dalszą drogę.
Zatrzymujemy się we wsi Wał-Ruda.
Jest tam rekonstrukcja rodzinnego
domu bł. Karoliny. Słyszałam kiedyś
o filmie Zerwany kłos i znałam kilka
informacji o tej młodej męczennicy.
Wiedziałam, że straciła życie broniąc
swojej czystości. Teraz mogłam zobaczyć jak żyła. Największe wrażenie
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zrobił na mnie malutki pokoik, w którym jest figurka modlącej się na klęczkach Karoliny oraz piec, za którym
próbowała ukryć się przed napastnikiem. Koło domu rośnie piękna, 200letnia grusza. Karolina lubiła pod nią
siadać, gromadziła tam rówieśników
i młodzież, żeby uczyć ich prawd wiary i przygotowywać do sakramentów.
Szliśmy drogą, którą rosyjski żołnierz
ścigał dziewczynę. Na skraju lasu dogonił ją. Trudno sobie wyobrazić, co
musiał czuć ojciec Karoliny, który pod
groźbą zabicia pozostałych dzieci zostawił swoją córkę na pastwę zwyrodnialca... Z głową pełną przemyśleń,

pojechaliśmy do klasztoru w Jarosławiu, gdzie mieliśmy zamieszkać na
kilka dni.
9 lipca – tego dnia udaliśmy się
do Przeworska, do sanktuarium grobu bożego. Parafia pod wezwaniem
Ducha Świętego, powierzona została
Bożogrobcom. W 1718 r. dobudowano
koło nawy bocznej kaplicę Grobu Pańskiego. Przy wiernej kopii Grobu jerozolimskiego z umieszczonym w nim
kamieniu przywiezionym z Jerozolimy oraz rekonstrukcji Całunu Turyńskiego, nasz duszpasterz ks. Dariusz
Dąbrowski odprawił Mszę Święta,
w czasie której wygłosił poruszające
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kazanie. Mówił m.in. o tym, jak naukowcy próbują zgłębić tajemnicę Całunu, szukając odpowiedzi na wiele pytań. Świat nauki jest mi bliski, dlatego
też mocno przemówiły do mnie słowa,
że to Komunia Święta rozjaśnia mroki
naszego życia, jest dotykiem, który wyjaśnia, rozwiewa wszelkie wątpliwości.
To w Komunii Jezus budzi nas, niczym
dziewczynkę, mówiąc „talitha kum”
– dziewczynko wstań. Pan daje nam
obietnicę: Oto jestem z wami, aż do
skończenia świata i wszystko, czego
potrzebujemy, to zwrócić się ku temu
białemu kawałkowi Chleba. Aby dzień
po dniu, wychodzić ze swoich grobów,
aż do momentu, gdy poczujemy ten
ostatni dotyk, gdy Pan powie do nas
„talitha kum”. I bez wszelkich rozpraw
naukowych, badań, czy doświadczeń,
będziemy mogli śmiało powiedzieć:
Panie, ach to Ty...
Z Przeworska pojechaliśmy
do sanktuarium oo. bernardynów

w Leżajsku. Jeden z ojców opowiedział nam o historii kościoła i słynącym łaskami obrazie Matki Bożej Leżajskiej. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ jego głos musiał konkurować
z donośnie grającymi co kilka minut
organami. A organy były nie byle jakie. Jest to bowiem jeden z najcenniejszych europejskich zabytków tego
typu. Robią ogromne wrażenie swoją
wielkością i bogactwem barokowych
zdobień. Są to jedyne na świecie organy, na których może grać trzech organistów równocześnie. Niewątpliwie
był to dzień pełen wrażeń.
10 lipca – bardzo cieszyłam się
na wyprawę do Kalwarii Pacławskiej.
Piękny klasztor i kościół postawiony
na wysokości 465 m n.p.m. i Sługa
Boży – ojciec Wenanty Katarzyniec.
Wiedziałam, że nazwany jest „polskim
Charbelem”. Tego dnia dowiedziałam
się również, że był przyjacielem św.
Maksymiliana Kolbe, który mówił o nim:

Z pielgrzymiego szlaku

- 32 -

nie silił się na czyny nadzwyczajne, ale
zwyczajne nadzwyczajnie wykonywał.
Kupiłam książkę o ojcu Wenantym
i zachwyciłam się jego duchowością.
Cichy i pokorny, a jednocześnie bezkompromisowy, niezwykle wpływał na
swoje otoczenie i przyciągał do Pana.
Klęcząc przy Jego grobie, czułam, że
i mnie przyciąga. Miałam wrażenie, że
patrzę w lustro i widzę... Polecam pielgrzymkę do ojca Wenantego.
W pewnym momencie padło
żartobliwe określenie „brat bankomat”... Dlaczego? Bo pomaga rozwiązywać problemy finansowe. Uznałam
to za niegroźny żart, ale chwilę później
przekonałam się, że całkiem niesłusznie. Po obiedzie szukaliśmy miejsca,
żeby w spokoju napić się kawy. Ks.
Darek znalazł domek z pięknym tarasem i zapraszającym gości napisem.
Wszedł śmiało, usiadł przy stoliku, po
chwili zaczęła dołączać reszta grupy.
Zamawialiśmy kawę i coś słodkiego.
Gospodyni przepraszała, bo ciasto się
skończyło, ale przyniosła ciasteczka,
cukierki i własnoręcznie robioną konfiturę. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że to nie była restauracja. Weszliśmy do prywatnego domu,
rozsiedliśmy się przy czyimś stole i zażyczyliśmy sobie kawy... Ale całe nieporozumienie łatwo dało się wyjaśnić.
Przemiła gospodyni niedawno modliła
się do ojca Wenantego o pomoc w kupieniu prezentu dla kogoś z rodziny...
No to pomógł.
Z Kalwarii Pacławskiej pojechaliśmy do Przemyśla, gdzie czekał
na nas przewodnik. Jest to niezwykłe
miasto, kryjące całe mnóstwo miejsc
do zwiedzania i pół dnia to zdecydowanie za mało. Coś czuję, że jeszcze
tu wrócimy. Co najbardziej utkwiło
w pamięci? Krzyż Zawierzenia, który
powstał w 2000 r. dla upamiętnienia
aktu zawierzenia miasta Miłosierdziu
Bożemu, bazylika archikatedralna,
zamek Kazimierzowski z wieżą wido-

kową i park zamkowy, zabytkowa kapliczka z XVIII-wieczną figurą Matki
Bożej, na której widnieje napis: Kaplica
wybudowana kosztem gminy miasta
była poświęcona przez ks. kanonika
Ziemiańskiego w czasie modłów przez
Ojca Św. Piusa IX za wyswobodzenie
uciśnionej Polski nakazanych dnia 20
wrz. roku 1863 oraz figura Anioła Stróża Polski. Po powrocie do Jarosławia
spędziliśmy wieczór przy wspólnych
śpiewach i wygłupach, którym nie było
końca. Tak sobie w kąciku śpiewałam,
śmiałam się do rozpuku i myślałam,
wśród jakich wspaniałych ludzi dane
mi jest spędzać czas.
11 lipca – przyszła pora na
zwiedzanie Jarosławia i Opactwa Jarosławskiego, w którym nocowaliśmy.
Od rana poszłam na spacer po opackim parku. To miejsce sprzyja modlitwie i wyciszeniu. W ciągu całego pobytu mieliśmy okazję zobaczyć najciekawsze zakamarki kompleksu. Między
innymi słynną „Czarną kaplicę”, która
została tak nazwana ze względu na
czarny sufit – pozostałość po podpaleniu kościoła przez wojska niemieckie
w 1944 roku. Dużym przeżyciem były
dla mnie modlitwy na chórze kościelnym, skąd mogliśmy wpatrywać się
w ołtarz, a na nim, nad tabernakulum
– obraz Jezusa Miłosiernego. Mieliśmy
również okazję odprawiać wieczorną
modlitwę w kaplicy sióstr benedyktynek, wsłuchując się w ich subtelny,
piękny śpiew. W ramach zwiedzania
Jarosławia zeszliśmy do podziemnego przejścia turystycznego, które
wprowadziło nas do świata wielkich
XVI/XVII-wiecznych jarmarków.
Jednak wydarzeniem dnia
okazała się wizyta w greckokatolickiej Cerkwi Przemienienia Pańskiego,
gdzie niespodziewanie ksiądz Darek odprawił Mszę Świętą. W trakcie
kazania mogliśmy usłyszeć o Maryi
– Matce Miłosierdzia. Maryja najbardziej odzwierciedla w sobie cierpliwą
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miłość Pana Boga do nas, stale towarzyszy nam w drodze do nowego
życia. Proboszcz ks. Krzysztof Błażejewski wyjaśnił nam na czym polegają różnice, ale i podobieństwa
w kościele grecko- i rzymskokatolickim. Kładł szczególny nacisk na
uświadomienie, że jesteśmy braćmi
w wierze i tak samo podlegamy papieżowi. Było to niezwykłe spotkanie,
pełne braterskiej miłości.
12 lipca – pożegnaliśmy Jarosław i wyruszyliśmy w drogę powrot-
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ną. Odwiedziliśmy Rzeszów z sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.
Kościół ten powstał dzięki objawieniu
się Jakubowi Ado Matki Bożej. W drodze powrotnej do Gostynia dotarło do
mnie, że możemy być stale zabiegani,
stale w drodze i na walizkach, ale jeśli
jesteśmy w tej podróży z Matką, to zawsze będziemy w domu.

ks. Paweł Ogrodnik COr

Do Maryi tupu tup…
Każdy musi znaleźć swój sposób by zbliżyć się do Pana Boga. Dla
wielu jest to modlitwa różańcowa, dla
innych udział w spotkaniach formacyjnych, dla jeszcze innych zaangażowanie w liturgię Kościoła. Każdy kto
chce, znajdzie sposób, by swoją więź
z Ojcem pogłębiać.
Dla wielu takim sposobem jest
uczestnictwo w Poznańskiej Pieszej
Pielgrzymce na Jasną Górę. 5 lipca po
Mszy św. sprawowanej przez ks. biskupa spod kościoła św. Józefa w Opalenicy pod wodzą ks. Pawła Ogrodnika
COr wyruszyła na pątniczy szlak grupa 10. Nieduża – w pierwszych dniach
wędrówki około pięćdziesięcioosobowa – za to pełna zapału i radości. Pogoda doskwierała straszliwie – piekielne słońce i równie temperatura nie pomagały w marszu. Każdy dzień łączył
się z jeszcze większym wysiłkiem niż
zwykle. Jednak wspólny śpiew, modlitwa, rozważania i konferencje oraz
towarzyszące drodze rozmowy powodowały, że każdy uczestnik z wielką
radością docierał do kolejnych miejsc
noclegu. Po trzech dniach dotarliśmy
do Gostynia, gdzie po raz pierwszy
spojrzeliśmy w oczy Tej, która była naszym celem – Maryi, wskazującej nam
nieustannie swojego Syna.

Od następnego dnia grupa
była już znacznie „potężniejsza” – do
Częstochowy dotarło nas ostatecznie
130 osób, co w statystykach plasowało nas pośród najliczniejszych grup
pielgrzymki. Wraz z powiększeniem
grupy i upał zelżał, a pogoda stała się
bardziej łaskawa, choć nie ominęły
nas burze i deszcz.
Dla pielgrzyma najważniejsza jest zawsze intencja, którą niesie
w sercu. Te spisywaliśmy na karteczkach i zanieśliśmy przed tron jasnogórskiej Pani. Wchodząc pod jasnogórski szczyt, pośród gromkich braw
zgromadzonych rodzin i przypadkowych pielgrzymów zatrzymujących się
by popatrzeć na to wyjątkowe w skali
Europy i świata zjawisko jakim są pielgrzymki piesze do Częstochowy, często zapłakani, upadliśmy na kolana,
by następnie oddać Bogu pokłon rozciągnięci krzyżem na ziemi. Po chwili
zadumy udaliśmy się przed obraz, by
spojrzeć w oczy Tej, dla której obecności przebyliśmy 320 lub 220 km.
Ten wyjątkowy czas to łaska
spotkania Bogiem i z drugim człowiekiem. W czasach, gdzie często trudno
nam nawiązać kontakt z sąsiadami zza
płotu, spotykamy się z ludźmi obcymi,
którzy otwierają dla nas swoje domy
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i goszczą nas „czym chata bogata”,
choć nierzadko sami mają niewiele…
Wszystkich nieprzekonanych
i wątpiących w swoje siły zapraszamy
za rok. 5 lipca do Opalenicy, a 8 do
Gostynia, skąd wczesnym rankiem

mamy nadzieję znów razem ruszyć na
pielgrzymi szlak.

Krzysztof Fekecz

Józef zeidler w Wilnie
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera od kilku lat, dzięki wsparciu Senatu RP, organizuje koncerty promujące odkrytych kompozytorów świętogórskich wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju. W tym roku
zorganizowaliśmy koncert w Wilnie.
Z tej okazji przygotowaliśmy wyjazd
dla organizatorów, połączony z pielgrzymką. Grupa pielgrzymów wyjechała ze Świętej Góry 13 września
wcześnie rano po mszy świętej, którą
odprawił ks. Dawid Majda COr, przewodnik duchowy naszego wyjazdu.
Pierwszym naszym przystankiem

była Święta Lipka. Tam zwiedziliśmy
piękną bazylikę i wysłuchaliśmy koncertu organowego. Po pięknym koncercie zwiedziliśmy jeszcze „Wilczy
szaniec”, bunkry dawnej kwatery Hitlera.
Następnego dnia udaliśmy się
na Litwę zaczynając nasze pielgrzymowanie od Kowna. Zwiedziliśmy
przedwojenną stolicę Litwy, obejrzeliśmy ruiny zamku, zobaczyliśmy
plac ratuszowy, byliśmy pod domem
w którym mieszkał Adam Mickiewicz w czasie czteroletniego pobytu
w Kownie, odwiedziliśmy kościół św.
Jerzego oraz katedrę kowieńską.
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Ksiądz Dawid Majda przewodniczy Mszy Świętej w Ostrej Bramie

Kolejny dzień rozpoczęliśmy
od mszy św. w kaplicy Matki Bożej
Ostrobramskiej w Wilnie. Mszy przewodniczył ks. Dawid. Dla wszystkich
uczestników pielgrzymki było to wielkie przeżycie duchowe. Po mszy udaliśmy się na zwiedzanie Wilna. Zobaczyliśmy starówkę wileńską z jej kościołami i urokliwymi uliczkami, odwiedziliśmy Uniwersytet Wileński, byliśmy
w katedrze i w pięknych kościołach
reprezentujących barok wileński w kościele Piotra i Pawła z białymi stiukami
robiącymi ogromne wrażenie, czy kościele św. Ducha bogato zdobionym.
Zwiedziliśmy w klasztorze bazylianów
„celę Konrada” miejsce w którym przebywał Adam Mickiewicz w czasie gdy
był aresztowany za udział w tajnym
zgromadzeniu Filaretów. Odwiedziliśmy Muzeum Mickiewicza, wyeksponowane w domu, w którym mieszkał
poeta w czasie studiów w Wilnie.
Kolejnego dnia udaliśmy się
do Trok, pierwszej stolicy Wielkich
Książąt Litewskich, aby zwiedzić gotycki zamek malowniczo położony na
wyspie jeziora Galwe.

Tego dnia po południu odbył
się koncert w sali koncertowej Domu
Kultury Polskiej w Wilnie. O tym wydarzeniu napiszę więcej na końcu.
W następnym dniu pojechaliśmy na cmentarz na Rossie, gdzie
zapaliliśmy znicze na grobie, w którym pochowana jest Matka i Serce
Syna, oczywiście wiadomo, że chodzi
o Józefa Piłsudskiego. Zwiedziliśmy
tę piękną i trochę zaniedbaną nekropolię, przypominającą jak ważnym dla
rozwoju kultury polskiej było Wilno.
Potem obejrzeliśmy piękną panoramę
miasta z Góry Trzykrzyskiej. W drodze
powrotnej, już w Polsce, odwiedziliśmy
klasztor w Sejnach i Wigrach, oraz odbyliśmy rejs po kanale augustowskim.
Jednak najważniejszym wydarzeniem naszego wyjazdu był koncert
pod tytułem „Odkrycia Polskiej Muzyki
Oratoryjnej – koncert promujący wybitnych polskich kompozytorów świętogórskich”.
Jak już wspomniałem wcześniej koncert odbył się w obszernej sali koncertowej Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Salę wypełnili
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Koncert w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Polacy tam mieszkający do ostatniego miejsca. Koncert otworzył prezes
stowarzyszenia Krzysztof Fekecz,
wręczając pamiątkowy album na
350-lecie Świętej Góry dyrektorowi
domu polskiego Arturowi Lutkowskiemu, następnie ks. Dawid Majda COr
przedstawił krótką historię muzyki na
Świętej Górze, a Wojciech Czemplik
opowiedział o świętogórskich kompozytorach. W programie tego wydarzenia znalazły się kompozycje Józefa
Zeidlera, Antoniego Habla czy Wojciecha Dankowskiego. Artyści wykonali
również kompozycje klasyków Bacha
i Mozarta. Publiczności szczególnie
spodobała się piękna kompozycja Zeidlera „Modlitwa o deszcz”, a ogromny
aplauz zdobył utwór Józefa Wieniawskiego, po raz pierwszy wykonywany
po latach zapomnienia – „Ave Marya
Modlitwa do Najświętrzej Marii Panny
Ostrobramskiej op. 16”. Wśród licznie
zgromadzonej publiczności można
było zobaczyć łzy szczerego wzruszenia, którego nikt nie próbował ukryć.
Na koniec publiczność zgotowała Artystom ogromne owacje na stojąco.

Myślę że dla wykonawców,
organizatorów, a szczególnie Polaków
zgromadzonych w sali koncertowej był
to wyjątkowy czas obcowania z kulturą
polską, której ślady można zobaczyć
w Wilnie na każdym kroku.
Warto również wspomnieć, że
w koncercie uczestniczyli zaproszeni
goście: zastępca dyrektora Instytutu
Polskiego w Wilnie Paweł Krupka oraz
dyrektor Nowojorskiego Festiwalu Polskich Filmów Hanna Kosińska-Hartowicz.
Szanowni Państwo, pozwólcie
jeszcze na osobistą refleksję. Otóż
wyjazd do Wilna był dla mnie również
podróżą sentymentalną, z tego względu, że mój tato urodził się i mieszkał
w Wilnie do czasów wojny. Próbowałem odnaleźć dom mojej rodziny na
ulicy Moniuszki; niestety tego domu
już tam nie ma. Mimo to pobyt w Wilnie wzbudził we mnie wielkie emocje,
tym bardziej, że widać tam niemalże
na każdej ulicy ślady Polskości.
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Bł. Jan Henryk Newman

o czci należnej
Najświętszej Dziewicy Maryi
Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój
w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.
				

Łk 1, 46-48

W kazaniu wygłoszonym
z okazji Zwiastowania Najświętszej
Maryi Pannie, bł. Jan Henryk Newman przypomina słowa samej Maryi,
wypowiedziane przez nią w hymnie
Magnificat, gdy po zwiastowaniu anioła, oczekując już narodzenia Jezusa,
nawiedziła swoją krewną Elżbietę: Oto
bowiem błogosławić mnie będą odtąd
wszystkie pokolenia (Łk 1, 48). Rozważając te słowa, kardynał Newman
pyta: Co oznaczają te słowa Maryi?
W jakim sensie jest Ona „błogosławioną przez wszystkie pokolenia”?
Pierwszym powodem, dla którego Maryja zasługuje na tytuł „błogosławionej”, jest według Newmana
to, że odmieniła przekleństwo Ewy
na błogosławieństwo. Ewa, matka
wszystkich ludzi, rodziła dzieci w bólu
i smutku, a oto teraz, w ten sam sposób, poprzez narodziny z niewiasty, na
świat przychodzi zbawienie. Jak podkreśla kardynał Newman, Chrystus
mógł przecież zstąpić z nieba, tak jak
do niego po swoim zmartwychwstaniu
wstąpił, albo mógł przyjąć ciało utworzone z prochu ziemi, tak jak to miało
miejsce w akcie stworzenia ciała Adama. Bóg jednak zdecydował, by posłać swojego Syna jako zrodzonego
z niewiasty (Gal 4, 4). W ten sposób
pokazuje się nam wszystkim, że dzięki udziałowi Maryi w dziele zbawienia,
całe nasze nieszczęście i skażenie
grzechem może zostać przemienione
w błogosławieństwo i uleczone.

Po drugie, Maryja przez swoje
Boże macierzyństwo wyniosła do wielkiej godności wszystkie kobiety. Jak
stwierdza Newman, konsekwencją
pierwszego grzechu Ewy i nakłonienia
Adama do spożycia zakazanego owocu było to, że kobiety popadły w hańbę: Obarczę cię niezmiernie wielkim
trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia,
on zaś będzie panował nad tobą (Rdz
3,16). Skoro jednak Chrystus narodził
się z niewiasty, to, zdaniem Newmana,
oczyścił kobiety z tego przekleństwa
i uczcił je w osobie swojej Dziewiczej
Matki. W ten sposób Maryja, wydając
na świat Zbawiciela, niejako zdjęła
z wszystkich kobiet owo odziedziczone po matce Ewie pohańbienie. Dlatego też, będąc naturalną konsekwencją
tego, co wydarzyło dzięki Maryi, nie
dziwią słowa wypowiedziane przez
św. Piotra w jednym z jego listów,
w którym poucza żonatych chrześcijańskich mężczyzn, mówiąc im: Darzcie żony czcią jako te, które są razem
z wami dziedzicami łaski, to jest życia
(1 P 3, 7).
Ostatnim powodem wywyższenia Maryi jest fakt, że została Matką Chrystusa – Syna Bożego. Pyta
Newman: Któż może ocenić świętość i doskonałość Tej, która została
wybrana, by zostać Matką samego
Boga? Następnie udziela odpowiedzi, stwierdzając z zachwytem: Jakaż
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Nawiedzenie św. Elżbiety, XV w.

musiała być czystość Tej, na którą
zstąpił Duch Święty i zaszczycił swoją
cudowną obecnością, by mogła porodzić Najświętszego Syna Bożego! Jakimi darami musiała zostać napełniona
Ta, która stała się jedyną – co do ciała
– krewną Syna Bożego na ziemi, jedyną, na którą jako Dziecko spoglądał
On z posłuszną czcią i szacunkiem,
kiedy Ona Go pouczała i wychowywała, by wzrastał w mądrości i w latach!
Niestety, jak zwraca uwagę
Newman, nie wszystko na temat osoby i życia Matki Najświętszej zostało
nam przekazane w Piśmie Świętym.
O wielu wydarzeniach, przeżyciach,
słowach, jak i o zażyłej z pewnością
relacji Matki z Synem Ewangelia milczy. Stało się tak dlatego, tłumaczy
kardynał Newman, że najważniejszy

w Ewangelii jest Chrystus. Maryi zaś
należy się cześć tylko ze względu na
Chrystusa, a nie dla niej samej. Gdyby Błogosławiona Dziewica została
nam lepiej pokazana na kartach Biblii
w swoim niebiańskim pięknie i słodyczy, cześć zostałaby w ten sposób oddana Jej osobie i ujawnione zostałyby
Jej własne wspaniałe dary, a Dawca
zostałby odsunięty na bok. Oznaczałoby to, że ukazuje się Ją nam ze względu na Nią samą, a nie ze względu na
Niego. Tymczasem, argumentuje kardynał, jakakolwiek osoba święta, którą
nam się przedstawia, podkreślając, że
dokonuje czegoś na chwałę Boga, jest
tylko narzędziem w Jego ręku i sługą
Boga – choć należy jej się podziw, to
tak naprawdę zawsze chodzi o uwielbienie w kimś takim samego Boga,
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Stwórcę i Pana wszystkiego. Jeśli tej
zależności się nie dostrzeże, łatwo
uwielbić stworzenie zamiast Stwórcy. Jak zatem zauważa Newman,
w pewien sposób to dla nas wielka łaska, że tak niewiele mówi nam Biblia
o osobie Maryi – ze względu na naszą
słabość, bo choć mamy świadomość
tego, że na temat Matki Bożej wiele
można byłoby powiedzieć, to trudne to
jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali
jesteśmy w słuchaniu (Hbr 5, 11).
Szczególnym przymiotem, jaki
wyróżnia Maryję spośród innych świętych jest, według kardynała, Jej nadprzyrodzone zjednoczenie z Jezusem.
Podczas, gdy wszyscy pozostali święci dostąpili jedynie mistycznego, duchowego zjednoczenia z Chrystusem,
wyjaśnia Newman, Maryja, dając Mu
swoje człowieczeństwo, została z Nim
zjednoczona niejako fizycznie, dosłownie. Oto cudowna relacja pomiędzy
człowiekiem a Bogiem, niezrozumiała
dla nas nigdy do końca! Bo, choć z jednej strony, Maryja była tylko stworzeniem, została wyniesiona ponad zwykłych grzeszników i pociągnięta bliżej
ku Bogu. Jest to, zdaniem kardynała,
coś, co zdecydowanie przekracza
ludzkie pojęcie. Dlatego też, chyląc
czoła przed tą wielką tajemnicą Bożego działania, najlepiej będzie dla nas,
jeśli pójdziemy za przykładem danym
nam w Piśmie Świętym, patrząc na
Najświętszą Dziewicę jedynie poprzez
pryzmat Jej Boskiego Syna – Jezusa
Chrystusa. Nigdy nie wolno nam oddzielać Jej od Niego, ale powinniśmy
traktować Jej Imię jako znak wielkiego uniżenia się Boga, który zstąpił
z nieba i nie wzgardził Panny łonem, jak
o tym śpiewamy w hymnie „Te Deum”.
Maryja jest dla nas także wzorem doskonałej wiary – silna w Panu
mocą Jego mocy, jak pisze Newman.
Można o Niej powiedzieć, że w chwili
anielskiego zwiastowania nie okazała wahania ani niedowierzania co do
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obietnicy Bożej (Rz 4, 20), ale wielką
wiarę tam, gdzie Zachariasz zwątpił,
gdy ten sam anioł Gabriel zwiastował
mu narodziny Jana Chrzciciela pomimo podeszłego wieku jego i jego małżonki, Elżbiety (zob. Łk 1, 5-25). To
właśnie dzięki wierze podobnej do tej,
którą odznaczał się Abraham, Maryja
dostąpiła błogosławieństwa i doświadczyła na sobie wypełnienia się obietnicy, danej Jej przez Boga. Jeśli nawet przyszedł na nią smutek i ból, były
one jedynie skutkiem Jej uczestnictwa
w cierpieniach Syna, a nie udręką
tych, którzy cierpią z powodu swoich
grzechów.
Winniśmy zatem, zdaniem
kardynała Newmana, brać przykład
z Matki Bożej w Jej wierze i naśladowaniu Pana. Ona pokazuje nam swoim
życiem, że największe łaski dla duszy
dojrzewają w odosobnieniu i skrytości
serca. Bóg udziela nam Ducha Świętego w cichości, a spełniane w pokorze codzienne obowiązki życiowe są
prawdziwym błogosławieństwem dla
tysięcy nieznanych nam dusz, które
w taki sposób zdobywają świętość.
Tak właśnie wyglądała wiara Maryi,
a przynajmniej tak widzimy ją w opisach ewangelicznych. Ci z ludzi, którzy biorą z Niej przykład, przechodzą
przez życie niczym statek, płynący
spokojnym i niezachwianym kursem,
i uczą się każdego dnia, jak kochać
Tego, który ich odkupił i jak przezwyciężać pokusy do grzechu za pomocą
Jego niebiańskiej łaski.
Bibliografia:
Newman J.H., „The reverence due to
the Virgin Mary.” W: Parochial and Plain Sermons, t. 2., Ignatius Press, San
Francisco 1997.

Myśli filipińskie

- 40 -

Z naszej historii
ks. Henryk Brzozowski COr

Jak filipini obchodzili
uroczystość koronacji
cudownego obrazu Matki Boskiej
Świętogórskiej
W tym roku przypada 90-ta
rocznica koronacji cudownego obrazu
Matki Boskiej na Świętej Górze, dlatego warto w naszym kwartalniku zamieścić artykuł poświęcony tej niezwykłej
uroczystości. Niezwykłej, ponieważ
była to pierwsza koronacja na prawie
papieskim w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz wydarzenie religijne, które jednoczyło Polaków z ich
ukochaną Matką oraz jednoczyło Polaków w odrodzonej Ojczyźnie. Bezsprzecznie koronacja miała doniosłe
znaczenie, tak dla życia religijnego, jak
i narodowego. Brali w niej udział wybitni przedstawiciele Kościoła i państwa.
Do jednych z najważniejszych zadań odrodzonej kongregacji
gostyńskiej należało doprowadzenie
do uroczystej koronacji na prawach
papieskich cudownego obrazu Matki
Boskiej. Myśl o koronacji cudownego
obrazu dojrzewała w sercach kustoszy sanktuarium świętogórskiego od
dawna. Zapewne w tym celu podjęto
w 1726 roku starania u sufragana poznańskiego Karola Łodzia Ponińskiego, o uznanie przez zwierzchność duchowną cudowności obrazu. Poprzedni dekret z 1512 roku wydany przez archidiakona poznańskiego Jana z Góry,
dotyczył cudowności miejsca. Teraz
zaistniała także nowa okoliczność, ponieważ dawny słynący łaskami wizerunek w wyniku ruchów innowierczych
w Gostyniu zaginął, a nowy obraz Matki Boskiej powstał dopiero w 1540 roku.
Teraz ten nowy wizerunek Madonny
ściągał rzesze pielgrzymów. Biskup
poznański Jan Tarło dekretem z dnia
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2 sierpnia 1726 roku, po badaniach
i przesłuchaniach wielu świadków,
ogłosił obraz Matki Boskiej Gostyńskiej
za cudowny i słynący łaskami1. Nie bez
słuszności Krystyna Kuźmak zauważyła: Istnieją podstawy do przypuszczeń,
że o koronacji myślano tu już znacznie
wcześniej, prawdopodobnie w początkach XVIII wieku. Być może zamysł
ten zrodził się w związku z koronacją
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
w roku 17172. Staraniom o koronację stanęły na przeszkodzie epidemie
w okolicy, wojna północna i siedmioletnia, pożar klasztoru, wojny i niepokoje
wewnątrz kraju, tragiczny okres rozbiorów Rzeczpospolitej i czasy zaboru
pruskiego, które wręcz uniemożliwiały
jakiekolwiek publiczne manifestacje
wiary katolickiej. Dlatego filipini przeczuwając kasatę klasztoru, na sesji 27
maja 1875 roku ślubowali doprowadzić
do koronacji cudownego obrazu, jeśli
Opatrzność Boska pozwoli im powrócić na Świętą Górę3. Filipini powrócili
i podjęli ślubowanie swoich przodków.
Na sesji 17 października 1927
roku postanowiono, aby przełożony
ks. Władysław Służałek pojechał do
ks. prymasa Polski Augusta Hlonda na
1
Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem
osiadłej przez Kongregacją Oratorij Świętego Filippa
Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika
(XVI – XIX w.) pisana w latach 1827 – 1836 przez
ks. Kaspra Dominikowskiego, egzemplarz I, AFG/A
11, s. 301; Dopisy CXII, s. 175.
2
K. Kuźmak, Maria Rosa Mystica, Sanktuarium na
Świętej Górze Gostyńskiej. Dzieje i teologia, Gostyń
1988, s. 102-103.
3
Kronika Kongregacyi XX. Filipinów od R. 1866, AFG,
A/18, s. 14.
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Il. 1. Widok na plac kultowy

rozmowę w sprawie koronacji. Ksiądz
prymas nie tylko przychylnie odniósł
się do koronacji, a wręcz zachęcał do
dalszych starań i obiecał osobiście napisać do Rzymu4. Dyrektor kancelarii
prymasa ks. Franciszek Lewandowski w dniu 30 października 1927 roku
wystosował pismo na ręce prepozyta
kongregacji w którym stwierdza: Z polecenia J. Eminencji Ks. KardynałaPrymasa donoszę uprzejmie, iż życzeniem Eminencji jest, by Zgromadzenie przygotowało sprawę, dotyczącą
ukoronowania Cudownego obrazu
N. Marji Panny w Gostyniu. Najdostojniejszy Ks. Kardynał-Prymas chętnie
służy wskazówkami”5. Kongregacja do
stolicy apostolskiej skierowała dwa pisma. W jednym znalazło się historyczne uzasadnienie dawności, ciągłości
i aktualności kultu oraz udokumentowanie cudowności obrazu Matki Boskiej,
a drugie pismo zawierało prośbę o wystawienie dekretu koronacyjnego.
Zabiegi kustoszy sanktuarium
poparte życzliwością księdza prymaKsięga protokołów od 1922-1931, AFG, A/43A, s. 80,
82-83.
4

Korespondencja dotycząca koronacji obrazu w 1928
r., AFG.
5

sa zostały zwieńczone powodzeniem.
Stolica Apostolska wysłała dekret pozwalający cudowny wizerunek Matki Boskiej uhonorować koronacją na
prawie papieskim. Dekret wystawiony
11 marca 1928 roku zlecił księdzu prymasowi Hlondowi przeprowadzić koronację obrazu i dobrać według swego
uznania, innych biskupów do liturgicznej celebracji. W marcu sekretariat
księdza prymasa powiadomił kongregację, że na koronację cudownego
obrazu wyznaczono dzień 24 czerwca
1928 roku podczas uroczystej mszy
św., na placu przed kościołem.
Intensywne
przygotowania
do koronacji rozpoczęto od początku 1928 roku. Sprawą pierwszorzędną było sprawienie złotych koron dla
zwieńczenia skroni Matki Boskiej
i Dzieciątka Jezus. Od czasów upadku Państwa Kościelnego w 1870 roku
i zagarnięcia złotego depozytu przez
władze świeckie, każdy administrator
cudownych wizerunków musiał osobiście postarać się o złote diademy.
Kustosze miejsca początkowo zamierzali zamówić korony z drogimi kamieniami w środowisku krakowskim. Na
realizację chciano za pozwoleniem
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Il. 2. Procesja z cudownym obrazem do ołtarza polowego

prymasa, zużyć perły z haftowanej sukienki Matki Boskiej, która dawniej pokrywała obraz. Po kradzieży sukienki
w 1910 roku przez dwóch robotników6,
którzy zabrali jej górną część, obrazu
już więcej nie pokryły wtórne dekoracje7. Ostatecznie za radą kard. Hlonda, dwie korony zamówiono w znanej
firmie Wiktora Gontarczyka z Warszawy8. Według miejscowej tradycji, ogło6
W nocy dwóch brukarzy skradło górną część sukienki
wraz z koroną Matki Boskiej i koralami. Jednego ujęto
i osadzono na 5 lat więzienia w Ostrowie, drugi zbiegł.
Odzyskano 170 pereł, a 7 pereł znaleziono porzuconych
przy obrazie (zob. Jednodniówka Gostyńska z okazji
IX. Zjazdu Katolickiego połączonego z Koronacją
Cudownego Obrazu Matki Boskiej Gostyńskiej, Gostyń,
23 i 24 czerwca 1928).

Po oględzinach okazało się, że warstwa malarska
zachowała się dobrze, ale podkład drewniany mocno
został zaatakowany przez drewnojady. Za staraniem
kapelana świętogórskiego kościoła ks. Franciszka
Olejniczaka i proboszcza farnego ks. Emila Jackowskiego oraz za radą konserwatora rejencji poznańskiej
prof. Ludwiga Kaemmerera, obraz trafił w 1913 roku
do pracowni konserwatorskiej A. Baeckera z Wrocławia (zob. M. Skrudlik, Cudowny obraz Matki Boskiej
Świętogórskiej, Warszawa 1936, s. 44; St. Tabor, Krótki
zarys historii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej, (odbitka z „Kroniki Gostyńskiej”), Gostyń
1931, s. 18.

7
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8
Księga protokołów.. dz. cyt., AFG,
s. 94-95.

szono na ten cel zbiórkę społeczną.
Odzew społeczeństwa i hojność Wielkopolan przerosła wszelkie oczekiwania. Nie tylko zbożne dzieło wspierano
pieniędzmi, ale kobiety dawały klejnoty
rodowe, które miały nieocenioną wartość artystyczną, historyczną i emocjonalną. Należy pamiętać, że dawne
klejnoty były pamiątką rodową, podkreślały starożytność rodu i dodawały
jej splendoru. Niektóre z nich zdobię
złote korony jako aplikacje. Złote ofiary nie tylko pokryły koszty koron, ale
z pozostałego kruszcu sprawiono
srebrną monstrancję wykonaną przez
tego samego złotnika. Monstrancja
stanowi wotum wdzięczności za dzieło
koronacji i zarazem upamiętnia to niezwykłe wydarzenie.
W ramach duszpasterskich
przygotowań kongregacja postanowiła
urządzić przed koronacją trzydniowe
nabożeństwa z uroczystą sumą, nieszporami i wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Przez cały miesiąc
maj odprawiano nabożeństwo majowe nie jak dotychczas przed ołtarzem Matki Boskiej Różańcowej, ale
przed ołtarzem głównym z cudownym

- 43 -

Il. 3. Pontyfikalna msza św. sprawowana przez Prymasa Augusta Hlonda

wizerunkiem Matki Boskiej, który stolica apostolska obdarzyła najwyższym
zaszczytem uroczystej koronacji papieskiej9.
W program przygotowawczy
do koronacji wchodziło odnowienie
zewnętrzne kościoła i klasztoru oraz
odmalowanie wnętrza. Na tę okazję
zamówiono upamiętniające medale
i medaliki u wybitnego medaliera poznańskiego Jana Wysockiego. Wykonanie modelu w gipsie kosztował 300
zł. W mennicy państwowej na podstawie modelu odlano 300 sztuk medali
w brązie i 50 sztuk w srebrze próby
950/100010. W firmie Chylińskiego
z Warszawy zamówiono 20 tys. medalików aluminiowych i tysiąc oksydowanych z wizerunkiem Matki Boskiej
i św. Filipa Neri11. Wydrukowano także
obrazek z widokiem na klasztor i wizerunkiem Matki Boskiej Gostyńskiej.
Prace konserwatorskie przy cudownym
obrazie przeprowadził sprowadzony
9

Tamże, s. 92, 97.

Za 1 sztukę medalu w brązie zapłacono 5 zł i 35
gr Medal srebrny kosztował w granicach 22-23 zł (zob.
Księga protokołów. dz. cyt., AFG, s. 94-95).

10

Za medalik aluminiowy zapłacono 5 gr, za oksydowany 30 gr.

11

z Warszawy prof. Jan Rutkowski, który
konserwował m.in. obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Dla
większego bezpieczeństwa obrazu,
sporządzono pancerną kasetę wykonaną przez firmę Janaszewskiego
z Gostynia za 3750 zł. Wtedy też wymieniono w ołtarzu głównym mensę
z drewnianej na marmurową. Ponadto zakupiono krzesła, flagi, dekoracje
i płótno na ołtarz. Dla podniesienia
splendoru uroczystości zakupiono
kapę z brokatu liońskiego za 2000 zł
oraz dwie dalmatyki12.
Uroczystość koronacji poprzedziły publikacje o historii Świętej Góry
z cudownym wizerunkiem. Na sesji 14
maja 1928 roku zadecydowano, aby
wydać w ilości 1000 egzemplarzy pracę filipina ks. Stefana Tabora o sanktuarium świętogórskim, tym samym zachęcając czytelników do uczestnictwa
w wyjątkowej uroczystości13. Publikacja
oprócz materiału tekstowego, zawiera
nieocenione dla dzisiejszych badaczy
unikalne fotografie samego obiektu
oraz przykłady dawnego wyposażenia
12
13
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Księga protokołów.., dz. cyt., AFG, s. 92, 99.

Księga protokołów.. dz. cyt., AFG, s. 98.
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w paramenty liturgiczne takie jak złotnictwo i hafciarstwo14. Aby dotrzeć do
szerokiego kręgu wiernych ks. Stefan
Tabor napisał artykuł w „Przewodniku
Katolickim” o cudownym obrazie Matki Boskiej, jego znaczeniu dla dziejów
Polski oraz związane z koronacją zobowiązania religijno-ojczyźniane15.
Koronacja obrazu została włączona w szeroki program IX Zjazdu
Katolickiego w Gostyniu, który trwał od
23 do 24 czerwca. Zjazdy Katolickie
organizowała Liga Katolicka powołana
do szerzenia i pogłębiania wiary oraz
angażowania apostolatu świeckiego
do krzewienia zasad chrześcijańskich
i czynnego udziału w życiu publicznym
oraz rozwiązywania problemów społecznych w duchu nauki Kościoła. Cele
i znaczenia zjazdów szczegółowo omawia wydana z tej okazji Jednodniówka
Gostyńska16. Zjazd gostyński poruszał
tematykę mariologiczną i poświęcony
był czci Matki Boskiej, Królowej Korony
Polskiej, Najmiłościwszej Orędowniczki. Dlatego w dokumentach występują
zamiennie określenia takie jak Zjazd
Katolicki, Zjazd Ligi Katolickiej, Zjazd
Marjański i Kongres Marjański. Gostyński zjazd zwieńczały uroczystości
koronacyjne cudownego obrazu Matki
Boskiej ze Świętej Góry.
Archiwalia klasztorne mówiące
o przebiegu przygotowań do uroczystej
koronacji i dotyczące samego przebiegu koronacji są bardzo skromne.
Ostatnia wojna światowa mocno przetrzebiła dokumenty świętogórskie. Tym
bardziej cenne są obszerne relacje
publikowane w Orędowniku Urzędowym powiatu gostyńskiego opisujące
na bieżąco przygotowania i przebieg
uroczystości. Na podstawie zapisów
St. Tabor, Kościół OO. Oratorianów w Gostyniu. Na
pamiątkę koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej,
Gostyń 1928.

14

St. Tabor, Cudowny obraz Matki Boskiej w kościele
OO. Oratorianów na Św. Górze, [w:] Przewodnik Katolicki, nr 25; 17 czerwca 1928, R. XXXIV s. 8.

15
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16

Jednodniówka Gostyńska.., dz. cyt.

z Orędownika można szczegółowo
zrekonstruować wydarzenia z tamtych
dni.
Miasto Gostyń czyniło przygotowania do nadzwyczajnego i obfitującego w doniosłe dla całego Kościoła
w Polsce wydarzenia religijnego. Dla
prowincjalnego miasta liczącego wówczas ok. 5500 mieszkańców, było to
wyzwanie ogromnej wagi i wymagało
zaangażowania wszystkich sił i warstw
społecznych. Należało przygotować
miasto do przyjęcia rzeszy pielgrzymów, udekorować ulice, rozmieścić
punkty konferencyjne, medyczne, noclegowe i sanitarne. Władze miejscowe
spodziewały się napływu ok. 100 tysięcy uczestników. W przygotowanie zjazdu zaangażowano nie tylko miasto, ale
cały powiat, uważając to przedsięwzięcie za sprawę honoru, nie szczędząc
pracy i ofiar dla dobra Wiary, Kościoła,
Ojczyzny oraz miasta.
Miasto wspaniale udekorowano. Postawiono siedem bram tryumfalnych, zamówiono megafony
i transmisję radiową, która na bieżąco
nadawała program z uroczystości. Dla
lepszej komunikacji uruchomione zostały dodatkowe połączenia kolejowe
i autobusowe.
Czasopisma regionalne, wojewódzkie i kościelne informowały
i zachęcały do udziału w tych wyjątkowych uroczystościach koronacyjnych.
Dziennikarz „Przewodnika Katolickiego” podaje: Będzie to pierwsza w Wielkopolsce koronacja obrazu Królowej
Niebios i Królowej Korony Polskiej.
Źródło jej łask zacznie płynąć nowym
strumieniem na odradzającą się do
nowego życia Ojczyznę. Radować się
muszą serca czcicieli Marji. A jest ich
w Polsce więcej, niż myślimy. Pomimo
burz i wiatrów przeciwnych nie zgasł
na szczęście w sercach polskich płomyk wiary i czci do Najświętszej Panny. I choć niewiara i zło na pozór zdaje się wszystko zalewać, płomień tej
wiary pali się z coraz większą mocą.

- 45 (..) Ze wszystkich swoich obrazów (..)
patrzy na nas smutna, a jednak łaskawa twarz naszej Królowej. Smutna, bo
ze wszystkich tronów swoich widziała i w Polsce i duszach naszych rzeczy krwawe, smutne, a często okropne. Ale z bólów i smutków rodzi się
zwykle lepsze, szlachetniejsze życie
i przychodzi po nich pociecha. Niechże
z tego nowego tronu Najświętszej Panny Pocieszenia, w dzień Jej koronacji
na Świętej Górze, spłynie ta pociecha
na serca nasze i na całą Ojczyznę naszą17.
Redaktor „Kuriera Poznańskiego” Czesław Kędzierski w przededniach uroczystości odwiedził Świętą
Górę. Oprowadzany przez filipina ks.
Wł. Służałka, urzeczony jego uprzejmością, a przede wszystkim kościołem i klasztorem, pisze w zakończeniu
artykułu: Lecz czas mego czcigodnego przewodnika drogi i mnie już wielka
pora do odjazdu. Jeszcze raz wpadam
na krótko do kościoła, gdzie p. Stańczyk organista raczy mnie kilkoma pasażami dźwięcznych organów, jeszcze
jeden rzut oka na wspaniałe lipy wokół
kościoła – i wracam śpiesznie na dworzec do Gostynia. Na błoniu przed kościołem i klasztorem wre gorączkowa
praca przy budowie wielkiej trybuny,
na której za kilka dni J.E. ks. Kardynał Prymas w obecności Nuncjusza
Apostolskiego i książąt Kościoła dokona wobec tysięcznych rzesz wiernych
uroczystej koronacji18.
Inny felietonista z „Głosu Polskiego” uważa koronację gostyńską
za niezwykle ważne wydarzenie, które przyczyni się do pogłębienia wiary,
a także do zjednoczenia i odrodzenia
dopiero co odzyskanej, wolnej Ojczyzny: A naród polski pozostał na swej
ziemi, zachował język przodków, wyNa koronację cudownego obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej, [w:] Przewodnik Powszechny, nr. 26; 24
czerwca 1928, R. XXXIV, s. 2.
17

Cz. Kędzierski, Na Świętej Górze, [w:] Kurier Poznański, nr 284; 23 czerwca 1928, R. XXIII, s. 20.
18

trwał przy ich wierze. I dziś sobie zdaje
sprawę z tego, że ten cud zmartwychwstania i zjednoczenia zawdzięcza tylko swej Królowej, co z wyżyn niebieskiego tronu nie przestawała ani na
chwilę roztaczać nad nami Swej opieki. Dlatego też widzimy żywiołowych
wprost przejawów hołdu i wdzięczności dla Marji. Celem zamanifestowania
tych właśnie uczuć zgromadzimy się
dziś w Gostyniu skąd tyle łask spłynęło
na proszących o nie. Gdy jednak tam
będziemy i w uroczystej chwili wieńczenia cudownego obrazu serca nasze korzyć się będą w uczuciu miłości
i wdzięczności, nie zapomnijmy błagać
i o nowe łaski. Bo nie dosyć było cudu
zmartwychwstania i cudu zjednoczenia
i potrzebny nam jest w równym bodaj
stopniu cud odrodzenia. Odrodzić się
musimy, powstać ze słabości swoich,
z których tyle nas opanowało. Największą z nich jest niezgoda i nienawiść,
co naród rozdziela, bracia przeciw braciom, którzy inne mają przekonania19.
Refleksje dziennikarza mają wymiar
ponadczasowy, znajdują swoją aktualizację w III Rzeczpospolitej.
Nadszedł w końcu pamiętny
dzień 23 czerwca. Całe miasto i okolica czekały na prymasa Polski ks. kard.
Augusta Hlonda i nuncjusza apostolskiego ks. Francesco Marmaggioniego. Przewodnik Powszechny donosił:
Zabarwiło się miasto od sztandarów,
bram triumfalnych, godeł, festonów,
kobierców; zazieleniło się szpalerami
młodych brzózek na wszystkich ulicach
i niekończącemi się girlandami, zdobiącemi mury domów, zaroiły się już
w pierwszy dzień 23 czerwca ulice
i place miasta od tłumów oczekujących
na powitanie Dostojników kościelnych20. Oczekiwani goście wyjechali
19
Ukoronowanej w hołdzie, [w:] Głos Polski. Bezpartyjny, polski, katolicki dziennik z pogranicza Zachodniej Polski, nr 144; 24 czerwca 1928, R. III, s. 2.

Wielkopolska u stóp Królowej Korony Polskiej. Z niezapomnianych dni Marjańskich w Gostyniu i na Świętej
Górze, [w:] Przewodnik Katolicki nr 28; 8 lipca 1928,
R. XXXIV, s. 3.
20
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Il. 4. Prymas August Hlond koronuje cudowny obraz

z Poznania samochodem, pozdrawiani owacyjnie po drodze przez mieszkańców wsi i miasteczek. Na granicy
miasta powitani przez przedstawicieli
władz ze starostą Dabińskim na czele, przesiedli się do powozu konnego
szambelana Edwarda Potworowskiego z Goli. Powóz zaprzężony w czwórkę siwków i gniadoszów, eskortowała 150 konna banderia włościańska
w strojach ludowych, prowadzona
przez Jana Kurnatowskiego z Dusiny
i hr. Benedykta Żółtowskiego z Godurowa21. Przodem jechała orkiestra
17 pułku ułanów z Leszna.
Mijając po drodze bramy tryumfalne, goście dojechali do rynku gostyńskiego około godz. 15.00, oczekiwani
i witani przez ks. bp. Karola Radońskiego, ks. kan. Henryka Zborowskiego,
ks. prał. Józefa Prądzyńskiego, radę
miejską, delegacje miejscowe, szkloną
młodzież i licznie przybyłych wiernych.
Duchowni zasiedli na trybunie przybranej w biało-żółte barwy papieskie,
gdzie bukiet kwiatów wręczyła im mała
Basia Borowiczówna. Mowę powitalną
w imieniu miasta wygłosił Roman

Sura, a w imieniu patronów kościoła
Stanisław Taczanowski z Podrzecza.
Następnie udali się do kościoła farnego powitani u progu przez chór pieśnią
Ecce sacerdos. Od ołtarza przemówienie powitalne wygłosił ks. dziekan Kazimierz Szreybrowski, prosząc Nuncjusza o błogosławieństwo. W swojej
przemowie dziekan nawiązał do starożytności miasta i Kościoła w Polsce. Autor relacji z uroczystości pisze:
I naprawdę nie ma lepszych i bardziej
uderzających pobudek do uświadomienia sobie całej dawności naszego
polskiego bytu i wiekowości wiary katolickiej w naszym narodzie, jak takie
chwile przeżyte w mieście, które w tym
roku właśnie obchodzi sześćset pięćdziesiątą rocznicę otrzymania praw
miejskich, i w farze, której cegły pamiętają wiek XIV. Nie jesteśmy przecież dzisiejsi i nie dojutrkowi. Więcej
takich chwil, a będziemy lepiej czuć
i wiedzieć, że mamy Polskę i na co ją
mamy22. W dalszej części programu
odbywały się spotkania i konferencje
poświęcone tematyce mariologicznej.

Orędownik Urzędowy powiatu gostyńskiego, nr 50;
27 czerwca 1928, R. 10.

22
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Wielkopolska u stóp Królowej Korony Polskiej… dz.
cyt. s. 3.

Nadszedł dzień wyznaczony
na koronację cudownego wizerunku.
Rankiem 24 czerwca o godz. 7.00 na
gostyńskim rynku zbierały się rzesze
wiernych z bliższych i dalszych okolic Wielkopolski. Olbrzymi pochód ze
sztandarami i orkiestrą 17 pułku ułanów leszczyńskich wyruszył w uroczystym pochodzie na Świętą Górę:
O przywiązaniu i czci jaką żywi Naród
polski do Najświętszej Panienki świadczyły najdobitniej Tysięczne rzesze
pielgrzymów przybyłych nieraz z odległych okolic do Gostynia, ażeby kornie
schylić czoło23. Na placu przed kościołem świętogórskim zbudowano okazały ołtarz polowy z dwoma tronami dla
prymasa i Nuncjusza oraz krytą eksedrę dla chórów kościelnych. Ołtarz
polowy zdobiły kwiaty, zieleń, sztandary, biało-żółte barwy papieskie i białoczerwone flagi narodowe, a trony mieniły się czerwienią. W centrum znajdował się ołtarz z pustą ramą pośrodku,
przeznaczoną na cudowny obraz Matki
Boskiej. Obok ołtarza stała kazalnica z
mikrofonem. Jak okiem sięgnąć plac
kultowy zalegało niezliczone mnóstwo
ludzi, których liczbę szacowano od 50
do 80 tysięcy. W pobliżu ołtarza miejsca zajmowały delegacje świeckie
i duchowne, przedstawiciele władz
państwowych i kościelnych. Udział
w ceremonii brał wojewoda poznański Piotr Dunin-Borkowski, marszałek
Kongresu hr. Alfred Bniński, dowódca
Okręgu Korpusu w Poznaniu gen. Kazimierz Dzierżanowski, wiceprezydent
miasta Poznania dr Mikołaj Kiedacz,
starosta krajowy dr Ludwik Begale,
prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu
Ludwik Wyrzykowski i inni.
O godz. 10.00 wyruszyła uroczysta procesja z kościoła z cudownym obrazem, który nieśli przybrani
Wielkopolska złożyła śluby najwierniejsze Królowej
Korony Polskiej. Potężna manifestacja Wiary na Zjeździe Katolickim w Gostyniu. W duchu nauki Chrystusowej twórzmy przyszłość mocarstwową Ojczyzna, [w:]
Dziennik Poznański, nr 145; 26 czerwca 1928, R. 70,
s. 1.

23
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w złotolite dalmatyki filipini: ks. Franciszek Mróz, ks. Tadeusz Kozerowski, ks. Stanisław Szczerbiński i kleryk Augustyn Zgama24. Korespondent
„Przewodnika Katolickiego” donosił:
Zabrzmiały radosnym biciem dzwony
kościelne. Zagrała rześka, triumfalną
melodią fanfara orkiestry wojskowej.
Schyliło się kornie morze głów przed
wizerunkiem Królowej Korony Polskiej.
Tylną ścianę obrazu okrywał sztandar
amarantowy z białym orłem. Przed
obrazem szedł X. Nuncjusz, poprzedzony długim szeregiem duchowieństwa, w towarzystwie X. Arcybiskupa
Mańkowskiego i X. Biskupa Laubnitza,
a za obrazem X. Kardynał Prymas pod
baldachimem, w kardynalskiej purpurze. Umieszczono obraz Matki Bożej
w ramie ołtarza. Rozpoczęła się uroczysta msza pontyfikalna. Megafony
roznosiły po całym wzgórzu i po przyległej dolinie każde słowo obrzędowych
śpiewów. Uroczysty, skupiony nastrój
ogarniał rzesze, wpatrzone w obraz
Matki Boskiej Pocieszenia. Z prawej
i lewej strony ołtarza mienił się barwami las sztandarów25.
Mszę św. celebrował ks. prymas August Hlond w asyście licznego
duchowieństwa przybranego w złociste
szaty liturgiczne z szefem kancelarii
prymasa ks. kan. Henrykiem Zborowskim na czele. Chór farny i klasztorny
uświetniał nabożeństwo pieśniami,
a zwłaszcza specjalnie na tę uroczystość skomponowaną kantatą przez
ks. dr Antoniego Chlondowskiego26.
Kazanie wygłosił ks. bp. Karol Radoński mówiąc, że w czasach niewoli nie
można było nawet myśleć o nałożeniu

Kronika konwiktu 1926-1928, s. 32, AFG, Teczka
Konwikt 1. Z kroniki dowiadujemy się, że w klasztorze
mieszkał ks. Nuncjusz Marmaggioni z kapelanem i ks.
bp. Karol Radoński.

24

Wielkopolska u stóp Królowej Korony Polskiej…
dz. cyt., s. 4.

25

Ks. A. Chlondowski salezjanin, brat ks. Prymasa
Hlonda, zmienił nazwisko aby nie kojarzono go z bratem. Wybitny muzyk i kompozytor, pozostawił po sobie
ok. 4000 utworów.
26

Z naszej historii

- 48 -

Il. 5. Procesyjne wniesienie cudownego obrazu do kościoła

koron na skroń Matki Najświętszej i że
dziś Wielkopolska spłaca swój dług
wdzięczności. Prosił z klęczącymi wiernymi: Racz przyjąć Maryjo, tę koronę
i z tego świętogórskiego tronu spojrzyj
na nas łaskawie i króluj. O, bądź nam
Maryjo pomocą i pociechą! Daj nam
być narodem marjańskim, wznoszącym wysoko Twoje sztandary. Rządź
i króluj nam o Pani nasza, Orędowniczko i Królowo nasza!27.
Po pontyfikalnej Mszy św. rozpoczął się obrzęd koronacyjny. Ks.
Prymas Hlond przy dźwiękach fanfar
zwieńczył złotymi koronami najpierw
skroń Dzieciątka Jezus a następnie
Matki Boskiej. W czasie obrzędu koronacyjnego chór intonował pieśń Te
Deum Laudamus. Po ceremonii koronacji w uroczystej procesji niesiono
obraz do świątyni: Klęczące rzesze
w najgłębszem wzruszeniu wpatrywały
się w oblicze ukoronowanej Królowej
i każdy w tej wielkiej, wzruszającej
chwili prosił o łaski, jakich mu najbardziej było potrzeba dla siebie i Ojczyzny. A Świętogórska Pani głębokiem,
przenikającym spojrzeniem patrzyła

Z naszej historii
Nowa Biblioteka Kaznodziejska, t. XXXV, PoznańWarszawa-Wilno-Lublin 1928, s. 155-162.

27

ze swego obrazu na klęczące rzesze,
na całą wielkopolską ziemię, ścielącą się daleko i szeroko w srebrzącej
i złocącej się już zieleni rozkołysanych
zbóż – na całe królestwo swoje. Wśród
pieśni „Serdeczna Matko” i „Anioł Pański” wraca na swoje miejsce do kościoła. Powoli, powoli schodziły tłumy
ze Świętej Góry, unosząc w duszach
obraz niezapomnianej chwili. Schodziły w radości, słonecznej, pięknej pogodzie28.
Ślubowania podjęte przez filipinów 53 lata wcześniej zostały wypełnione. Na skroniach Matki Boskiej
i Dzieciątka spoczęły złote korony, które do dzisiaj nie tylko zdobią cudowny
wizerunek, ale są złotym symbolem
wierności i miłości ludu wielkopolskiego do swojej Pani i Królowej oraz do
swojej Ojczyzny.

Wielkopolska u stóp Królowej Korony Polskiej… dz.
cyt., s. 4.
28
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ks. Dawid Majda COr

Biogramy świętogórskich
kapłanów i braci
W poprzednim numerze został
podany dość obszerny biogram pierwszego polskiego filipina ks. Stanisława Grudowicza COr – fundatora oraz
pierwszego superiora kongregacji
świętogórskiej, pierwszej na ziemiach
Rzeczypospolitej. Zakończył on swój
żywot w 1684 roku i został pochowany w podziemiach budowanej jeszcze
wtedy obecnej bazyliki. Musimy jednak
cofnąć się kilka lat wcześniej i podać
informacje biograficzne współbraci
ks. Grudowicza, którzy zmarli za jego
przełożeństwa i także są pochowani
w kryptach świętogórskich. Niestety
informacje o nich są bardzo szczątkowe, lecz historycznie nader istotne dla
dziejów Świętej Góry.
Ks. Jan Cieszyński COr
– pochowany jako pierwszy na Świętej Górze z posługujących tu filipinów.
Urodzony w 1637 r. Jednak miejsce
pochodzenia, jak i rodowód pozostaną raczej nieznane. Ciekawostką jest
fakt, że ks. Brzeziński w swoim dziele
wydanym w 1868 roku Pamiątka jubileuszu…(por. t. I, s. 131), podaje przy
jego nazwisku imię Paweł, a Księga
zmarłych imię Jan. Nie wiemy więc,
które z nich jest tym prawdziwym,
może posługiwał się dwoma imionami. Był on doktorem Świętej Teologii
Rzymskiej, który to tytuł zdobył będąc

na studiach w samym Rzymie. Cechował się wielką pokorą, pobożnością.
Posiadał wielką wiedzę i był zatopiony
w nabożeństwach. Zmarł mając zaledwie czterdzieści lat 11 czerwca 1677
roku.
Ks. Franciszek Gostyński
COr – urodzony w 1629 roku. Posiadał
dobre wykształcenie. Miał tytuł i godność kanonika katedry poznańskiej.
Do historii kongregacji przeszedł jako
jej wielki obrońca i jako przykład świętego życia zgodnego z duchem Ojca
Założyciela. Większość czasu spędzał w Poznaniu, by dzięki spełnianiu
obowiązków kanonickich móc czynnie
wspierać materialnie działania podejmowane na Świętej Górze. Zmarł mając pięćdziesiąt lat w 1679 roku.
Br. Franciszek Dyliński COr
– urodzony 1641 lub 1642 roku. Wiemy, że pochodził z samego Gostynia.
Był człowiekiem niezwykłej pobożności, a zmarł w wieku około czterdziestu
lat, 4 lipca 1681 roku.
Br. Grzegorz Dubiński COr
– inaczej zwany Poniecki. Pochodził
z Dubina. Niestety o tym bracie nie
wiemy praktycznie nic, prócz zdawkowych informacji biograficznych. Zmarł
2 października 1681 roku.

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

Jak działają sakramenty?
Co to są sakramentalia?
Po lekturze ostatnich trzech
katechez naszego sanktuaryjnego
kwartalnika wiemy już co to jest sakrament – znamy jego definicję, orientujemy się także ile mamy sakramentów
i jak wygląda ich katechizmowy podział. Każdy sakrament został już bezpośrednio omówiony w poprzednich
katechezach w sposób oczywiście
bardzo skrótowy, bo pominięte zostały chociażby kwestie historyczne, lecz
na pewno wiedza ta wielu czytelnikom
przypomniała pewne informacje, które
zapewne były omawiane podczas edukacji szkolnej, ale z różnych względów
mogły zostać zapomniane.
W ostatniej katechezie poruszającej tematykę sakramentów
w Kościele katolickim pragnę zwrócić
uwagę na to jak działają sakramenty,
co jest konieczne by one w ogóle zaistniały oraz poruszyć zagadnienie sakramentaliów.
Na pierwszej katechezie
o sakramentach została podana najprostsza definicja, a mianowicie że
są to widzialne znaki niewidzialnej
łaski. Za każdym razem, gdy któryś z
sakramentów jest sprawowany, święte czynności, które widzimy „gołym”
okiem, powodują w nieśmiertelnej
duszy człowieka coś niebywałego,
niecodziennego, często trudnego do
pojęcia i wyjaśnienia, a co ogólnie nazywany łaską. Płynie ona od samego
Chrystusa, naszego Jedynego Pośrednika, który sam ustanowił wszystkie sakramenty i dał je swoim Apostołom do przekazywania wszystkim
wierzącym, aby poprzez odpowiednie
przygotowanie mogli korzystać z tych

nadprzyrodzonych darów. Dlatego też
pierwszą istotną kwestią w rozumieniu
działania tej łaski, jest fakt otrzymania
jej za sprawą Kościoła – i nie ma innej
możliwości, bo to Kościół katolicki jest
depozytariuszem sakramentów.
Wielu jednak ludzi współczesnych zadaje sobie pytanie, po co
właściwie mam przystępować do jakichkolwiek sakramentów? Czy są
one do czegoś potrzebne? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta – są one
nam konieczne do zbawienia (por.
KKK 1129). Jeśli więc chcemy ten dar
osiągnąć, trzeba nam korzystać z tych
łask, które Bóg daje nam każdego
dnia. Dlatego tak ważna jest regularność w przystępowaniu do sakramentów, a zwłaszcza pokuty i Eucharystii.
Dzięki tym sakramentom dusza ludzka
żyje i pięknie się rozwija, bo otrzymuje
potrzebny pokarm do życia i owocnego egzystowania. Jeśli tego brakuje
to niestety do duszy ludzkiej wdziera
się szatan – często bez zaproszenia,
i sieje spustoszenie: z pięknej i żyjącej
oazy czyni duchową pustynię bez zieleni, bez wody, na której nie ma życia.
Dlatego, warto troszczyć się o swoje
osobiste, regularne życie sakramentalne, by po prostu mieć w sobie Boże
życie.
Żeby łaska sakramentu zaistniała, potrzebne jest nie tylko należeć
do Kościoła, ale trzeba spełnić określone warunki. Potrzebna jest materia,
forma i szafarz. Materią nazywamy to
co widzialne – materialne w każdym
sakramencie, czyli jakąś rzecz, przedmiot, gest lub osobę – bez tego sakrament po prostu się nie dokona. Dlatego
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Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę
Twego Jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony
na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty
z wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody
i z Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego.
		

Liturgia chrzcielna

wyróżniamy takie materie sakramentalne jak: woda (chrzest), olej krzyżma
świętego (bierzmowanie), woda i wino
(Eucharystia), wyznanie grzechów
(pokuta), olej chorych (namaszczenie
chorych), gest włożenia rąk (kapłań-
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stwo), narzeczeni (małżeństwo). Jeżeli natomiast mówimy o formie sakramentu, to mamy na myśli zazwyczaj
konkretne słowa wypowiadane przez
szafarza nad daną materią, które powodują zaistnienie łaski sakramentu.

Oprócz tych dwóch obowiązkowych
elementów koniecznie potrzebnych do
sprawowania wszystkich sakramentów, jest jeszcze niezbędny szafarz,
czyli konkretna osoba występująca
z mandatem Kościoła (zazwyczaj będąca członkiem Kościoła – oprócz
chrztu, którego może dokonać każdy,
nawet osoba niewierząca pod warunkiem, że czyni to w imieniu Kościoła,
w momencie zagrożenia życia).
W pozostałych sakramentach szafarzem jest biskup, kapłan ewentualnie
diakon, a w przypadku małżeństwa
– wyjątkowo – są to osoby zawierające związek małżeński.
Dotykając zagadnienia szafarzy sakramentów, warto wspomnieć
i uświadomić sobie, iż każdy z siedmiu
jest sprawowany ex opere operato
(z łac.), tzn. same w sobie, same
przez się. Chodzi tutaj o to, że nawet
jeśli osoba udzielająca sakramentu,
sprawująca go, czyni to w grzechu
– nawet ciężkim, to i tak – jeżeli spełnia
warunek materii, formy i jest ważnie
ustanowionym szafarzem – łaska sakramentu zaistnieje i będzie wywierać
skutki na osobie przyjmującej dany sakrament. Warto więc korzystać z tego
wielkiego skarbu Kościoła, by swoje
życie uświęcać i prowadzić prosto do
wiecznej radości, na którą przecież
wszyscy oczekujemy.
***
Kościół dysponuje oprócz sakramentów jeszcze sakramentaliami.
Co to takiego? To również święte znaki, które mają zachęcać człowieka wiary do osiągnięcia duchowego dobra
przez pośrednictwo i wstawiennictwo
Kościoła. Różnią się one tym, że zostały powołane z mandatu Kościoła, a nie
jak sakramenty z ustanowienia samego Pana Jezusa. To jest bardzo ważna różnica w rozróżnieniu, chociażby
sprawowania tych świętych czynności w danej wspólnocie. Dotyczą one
najrozmaitszych okoliczności życia
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chrześcijańskiego, stanów życia lub
użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. W wielu miejscach na ziemi
mogą one wyglądać różnie, z powodu
odmiennej kultury, historii, danych potrzeb, lokalnych zwyczajów czy tradycji, nawet w obrębie jednego państwa
(por. KKK 1668). Zazwyczaj wiąże się
to z udzieleniem jakiegoś specjalnego
błogosławieństwa, poświęcenia wodą
święconą, lecz zawsze poprzedzoną
krótką modlitwą kapłana.
W różnego rodzaju sakramentalia wpisują się chociażby takie praktyki jak: kult relikwii, pielgrzymki do
sanktuariów, procesje, różaniec, droga krzyżowa, medaliki, itp. (por. KKK
1674). Mogą one być sprawowane
podczas liturgii, lecz także po za nią.
Jednak za każdym razem, mają za
zadanie doprowadzać człowieka do
Boga, powodować jego uświęcenie,
wzrost prywatnej pobożności, a także
rozwój osobistej duchowości.
Całe ludzkie życie do wędrówka ku wieczności, ku ostatecznemu
spotkaniu z naszym Stwórcą w jego
królestwie. W tej drodze mają nam
pomóc sakramenty oraz różne sakramentalia, które są takim niewidzialnym
dotknięciem człowieka przez Boga.
Warto więc tego jedynego życia – które otrzymaliśmy jako dar – nie zmarnować i regularnie korzystać z Bożej
pomocy, by każdego dnia zbliżać się
do zbawienia.

Katecheza

- 54 -

ŚWIĘTOGÓRSKI DOM REKOLEKCYJNY
oraz księża Filipini
serdecznie zapraszają
12-14. 10.18
Dni skupienia grup Rodzinnych
i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym
ks. Leszek Woźnica COr
19-21. 10.18
Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas
22-25. 10.18
Rekolekcje dla Kapłanów
ks. Rafał Pajszczyk
26-28. 10.18
Rekolekcje dla Żywego Różańca
17. 11.18
Konferencja Parafialnych
Rad Ekonomicznych i Duszpasterskich
19-22. 11.18
Rekolekcje dla Kapłanów
ks. Piotr Ostański
Zgłoszenia i informacje
o rekolekcjach na furcie
klasztornej.
Można zgłaszać się pod nr.
tel. 65 6720014
lub na maila:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl

26-29. 11.18
Rekolekcje dla Kapłanów
abp Józef Michalik
30. 12.18-02. 01.19
Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej
Świętogórskiej i św. Filipa Neri
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Suche posypuje łyżką mąki
1 m owo: woców
io
atk
(odebraną z 2 szklanek).
Dod szklank
Margarynę rozpuszczam i studzę.
2
Całe jajka ubijam około 10 min z cukrem,
tak długo, aż masa zbieleje.
Dodaję stopniowo pozostałą mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia,
na końcu nie przerywając ucierania, cienkim strumieniem wlewam
tłuszcz, mieszam do połączenia się składników.
Ciasto przelewam na blaszkę wyłożoną papierem.
Na górę, w miarę równomiernie wsypuję owoce.
Ciasto piecze się w 180 stopniach
przez około 30-35 minut do suchego patyczka.
Upieczone i gorące ciasto posypuję cukrem pudrem.

350-lecie
księży filipinów w polsce

