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Naucz nas kochać Jezu! Obudź serca stwardniałe!
Niech pofruną myśli dotąd skamieniałe!
Świętogórskie Kolędowanie
dla Telewizji Polskiej

Błogosław Ojczyznę miłą...

Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej !
Niebawem pochylimy się znów nad tajemnicą betlejemskiego Żłóbka,
by oddać pokłon nowonarodzonemu Panu. Choć świętujemy pamiątkę
tego wydarzenia od wieków, to ciągle pozostaje ono dla nas tajemnicą.
Tajemnicą miłości Boga do człowieka, miłości tak wielkiej, że stał się On
jednym z nas. Od tej chwili nie jesteśmy już sami na naszych drogach życia
i historii.
W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą
umiłowaną Ojczyznę, chcemy szczególnie dziękować za tę niezwykłą obecność
Boga i Jego Matki w naszych trudnych i bolesnych dziejach. Ciesząc się z danej
nam wolności, pragniemy Jezusowi, naszemu Panu zawierzać siebie i naszą
przyszłość. Śpiewając pięknie, polskie kolędy pomyślmy o tych wszystkich
latach, kiedy nasi ojcowie śpiewali je z tęsknotą, bo Polski nie było.
Niech świętowanie Bożego Narodzenia w naszych rodzinach
i wspólnotach zjednoczy nas w radości i wdzięczności Bogu Wszechmogącemu
za dar wolności i niepodległości. Ta wolność jest cudem ludzkich pragnień
i Łaski z Nieba, która zajaśniała dla nas jak światłość nad Betlejem. Chrystus
Pan przynosi nam wewnętrzną wolność, której nikt i nic nam nie odbierze.
Rozważając tę wielką tajemnicę, troszczmy się o to, abyśmy umieli korzystać
z danej nam wolności i wybierać Chrystusa, bo On pierwszy nas wybrał
i umiłował. Niech Boże Błogosławieństwo zstąpi na naszą codzienność w roku
Pańskim 2019!
Zapraszamy także do obejrzenia zarejestrowanego w Bazylice
Świętogórskiej koncertu Stanisława Celińska Kolędowo, który zostanie
wyemitowany 25 grudnia 2018 r. o godz. 15.15 na antenie TVP2.
					Z darem modlitwy
				
w imieniu Świętogórskiej Kongregacji		
				
ks. Marek Dudek COr
Święta Góra, Boże Narodzenie 2018
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Aktualności
ks. Dariusz Dąbrowski COr

Co nas czeka?
Sanktuaria, jako otwarta brama nowej ewangelizacji
Kilka tygodni temu w Rzymie
pod hasłem: „Sanktuaria, jako otwarta
brama nowej ewangelizacji” odbył się
I Międzynarodowy Kongres Rektorów
i Pracowników Sanktuariów. Uczestniczyło w nim 600 osób reprezentujących sanktuaria z całego świata.
Abp Rino Fisichella, kierujący
Papieską Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, której podlegają
sanktuaria, i która była organizatorem
spotkania, stwierdził że sanktuaria są
miejscem modlitwy, które przechowują
wielkie dziedzictwo pobożności ludowej. Obecność sanktuariów przyczyniła się do kształtowania wiary całych
pokoleń, wręcz kształtując tożsamość
całych narodów. Z tego powodu chodzi o zacieśnienie współpracy i wypracowanie wspólnej strategii działania.
Arcybiskup wskazał na sanktuaria,
jako na szczególne miejsca nowej
ewangelizacji, ponieważ pomagają
nam odkrywać korzenie wiary i bogactwo naszej tradycji.
Prelegenci kongresu wskazali
na sanktuaria, jako miejsca spotkania
osobowego z Jezusem Chrystusem,
stąd naczelnym zadaniem każdego
sanktuarium jest prowadzenie wiernych do ołtarza i do konfesjonału.
Sanktuarium winno być również miejscem spotkania dla wszystkich grup,
którym Kościół towarzyszy: dzieci,
młodzieży, ludzi chorych i cierpiących,
ale też ludzi poszukujących, a nawet
niewierzących.
W mocy Bożego Ducha
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, rozpoczął się nowy rok duszpasterski dla Kościoła w Polsce pod hasłem

Aktualności

„W mocy Bożego Ducha”. Poprzedni
przeżywaliśmy pod hasłem: „Jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4).
Abp Wiktor Skworc, przewodniczący
Komisji Duszpasterskiej KEP, nawiązując do hasła tegorocznego programu, podkreślił, że dary i charyzmaty
Ducha Świętego są nam dane po to,
by służyć wspólnocie Kościoła. Chcemy się skupić na misji ochrzczonych
i bierzmowanych. Otrzymane duchowe dary umożliwiają rozpoznanie zadań oraz obszarów zaangażowania,
wśród których na pierwsze miejsce
wybija się Kościół jako wspólnota „napełniona Duchem Świętym” (por. Dz 2,
1-4).
Zasadniczym celem w tym
roku staje się odkrycie dla wszystkich
wierzących sposobu realizacji powołania „ucznia-misjonarza”, czyli przyjęcie Chrystusowego wezwania do
chrześcijańskiego świadectwa.
Kanonizacja kard. J.H. Newmana
Dobre wiadomości nadeszły
z Rzymu. W 2019 r. możemy spodziewać się kanonizacji wielkiego
angielskiego filipina bł. Jana Henryka
Newmana z Kongregacji Oratorium
w Birmingham. Zgłoszony został cud,
konieczny w postepowaniu kanonizacyjnym. Kobieta, która modliła się
w Chicago za wstawiennictwem angielskiego konwertyty, została uleczona z choroby, która zagrażała jej
ciąży. Teraz potrzebna jest jedynie pozytywna opinia komisji biskupów oraz
oficjalne zatwierdzenie przez papieża.
Kard. John Henry Newman
żył w latach 1801-1890. Był czołową postacią Kościoła anglikańskiego
w XIX w. W wieku 44 lat został przyjęty do Kościoła katolickiego i został

kapłanem Kongregacji św. Filipa Neri.
Był wybitnym myślicielem i teologiem.
W 2010 r. Benedykt XVI zaliczył go
w poczet błogosławionych.
100 lat od powrotu filipinów na
Świętą Górę
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego będziemy obchodzić
100-lecie powrotu filipinów na Świętą
Górę. W 1876 r. rząd pruski nakazał
wspólnocie opuszczenie klasztoru
i zakazał sprawowania kultu w świątyni. Taki stan rzeczy trwał do 1919 r.
kiedy decyzję o odnowieniu życia kongregacyjnego na Świętej Górze podjął
ks. Józef Witek COr z Tarnowa, gdzie
przenieśli się filipini świętogórscy.
Symboliczną datą odnowienia
Kongregacji była uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Po stu latach
od tego wydarzenia właśnie tego dnia
chcemy podziękować Bożej Opatrzno-
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ści za możliwość służenia Bogu i Maryi na Świętej Górze. Uroczystościom
będzie przewodniczył abp Wacław
Depo – metropolita częstochowski.
Z tej okazji ukaże się pozycja książkowa autorstwa ks. Henryka Brzozowskiego COr opowiadająca o tamtych
burzliwych dziejach.
Z Maryją w nowe czasy
18 maja 2019 r., po 42 latach,
rozpocznie się w archidiecezji poznańskiej kolejna peregrynacja obrazu Pani Jasnogórskiej. Myślą wiodącą
rozpoczynającego się nawiedzenia są
słowa: „Z Maryją w nowe czasy”, co
ma pomóc nam spojrzeć z nadzieją ku
przyszłości. W naszym sanktuarium
nawiedzenie rozpocznie się w środę
7 sierpnia od godz. 18.00.

Ewa Jaskulska

KURS ALPHA
W listopadzie Filipińska Szkoła Nowej Ewangelizacji zakończyła
kolejną odsłonę kursu Alpha. Na przestrzeni 2017 i 2018 roku był to już trzeci kurs. Łącznie wzięło w nich udział
ponad 100 osób.
Alpha to seria interaktywnych
sesji prezentujących podstawy wiary chrześcijańskiej. Cotygodniowe
spotkania, w restauracji Cztery Gary
w Piaskach, trwały od września i składały się z trzech istotnych elementów: posiłku, wykładu i dyskusji. Alpha
w swoim zamierzeniu ma dawać każdemu człowiekowi okazję do swobodnego zadawania pytań między innymi
o życie, wiarę i Boga. Świadectwa
uczestników, dawane na kończącej
kurs uroczystej kolacji, potwierdzają

słuszność zamierzenia i jego sens.
Pokazują owoce wynikające z działania Ducha Świętego. Bóg zmienia
ludzkie życie, a my jako prowadzący
tylko Go reprezentujemy.
Alpha dała mi możliwość nowego spojrzenia na ludzi i spotkania wspaniałych ludzi. Dała mi także
okazję do weryfikacji osobistej relacji
z Bogiem i doświadczenia, że może
być inaczej niż do tej pory, że więź
z Chrystusem może być silniejsza,
głębsza, żywa – powiedziała jedna
z uczestniczek.
Alpha to skuteczne narzędzie
ewangelizacji, zwłaszcza młodzieży,
które może być prowadzone z wielkim
pożytkiem w każdym środowisku i nie
ma ograniczeń wiekowych. Widząc

Aktualności
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To jest właśnie Alpha!
potrzebę głoszenia Dobrej Nowiny
wśród młodych i wsłuchując się też
w przesłanie abp Grzegorza Rysia
przewodniczącego KEP ds Nowej
Ewangelizacji, który mówił do młodych: Wy nie jesteście żadną przyszłością Kościoła! Wy jesteście teraźniejszością Kościoła!, jako wspólnota,
podjęliśmy współpracę z parafią pw.
Niepokalanego Serca Maryi w Piaskach i jesteśmy w trakcie kursu Alpha
dla młodzieży przygotowującej się do
sakramentu bierzmowania. Animato-

Aktualności

rami grup są młodzi ludzie z Duszpasterstwa Młodzieży Oratoryjnej, którzy
ukończyli kurs w poprzedniej edycji.
W kursie uczestniczy ponad 70 osób.
W najbliższych planach wspólnoty jest przeprowadzenie Kursu dla
Rodziców dzieci w wieku od 0-10 lat
i kursu Alpha w więzieniu, a kolejna
Alpha dla dorosłych planowana jest
na jesień 2019 roku. Ekipa „więzienna” jest przygotowana i trwają procedury formalne związane z uzyskaniem
zgody na wejście do więzienia. Kurs

dla rodziców jest nowością i jest dedykowany wszystkim rodzicom i opiekunom, którzy pragną budować prawidłowe relacje z dziećmi, dzielić się swoim
doświadczeniem i wspólnie wzrastać.
Kursy Alpha są dla wielu początkiem drogi podążania za Chrystusem. Jako wspólnota Filipińskiej
Szkoły Nowej Ewangelizacji proponujemy dalszą formację i wsparcie
w budowaniu osobistej relacji z Bogiem, studiowaniu Pisma Świętego,
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dzieleniu się swoją wiarą w Jezusa
z innymi i zaangażowaniu w Kościele.
Alpha to ludzie. To ekipa i goście. Alpha to modlitwa wspólnoty za
każdego gościa. W tym miejscu proszę również Ciebie – otocz to dzieło
swoją modlitwą, niech kolejne kursy
przynoszą nowe Boże owoce.

Krzysztof Fekecz

Świętogórskie muzykalia
na Białorusi
Dzięki wsparciu finansowemu
Senatu RP Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera, zorganizowało kolejny koncert
„Odkrycia Polskiej Muzyki Oratoryjnej”
promujący wybitnych kompozytorów
świętogórskich wśród Polonii poza
granicami ojczyzny. Tym razem, pod
koniec października los padł na Grodno na Białorusi. Koncert odbył się dzięki pomocy organizacyjnej Konsulatu
Generalnego RP, a szczególnie dzięki
osobistemu zaangażowaniu Konsula
Generalnego w Grodnie pana Jarosława Książka i dzięki uprzejmości
i gościnności pastora Wladimira Tatarnikowa.
Miejscem koncertu, z uwagi na prawo białoruskie, był kościół
ewangelicko-luterański
św.
Jana
w Grodnie. Niedawno wyremontowany, wybudowany w stylu neogotyckim
na początku XX wieku kościół, wypełnili Polacy mieszkający w Grodnie.
Sporą grupę słuchaczy stanowili także rodowici Białorusini. Wydarzenie
otworzyli: gospodarz miejsca pastor
Wladimir Tatarnikow, który powitał artystów, organizatorów koncertu i licznie zgromadzoną publiczność oraz
ksiądz Jakub Przybylski COr, który

przedstawił historię odkryć muzyki na
Świętej Górze, oraz zaprezentował
kompozytorów tam tworzących.
W programie koncertu znalazły się kompozycje Józefa Zeidlera,
Józefa Novotnego oraz Cesara Franka. Artyści wykonali również kompozycje klasyków – Fryderyka Haendla
czy Franciszka Schuberta. Wszystkie
te utwory zaprezentowali członkowie
Kapeli Świętogórskiej i soliści Iwona
Hossa – sopran i Bartosz Gorzkowski
– tenor. Grodzieńska publiczność była
zachwycona koncertem, czemu dała
wyraz owacjami na stojąco. Słuchaczom szczególnie spodobała się piękna kompozycja J. Zeidlera „Modlitwa
o deszcz”, która była bisowana dwa
razy.
Myślę, że dla artystów, organizatorów a szczególnie Polaków zgromadzonych w kościele św. Jana był to
wyjątkowy czas obcowania z kulturą
polską, której ślady można zobaczyć
w wielu miejscach Grodna i Białorusi. Warto wspomnieć, że w koncercie
uczestniczył Konsul Generalny RP
w Grodnie – Jarosław Książek. Na
zakończenie koncertu Konsul wręczył wiązankę biało czerwonych kwiatów artystom i podziękował za tak

Aktualności
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Artyści przed publicznością

wspaniałe promowanie kultury polskiej
wśród mieszkańców Białorusi. Z kolei,
prezes stowarzyszenia Krzysztof Fekecz wręczył, jako podziękowanie za
pomoc w organizacji koncertu, komplet
płyt z Festiwalu Musica Sacromontana
konsulowi i pastorowi.
W rozmowie po koncercie
z konsulem i pastorem doszliśmy do
wniosku, że koncert ten był szczególnie ekumeniczny, bo odbywał się na
Białorusi, gdzie dominującą religią jest
prawosławie, odbywał się w kościele ewangelickim, a wykonywana była
muzyka kompozytorów katolickich.
Korzystając z okazji pobytu
na Białorusi, organizatorzy postanowili zobaczyć miejsca związane z kulturą polską. Między innymi zwiedzili
piękną katedrę w Grodnie, odwiedzili
dom-muzeum Elizy Orzeszkowej, na-

szej wybitnej pisarki. Odwiedzili też
cmentarz, na którym jest pochowana.
Pojechali także do Nowogródka, aby
odwiedzić dworek, w którym urodził
się i spędził lata dziecięce Adam Mickiewicz, a gdzie dziś mieści się muzeum naszego wieszcza. Po drodze
odwiedzili jeszcze jedno miejsce, które poświęcone jest innemu wybitnemu
Polakowi. W maleńkiej wiosce Stare
Wasiliszki odwiedzili dom-muzeum,
w którym mieszkał Czesław Wydrzycki, czyli wszystkim znany wybitny muzyk Czesław Niemen. We wszystkich
miejscach, które na Białorusi odwiedzali członkowie Stowarzyszenia zachowało się wiele śladów polskości
i kultury polskiej.

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00

Z życia Sanktuarium - 9 kl. Andrzej Marciniak

Obłóczyny na Świętej Górze
Dnia 31 października 2018
roku podczas środowej nowenny odbyły się na Świętej Górze obłóczyny,
czyli obrzęd przyjęcia stroju duchownego przez kleryka Filipa Michalaka.
Jest to ważny moment podczas całej
formacji kapłańskiej, pomimo, że nie
jest to posługa ani sakrament. Kościół
w pewnym momencie stwierdza, czy
powołanie danej osoby jest szczere
i prawdziwe, gdyż ten obrzęd w sposób widoczny pokazuje pójście za
Chrystusem.

superior rozpoczął dialog z alumnem
słowami – „Bracie najdroższy, czego
pragniesz?” Uzyskując odpowiedź
„Oświecony światłem łaski Bożej, proszę pokornie Najczcigodniejszy Ojcze, abyś mnie, choć niegodnego, to
jednak przeświadczonego o Bożym
powołaniu, raczył przyodziać szatą
duchowną.”
Po skończonym dialogu
ks. Marek pobłogosławił i poświęcił
sutannę, po czym kleryk Filip udał się
do zakrystii. Tam ks. Michał Kulig COr

Obłóczyny na Świętej Górze

Msza Święta, której przewodniczył ks. Marek Dudek COr – superior
świętogórski, miała bardzo uroczysty
charakter. Podczas procesji wejścia
widzieliśmy kleryka Filipa, który na
swoich dłoniach trzymał złożoną sutannę, ubranego po raz ostatni w garnitur, koszulę i krawat. Po Liturgii Słowa
i homilii wygłoszonej przez ks. dr Adama Adamskiego COr, nastąpił obrzęd
przyjęcia stroju duchownego. Ojciec

pomógł ubrać sutannę jednocześnie
ucinając krawat – symbol „świeckiego” ubioru. Od tego momentu każdy
obłóczony kleryk ma prawo do noszenia stroju duchownego, aby świadczyć
o Panu swoim słowem i uczynkiem. Na
Eucharystii oprócz tłumu wiernych oraz
rodziny i rodziców Filipa, byli obecni
jego koledzy z roku – alumni seminariów w Poznaniu i Kaliszu, którzy przyjęli sutannę dzień i dwa dni wcześniej.

Z życia Sanktuarium
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Wspólne zdjęcie w zakrystii

Wieczór ten był szczególny
również dla tego, że na mszę świętą,
która odbywała się w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych, tradycyjnie przyszedł kolorowy pochód Holy
Wins, a w nim bardzo wielu ludzi przebranych za swoich ulubionych świę-

tych i patronów. Wszyscy w łączyli się
w modlitwę za Filipa, któremu życzymy wielu łask i wytrwania na drodze
powołania kapłańskiego i filipińskiego!

Agnieszka Jagodzińska

PONAD CHMURAMI

czyli kolejna muzyczna przygoda
w Świętogórskiej „Krainie Łagodności”
W końcu przyszedł długo wyczekiwany przez nas dzień, kiedy sala
Oratorium na Świętej Górze, już po
raz szesnasty wypełniła się publicznością, która zechciała wybrać się
w daleką podróż do Krainy Łagodności. Tym razem postanowiliśmy znaleźć się wysoko Ponad Chmurami.
Któż, zatem mógł stać się naszym
muzyczny przewodnikiem?
Katarzyna i Nikodem Jacuk
oraz Adrian Białek, którzy współtworzą zespół PONAD CHMURAMI za-

brali nas w podróż wyjątkową. Niepowtarzalny głos wokalistki, przybrany
w akustyczne dźwięki instrumentów,
przeniósł nas z szarej codzienności
do świata poezji. Świata, w którym
marzenia stają się rzeczywistością,
świata snującego poetycką opowieść
o miłości, tęsknocie, ale i świata pełnego tajemnic…
W wykonaniu muzyków usłyszeliśmy między innymi najpiękniejsze utwory do słów Bułata Okudżawy
(Modlitwa), Silvy Kaputikyan (Obyśmy

Z życia Sanktuarium
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Ponad Chmurami przed publicznością w na Świętej Górze

dalej się kochali), Hanny Woś-Dewińskiej (Poziomka, Pajęczyna, Tamaryszki) czy Stanisława Balińskiego
(Wiśnie). Nie mogło zabraknąć również piosenek z repertuaru uwielbianego przez publiczność Starego Dobrego Małżeństwa (Blues o czwartej
nad ranem czy Bieszczadzkie Anioły).
Zespół ponadto zapowiadając wydanie kolejnej płyty (ta pojawi się już
w marcu 2019) wykonał specjalnie dla
nas kilka piosenek autorskich.
Tradycyjnie już, naszym koncertom towarzyszy specjalnie przygotowana dekoracja, która jest zarazem
zobrazowaniem jednego z utworów
wykonywanych przez muzyków.
Tym razem postanowiliśmy
zmierzyć się z piosenką do słów Hanny Woś-Dewińskiej Pajęczyna. Wydawać by się mogło, że utwór ten opo-

wiada o nici łownej wytwarzanej przez
pająki. Nic jednak bardziej mylnego...
Piosenka mówi bowiem o historii ludzkich spotkań. Czasem zupełnie przypadkowych, wyczekiwanych, niespodziewanych a czasem spotkań tylko
na chwilę. Czyż zwykłe spotkanie nie
jest jednak czymś wyjątkowym?
Tego wieczoru nasze „siatki
pajęcze” spotkały się z pajęczynami
zespołu Ponad Chmurami, by razem
powędrować do Krainy Łagodności.
Mamy nadzieję, że nie było to spotkanie tylko na chwilę… Wiemy natomiast, że było bardzo wyjątkowe…
Na kolejny koncert zapraszamy już 16 lutego 2019 roku o godzinie
20:00, a towarzyszyć nam będzie zespół JAN I KLAN.

P RENUMERATA
Jeśli chcesz zaprenumerować

Świętogórską Różę Duchowną

napisz na adres Redakcji
(Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń)
i złóż dobrowolną ofiarę przekazem pocztowym
lub dokonaj wpłaty na konto bankowe:
BZ WBK/o Gostyń nr 66 1090 1258 0000 0001 1162 5185
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Bogdan Bujak

Przyszli wspomnieć zmarłych artystów
Tradycją stało się już, że od
dziewięciu lat ludzie gromadzą się
w bazylice świętogórskiej, by przeżywać zaduszki jazzowe. – By tutaj
wspominać twórców, artystów, ich
dzieło, które pozostawili po sobie,
by ożyli w naszej pamięci – mówił,

„Blues o życiu moim”. Artystów przed
wejściem na scenę przedstawił nie kto
inny, jak Jerzy Wojciechowski, twórca
i gospodarz Muzeum Jazz Festival
w Ostrowie Wielkopolskim. – Przybywa coraz więcej miejsc, gdzie odbywają się zaduszki jazzowe. Nie wiem,

Jagodziński Trio w bazylice na Świętej Górze

otwierając wyjątkowy koncert, Marek
Dudek, superior Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze.
W te Zaduszki wspominano w sposób
szczególny zmarłego w zeszłym roku
Wojciecha Młynarskiego. A stało się
to za sprawą koncertu szczecinianki,
Agnieszki Wilczyńskiej, która swoją
pierwszą autorską płytę nagrała z piosenkami do tekstów właśnie wielkiego
mistrza słowa oraz zespołu Jagodziński Trio: pianisty Andrzeja Jagodzińskiego, który jako pierwszy odważył
się przearanżować Chopina na jazz,
perkusisty Czesława „Mały” Bartkowskiego oraz kontrabasisty Adama
Cegielskiego. Pani i trzech panów zagrali utwory z płyty „Tutaj mieszkam”,
a jako pierwszą wykonali piosenkę

czy to jest związane z tym, że zaczyna
nam odchodzić najstarsze pokolenie
polskich jazzmanów, którzy rozpoczynali swoją działalność w latach 50.
– mówił prowadzący, nawiązując tym
samym do odbywającego się już prawie od dekady wydarzenia muzycznego na Świętej Górze.
Zaduszkowego koncertu miało okazję wysłuchać kilkaset osób, co
można porównać tylko z publiką, która
rokrocznie pojawia się posłuchać wybitnych muzyków podczas Festiwalu
Musica Sacromontana. O popularności
piątkowego koncertu może świadczyć
fakt, że trzeba było dostawiać ławki,
aby zmieścić wszystkich uczestników.

Z życia Sanktuarium
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Justyna i Paweł

Wtorkowy Przegląd Małżeński
czyli mapa dla tych, którzy zbłądzili
lub dla tych, którzy chcą się upewnić,
że są na dobrej drodze
16 października 2018 r. rozpoczął się na Świętej Górze cykl siedmiu
wtorków, przygotowany z myślą o małżeństwach pragnących odnowić swoją
miłość po latach, umocnić ją Bożą siłą
płynącą z sakramentu małżeństwa. My
również tam byliśmy. Na spotkaniach
czuliśmy się jak na randce. Wszystko
za sprawą panującej atmosfery. Każde

którzy przekazali nam, albo raczej
otwarli oczy na to, co w życiu się najbardziej liczy.
Nauczyliśmy się poznawać
siebie. Poprzez serię warsztatów dowiedzieliśmy się o sobie rzeczy, których wcześniej nie wiedzieliśmy. Poznaliśmy swoje oczekiwania, język
miłości oraz wpływ najbliższej rodziny

I ślubuję Ci...

małżeństwo miało miejsce przy osobnym stoliku, przystrojonym świeczką
i kwiatkiem. Czas umilała nastrojowa
muzyka oraz aromatyczna kawa i ciasto.
Spotkania prowadził ks. Dariusz Dąbrowski COr oraz Katarzyna
i Waldemar Kozłowscy. Każdy wtorek
obejmował inną tematykę. Na początku ksiądz wygłaszał w jasny i ciekawy
sposób prelekcję na konkretny temat, poparty przykładami. Następnie
przychodził czas na ćwiczenia. Kasia
i Waldek – małżeństwo prowadzące
ćwiczenia, to przesympatyczni ludzie,

na nasze małżeństwo. Od czasu spotkań w naszym domu funkcjonuje tzw.
„czas małżeński”. To minimum 2 godz.
w tygodniu spędzone tylko we dwoje.
Wspólne spędzanie czasu cementuje
nasz związek i zbliża nas do siebie.
Jednym z ważniejszych wtorkowych spotkań był czas spędzony
w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Był to czas rachunku sumienia, oczyszczenia, wzajemnego
przebaczenia wyrządzonych sobie
krzywd. Ostatni wtorek to odnowienie przymierza małżeńskiego. Bardzo
obydwoje przeżywaliśmy ten dzień.

Z życia Sanktuarium
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Przygotowani, po wcześniejszej spowiedzi św. i odświętnie ubrani 27 listopada 2018 r. (dokładnie 199 miesięcy
po ślubie) odnowiliśmy swoje święte
przymierze małżeńskie. Podeszliśmy
do tego dojrzale i bardziej świadomie
niż 16 lat temu.
Dobry Bóg dał nam wiele łask,
które należy dobrze wykorzystać. Jedną z nich jest dar wspólnej modlitwy.
Nigdy dotąd razem się nie modliliśmy.
Teraz nie ma wieczoru bez wspólnego
Różańca. Bóg postawił na naszej drodze dobrych ludzi, dzięki którym nasza

miłość rozkwita. Zdajemy sobie jednak
z sprawę z tego, że przed nami ciężka
praca. Nie możemy osiąść na laurach.
Trzeba starać się cały czas pielęgnować miłość i o nią walczyć. Tylko z Bogiem można osiągnąć zwycięstwo.
Dla księdza Darka, Kasi
i Waldka oraz wszystkich, którzy się
przyczynili do stworzenia cyklu Wtorkowego Przeglądu Małżeńskiego,
szczególnie siostrom służebniczkom
za ciasto – szczere Bóg Zapłać!

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

I radość nas ogarnie!
Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł:
«O gdybyś i ty poznało w ten dzień to,
co służy pokojowi! Ale teraz zostało to
zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią
w tobie kamienia na kamieniu za to,
żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia». (Łk 19, 41-44)
Czytając Pismo Święte widzimy Jezusa płaczącego, wzruszającego się. Dziś chciałbym abyśmy spojrzeli na Zbawiciela, który płacze nad
Jerozolimą. A w gruncie rzeczy nad
każdym z nas.
O gdybyś i ty poznało w ten
dzień to, co służy pokojowi!
Chociaż jesteśmy w okresie
Bożego Narodzenia, to jednak ten
fragment jest dla naszych rozważań
bardzo ważny. Bo przecież i my staramy się dobrze przygotować do przeży-

Porady duchowe

wania uroczystości związanych z Narodzeniem Jezusa Chrystusa, związanych niezmiennie z Jego Zmartwychwstaniem. Jednak często czynimy to
w sposób bardzo powierzchowny, zadawalając się tylko pięknem zewnętrznym. Jesteśmy w tym jak faryzeusze,
którzy zachwycali się świątynią, która
zapewne była piękna. Niestety, to co
jest piękne na zewnątrz, wcale nie
musi nas zbliżać do istoty danego wydarzenia.
Są takie sytuacje w naszym
życiu, kiedy bardzo dbamy o czystość
zewnętrznej strony kielicha, a zapominamy o wnętrzu. Dbamy o porządki
w domach, o tradycję choinki, lampek,
prezentów, spowiedzi adwentowej,
pamiętamy o Pasterce. Jakże często
jednak jest to już tylko tradycja. Jakże często odczuwamy święte oburzenie, kiedy ktoś chce ją naruszyć,
chce wprowadzić do niej coś więcej,
coś innego. Coś, co sprawi, że te akcje zewnętrzne zaczną albo blednąć,
albo dopiero nabiorą prawdziwego
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Płacz Jezusa nad Jerozolimą

wymiaru. Wszystko będzie zależeć
od tego jak się odniesiemy do tego
co nowe, inne. Owa inność polega na
tym, że bardziej będziemy poszukiwali
pojednania, zgody niż tradycji pisanej
przez małe „t”.
Co roku jesteśmy zapraszani
do udziału w nabożeństwach, które
mają nas przygotować do głębszego
przeżycia świąt Narodzenia czy Zmartwychwstania Chrystusa. Jednakże
zawsze znajdujemy wymówkę, że nie

teraz, innym razem, jak będę na emeryturze. Takie podejście nic nie zmienia w naszym życiu. Przeżyjemy kolejne święta, kolejny raz w naszym życiu
i … nic się zmieni. Dalej pozostaniemy
złośliwi, poirytowani, itd. Czyli nic się
nie zmienia w aspekcie pokoju. Nie
rozpoznajemy tego dnia, który jest
nam dany dla pokoju.
Dzieje się tak, bardzo często
dlatego, że dla nas ważniejsze są czyste podłogi, choinka w rogu i prezenty

Porady duchowe
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pod nią, tradycyjne potrawy, pasterka… i tradycja wypełniona, czegóż
jeszcze więcej chcieć, co najwyżej
czekać na następne święta!!!
Jesteśmy wtedy ślepi na to,
że Jezus prawdziwie przyszedł na ten
świat, że prawdziwie Zmartwychwstał.
Zaślepieni jesteśmy tylko tradycją,
a fakty za nią stojące nic dla nas nie
znaczą, bo nie wpływają świadomie
na moje życie, nie ma przemiany, takiej stałej przemiany, takiego stałego
pogłębionego przeżywania tych ważnych dla nas Uroczystości, zadawalamy się tylko pięknem zewnętrznym
a co z pięknem naszych serc?

Bóg może dopuścić w naszym
życiu taką sytuację, że z naszych tradycjach nie „pozostanie kamień na kamieniu” i co wtedy? Bóg się nie Narodzi? Chrystus nie Zmartwychwstanie?
Obyśmy nie przeoczyli w wirze
naszych tradycji Bożego Nawiedzenia.
Jezus naprawdę się Narodził
i nie potrzebował do tego choinki, nie
potrzebował błyszczącej podłogi, nie
potrzebował 12 potraw, potrzebował
otwartych serc Maryi, Józefa, Pastuszków, mędrców ze Wschodu i potrzebuje… twojego serca.

Autorytety
ks. Stanisław Gawlicki COr

Święty Brat Albert
Car Aleksander II, w czasie
wizytacji Korpusu Kadetów, zatrzymał
się przed jedenastoletnim Chmielowskim i powiedział: „Ten to będzie wojak”. Uszczęśliwiony chłopak pobiegł
do krawca, rzucił mundurek i powiedział: „Pagony, przyszywać pagony.
Najjaśniejszy Pan kazał”. Tę karierę
przerwała matka, która widząc, że
chłopak ulega rusyfikacji, przeprowadza się z dziećmi do Warszawy. Tu
Adam podejmuje naukę w gimnazjum.
Urodził się 20 sierpnia 1845 r., a już
w 1861 r. zaczyna naukę w Instytucie
Leśnym w Puławach – tam spotyka
Maksymiliana Gierymskiego, przy którym odkrywa talent malarski.
Spokojne życie przerywa wybuch powstania styczniowego – Adam
angażuje się w walkę. Rozpoczyna życie pełne niebezpieczeństw, potyczek,
bitew i wyczerpujących przemarszów.
W 1863 r. po bitwie pod Grochowi-

Autorytety

skami dostaje się do niewoli, z której
ucieka. Pewnego razu zdarzyło się,
że większe niebezpieczeństwo groziło Adamowi z rąk dowódcy niż od
Rosjan. Posądzono go o niesubordynację – dowódca chciał go zastrzelić
– pistolet jednak nie wypalił i Chmielowski zdążył wytłumaczyć sytuację.
Osiem dni później, podczas bitwy pod Mełchowem, młody Chmielowski już jako podoficer, zostaje ciężko
ranny – zabłąkany granat rozrywa pod
nim konia, a jego wyrzuca w powietrze
ze zmiażdżoną lewą nogą. Lekarz podejmuje decyzję – aby ratować życie
natychmiastowa amputacja, która odbywa się bez żadnych środków znieczulających – w jej trakcie ranny połyka
cygaro. Zagrożony represjami osiemnastoletni młodzieniec udaje się do Paryża. Tam dzięki pomocy Towarzystwa
Polsko-Francuskiego otrzymuje protezę, która jest tak dobra, że będzie mógł
jeździć na łyżwach.
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Święty Brat Albert
W 1865 r. po ogłoszeniu
amnestii, wraca do Warszawy i zaczyna studia w Szkole Rysunków. Później
po zamknięciu szkoły przez carskie
władze podejmuje studia inżynierskie, ale ich nie kończy. Wyjeżdża do
Monachium, gdzie żyje i tworzy cała
kolonia młodych polskich malarzy.
W 1870 r. zostaje wpisany na listę studentów słynnej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium – oddaje się cały
sztuce – życie malarskie wciąga go całkowicie. Bierze bardzo aktywny udział
w życiu polonii artystycznej, tworzy
u boku takich znanych już nazwisk jak
bracia Gierymscy, Leon Wyczółkowski
czy Józef Chełmoński. Robi wystawy,
także w Krakowie i Warszawie – jego
obrazy cieszą się dobrym przyjęciem.

Wydaje się, że odnalazł swoje miejsce
w życiu – znany jest ze swojej życzliwej chrześcijańskiej postawy wobec
innych, kieruje się w stronę malarstwa
o tematyce chrześcijańskiej. W 1879 r.
powstaje najbardziej znane jego dzieło o tematyce religijnej, obraz przedstawiający wyszydzonego i ubiczowanego Pana Jezusa „Ecce homo”.
Jednak dusza artysty jest niespokojna i w 1880 r. wstępuje do nowicjatu jezuitów. Po pół roku ujawnia się
„niebezpieczna choroba”, jak notują
kroniki klasztoru w Starej Wsi. Adam
Chmielowski przeżywa załamanie nerwowe, cierpi na bardzo silną depresję
i ląduje w szpitalu, źródła tej choroby
należy szukać w powstaniu – należał
bowiem do oddziału tak zwanej „sotni”,

Autorytety
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która po bitwie zostawała, aby „oczyścić pole” – zabrać swoich, a często
dobijać wrogów – wielu młodych powstańców tego nie wytrzymywało
– Adam miał wtedy 18 lat. Z powodu
choroby rozstaje się z zakonem. Znajomi i przyjaciele, którzy odwiedzali go
w szpitalu podają, że chory całymi godzinami siedział na stołku malarskim
z „księgą na kolanach, czytał nie odrywając wzroku, nie reagował na żaden
ruch”, świat zewnętrzny, zdawał się
dla niego nie istnieć. Chorego Adama
ze szpitala zabrał do siebie brat Stanisław. Odwiedzająca go s. Teresa,
karmelitanka, notuje z tego czasu, że
„zastawała go pogrążonego w smutku,
nie przyjmował pokarmu, ani napoju,
zanurzony w wewnętrznym cierpieniu”. Wszelkie sposoby wyrwania go
z tego stanu były bezowocne, nie ruszał się z domu, nie mógł przekroczyć
progu kościoła. Tak było, aż do dnia,
kiedy był świadkiem rozmowy jego
brata Stanisława z księdzem o Miłosierdziu Bożym – przysłuchiwał się jej
siedząc w pokoju, nieobecny duchem,
pogrążony w swoich myślach. Nagle
poderwał się, dosiadł konia i mimo
nocnej pory pognał na probostwo. Wyspowiadał się i wrócił odmieniony – już
nigdy nie popadł w podobny stan duchowy czy psychiczny.
Wraca do malowania, zapowiada się jako mistrz pędzla, znajomi
i przyjaciele wróżą mu wielką przyszłość artystyczną. Życie artystycznotowarzyskie wciąga go na nowo. Pewnej nocy, wracając z imprezy, gdzie
było wino, dziewczęta i śpiew, przechodził obok starej rudery zamieszkanej
przez bezdomnych. Chciał się przekonać jak wygląda ich życie i zobaczył
straszną scenę – dwie matki trzymając
dzieci za nóżki – biły się nimi nawzajem – wyszedł i wytrzeźwiał od razu.
To był przełom jego życia – „umarł
Gustaw, narodził się Konrad” – umarł
Adam Chmielowski, narodził się Brat

Autorytety

Albert – chociaż droga do tego była
jeszcze daleka; początkowo przyjmuje
bezdomnych w swojej pracowni, ale to
nie wystarcza. Wchodzi na nową drogę. Pod wpływem ks. Leona Pogorzelskiego, staje się członkiem Trzeciego
Zakonu Franciszkańskiego na Podolu.
Ta działalność nie podoba się władzom
carskim, opuszcza więc terytorium
imperium carskiego i przenosi się do
Krakowa. W 1887 r. przyodziewa szary habit i przyjmuje imię brata Alberta
– 28 sierpnia składa śluby na ręce
abpa Albina Dunajewskiego. Otrzymuje od miasta „ogrzewalnię”, gdzie
przebywają bezdomni i zamieszkuje
z nimi. Kiedy pojawił się na ulicach
Krakowa jako kwestarz, wielu znajomych poczytało to jako kolejny wyskok
niespokojnego ducha, mając z tego
niezły ubaw. A on spokojnie robił swoje, ludzkie żarty go nie zniechęciły, ani
wyśmiewanie dzieciarni, która początkowo obrzucała go kamieniami.
Zbierał jedzenie dla bezdomnych, najwięcej dostawał od przekupek krakowskich, które czego nie
sprzedały, oddawały jemu. Ale nieraz
i one wszystko sprzedały i wtedy potrafił się upokorzyć i szedł do bogatych. Kiedyś przyciśnięty biedą wszedł
do lokalu, gdzie sam w dawnych czasach spędzał miłe chwile z kolegami
– na jego widok wybuchnęli śmiechem
– Adam jednak podchodzi do stolika,
gdzie siedział jego dobry znajomy
– wyciągnął rękę i mówi: daj mi coś dla
moich biednych, bo dzisiaj nie mamy
nic do jedzenia – otrzymuje za to potężny policzek – niezrażony odpowiada – to było dla mnie, a teraz daj coś
moim biednym. Wyszedł stamtąd bardzo sowicie ubogacony.
I tak zaczęły się wielkie dzieła – powstaje zakonne zgromadzenie
Braci Albertynów i Sióstr Albertynek,
a dzięki ich pracy ogrzewalnie, będące siedliskiem nędzy, rozpusty i noclegowniami kryminalistów przemieniały

się w prawdziwe schroniska, gdzie
potrzebujący mogli znaleźć nie tylko
nocleg i odpowiednią pomoc, ale także
nauczyć się fachu i wyjść z ubóstwa.
Zmarł 25 grudnia 1916 r., kiedy dzwony w kościołach o 12.00 biły na Anioł
Pański. Gdy udzielił błogosławieństwa
zebranym, widząc ich zapłakanych,
powiedział: Co tu płakać. Z wolą Boską macie się zgodzić i za wszystko
Bogu dziękować. Tak jest! Bogu trzeba dziękować za chorobę i śmierć jak
ją zsyła. Trzeba zmówić Magnificat
– i zmówili, a on uśmiechnięty, dodał
– dajcie mi cygaro.
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Gdzie jest klucz do zrozumienia tego trudnego, ale pięknego życia? Jan Paweł II – jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła, powiedział, że „Brat
Albert umiał pochylać się przed człowiekiem, bo nauczył się klękać przed
Bogiem”.
A gdy pewna malarka robiła
mu wyrzuty: Jak mógł brat porzucić
malarstwo?. Odparł: Gdybym miał
dwie dusze, to bym jedną malował,
a drugą robił wszystko inne, ale skoro
mam tylko jedną, trzeba było wybrać
to, co najważniejsze.

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. 5
W sobotę 4 listopada
2017 r. wczesnym rankiem 17 pątników uczestniczyło we Mszy św. w
trzebnickiej bazylice śś. Jadwigi i Bartłomieja. W czasie drogi do Trzebnicy
pielgrzymi zostali zaznajomieni przez
Annę Przygoda-Golenia z dziejami
ziem, po których mieli iść. Dlatego pobyt w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej
i zwiedzenie świątyni było łatwiejsze.
Zespół klasztorny z kościołem to nie
tylko miejsce spoczynku świętej, lecz
również mauzoleum innych Piastów
śląskich, którzy w XIII w. ufundowali
pierwszy kościół i klasztor.
Z Trzebnicy pielgrzymi dojechali do Prusic, gdzie dwa tygodnie wcześniej zakończyli sobotnioniedzielny marsz. Na Mazowszan
przed świątynią pod wezwaniem

św. Jakuba oczekiwali członkowie stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prusickiej. Są oni, nie tylko miłośnikami
swej „małej ojczyzny”, lecz również
gorliwymi czcicielami św. Jakuba.
Ostatnimi czasy oznakowali na terenie
swojej gminy Drogę św. Jakuba, dzięki czemu wędrowanie jest łatwiejsze
i może odbywać się bez mapy. Pątnicy
z Warszawy zostali obdarowani rogalami świętomarcińskimi oraz owocami.
Jak się później okazało było to cenne
i smaczne pożywienie na trasie. Po
zrobieniu pamiątkowej fotografii, pielgrzymi wyruszyli na szlak.
Sobotnia, 30 kilometrowa droga w blasku listopadowego Słońca zachęcała do refleksji. Warunki pogodowe umożliwiały podziwianie dalekich
krajobrazów Wzgórz Trzebnickich, po

Z pielgrzymiego szlaku
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Nad Odrą w Ścinawie z Marianem Hawryszem

których biegały w stadach sarny i jelenie. W powietrzu przelatywały ostatnie
klucze dzikich gęsi, zaś rolnicy kończyli jesienne zasiewy. Sobotnia droga wiodła przez: Skrokową, Strupinę,
Gródek, Pełczyn, Bożeń, Moczydlnicę
Dworską, gdzie zakończył się kolejny
etap Drogi. Noc pielgrzymi spędzili
w Krzydlinie Małej u misjonarzy klaretynów.
W niedzielny poranek grupa
udała się do miejscowej świątyni pw.
św. Michała Archanioła. W roku stulecia objawień fatimskich, kiedy to
wielu konfratrów pielgrzymowało po
Drodze Portugalskiej, ostatnia w roku
Msza św. na szlaku odbyła się przed
figurą Fatimskiej Pani, która przed
laty została umieszczona w ołtarzu
głównym kościoła. Mszę św. w intencji pielgrzymów sprawował proboszcz
o. ppor. Jan Opala CMF, duchowny, który
11 lutego br. w katedrze polowej WP
odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej patent oficerski. Mszy św. w lutym,
dla awansowanych kapłanów, przewodniczył protektor konfraterni biskup
polowy WP gen. Józef Guzdek. Ojciec
Opala, tak jak obiecał, w żołnierskim
drylu sprawował Eucharystię, modląc
się o łaskę dobrej drogi.
Po Mszy św. pielgrzymi przejechali do sąsiedniego Lubiąża, gdzie
zwiedzili byłe opactwo cysterskie,
perłę barokowej architektury w ska-

li światowej. Następnie wrócili do
Moczydlnicy Klasztornej, skąd rozpoczęli wędrówkę do Ścinawy. Aura
podobnie jak w sobotę zachęcała do
wędrowania. Czternastokilometrowa
transa przebiegła sprawnie. Pątnikom na trasie towarzyszył red. Roman Tomczak z legnickiego oddziału
„Gościa Niedzielnego” (http://legnica.
gosc.pl/doc/4296794.Coraz-blizej-swJakuba). Biskup Legnicki Zbigniew
Kiernikowski, podobnie jak biskup polowy WP Józef Guzdek oraz metropolita wrocławski abp Józef Kupny, objął
patronatem pielgrzymkę konfraterni.
Na moście na Odrze w Ścinawie, na
pątników oczekiwał Marian Hawrysz,
który oznakował setki kilometrów Dróg
św. Jakuba w Polsce. Był również
przewodnikiem do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie.
Był to ostatni dystans, jaki przebyli
pielgrzymi w 2017 roku. W ścinawskim
kościele przybyłych powitał proboszcz
ks. Andrzej Pławiak, który opowiedział
o historii nawiedzanego miejsca. Miłą
niespodzianką dla wszystkich była
inicjatywa członków ścinawskiej rady
parafialnej, którzy przygotowali pielgrzymom obiad. Polska życzliwość
okazywana idącym do różnych sanktuariów, znalazła swoje odzwierciedlenie również na Camino.
Pielgrzymi
z
Konfraterni
św. Jakuba w Warszawie, dziękują

Z pielgrzymiego szlaku
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Bazylika w Trzebnicy

wszystkim dobrodziejom, których spotkali na drodze w dniach 4-5 listopada
br.: członkom stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prusickiej, członkom rady
parafialnej w Ścianwie, ojcom misjonarzom klaretynom – Janowi Opali
i Tomaszowi Polakowi z Krzydliny Małej, księżom mijanych parafii, którzy
stemplowali pielgrzymie paszporty
oraz wszystkim życzliwym ludziom na
szlaku, którzy, tak jak w Gródku, częstowali oranżadą. Słowa wdzięczności
kierują w stronę Biskupa Legnickiego
oraz proboszcza w Ścinawie. Dziękują „Fundacji Lubiąż”, za możliwość
zwiedzania opactwa poza godzinami
otwarcia. Modlitewną pamięcią obejmują Mariana Hawrysza, który koordynuje ich drogę z Kalisza. Niech Bóg
błogosławi dobrodziejom, a św. Jakub
prowadzi ich po krętych ścieżkach życia!
***
W sobotę 17 lutego 2018 r.,
po nocy spędzonej w ścinawskim
Centrum Turystyki i Kultury, trzynastu pielgrzymów jakubowych udało
się na śniadanie przygotowane przez
członkinie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Ścinawie. Wspólny posiłek
pokrzepił nie tylko ciało, lecz również
ducha, dzięki czemu wędrowcy z ra-

dością wyruszyli na drogi Obniżenia
Ścinawskiego i Wysoczyzny Lubińskiej.
Po krótkiej modlitwie w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego pielgrzymi wyruszyli na szlak. Szli
przez Ręszów i Siedlce. W Ręszowie
zatrzymali się przy późnogotyckim kościele pw. Narodzenia NMP. Obok kościoła pochowany jest Anton Johann
Harder wynalazca i konstruktor zegarów rocznych z wahadłem torsyjnym.
W Siedlcach uwagę idących zwrócił
gotycki kościół pw. św. Michała Archanioła z 2 poł. XIII w. Po przejściu
12 km pątnicy dotarli do miejscowości
Czerniec, gdzie w miejscowej świetlicy
czekali na nich mieszkańcy. Pani sołtys oraz pani Alina Sokołowska przygotowały smaczny żur oraz słodkości.
Miejscowy komendant OSP pan Władysław Sokołowski przybliżył Mazowszanom historię miejscowości oraz
zaprowadził do kościoła pw. Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych. Dumą
mieszkańców jest odrestaurowana
drewniana dzwonnica z 1794 r. Przy
zabytku wszystkim zebranym, fotograf
Andrzej Apostoluk wykonał pamiątkową fotografię.
Z Czerńca idąc przez Kłopotów pielgrzymi dotarli do Lubina. Na
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Sarkofag św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

rogatkach starszej części miasta wędrowców witał z cokołu pomnika odkrywca pokładów rudy miedzi, geolog
Jan Wyżykowski. Pątnicy na krótki
odpoczynek zatrzymali się na lubińskim rynku nieopodal kościoła Matki
Bożej Częstochowskiej. Wychodząc z
Lubina napotkali przykład śląskiej architektury gotyckiej, jakim jest kościół
pw. Marii Dominiki Mazzarello, usytuowany na granicy z miejscowością
Krzeczyn Wielki. Sobotnią wędrówkę
wędrowcy zakończyli w Gorzycy. Miejscowa świetlica, była miejscem, gdzie
mogli kolejny raz doświadczyć życzliwości rodem z Kresów Wschodnich.
Mieszkańcy wsi na czele z sołtysem
Janem Olejnikiem oraz proboszczem
parafii Brunów ks. Krzysztofem Klimem czekali na pątników z otwartym
sercem oraz gorącą strawą – domowymi ruskimi pierogami z czerwonym
barszczem. Józef Bredla oraz Jan
Hawrysz mówili o trudnych doświadczeniach miejscowej społeczności,
która trafiła na ziemię lubińską z okolic

Stanisławowa przesiedlona po II wojnie światowej.
Z Gorzycy pielgrzymi pojechali
do najstarszego w Polsce sanktuarium
św. Jakuba w Jakubowie. Pątników
powitał prezes Bractwa św. Jakuba
Stanisław Halarewicz w towarzystwie
współbraci Zbigniewa Jurkowskiego
oraz Waldemara Hassa. Pan dr Hass
oprowadził przybyłych po sanktuarium
opowiadając o tym wyjątkowym dla
każdego peregrino miejscu. Nawiedzenie jakubowej świątyni zakończyła
Msza św. sprawowana przez ks. Sebastiana Kluwaka.
Z Jakubowa pielgrzymi pojechali do Grodowca, gdzie w miejscowym sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei oczekiwał na pątników ks.
Piotr Sudoł oraz inżynier nadleśnictwa
Lubin pan Norbert Wende. Pan leśniczy to kolejna osoba, która sprawiła
w tym dniu miłą niespodziankę idącym do Santiago. Dzięki jego życzliwości pielgrzymi degustowali na kolację gulasz z dzika. Tak posileni, pod
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kierunkiem ks. Piotra, udali się na
zwiedzanie świątyni, gdzie w ołtarzu
głównym stoi figura Matki Bożej „Pani
Zagłębia Miedziowego”. Nawiedzenie
świątyni było ostatnim punktem sobotniego programu. Nocleg spędzili
w Domu Pielgrzyma.
Poranna Msza św. w I Niedzielę Wielkiego Postu, rozpoczęła
nowy dzień. W sanktuarium Jutrzenki
Nadziei modlono się o dobrą drogę
do celu. Idący mają nadzieję dotrzeć
do Santiago de Compostela w 2027
r. Z Grodowca pielgrzymi jakubowi
pojechali do Gorzycy, gdzie w sobotę zakończyli wędrówkę. Stąd droga
wiodła do Brunowa, a dalej przez lasy
do Chocianowa. Część grupy wybrała drogę przez Trzebnice i Chocianowiec. Niedzielny marsz, był czasem
wyciszenia na łonie natury. Idący podziwiali budzącą się do życia przyrodę. Klucze dzikich gęsi, które podczas
listopadowego etapu przelatywały nad
głowami opuszczając Polskę, w lutym
powracały, wlewając radość w sercach piechurów. Na przedmieściach
Chocianowa pątników witał pan Jerzy Likus, twórca Drogi św. Jakuba na
Ziemi Chocianowskiej. Razem z nimi
przemierzył ostatnie kilometry drogi do
celu dnia. Nagrodą dla wszystkich za
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dwudniowy marsz, był dobrze słyszalny klangor żurawi.
Czwarty dwudniowy etap drogi
Kalisz – Żytawa, był szczególny. Pierwszy bowiem raz, tak duża liczba ludzi
miejscowych na Dolnym Śląsku, była
zaangażowana w pielgrzymkę konfraterni. Idący do Santiago de Compostela, jeszcze przez lata będą wspominać
na europejskich drogach życzliwość
mieszkańców miejscowości położonych na Ścinawskiej Drodze św. Jakuba. Smak żurku, pierogów i dziczyzny
będą wspominane w kolejnych latach
wędrówki. Pielgrzymi dziękują wszystkim ludziom napotkanym na swojej
drodze w czasie sobotnio-niedzielnej
wędrówki. Wszyscy dobrodzieje wymienieni powyżej zostaną otoczeni
modlitewną pamięcią. Podziękowania
należą się również panu red. Romanowi Tomczakowi, który odwiedził ich
na szlaku w Lubinie i przeprowadził
liczne rozmowy. Wielkie podziękowania kierują też do Mariana Hawrysza
twórcy Ścinawskiej Drogi Świętego
Jakuba, który koordynował przejście
z dalekiego Singapuru. Wszystkim
– Serdeczne Bóg zapłać! Niech Święty Jakub przyjaciół pielgrzymów ma
w opiece! c.d.n….

Rafał Nowak

Sto na sto

– Wielkopolską Drogą św. Jakuba
Tropem modlitwy i historii
z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie z grupą przyjaciół wybraliśmy się na trzydniową pielgrzymkę szlakiem św. Jakuba – Sto kilometrów na stulecie Niepodległości.
16 listopada wczesnym rankiem z kościoła św. Jakuba Większego
Apostoła w Poznaniu-Głuszynie, wyruszyliśmy w pielgrzymkę przez Żab-

no, Manieczki, Rąbiń, Lubiń, Osieczną kończąc w Gostyniu na Świętej
Górze.
Przemierzając szlak spotykaliśmy na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi, otwartych na pomoc
oraz wspierających naszą inicjatywę.
W modlitwie, w rozmowach, a często
także w milczeniu, które nam towarzyszyły w drodze, wspominaliśmy
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Pielgrzymi na szlaku jakubowym
bohaterów – ludzi, którzy przez długie
lata niewoli walczyli o wolną Polskę.
Jak zapisane jest w kartach
historii 100-lecie Niepodległości wcale dla naszego narodu nie było łatwe.
Dlatego ważne jest,aby podkreślić
i pokazać młodym ludziom wartość
tych lat. Wspaniałe murale, ulice
ubrane we flagi narodowe, akademie

w szkołach, nasza drobna inicjatywa
oraz wszystkie inne, które na okoliczność 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości były i są organizowane tropem modlitwy i historii, niech
wzmacniają w nas patriotyzm oraz
poczucie przynależenia do wielkiego
narodu.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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Bł. Jan Henryk Newman
o magii Świąt Bożego Narodzenia

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy
Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca.
						
O przeżywanych przez nas
właśnie świętach Bożego Narodzenia
nieraz mówi się, że są „magiczne”,
że mają swój niepowtarzalny czar lub
urok. Nie inaczej o tych świętach w notatkach do swoich kazań wypowiadał
się bł. Jan Henryk Newman. Co jednak miał na myśli – czy chodziło mu
o przyjemną atmosferę wytworzoną
przez świąteczne dekoracje i świecidełka, rodzinne spotkania przy suto
zastawionym stole, połączone z obdarowywaniem się prezentami, czy też
może o coś zupełnie innego?
Jak pisze Błogosławiony, choć
najważniejszym i największym świętem chrześcijaństwa jest Wielkanoc,
to jednak obchodzenie świąt Bożego
Narodzenia jest bardziej uzewnętrznione poprzez towarzyszące nam na
każdym kroku liczne ozdoby, czy też
większe zaangażowanie serca w przygotowania do tych świąt. Nawet samo
przeżywanie celebracji liturgicznych
wydaje się bardziej kolorowe z okazji
Bożego Narodzenia – w świątyniach
stoją piękne betlejemskie stajenki
i pachnące choinki, a nocą odbywają
się pasterki, podczas których śpiewamy radosne, ciepłe i miło brzmiące dla
ucha kolędy. Dlaczego tak się dzieje
w Kościele?
Przede wszystkim, jak wyjaśnia Newman, Boże Narodzenie jest
dużo łatwiejsze do zrozumienia dla
ludzkiego umysłu aniżeli tajemnica
Zmartwychwstania Pańskiego, celebrowana w świętach Wielkiej Nocy.
Podczas Bożego Narodzenia łatwiej
wejść w tajemnicę świąt i dać wyraz

(J 1, 14)

swoim religijnym uczuciom. Różnica pomiędzy nimi jest taka sama, jak
różnica pomiędzy przychodzeniem,
a odchodzeniem. Po Zmartwychwstaniu Pana, pomimo wielkiej radości,
Apostołom towarzyszył także smutek
– z powodu zapowiedzianego rychłego odejścia Jezusa do Ojca w niebie.
Aby wejść w głębię tajemnic celebrowanych podczas świąt wielkanocnych,
potrzeba, zdaniem Newmana, większej doskonałości chrześcijańskiej
i uduchowienia. Podczas gdy tajemnice Bożego Narodzenia to tajemnice
przychodzenia Chrystusa do nas, ludzi.
W tajemnicach Zmartwychwstania skupiamy się na naszej drodze ku Niemu. Jest czymś naturalnym
dla nas, że nie lubimy się przenosić.
Łatwiej nam zatem przyjąć tajemnicę Wcielenia – oto Bóg przychodzi
do nas jako Gość, staje się Emmanuelem – Bogiem z nami, a my możemy pozostać u siebie w domu. Co
więcej, przychodząc do nas, Chrystus wszystko rozświetla – koi nasze
uczucia, niczego nam nie zabiera,
a wręcz odwrotnie – dodaje Bożą łaskę
do ludzkiej natury. Jeśli więc jest jakiś
dobry czas na to, by kochać ten świat,
to jest nim właśnie okres Bożego Narodzenia. Bo oto skupiamy się na tym,
że Bóg czyni ten świat swoim domem,
a nasze rodziny uświęca poprzez małżeństwo swej Matki Maryi i św. Józefa.
Odprawiana w noc Wigilijną pasterka
nie jest zatem niczym innym, jak tylko
świętą celebracją tej wielkiej tajemnicy, która przyćmiewa swoim radosnym
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Jan Henryk Newman w czasach studenckich

przesłaniem jakąkolwiek powierzchowną wesołość światową.
Jak zaznacza kardynał Newman w jednym ze swoich wykładów,
Wcielenie to najbardziej niesłychane
wydarzenie, jakie kiedykolwiek miało
miejsce na Ziemi. Mianowicie, choć
Bóg Wszechmogący pozostaje dla
nas na tym świecie niewidzialny, to
jednak ten jeden jedyny raz, rodząc
się z Dziewicy Maryi, przyszedł do nas

i przebywał z nami przez trzydzieści
parę lat. Wtedy można było go doświadczyć poprzez zmysły: zobaczyć,
usłyszeć i dotknąć. On zaś, jak każdy
człowiek, jadł, pił, spał, rozmawiał z innymi, chodził po ziemi…
Jan Henryk Newman wyraźnie mówi w swoim nauczaniu i kazaniach, że przyjście Chrystusa – Drugiej Osoby Boskiej na ten świat miało
konkretny cel. Jezus istniał jako Słowo
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Boże w łonie Odwiecznego Ojca od
zawsze – św. Jan Ewangelista wyraził
tę prawdę słowami: „Na początku było
Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem
było Słowo” (J 1, 1). Jak argumentuje
Newman, Jezus Chrystus jest Słowem
Boga, bo pośredniczy pomiędzy Ojcem a wszelkim stworzeniem, powołując je do istnienia i kształtując, dając światu prawa istnienia i objawiając
w odpowiednim czasie poznanie Bożej woli. Dla nas, chrześcijan, w tajemnicy Bożego Narodzenia staje się On
Słowem Wcielonym, które przychodzi
uwolnić nas od naszych grzechów.
Choć mógł On pozostać w chwale
Ojca w niebie, to jednak owa niepojęta Miłość, która się ukazała w dziele
stworzenia, nie mogła pozostać spokojna w obliczu grzesznego upadku
człowieka i przywiodła Go na powrót
na ten świat, by naprawić zło spowodowane przez grzech. Przyszedł zaś
do nas nie w chwale, ale w słabości
ludzkiej natury, jako sługa tych, których zamierzał uzdrowić: uniżył się,
doświadczając wszelkich niemocy naszej natury, włącznie ze śmiercią, ale
za wyjątkiem grzechu.
Przyjście Chrystusa na świat
dokonało się w cudowny sposób. Choć
narodził się jako Syn Człowieczy, nie
był potomkiem Adama, bo nie miał
ziemskiego ojca. Nie przyjął zatem
na siebie ciała skażonych grzechem
synów Adama. Narodził się z Maryi
Dziewicy, z Niej biorąc swoje człowieczeństwo: „za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał
się człowiekiem”, jak mówi Wyznanie
Wiary. To dzięki Niej – Niepokalanej
Matce, Jezus narodził się jako człowiek wolny od skazy grzechu pierworodnego. Bóg bowiem zachował ją w
stanie bezgrzeszności od poczęcia,
czyniąc ją „ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym” (Pnp 4, 12),
tak, aby mogła „przekazać stworzoną
naturę swemu Stwórcy”, jak wyraża się

- 27 -

o tej tajemnicy błogosławiony kardynał.
W ten sposób Jezus stał się Synem
Człowieczym – dziedzicem naszych
niedoskonałości i śmiertelnikiem, ale
nie grzesznikiem; potomkiem rodzaju
ludzkiego, ale równocześnie nowym
stworzeniem Bożym. Stał się Synem
kobiety – Maryi, a tym samym Ona,
córka Ewy została Matką Boga.
Oto, zdaniem Newmana, istota najcudowniejszej tajemnicy Wcielenia! Ludzkość doświadczyła tego,
że Bóg przyjął na siebie ludzkie ciało, przenikając je swoim Duchem
i uświęcając, napełniając je światłością
i czystością, wywyższając ludzką naturę i objawiając w niej swoje Wieczne
Bóstwo. Kiedy zaś Jezus dorósł jak
każdy człowiek, nauczał i głosił Ewangelię, wybrał Apostołów, cierpiał na
krzyżu, umarł i został pochowany, by
potem powstać z martwych i wstąpić
do nieba, gdzie króluje w chwale Ojca
i skąd powróci nas na końcu czasów.
To właśnie prawdziwy powód radości,
jaka towarzyszy chrześcijańskim obchodom Świąt Bożego Narodzenia,
a także ich niepowtarzalnej atmosfery
i pewnego rodzaju „magii” świątecznych ceremonii i zwyczajów: „Słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas” (J 1, 14).
Bibliografia:
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Fathers of the Birmingham Oratory
(red.), Sermon Notes of John Henry
Cardinal Newman 1849-1878, Longmans, Green and Co., Londyn 1913.
Newman, J.H. Lectures on the Present Position of Catholics in England.
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Medale z wizerunkiem Matki
Boskiej Świętogórskiej
Ważne wydarzenia często
upamiętniają wydawane z tej okazji
medale. W historii Świętej Góry odnajdujemy trzy znaczące daty, uczczone
takimi odznaczeniami. Do tych wyjątkowych wydarzeń należała koronacja
obrazu Matki Boskiej w 1928 roku
oraz jubileusz 40- i 50-lecia koronacji.
W roku 2018 upłynęło 90 lat od uroczystości koronacyjnych, dlatego warto wspomnieć tamto wydarzenie i upamiętniające je dokonania artystyczne.
Niniejszy artykuł zaprezentuje czytelnikowi medale maryjne przechowywane w klasztornych zbiorach i zapewne
wzbogacające nieliczne kolekcje prywatne. Medale wydawane były w niewielkiej ilości, stąd ich pojawianie się
na rynku antykwarycznym należy do
wyjątków.
Koronacja cudownego obrazu
Matki Boskiej Gostyńskiej na prawie
papieskim była wydarzeniem przełomowym i niezwykle doniosłym. Koronacje papieskie należały do zjawisk
wyjątkowych i tylko nieliczne wizerunki
uchodząca za słynące łaskami, dostępowały tego zaszczytu. Aby uzyskać
wspomniane wyróżnienie, wpierw
administratorzy musieli zwrócić się
z prośbą do Stolicy Apostolskiej, uzasadniając dawność i aktualność kultu
oraz cudowność wizerunku. Od XVII
wieku Kapituła św. Piotra na Watykanie za aprobatą papieską, wydawała
przywileje zezwalające na uroczystą
koronację. W Polsce po raz pierwszy koronami papieskimi zwieńczono
w 1717 roku obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz MB Świętogórskiej koronowano ponad dwieście lat
później, ale wydarzenie miało wielką

rangę dla regionu, ponieważ była to
pierwsza koronacja papieska w Wielkopolsce. Z okazji koronacji cudownych wizerunków ukazywały się upamiętniające medale zwane popularnie
koronatkami.
Do tego typu pamiątek należy
pierwszy zaprezentowany w niniejszym artykule medal. Zamówienie na
wykonanie koronatki świętogórskiej
złożono w pracowni wybitnego medaliera poznańskiego Jana Wysockiego
(1873-1960). Należał on do elity polskich medalierów. Zajmował się medalierstwem, rzeźbą i malarstwem.
Studiował malarstwo w latach 18931898 na Akademii Sztuk Pięknych
w Monachium i Paryżu. Umiejętności
rzeźbiarskie nabywał w latach 18981901 w Rzymie u polskiego rzeźbiarza
i medaliera Antoniego Madeyskiego.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego Jan Wysocki osiadł w Poznaniu. Tam objął kierownictwo Wydziału
Rzeźby i Brązownictwa w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych1. Po
ostatniej wojnie światowej zamieszkał
w Katowicach, gdzie nauczał w Liceum
Plastycznym, mieszkał na poddaszu,
w biedzie i zapomnieniu. Trzeba było
trochę czasu, aby odkryć na nowo jego
niezwykłą osobowość artystyczną. Inspiracje dla swej twórczości czerpał
z antyku i renesansu, dlatego jego
prace wyróżniają się klarownością
kompozycyjną, linearyzmem i delikatnym modelunkiem. Wykonał ponad
150 medali, medalionów i plakiet.
Z zapisów źródłowych dowiadujemy się, że mistrz Wysocki
1
Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa
– Poznań 1981, s. 853-854.
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1a. Medal koronacyjny, awers, 1928 r., proj. Jan Wysocki, Poznań

wykonał model koronatki świętogórskiej w gipsie, który kosztował 300 złotych2. Następnie według tego wzoru,
medale wybito w Mennicy Państwowej
w Warszawie. Zamówiono 300 sztuk
medali brązowych oraz 50 srebrnych
próby 950/1000 o wadze 85 gram.
Wybicie jednej sztuki medalu w brązie kosztowało 5 złotych i 35 groszy, a
medalu srebrnego w granicach 22-23
złotych.
Gostyńska koronatka ma
średnicę 55 mm. Awers wiernie odwzorowuje cudowny obraz Matki Boskiej Świętogórskiej (il. 1a). Po prawej stronie Madonny artysta umieścił
datę powstania obrazu i rok koronacji:
1540-1928. Poniżej dat wybity jest
znak mennicy warszawskiej. Po lewej
stronie medalier zostawił swoją sygnaturę – powiązane inicjały „IW”. Korony
zwieńczające skronie świętych postaci
w niczym nie przypominają złotych ko2
Księga protokołów 1922-1931, AFG, A/43A,
s. 94-95.

ron, które wykonał złotnik warszawski
Wiktor Gontarczyk. Można sądzić, że
medale i korony wykonywano w tym
samym czasie. Otok awersu wypełnia majuskuła: MATKO I KRÓLOWO
BŁOGOSŁAW OJCZYŹNIE NASZEJ.
Rewers medalu ukazuje kościół świętogórski oddany z niezwykłą subtelnością i realizmem (il. 1b). Na frontonie
kościoła zaznaczone są nawet figury
św. Filipa, św. Ignacego i Matki Boskiej Niepokalanej oraz termalne okna
doświetlające kaplice boczne. Kościół
otacza mur dzielony pilastrami. Otok
rewersu wypełnia majuskuła: PAMIĄTKA KORONACJI CUD. OBRAZU
MATKI B. W GOSTYNIU 24.VI.1928.
Medal wykonany jest w niskim reliefie
o bardzo przejrzystej kompozycji, precyzyjnym rysunku i graficznej formie.
W tym miejscu warto jeszcze
dodać, że według modelu J. Wysockiego wybito w firmie p. Chylińskiego
z Wa r s z a w y ( u l . O g r o d o w a 2 5 )
dwadzieścia tysięcy medalików
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1b. Medal koronacyjny, rewers, 1928 r., proj. Jan Wysocki, Poznań

aluminiowych po 5 gr za sztukę i tysiąc medalików z posrebrzanego stopu miedzi po 30 gr za sztukę3. Medaliki mają średnicę 21 mm i noszą sygnaturę mistrza „IW”. Awers powtarza
przedstawienie z koronatki, a rewers
ukazuje św. Filipa Neri w popiersiu
otoczonego wezwaniem: ŚW. FILIPIE
NERJUSZU/MÓDL SIĘ ZA NAMI.
Koronacja obrazu Matki Boskiej
Świętogórskiej była nie tylko podziękowaniem opiekunów tego miejsca,
księży filipinów, za powrót z wygnania
w 1919 roku, ale także podziękowaniem za odzyskaną niepodległą Ojczyznę w 1918 roku. Ceremonia koronacyjna, oprócz wydźwięku religijnego,
niosła silne przesłania patriotyczne.
Miała przyczynić się do scalenia rozbitego przez zaborców narodu i mądrego zagospodarowania odzyskaną
wolnością. Dlatego na rewersie znalazło się wezwania: Matko i Królowo
błogosław Ojczyźnie naszej.
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3

Tamże.

Medale na 40- i 50-lecie koronacji cudownego obrazu projektowała artystka poznańska Katarzyna
Stasińska4. Razem ze swoim mężem,
światowej sławy artystą plastykiem Józefem Stasińskim, wykonywali sporo
realizacji brązowniczych i organizowali wiele wystaw. Ważną rolę w twórczości Józefa Stasińskiego pełniła tematyka religijna, szczególnie związana
z pontyfikatem św. Jana Pawła II. Od
chwili jego wyboru na Stolicę Piotrową
aż do końca pontyfikatu, każdego roku
tworzył medale papieskie. Na awersie
rejestrował zmieniającą się z wiekiem
sylwetkę Jana Pawła II, a na rewersie
umieszczał roczne wydarzenie związane z jego pontyfikatem5. W 1968 roku
Medale nie mają autorskich sygnatur. Katarzyna
Stasińska zmarła 29 lipca 2018 r. Autorstwo potwierdzone przez jej męża p. Józefa Stasińskiego
w rozmowie przeprowadzonej w dniu 30.11.2018
r.

4

Józef Stasiński. Medale i rzeźby, Katalog Wystawy Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 9.
5
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2a. Medal na 40-lecie koronacji, awers, 1968 r., proj. Katarzyna Stasińska, Poznań

J. Stasiński wykonał dla Świętej Góry
tabernakulum znajdujące się w kaplicy rekolekcyjnej z przedstawieniem
Zwiastowania na drzwiczkach. Katarzyna Stasińska w 1961 roku ukończyła studia na wydziale Architektury
Wnętrz w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Projektowała zabytkowe wnętrza, mozaiki
i witraże w kościołach. Później zainteresowała się medalierstwem i małymi
formami rzeźbiarskimi. Wykonała me-

dale poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II takie jak „Deo Gratias”
i „Tysięczna audiencja”. Dla polskiego
papieża wykonała medal „Odradzająca się Polska” który osobiście wręczyła mu na audiencji we wrześniu 1981
roku.
Medale projektowane przez
Katarzynę Stasińską dla Świętej Góry
wykonane są w technice odlewu
i wysokiego reliefu. Mają na całej powierzchni grubą, chropowatą fakturę.
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2b. Medal na 40-lecie koronacji, rewers, 1968 r., proj. Katarzyna Stasińska, Poznań

Przedstawienia Matki Boskiej odwzorowują postać z cudownego obrazu
w syntetycznym ujęciu bez dokładnego opracowania szczegółowych elementów.
W 1968 roku obchodzono 40lecie koronacji obrazu świętogórskiego. Jubileusz koronacji zbiegał się
z innymi ważnymi rocznicami: 500leciem kultu Matki Boskiej z 1468 roku
oraz 300-leciem założenia na Świętej
Górze Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w 1668 roku. Medal upamięt-
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niający 40-lecie koronacji ma formę
prostokąta stojącego o wymiarach
150x95 mm i wykonany jest ze stopu
metali. Awers ukazuje Matkę Boską
ze Świętej Góry otoczoną po bokach
przedstawieniami figuralnymi wykonanymi bardzo syntetycznie (il. 2a).
Postacie rozmieszczone są w sześciu miejscach zgrupowanych po trzy
z każdego boku. Ze względu na syntetyczne i schematyczne ujęcia, trudno
z całą pewnością rozpoznać tematy przedstawień. Można tylko podjąć
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3a. Medal na 50-lecie koronacji, awers, 1978, proj. Katarzyna Stasińska, Poznań

próbę prawdopodobnego odczytania
programu i powiązać z obchodzonymi
wówczas jubileuszami. Przedstawienia z lewej strony mogą nawiązywać
do jubileuszu 500-lecia kultu maryjnego i zbudowania na Świętej Górze
pierwszej kapliczki w 1468 roku, która stanęła na miejscu kapliczki przydrożnej. Gdyby taka hipoteza okazała
się trafna, to wówczas w dolnym, lewym rogu przedstawienie ukazywałoby modlącego się pielgrzyma przed
przydrożną kapliczką, powyżej wiernych przychodzących do cudownego
miejsca i proszących o opiekę Matkę
Boską a w górnym rogu budowę kapliczki murowanej. Więcej problemów
przysparzają kompozycje ze strony
prawej. Być może nawiązują one do
300-lecia założenia Kongregacji Oratorium na Świętej Górze. W dolnym
i środkowym polu postacie mogą przedstawiać ks. Stanisława Grudowicza
i Adama Konarzewskiego podejmujących starania o zaprowadzenia Kongregacji. Pole górne ukazywałoby objęcie Świętej Góry w posiadania przez

filipinów, które dokonało się w kościele
przed ołtarzem, wobec ks. Wojciecha
Dobrzelewskiego,
przedstawiciela
biskupa poznańskiego. Rewers medalu przedstawia rzut poziomy kościoła świętogórskiego (il. 2b). Część
centralna kościoła przedstawiona jest
w kształcie dużego oktogonu z wyraźnie zaznaczonym ośmiobocznym obejściem i wieńcem kaplic. Do oktogonu
przylega prezbiterium z podkreślonym
rzutem kopuły małej i przylegającymi
do niej z dwóch stron aneksami w formie półkopuł. Prezbiterium zwieńcza
półplastyczna bryła bazyliki. Po przeciwnej stronie ukazane są trzy wejścia
do budowli i schematycznie zaznaczone trzy biegi schodów. Na środku
rzutu kościoła widnieje napis z jubileuszowymi datami: GOSTYŃ/ŚWIĘTA
GÓRA/1468/1668/1928/1968.
Ostatni zaprezentowany w niniejszym artykule medal upamiętnia
jubileusz 50-lecia koronacji cudownego obrazu przypadający w 1978
roku. Wykonany jest ze stopu miedzi
w formie leżącej elipsy o wymiarach
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3b. Medal na 50-lecie koronacji, rewers, 1978, proj. Katarzyna Stasińska, Poznań

135x125 mm. Awers ukazuje Matkę Boską Świętogórską z napisem
ŚWIĘTOGÓRSKA / RÓŻA DUCHOWNA (il. 3a). Rewers przedstawia herb
Watykanu podkreślający, że świątynia
została podniesiona do godności bazyliki mniejszej w 1971 roku (il. 3b).
Obok herbu widnieją data koronacji
i rok jubileuszu: 1928/1978. Poniżej
umieszczone są dwa herby – filipiński oraz arcybiskupa gnieźnieńskiego
i poznańskiego, prymasa polski Augusta Hlonda, który koronował cudowny
obraz. Herb filipiński zawiera w tarczy
trzy ośmioramienne gwiazdy i serce
otoczone liliami, a szarfę wypełniają
słowa: ORATORII/SANCTI/PHILIPPI/
NERII. Herb prymasowski umieszczony pod kapeluszem kardynalskim ukazuje tarczę trójdzielną. W jej prawym
polu widnieje sześcioramienna gwiazda, serce i kotwica, symbolizujące trzy
cnoty teologalne – wiarę, nadzieję
i miłość. Poniżej umieszczone są trzy
góry symbolizujące szczyty doskonałości. Górne pole lewe wypełniają trzy
lilijki heraldyczne symbolizujące ka-
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pitułę gnieźnieńską, ponieważ Hlond
był arcybiskupem gnieźnieńskim. Pole
dolne, prawe zajmują klucze św. Piotra i miecz, symbol kapituły poznańskiej, bowiem prymas był zarazem
arcybiskupem poznańskim. Warto
podkreślić, że medal upamiętniający
jubileusz 50-lecia koronacji otrzymał
główny celebrans uroczystości, metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, wybrany w tym samym roku, cztery
miesiące później na papieża, przybierając imię Jan Paweł II.
Zaprezentowane medale znakomicie wpisują się w zabytkowy krajobraz świętogórskich fundacji artystycznych. Fundatorzy, jak również administratorzy sanktuarium maryjnego
zawsze dbali o to, aby dzieła tworzone dla tego niezwykłego miejsca były
wykonywane z najwyższym kunsztem
i przez wybitnych artystów.
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ks. Dawid Majda COr

Biogramy świętogórskich
kapłanów i braci
Brat Kazimierz Rybiński COr
– nieznana jest data jego urodzin.
Wstąpił do Kongregacji gostyńskiej
dnia 8 grudnia 1676 roku. Z zapisów
źródłowych dowiadujemy się jedynie
jaką funkcję klasztorną sprawował
– był prefektem kuchni1. Nie odnotowano jakie były wówczas jego obowiązki
z tym związane, lecz zapisano jedną
ważną informację: br. Kazimierz przez
wszystkich był bardzo lubianym opiekunem kuchni. Zmarł 28 lutego 1688
roku mając prawie pięćdziesiąt lat2.
Brat Jan Przedworski COr
– przyjęty do wspólnoty świętogórskiej
w 1672 roku3. W jego nekrologu autor
zapisał iż: doskonale obznajomiony
był ze sztuką piekarską i rybacką4. Zapewne dzięki swoim umiejętnościom
mógł zaopatrywać klasztor w wyrabiane przez siebie pieczywo (być może
jakieś szczególne wypieki przygotowywał w kuchni) i prawdopodobnie zaopatrywał wspólnotę w złowione przez
siebie ryby – to pozostanie dla nas
tajemnicą. Zmarł 8 lutego 1689 roku
mając prawie pięćdziesiąt lat5.
Ksiądz Jan Sowczyński COr
– urodzony w 1631 roku. Pochodził
z Poznania. Wstąpił do Kongregacji
na Świętej Górze w 1671 roku będąc

już kapłanem6. Wcześniej sprawował
funkcję egzorcysty w Poznaniu, zapisując się w pamięci jako człowiek
niezwykłej cierpliwości. Zmarł dnia
19 września 1691 roku przeżywszy
sześćdziesiąt lat7.
Ksiądz Teodor Słonecki COr
– wstąpił do klasztoru gostyńskich
księży filipinów w 1674 roku8. Informacje dotyczące tego kapłana również są
bardzo skromne. Ciekawostką natomiast jest, że był zamiłowany w życiu
i postępowaniu św. Aleksego Wyznawcy. Musiał zapewne studiować pilnie
pisma tego świętego, które inspirowały jego codzienne życie w zdobywaniu
osobistej świętości. Ks. Teodor zmarł
21 grudnia 1691 roku mając ponad
pięćdziesiąt lat9.
Ksiądz Andrzej Kruswicki
COr – ten kapłan również musiał wstąpić do Kongregacji już po święceniach,
lecz nie zanotowano w źródłach tego
wydarzenia. Zmarł bardzo wcześnie
mając niecałe trzydzieści lat, będąc
jeszcze w okresie trzyletniej probacji,
dlatego w dniu śmierci nie miał jeszcze
tzw. trzechlecia pobytu we wspólnocie
i nie pełnił żadnej określonej funkcji.
Zmarł 22 lipca 1693 roku10.

1

Ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I,
s. 131.

6
Ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I,
s. 130.

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w
latach 1677-1974. Możemy przypuszczać po tej
ostatniej informacji, że mógł urodzić się między
1638 a 1640 rokiem.

7

2

Ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I,
s. 130.

3

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana
w latach 1677-1974.
Ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I,
s. 130.
8

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana
w latach 1677-1974.

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana
w latach 1677-1974. Możemy przypuszczać po
tej ostatniej informacji, że mógł urodzić się między 1638 a 1641 rokiem.

Tamże. Możemy przypuszczać po tej ostatniej
informacji, że mógł urodzić się między 1639
a 1641 rokiem

Tamże. Po informacjach zawartych w nekrologu możemy wnioskować, że urodził się między
1663 a 1665 rokiem.

4

5

9

10

Z naszej historii
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Katecheza
ks. Adam Adamski COr

cz.

I

TA K A J E S T N A S Z A W I A R A
Jeżeli

nie ż y jesz tak jak wierz y sz , za c zniesz

wierz y ć tak jak ż y jesz
Wierzymy w jednego Boga, który
objawił się człowiekowi
1. Bóg jest jeden
Prawdy wiary przyjmowanie
przez uczniów Chrystusa, zostały
w syntetyczny sposób streszczone
w Symbolu Apostolskim, który powtarzamy np. w pacierzu. Jest to najwcześniejsze wyznanie wiary Kościoła rzymskiego (sformułowane w II w.),
oddające wiarę Apostołów. „Wierzę
w Boga”: to pierwsze stwierdzenie
wyznania wiary jest także najbardziej podstawowe (KKK 199).
Symbol
Nicejsko-Konstantynopolitański sięgający IV w. jest
owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych (w Nicei w 325 r.
i w Konstantynopolu w 381 r.). Uszczegółowił on prawdy wiary zawarte
w Symbolu Apostolskim tak, by nie
budziły one wątpliwości u chrześcijan
„z krańców świata”. W pierwszych
słowach symbol ten doprecyzowuje:
„Wierzę w jednego Boga”. Bóg objawia się jako jedyny. Gdy Mojżesz zapytał Boga o imię (imię w Biblii oznacza
istotę, tożsamość i tajemnicę osoby,
do której się odnosi), usłyszał: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. Czyli istotą
Boga objawiającego się Mojżeszowi,
jest jego istnienie – On jest. Wszystko
inne musiało się stać, musiało zostać
stworzone.

zrozumieć istotę Boga, znaczyłoby to,
że przynależy on do „naszego świata”,
a wtedy nie byłby Bogiem. W tę tajemnicę jednego Boga wpisuje się prawda
o Trójcy Świętej.
Trójca jest jednością. Nie
wyznajemy trzech bogów, ale jednego
w trzech Osobach: „Trójcę współistotną”. Osoby Boskie nie dzielą między
siebie jedynej Boskości, ale każda
z nich jest całym Bogiem: „Ojciec jest
tym samym, co Syn; Syn tym samym,
co Ojciec; Duch Święty tym samym,
co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury” (KKK 253).
Katechizm tak streszcza prawdę o Bogu:
Bóg naszej wiary objawił się jako Ten,
który Jest; pozwolił się poznać jako
„bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34, 6).
Sam Jego Byt jest Prawdą i Miłością
(KKK 231).
Bóg jest Prawdą, ponieważ to
on określa każde stworzenie, ponieważ od Niego wszystko wzięło początek. Podobnie jak ludzie, dzieło jest
prawdziwie wtedy, gdy powstało zgodnie z zamysłem twórcy. To twórca decyduje co chce zrobić. Bóg jest też miłością, ponieważ nieustannie troszczy
się o swoje dzieło, czyli troszczy się
o całe stworzenie i pragnie aby człowiek zrealizowawszy Boży zamysł
mógł mieć udział w pełni Jego miłości.

2. Bóg jest tajemnicą
Objawiający się Bóg pozostaje dla nas tajemnicą, a to oznacza,
że człowiek nie potrafi do końca zrozumieć jego istoty. Gdybyśmy potrafili

3. Uwaga na „fałszywych proroków”.
Wielu ludzi ma dziś poczucie
zagubienia. Tempo zmian w otaczającym nas świecie wymaga szybkiego
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i częstego podejmowania ważnych
decyzji. Najczęściej nie mamy możliwości dokonywać wyborów w oparciu
o własne doświadczenia i wiedzę.
W życiu codziennym musimy na
czymś lub na kimś się opierać. Potrzebujemy jakichś punktów odniesienia.
Wielu ludzi kreuje się dziś na autorytety w niemal każdej dziedzinie. W dobie
demokracji wszyscy chcą decydować
o wszystkim. Stąd niekończące się
dyskusje, w których każdy broni swoich przekonań, a do rangi autorytetów
urastają chwilowo pojawiające na firmamencie gwiazdki pop kultury. Wypowiadają się one niemalże na każdy
temat, a lansowany przez nie styl życia
zaczyna funkcjonować jako obowiązujący. Doświadczenie historii pokazuje
jednak, że często jest to zwodnicze.
Największe dramaty ludzkości związane były z tym, że „fałszywi prorocy”
stawali się dla mas niekwestionowanymi autorytetami. Przypomnijmy sobie chociażby twórców zbrodniczych
totalitaryzmów XX w. Oni „objawiali”
swoim współobywatelom „prawdę” na
każdy temat, jednocześnie eliminując wszystkich, którzy bronili innych
prawd. Dlatego w systemach totalitarnych Kościół zawsze jawi się jako
wroga siła. Abp Stanisław Gądecki na
październikowym synodzie na temat
młodzieży, mówił o współczesnym zagrożeniu „miękką formą totalitaryzmu”.
Polega ona nie na terrorze i fizycznym
eliminowaniu przeciwników, ale na dezawuowaniu i ośmieszaniu poglądów
i wartości niezgodnych z oficjalnie
lansowanymi przez „fałszywych proroków”. Widzimy to dziś w odniesieniu
do Kościoła i głoszonych przez niego
prawd na temat rodziny, miłości czy
wartości ludzkiego życia.

cudzych bogów obok Mnie!” (Wj 20,
3). Gdy słyszymy to przykazanie, często myślimy o innych religiach i skoro
nie porzucamy Kościoła Katolickiego,
to czujemy się spokojni. Tymczasem
trzeba wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo współczesnego wielobóstwa. Tak jak w czasach pogańskich,
każda dziedzina życia podlegała innemu bóstwu, tak dziś możemy mieć
wielu bogów. Dzieje się tak wtedy, gdy
np.: w dziedzinie zdrowia odwołujemy się do mocy magii; w dziedzinie
planowania czasu do horoskopów;
w odniesieniu do życia rodzinnego
wzorem jest dla nas gwiazda telewizyjna; relacje z innymi ludźmi postrzegamy jedynie przez pryzmat materialnych
korzyści; a w życiu publicznym uważamy, że głosowanie może decydować
nawet o tym co jest dobre (moralne)
a co złe. Czy nie jest jakąś formą
współczesnego, pogańskiego wielobóstwa deklarowanie swojego katolicyzmu, przy jednoczesnym twierdzeniu, że w życiu publicznym nie należy
tego akcentować i trzeba kierować się
wynikami głosowań?
Stając wobec różnych kontrowersji, zastanawiamy się nieraz, jaka
jest właściwie prawda? Kto ma rację?
Jeżeli wierzymy, że wszystko ma swoje źródło w Bogu, to prawdą jest to, co
jest realizacją zamysłu Boga (zob. też
KKK 215-217). Lecz wielu ludzi stwierdza – To nie my tworzymy mozaikę
świata z chaotycznego zbioru różnych
przypadkowych elementów i w związku z tym każdy pomysł na życie może
być równie dobry. Wierząc w jednego
Boga, staram się korzystać ze wszystkiego w taki sposób, by poznawać
i realizować Jego zamysł, a przez to
się zbawić (por. KKK 226).

4. Autorytet Boga ostatecznym
punktem odniesienia
W pierwszym przykazaniu Bóg
przestrzega nas: „Nie będziesz miał

5. Są tylko wierzący i wierzący
inaczej.
Warto uświadomić sobie, że gdy chodzi o najbardziej
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fundamentalne pytania, jak np.: jaki
jest sens życia, dlaczego coś oceniamy jako dobre lub złe? – jesteśmy
zmuszeni odwołać się do jakichś autorytetów (choćby własnego „ja”), bowiem nie uzyskamy na nie ostatecznej
odpowiedzi na drodze doświadczenia
empirycznego, jak np. w fizyce, gdzie
osobiste poglądy naukowca i jego znajomych nie mają większego wpływu na
wynik doświadczenia.
Trzeba więc postawić sobie
pytanie do kogo lub czego w sensie
ostatecznym odnoszę moje życie?
I nie chodzi tutaj tylko o jakieś puste
deklaracje typu: Bóg jest dla nie najważniejszy. Chodzi o to, co jest dla
mnie rzeczywistym argumentem, do
którego się odwołuję, podejmując jakieś decyzje lub formułując własny pogląd na jakąś sprawę. Na czym opieram mój pogląd na świat?
Często słyszymy o tzw. światopoglądzie naukowym, opartym na
osiągnięciach geniuszu ludzkiego,
który przeciwstawiany jest światopoglądowi religijnemu, opartemu na
wierze, a to wydaje się być niegodne
światłego, wykształconego człowieka.
Ale zastanówmy się, czy można mieć
jakiś pogląd na świat bez aktu wiary?
Pogląd na świat bowiem, to
nie tylko znajomość najnowszych odkryć naukowych i meandrów polityki
światowej. Pogląd na świat zawiera
w sobie również odpowiedź na pytanie

o sens życia i śmierci; o źródło zasad
i ideałów, którymi kierujemy się w życiu. Czy można zatem w nic nie wierzyć? Czy można być człowiekiem niewierzącym?
W pierwszym momencie tak
postawione pytanie wydaje się czysto
akademickim, każdy przecież powie,
że wokół żyją ludzie deklarujący się
jako niewierzący, zatem odpowiedź
jest oczywista. Czy jednak ta oczywistość nie odnosi się tylko do wiary rozumianej jako rytualizm (niewierzący,
bo nie chodzi do kościoła) lub do wiary
w istnienie Boga (niewierzący, bo nie
wierzy, że istnieje Bóg).
Trzeba jednak zapytać, jak
uzasadnia on swój pogląd. Skąd wie
jaki jest sens życia lub skąd wie, że życie sensu nie ma? Skąd wie, że Boga
nie ma? Czy na te pytania możemy
znaleźć odpowiedź w laboratoriach
naukowych? Czy odpowiedź na te fundamentalne pytania możemy uzasadnić rozumowo, tak jak dowodzimy, że
suma kątów w trójkącie wynosi 180°?
Czy czasami nie jest to osobista wiara człowieka, wiara nie w Boga i to co
nam objawia, ale wiara we własne poglądy i przekonania?
A zatem każdy powinien postawić sobie pytanie w co i komu wierzy. Bo są tylko wierzący i wierzący
inaczej…

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

KRÓWKA

Składniki:
Biszkopt: 4 jaja, 3/4 szklanki cukru, 3/4 szklanki mąki i 1,5 łyżeczki
proszku do pieczenia.
Krem: 2 szklanki mleka, 2 budynie śmietankowe, 3 żółtka, 1/2
szklanki cukru, 250g masła i 1 opakowanie małych bez (150g).
Polewa: 25 dag kruchych krówek i 2 łyżki masła.
Przygotowanie
Biszkopt – ubijamy pianę z 4 białek, a następnie, ubijając, stopniowo
dodajemy cukier i żółtka. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia,
dodajemy do masy i delikatnie mieszamy. Dodajemy startą czekoladę
i ponownie mieszamy. Wylewamy ciasto na wyłożoną papierem
blachę i pieczemy 20-30 minut w 180˚C.
Krem – żółtka mieszamy z cukrem. Masę mieszamy z budyniami
i szklanką mleka. Drugą szklankę mleka zagotowujemy i wlewamy
budynie. Gotujemy i studzimy. Masło ucieramy i stopniowo dodajemy
zimny budyń i rum. Krem rozsmarowujemy na biszkopcie i układamy
bezy.
Polewa – krówki i masło roztapiamy na wolnym ogniu, cały czas
mieszając. Lekko studzimy i polewamy bezy.
Smacznego!

Rozmaitości
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Stanisława Celińska i Goście
Święta Góra, 13 grudnia 2018 roku

