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Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej !
Zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się dnia trzeciego, gdy świat myślał, że sprawa Jezusa
z Nazaretu jest już skończona. Wydawało się, że ciemności spowiły ziemię na zawsze, że już nie
ma żadnej nadziei, by można było jeszcze coś odwrócić.
On jednak zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja!
To wydarzenie nadaje sens chrześcijaństwu i nadaje sens życiu każdego człowieka. Bóg przeszedł
ze śmierci do życia, a więc i nasze życie jest przejściem przez bramę śmierci do Nowego Życia.
Z tej perspektywy, cokolwiek się wydarza w naszym życiu, nawet to, co wydaje się ciemnością
i beznadzieją, za sprawą Chrystusa może przemienić się w światło i spełnienie.
Na nic straż pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała...
Są na tym świecie tacy, którzy myślą, że można znów Boga złożyć w grobie, zatoczyć kamień
i straż postawić. Jednak Moc Boża pokona wszystko, miłość Boża jest wieczna i nieodwołalna.
Niech więc drogi naszej codzienności prowadzą do Emaus, gdzie możemy spotkać naszego Pana,
który zmartwychwstał i żyje, i udziela nam swojej Boskiej Mocy przy Łamaniu Chleba.
Ze Świętej Góry płyną więc życzenia i modlitwy sprzed cudownego wizerunku
		
Świętogórskiej Róży Duchownej.

Wesel się Królowo miła,
bo, Ten któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami.
Módl się do Niego za nami.
					
					
					
ŚWIĘTA GÓRA, WIELKANOC 2019
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Aktualności
ks. Paweł Ogrodnik COr

Co nas czeka?
Rozpoczęta niedawno wiosna
wybucha wokół nas feerią kolorów,
odgłosami powracających ptaków
i budzącej się do życia przyrody.
W żadnym innym okresie roku nie zobaczymy wokół tak licznych odcieni
zieleni, nie zachwycimy się spektaklem
odradzającej się ze snu przyrody.
Wobec tych niezwykłych wydarzeń rozgrywających się na progu wiosny staje także nasza wiara. Kończący
się okres Wielkiego Postu i zbliżające
się z każdym dniem święta Wielkiej
Nocy, zachęcają nas do zatrzymania
się na moment by przyjrzeć się nam
samym – jak przygotowaliśmy się do
nadchodzącej wiosny naszego duchowego życia. By zastanowić się nad
najważniejszymi tajemnicami naszej
wiary – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Nadchodzące tygodnie pełne
będą wydarzeń wyjątkowych dla naszej wiary oraz historii i tradycji:
– przypadająca wyjątkowo
późno Wielkanoc winna stać się czasem Radości – nie tylko tej rodzinnej
płynącej ze spotkań z bliskimi, ale także tej głębokiej, wewnętrznej – biorącej swój początek w tajemnicy Eucharystii, Odkupienia i pustego grobu.
– maryjny miesiąc maj skieruje
nasze myśli ku Tej, która zawsze zatroskana spogląda na swe dzieci ze
świętogórskiego obrazu, wsłuchuje
się w ich prośby oraz zanosi ich troski
przed oblicze Boga;
– to także czas pierwszych Komunii Świętych naszych dzieci – niech
zapamiętają go, nie tylko przez pryzmat coraz droższych prezentów, ale
przede wszystkim jako doświadczenie
pierwszego spotkania z Chrystusem
w Eucharystii;
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– w czerwcu z kolei będziemy
chcieli na nowo zaczerpnąć ze skarbca Darów Ducha Świętego, radując się
świętem Zesłania oraz dziękować dobremu Bogu za łaskę powrotu wspólnoty filipińskiej na Świętą Górę w 1919
roku – w stulecie tego wydarzenia;
– to także czas kiedy opustoszeją szkoły a dzieci i młodzież staną
wobec wyzwań wolnego czasu; zadbajmy by nie zabrakło w nim miejsca
dla Boga – doskonałą okazją będą Dni
Młodzieży PARADISO, które odbędą
się po raz trzeci na terenie naszego
klasztoru, i które mogą stać się wspaniałym czasem do spotkania z ciekawymi ludźmi, wymiany doświadczeń,
a także odnowy relacji z Bogiem.
Jako filipini mamy również nadzieję, że w najbliższych tygodniach
Ojciec Święty wyznaczy datę kanonizacji bł. Jana Henryka Newmana
– angielskiego filipina dobrze znanego
naszym czytelnikom z myśli zaczerpniętych z jego kazań, które ukazują się
w każdym numerze naszego pisma.
Niech więc otwierający się dla
nas czas paschalny będzie czasem
wzmożonej modlitwy oraz zachwytu nad darami, których udziela nam
Bóg. Niech radość Zmartwychwstania
umacnia nas w pokonywaniu trudów
codzienności i pomaga z nadzieją
patrzeć w przyszłość. Niech nasze
piękne, polskie tradycje nie będą tylko
pustym naśladownictwem przeszłości
ale prowadzą nas do dojrzałych wyborów, w których Bóg jest na pierwszym
miejscu.
Błogosławionych Świąt
Wielkiej Nocy!
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ks. Paweł Bogdanowicz COr

Spotkałem Jezusa za kratami
Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. (J 9,1)
Tak – mieliśmy to szczęście
spotkać Go w miejscu, gdzie najmniej
się można tego spodziewać. W miejscu, którego większość ludzi woli unikać i nie mieć z nim nic wspólnego,
które delikatnie mówiąc kojarzy nam
się źle. Jest to miejsce, gdzie można
spotkać tzw. kryminalistów, złodziei,
recydywistów, itp. persony. I pewnie
mało kto spodziewałby się tam spotkać żywego Boga. Chodzi o więzienie
– Zakład Karny w Krzywańcu – Oddział
Zamiejscowy Wałowice. Spotkaliśmy
Tego właśnie Jezusa, którego wskrzesił Bóg i my jesteśmy tego świadkami
(Dz 2,32).
Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził
niewidomy – on, czy jego rodzice?
Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył ani rodzice jego, ale stało się tak,
aby się na nim objawiły sprawy Boże.
(J 9,2-3)
Piotra życie nie rozpieszczało.
Dzieciństwo kojarzy mu się głównie
z libacjami rodziców, bójkami i ojcem,
który „prał” go za byle co i byle czym.
Pewnie dlatego jest trochę nerwowy
i z trudem może wysiedzieć na miejscu. Przyznał, że sam narobił w życiu
wiele głupstw, ale chciałby się wyrwać
ze złego świata i wspomniał, że czeka
na jakiś znak od Boga, żeby uwierzyć,
że On istnieje, i że może mu pomóc.
Wspomniał też o tym, że wszystko co
teraz posiada to to, co ma ze sobą
w więzieniu. A jedyną osobą, która
na niego czeka na wolności jest jego
dziewczyna.
Jurek niezbyt dobrze wspomina ojca. Za to ma dobry kontakt ze
swoją mamą i babcią. Podobnie jed-

nak jak Piotr, zrobił wiele złych rzeczy
i odsiaduje kolejny wyrok. Dlatego,
że jak twierdzi „ma w życiu po prostu pecha”. Opowiadał, że kiedyś po
wyjściu na wolność, spotkał kolegę,
z którym „trochę” wypili. Chcieli wrócić
taksówką do domu. Kiedy taksówkarz
odmówił, kazali mu po prostu wysiąść.
„Pożyczyli” od niego samochód i pech
chciał, że wpadli na pierwszej blokadzie policyjnej. Poza tym Jurek jest
człowiekiem bardzo roszczeniowym
i użalającym się nad sobą. Przyznał
jednak, że chciałby sam się przekonać „Czy ten Bóg jest, czy Go nie
ma”? Jego dramatem jest to, że jak
mówi: „jedynym co umie dobrze robić,
to kraść”. Na wolności czeka na niego żona, która niestety nie wierzy już
w jego dobrą przemianę.
Każdy więzień ma swoją odrębną osobistą historię, ale łączy ich
jedno – chcą zerwać ze swoją przeszłością, odzyskać wolność. Ponadto
wszyscy szukają Boga bardziej lub
mniej świadomie. Sprawa jest bardzo trudna, bo są obciążeni nawykami, przyzwyczajeniami, mentalnością
przestępcy (strażnicy zwracają się do
nich nie inaczej jak „złodziej”) i tym,
że nikt nie wierzy w to, że mogą się
zmienić. Nie wierzą ani sami więźniowie, ani służba więzienna. Wszelkie
programy resocjalizacyjne mają znikomą skuteczność. Okazuje się jednak,
że bardzo owocny pod tym względem
jest kurs ALPHA. Jak podaje Gość
Niedzielny (nr 51-52/2018) oficjalne
statystyki brytyjskich służb penitencjarnych mówią, że wśród osadzonych, którzy przeszli w więzieniu kurs
Alpha i po wyjściu na wolność włączyli się w życie Kościoła, współczynnik
recydywizmu spadł z 70 do 17 proc.
Mając świadomość jego skuteczności,

Aktualności
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Plakat promujący akcję
jako Filipińska Szkoła Nowej Ewangelizacji bez wahania przyjęliśmy propozycję ks. Artura Godnarskiego (sekretarz KEP ds. Nowej Ewangelizacji)
przeprowadzenia kursu Alpha w Z.K.
Krzywaniec, w którym jest kapelanem. Pomagała nam w tym wspólnota
św. Tymoteusza z Gubina. Spotkania
odbywały się w każdy piątek przez
10 tygodni. Na pierwszą sesję wyruszyliśmy ze Świętej Góry 4 stycznia.
W trakcie podróży oprócz rozmów,
modliliśmy się Koronką i Różańcem.
Każdą sesję rozpoczynaliśmy Mszą
św.
Wszyscy byliśmy bardzo ciekawi pierwszego spotkania (jak teoria
szkolenia nt. Alphy ma się do praktyki). Pierwsze co nas zaskoczyło to
fakt, że więźniowie byli bardzo chętni
do rozmowy. Oczywiście na początku
wylewali wszystkie swoje żale na swój
los, niesprawiedliwy system, personel
więzienia. Ale poza tym potrafili dość
sensownie dyskutować na temat wiary i Boga. Ksiądz Godnarski stwierdził, że: Oni mówią wam o rzeczach,
o których mi nigdy nie wspominali
w ciągu mojej 2 letniej posługi kapelana. Widać było, jak z sesji na sesję
coraz bardziej się otwierają.
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Niesamowitą rzeczą było pojawienie się na jednej z pierwszych sesji
Macieja, który przyszedł ze swoim Pismem Świętym. Niski, krępy facet, obficie wytatuowany, który stwierdził, że
codziennie czyta Biblię („zorganizował
sobie”), ale jej nie rozumie. Na sesji
pt. „Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie” osadzeni mówili o tym, że mówić o Jezusie w więzieniu to sprawa
trudna i człowiek naraża się na kpiny
i zaczepki ze strony współwięźniów.
Zaczęła się gorąca dyskusja. Wówczas Maciej kazał się wszystkim „zamknąć”. Przeczytał fragment z księgi
Ezechiela, który jak twierdzi akurat
mu się otworzył: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu
buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali
przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach
i zatwardziałych sercach; posyłam cię
do nich, abyś im powiedział: Tak mówi
Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy
też zaprzestaną – są bowiem ludem
opornym – przecież będą wiedzieli, że
prorok jest wśród nich. A ty, synu człowieczy, nie bój się ich ani się nie lękaj
ich słów, nawet gdyby wokół ciebie
były osty i ciernie i gdybyś się znalazł
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wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich
słów ani się nie lękaj ich twarzy, bo to
lud oporny. Przekażesz im moje słowa:
czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami. Ty
więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co
ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud
zbuntowany.» Wszyscy byli pod wrażeniem trafności tych słów... i to nie był
jedyny raz kiedy Pismo „otworzyło mu
się samo” w tak trafnym miejscu...
Byliśmy pod wrażeniem również tego, że osadzeni sumiennie
uczestniczyli w każdym spotkaniu (rezygnując z wolnego czasu).
(…) to powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je
na oczy niewidomego, i rzekł do niego:
«Idź, obmyj się w sadzawce Siloam».
(J 9,6-7)
Kulminacyjnym punktem na
każdej Alpha’ie jest sesja o Duchu
Świętym. Tak było i w OZ Wałowice.
Pierwszymi owocami sesji było to,
że wszyscy więźniowie skorzystali ze
spowiedzi. Jurek (jeden z najbardziej
przekornych i niedowierzających)
przyznał: to była moja pierwsza spowiedź po 25 latach. Ksiądz Artur był
poruszony szczerością tych spowiedzi. Wszyscy też poprosili o indywidualną modlitwę o otrzymanie Ducha
Świętego. Później odbyła się wspólna
Msza i każdy przyjął Komunię Świętą.
Piotr (odpowiedzialny za kuchnię) zrezygnował w tym dniu z obiadu, po to
żeby zdążyć na Eucharystię.
Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o tym co dała nam Alpha. Każdy
coś otrzymał. Ten, który był najbardziej
roszczeniowy i przekorny, czyli Jurek,
wyciszył się i przyznał, że uwierzył
w Boga, że istnieje naprawdę... Jego
żona z kolei uwierzyła w to, że Jurek
może się zmienić. Poza tym poprawiły się jego relacje z mamą i babcią (ta
dając mu ostatnią szansę spłaciła jego
długi). Piotr dostał nowe siły, zrozu-

miał, że nie jest sam: Od teraz wiem,
że Bóg jest ze mną i że jest dla kogoś
ważny, że może liczyć na wsparcie
wspólnoty z Gubina.
Bardzo budujący był widok
dziesięciu twardzieli z wyrokami, których prowadziła w modlitwie Ewa, jedyna przedstawicielka płci pięknej.
Trzeba przyznać, że ich modlitwa
była bardzo prosta, ale za to piękna
i szczera. Modlili się przede wszystkim
za swoje rodziny, ale też za nas i za
nasze rodziny, albo za jakąś konkretną sprawę, która nas dotyczyła.
Kto nie widział temu trudno
pewnie uwierzyć w to, że tych 10 facetów co tydzień, z coraz większym zaangażowaniem, śpiewało z nami pieśni uwielbienia. Tego jeszcze pewnie
w OZ Wałowice nie grali. Skrzydeł dodawało nam też to, że więźniowie okazywali wdzięczność za cotygodniowe
spotkania. Często o tym wspominali
i nie mogli się nadziwić, że w każdy
piątek zupełnie za darmo, pokonujemy dystans 400 kilometrów (podróż
trwała około 6 godzin w dwie strony)
po to tylko, żeby się z nimi spotkać na
1,5 godziny.
Zakończenie sielankowe
jak w bajce. Można by tylko dodać:
„I żyli długo i szczęśliwie”... Jednak
czy zmieni się, albo na jak długo, życie
każdego z naszych uczestników, tego
nie wiemy. Zostawiliśmy ich w dobrych
rękach wspólnoty św. Tymoteusza...
Czy skorzystają z szansy jaką dostali?
Tego też nie wiemy. I nie musimy tego
dociekać. Budujące i pewne jest to, że
i my jako ekipa, i oni jako uczestnicy
kursu Alpha spotkaliśmy w ZK Krzywaniec OZ Wałowice Jezusa Zmartwychwstałego.
«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest,
Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł
do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On
zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!»
i oddał Mu pokłon.
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Ewa Kuśnierek

„Kiedyż to wzejdziesz gwiazdo niebieska,
gwiazdo niebieska naszego szczęścia…”
Przepiękna pastorałka Ernesta Brylla rozpoczęła wyjątkowy koncert kolęd w bazylice świętogórskiej
w Gostyniu, który odbył się 13 grudnia
2018 roku. Po raz drugi u stóp Róży

wo Stanisława Celińska i goście”. Do
udziału w koncercie zaprosiła znanych
aktorów polskiej sceny: Teresę Lipowską, Wojciecha Wysockiego oraz Tomasza Karolaka. Wśród zaproszonych

Niezapomniany czas...
Duchownej można było
usłyszeć kolędy i pastorałki w wykonaniu Stanisławy Celińskiej, w niepowtarzalnych aranżacjach Macieja Muraszko. Artystka zachwycona wyjątkowym klimatem Świętej Góry wybrała
bazylikę na miejsce nagrania przez
Telewizję Polską programu „Kolędo-

gwiazd nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionego z artystką chóru „Zaczarowana Melodia”, działającego przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu
pod kierunkiem Ewy Kuśnierek.
Koncert rozpoczęła piękna
pastorałka, której przesłanie nabrało jeszcze większego znaczenia, gdy

Z życia Sanktuarium

pojawiły się dzieci: najpierw dziewczynka niosąca wielkie czerwone serce symbolizujące dziecięcą czystość
i nieograniczoną miłość do Boga,
a następnie chłopiec niosący Pana Jezuska do żłóbka, aby wyśpiewać dla
niego najpiękniejsze kołysanki. Chórzyści wystąpili w przepięknych białych strojach, podkreślając zimową atmosferę zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia. Warto w tym miejscu podkreślić, że wszystkie kostiumy są dziełem Teresy Mikołajczyk, jednej z mam
chórzystek. Gdy już Dzieciątko zostało położone w żłobie z darami przybyli
muzycy niosący swoje instrumenty
i płynącą z nich muzykę. Na koniec
z darami przybyli zaproszeni goście.
Wszyscy stanęli na scenie, aby wyśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki z zebraną publicznością. Stanisława Celińska wykonała też własne
piosenki świąteczne, do których muzykę skomponował Maciej Muraszko.
Atmosfera była niezwykła.
Przez cały koncert było widać wielkie
wzruszenie artystki, zwłaszcza w momentach, w których dołączały dzieci.
Zachwyceni młodymi chórzystami byli
również pozostali goście. Dzieci zarażały swoja energią i żywiołowością,
a także koncentracją, aby zaśpiewać
wszystko najlepiej jak potrafią. Było
to prawdziwie rodzinne kolędowanie
różnych pokoleń. W bazylice panował
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niepowtarzalny i wyjątkowy nastrój.
Pojawił się też orszak kolędników:
anioł, kominiarz, królowie, para biskupiańska, w których role wcielili się nauczyciele. To kolejny niezbity dowód
na to, że muzyka łączy ludzi w różnym
wieku. Wszystko wyreżyserował wraz
ze Stanisławą Celińską – Konrad Smuga, który wraz całą ekipą telewizyjną
starał się, aby pokazać całej Polsce to
wyjątkowe miejsce oraz pełen prawdy
i szczerości śpiew „Zaczarowanej Melodii” wraz z artystami polskiej sceny.
Koncert zakończyła wzruszająca piosenka artystki, którą wykonała wraz młodymi chórzystami, a której
przesłaniem było, abyśmy wszyscy
stali się lepszymi ludźmi:
Naucz mnie kochać Jezu
obudź serce stwardniałe
Niech pofruną myśli
dotąd skamieniałe
Niech lekkie się staną
i pełne miłości
A w duszy na zawsze
ufność zagości.
Koncert został wyemitowany
25 grudnia 2018 roku
o godz. 15.15 w TVP 2.

Krzysztof Fekecz

Rodzinna kolęda
W zimowe sobotnie popołudnie 5 stycznia 2019 roku w bazylice
świętogórskiej licznie zgromadzona
publiczność miała okazję wysłuchać
wyjątkowego koncertu, zaprezentowanego przez znaną muzyczną rodzinę
„Kolędy Pospieszalskich”. Jak wskazuje tytuł koncertu, na scenie pojawiły
się trzy pokolenia tej wyjątkowo uzdolnionej muzycznie rodziny.

Ale zanim wystąpiły gwiazdy
wieczoru, koncert rozpoczął chór ze
Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu
„Zaczarowana Melodia” pod kierownictwem Ewy Kuśnierek, wykonując
dwie kolędy autorstwa nieżyjącego już
księdza Tadeusza Nagela „Radośni
pasterze” i „ Kołysanka świętogórska”.
W drugim utworze z chórem, wykonując partie solowe, zaśpiewał również
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przełożony klasztoru ks. superior Marek Dudek COr. Dzieciom towarzyszyli
gostyńscy instrumentaliści.
Kiedy na scenie pojawiły się
gwiazdy wieczoru, przywitane zespoły przez chórzystów, którzy wręczyli artystom szaliki identyczne jak te,
w których występował chór. W trakcie
koncertu członkowie znanego klanu
muzycznego wykonywali kolędy i pastorałki wszystkim dobrze znane, lecz
w nowych aranżacjach muzycznych,
co pozwalało na odkrycie na nowo
piękna tych muzycznych utworów.
Członkowie rodziny Pospieszalskich,
jako świetni instrumentaliści, dali popis
swych umiejętności, a także sprawności muzycznej. W trakcie koncertu

w kilku utworach wystąpił również chór
„Zaczarowana Melodia”. Podczas
spotkania tak, jak w latach ubiegłych
miało miejsce wspólne kolędowanie
z publicznością. Koncert zakończył się
owacją na stojąco. Jeszcze długo po
koncercie artyści rozdawali autografy
i pozowali do wspólnych zdjęć z zachwyconymi słuchaczami.
Organizatorami koncertu było
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
oraz księża filipini ze Świętej Góry.
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Agnieszka Jagodzińska

Happy folk czyli JAN I KLAN
Przyszedł w końcu dawno
wyczekiwany sobotni wieczór, kiedy
po raz kolejny mogliśmy wyruszyć na
muzyczne szlaki Krainy Łagodności.
Tym razem wystąpił na świętogórskiej
scenie zespół Jan i Klan. Nasi goście
mawiają o sobie, że grają happy folk,
czyli raczej wesoło, niż smutno. Chcemy dzielić się radością i w zamian
czerpać ją na koncertach. Gramy po
to, aby poznawać dobrych ludzi i ciekawe miejsca, bo świat jest ich pełen,
a my pewnie jeszcze o nich nie wiemy…
Święta Góra okazała się więc
miejscem idealnym, bo przecież tu
spotykamy się z Chrystusem, Świętogórską Różą Duchowną i oczywiście najradośniejszym ze świętych
– Filipem Neri – jest to więc miejsce
pełne radości, w sam raz na radosne
dźwięki Jest to też miejsce niezwykłe,
bo to przecież nasza ukochana Święta
Góra, na którą tak chętnie powracamy
Któż zatem mógłby wymarzyć sobie
lepsze miejsce na spotkanie dobrych

ludzi, na spotkanie z zespołem „Jan
i Klan”.
W czasie koncertu usłyszeliśmy utwory pochodzące z ich debiutanckiej płyty Nic się nie zgadza i nic
się nie klei zarejestrowanej w maju
2018 roku podczas koncertu w klubie
A’Propos w Wałbrzychu. Nie mogło zabraknąć także najnowszych piosenek
muzyków, wśród których były i takie,
które na Świętej Górze miały swoja
prapremierę.
Wsłuchując się w kolejne
utwory mieliśmy okazję poznać doskonały sposób i receptę na sen. Nie
zabrakło też piosenek o miłości, tej
o której opowiadają Listy z północy,
a niejednokrotnie zagościła i nutka tęsknoty.
Razem z zespołem wypłynęliśmy w morze, ucząc się żeglarskiej
postawy w życiu, bo przecież jestem
żeglarzem, potrafię przetrwać najgorszy sztorm, stawiam żagle, płynę
prosto na fale, już na mnie czeka spokojny port – śpiewali muzycy. A będąc
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Jan i Klan w Krainie Łagodności na Świętej Górze

już nad morzem, kto z nas nie marzy
o domu nad przystanią, o śpiewie fal
uderzających o skały. W takim domu
mogliśmy zamieszkać przez krótką
chwilę, a potem płynąć jachtem do
pewnej przystani… bo tylko morze
i my. I tak zrobiło nam się jakże wakacyjnie… Za sprawą piosenki przewodniej dotarliśmy do lasów równikowych
Ameryki Południowej i Środkowej,
a wszystko po to, by być jak Leniwiec
i uczyć się sposobów na wielkie i małe
złości.
W czasie naszego muzycznego spotkania było więc bardzo ra-

dośnie, a zespół w swoich utworach
przemycał dobre rady, opowiadał
o dalekich podróżach i zachęcał by
realizować marzenia. A wszystko co
mam, wszystko co mam, wszystko,
co pragnę mieć to kilka słów, kilka nut,
zebranych w pieśń…
Po koncercie nie zabrakło miłych chwil przy ciepłej kawie i słodkim
ciasteczku. Była to doskonała okazja
do osobistych spotkań z muzykami.
Był też czas na autografy i wspólne
pamiątkowe zdjęcia.

ks. Marek Dudek COr i ks. Dariusz Dąbrowski COr

Sługa Boży ks. Wawrzyniec Kuśniak COr
Dnia 3 marca 2019 r. na Świętej Górze w Gostyniu wznowiono proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks.
Wawrzyńca Kuśniaka COr. Z powodu
niegasnącej sławy pobożności tego filipina, proces informacyjny rozpoczął
w 1968 r. abp Antoni Baraniak – metropolita poznański. Wtedy arcybiskup
Poznania w świętogórskiej bazylice
mówił: Wielka to dla nas radość, że

dzisiaj, Święta Góra opromieniona
pięknymi jubileuszami, wyprowadza
ze swoich podziemi świetlaną postać
księdza Wawrzyńca Kuśniaka, filipina,
który otrzymuje tytuł Sługi Bożego,
którego grób staje się sławny, a życie
przykładem. Ważnym wydarzeniem
w prowadzonym procesie była rekognicja czyli ekshumacja i rozpoznanie
zwłok Sługi Bożego, mająca na celu
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Zaprzysiężenie komisji historycznej

potwierdzenie ich autentyczności. Dokonali jej 21 kwietnia 1971 r. profesorowie z Instytutu Antropologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
wraz z członkami Trybunału Kościelnego. Komisja, 102 lata po śmierci ks.
Kuśniaka dokonała identyfikacji oraz
potwierdziła „wyjątkowo dobry stan
zachowania zwłok”. Po różnych zawirowaniach historycznych, na prośbę
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri,
ks. abp Stanisław Gądecki wznowił
proces beatyfikacyjny.
Podczas pierwszej uroczystej sesji został ustanowiony Trybunał
i komisja historyczna. Pierwszej uroczystej sesji procesu przewodniczył
bp Damian Bryl. W skład Trybunału
weszli:
Przewodniczący
– ks. dr Rafał Pajszczyk
Promotor sprawiedliwości
– ks. dr Marcin Czujek
Notariusz
– ks. mgr Dawid Majda COr
Do komisji historycznej zostali zaprzysiężeni:

– ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej
TChr – Profesor emerytowany Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
– prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak
(Uniwersytet Zielonogórski, Instytut
Filologii Polskiej), Kierownik Zakładu
Stylistyki, członek stowarzyszeń promujących wiedzę o języku oraz historii. Jest członkiem kilku towarzystw
naukowych: Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem
Osiemnastym oraz Leszczyńskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Współpracuje z Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu.
– prof. dr hab. Przemysław Matusik
z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM,
wicedyrektor Instytutu Historii UAM
ds. naukowych, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
redaktor naczelny „Kroniki Miasta
Poznania”. Specjalizuje się w historii
XIX wieku, zwłaszcza zaboru pruskiego, historii Kościoła i przemian religijnych w XIX wieku oraz dziejach miast
i procesów urbanizacyjnych.
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Uroczysta Msza Święta z okazji wznowienia procesu beatyfikacyjnego ks. Kuśniaka

Postulatorem procesu beatyfikacyjnego z upoważnienia Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu jest ks. mgr lic. Dariusz Dąbrowski
COr.
MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
SŁ. BOŻEGO
KS. WAWRZYŃCA KUŚNIAKA
Boże, który wywyższasz pokornych
i nagradzasz wierność w rzeczach małych, gorąco Cię błagam, abyś wsławił
księdza Wawrzyńca Kuśniaka, udzielając mi łaski, o którą Cię serdecznie
proszę…
Ufam także, że beatyfikacja
Twego sługi ks. Wawrzyńca, męża żywej wiary i miłości, powiększy chwałę
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.

Najświętsza Maryjo, Świętogórska Różo Duchowna, spraw, aby
gorliwy Twój czciciel mógł być zaliczony do grona błogosławionych.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Święty Filipie Neri, módl się za nami.
Za zezwoleniem Władzy Duchownej
Poznań, dnia 24 X 1968 r.
Informacje o łaskach otrzymywanych
za wstawiennictwem Sługi Bożego
prosimy kierować na adres:
Księża Filipini
Głogówko 1 – Święta Góra
63-800 Gostyń
lub
sanktuarium@filipini.gostyn.pl

KAZANIE KS. MARKA DUDKA – SUPERIORA ŚWIĘTOGÓRSKIEGO
Kiedy stajemy w progach tej
pięknej świątyni i spoglądamy na wytartą stopami pielgrzymów posadzkę, oczami wyobraźni widzimy nieprzebrany tłum pielgrzymów, którzy
tu padali na kolana, by prosić Boga

o pomoc przez wstawiennictwo Świętogórskiej Pani. Dla wielu z nich już to,
co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność – jak powiadza dziś św.
Paweł do Koryntian. My zaś, pośród
tej śmiertelności idziemy jeszcze, by
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osiągnąć nieśmiertelność. Ci, którzy tu
pielgrzymowali, dziś już są u celu drogi, widzą Boga “twarzą w twarz” i Matkę Najświętszą, której zawierzali swoje życiowe drogi. Pielgrzymi: ubodzy
i bogaci, szlachetnie urodzeni i ludzie
prości, duchowni i świeccy. Tak wiele
ludzkich losów. Choć odeszli, przed
Bogiem nie zostali zapomniani. Jak
mówi św. Paweł: “ Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Bogu niech będą dzięki
za to, że dał nam odnieść zwycięstwo
w Jezusie Chrystusie.”
Bóg pamięta o każdym, historia życia każdego człowieka przed Bogiem nie jest zapomniana. Są jednak
takie historie, o których i ludzie nie zapomną. Dziś przywiodła nas tutaj taka
historia, historia życia ks. Wawrzyńca
Kuśniaka.
Przyszedł na świat w ubogiej
rodzinie w Czarnkowie w 1788 roku.
Gdy był w II klasie Gimnazjum, zmarł
ojciec i szesnastoletni Wawrzyniec
z braku pieniędzy musiał opuścić
szkołę, by podjąć jakąś pracę na swoje utrzymanie. Po latach podejmowania różnorakich prac, Opatrzność
Boża przywiodła go do klasztoru świętogórskiego, gdzie zajaśniała nadzieja na kapłaństwo, o którym marzył od
dziecka. Najpierw uzupełnił wykształcenie a następnie Kongregacja wysłała Wawrzyńca na studia teologiczne
do Poznania. Przyszedł wreszcie ten
upragniony dzień 14 stycznia 1816
roku w Lądzie, dzień święceń kapłańskich. Na początku powierzono młodemu księdzu opiekę nad Bractwem
Różańcowym. Gorliwie pełnił swoją
posługę, głosząc z zapałem kazania
i przyjmując coraz to nowych członków
do bractwa.
W jednym z kazań w 1818
roku, na Niedzielę Różańcową, wołał
z tej pięknej świętogórskiej ambony:
W tym więc dniu słusznie mogę mówić
do Was z Pawłem świętym: Patrzcie

- 15 na powołanie wasze Bracia! Bo to jest
ten dzień, który przypomina Wam wasze śluby, któreście wykonali przy nogach Maryi. O! Bodaj dzień ten odnowił
w was ducha, jakimście kiedyś przyrzekli służyć Maryi. Bodajby ożywił
waszą gorliwość, z którąście, po raz
pierwszy brali do ręki różaniec.
Dziś Pan Jezus mówi do nas
w Ewangelii: Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobro...
Ks. Wawrzyniec był Apostołem
Dobroci i sam bardzo wierzył w ludzką dobroć i choć nieraz się rozczarował, to wszystko cierpliwie znosił byle
miłości nie psuć. Wszystkim wierzył
z prostotą serca wypełnionego miłością do Boga, Matki Najświętszej i do
ludzi, którzy przychodzili po pomoc, tę
duchową przy konfesjonale i tę materialną. A był prawdziwie Sługą Miłosierdzia. Do południa zastać go można
było w bazylice, gdzie ludzie przybywali na nabożeństwa i do spowiedzi.
Jak słynny proboszcz z Ars, Jan Maria
Vianney, ks. Wawrzyniec był więźniem
konfesjonału.
Mawiał do kapłanów: Siedźmy
pilnie w konfesjonale, a znajdą się ludzie.
Jako przełożony, przez 27
lat nasz Sługa Boży wspomagał ludzi materialnie. Po nabożeństwach
i spowiedzi bardzo często spotykał się
w klasztorze na kawie z błogosławionym Edmundem Bojanowskim, ale
nie na płochych rozmowach, lecz by
razem zaradzać ludzkiej biedzie, tej
materialnej i tej duchowej. Bardzo
często wspomagał błogosławionego Edmunda w różnorakich dziełach,
często zanim jeszcze ten zdąrzył poprosić o pomoc. Wsparł między innymi
przekształcenie Kasyna Gostyńskiego
na instytut – Dom Miłosierdzia, który
tworzył Bojanowski.
Wiele jest dzieł, które prowadził ks. Wawrzyniec:
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W wioskach klasztornych szkołę pobudował, by dzieci mogły zdobyć wykształcenie.
Dbał o to by ludzie z majątków
mieli bezpłatną opiekę lekarską i darmowe leki. Przed bazyliką podziwiamy
dziś odnowiony budynek szpitalika,
który postawił dla opieki nad starszymi
i chorymi.
Organizował obiady dla ubogich, a w każdy Wielki Czwartek organizowano coroczny Boży Obiad,
przygotowywany przez 3 dni przez 37
osób. Karmiono wtedy ponad 750 ludzi, a każdy otrzymywał jeszcze pieniężną zapomogę.
Sługa Boży był bardzo blisko
ludzi, tych bogatych, ale także i biednych, każdego w okolicy znał po imieniu. Wszystkim potrzebujących chętnie
pożyczał, ale też długi anulował, gdy
nie było z czego oddać. Nowożeńcom
z uboższych rodzin wszystko sprawiał
na wesele i w prezencie przekazywał
deski na łóżko i skrzynię na ubrania.
Mówił w jednym z kazań:
Mamy usta – módlmy się!
Mamy ręce – czyńmy dobrze!
Mamy serce – litujmy się!
Ks. Wawrzyniec był człowiekiem rozmodlonym, który nigdy nie
opuszczał wspólnych modlitw w kaplicy klasztornej, aż przyszedł ten dzień,
kiedy nie pojawił się rankiem w kaplicy.
Umarł Sługa Boży w 1866 roku w marcu. Jeszcze w styczniu Kongregacja
wyprawiła mu 50 rocznicę święceń,
przygotowaną w tajemnicy przed Jubilatem. Było wielu znamienitych gości,
a wsród nich błogosławiony Edmund
Bojanowski, który wspomina w liście

to wydarzenie, a także pogrzeb. I żałował go bardzo , bo jeszcze tak wiele razem mogli uczynić dobrego. Żal
z powodu jego śmierci wyrażały także
lokalne czasopisma , pisząc jak wielka
to strata dla tej ziemi. Żałowali go ludzie, którzy tak licznie przybyli na jego
pogrzeb, a ci co doświadczyli jego dobroci przychodzili także pod zamkniętą bazylikę w czasie kasaty, do jego
grobu , by prosić o pomoc.
Każda ludzka historia nie jest
zapomniana przed Bogiem, ale są też
takie ludzkie historie, o których ludzie
nie zapomną.
W Wielki Post roku 1848 ks.
Wawrzyniec wołał ze świętogórskiej
ambony:
Co do nas ludzi nie możemy my bynajmniej mówić, iż nie my grzechu, bo
Jan święty wyraźnie zapowiada nam
iż byśmy się oszukiwali i nie mówili
prawdy; owszem wszyscyśmy winowajcy wszyscy grzesznicy, nie pozostaje nam nic więcej, jak tylko prosić
pokornie Boga, miłościwie odpuścić
winy.Tak jest, wypadliśmy z jego łaski
przez niezliczone grzechy a więc starać się najusilniej powinniśmy, aby odzyskać tę łaskę, bo bez niej jesteśmy
najnieszczęśliwszymi ludźmi w życiu,
a potępionymi w wieczności. Odzyskać
zaś jej nie zdołamy, jak tylko przez pokutę. Ten to jest jedyny środek, który
opatrzyła nam dobroć Boska dla naszego szczęścia, dla naszego zbawienia. Potrzeba nam pokutować, boś my
grzeszni. Potrzeba nam pokutować bo
inaczej niezbawiemy dusz naszych.
Amen.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl

Porady duchowe - 17 ks. Jacek Niesyto COr

Nowe czy Stare Zmartwychwstanie?
Opowiedział im też przypowieść: «Nikt nie przyszywa do starego
ubrania jako łaty tego, co oderwie od
nowego; w przeciwnym razie i nowe
podrze, i łata z nowego nie nada się
do starego. Nikt też młodego wina nie
wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie
bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się
zepsują. Lecz młode wino należy lać
do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego
– mówi bowiem: “Stare jest lepsze”»
(Łk 5, 36-39).
W naszym przygotowaniu do
przeżywania uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, bardzo ważną
rolę odgrywają różnego rodzaju nabożeństwa – Droga Krzyżowa, Gorzkie
Żale, rozważanie tajemnic bolesnych
w modlitwie Różańcowej – jak również
tradycyjne rekolekcje wielkopostne.
Jednakże daje się zauważyć, że owe,
można tak rzec, „stare formy” już tak
wielu ludzi nie przyciągają do kościoła,
jak to miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, o czym świadczą
starsi księża. Oczywiście, czynników
takiego stanu rzeczy jest zapewne
wiele i nie czas, i miejsce, aby się nad
tym pochylać, jednakże należy zwrócić uwagę na pewne zjawiska, które
mają miejsce obecnie. Są one czymś
nowym, dlatego często niezbyt przychylnym okiem przyjmowane, przez
kościół dojrzały w swoich strukturach.
Widzę tu pewną analogię do
Kościoła I wieku, kiedy to mieliśmy
swego rodzaju trzon Kościoła złożony z Apostołów i nawróconych izraelitów. Trzymali się oni mocno pewnych
znaków zewnętrznych, które niejako
stanowiły o ich tożsamości, jak np. obrzezanie. W tej konstelacji pojawia się

Paweł (Szaweł), który staje się swego
rodzaju prekursorem Nowej Ewangelizacji. Myślę, że nawet można pójść
jeszcze dalej. Ukazuje on bowiem
pewne wspaniałe cechy charyzmatycznego głosiciela Jezusa Chrystusa
w rzeczywistości pogańskiej oraz istotę Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia
niejako odartego z form, które stały się
tak grube, że trudno było pod nimi dostrzec piękno Bożej Miłości – piękno,
które przecież jest we wszystkich i dla
wszystkich. Tego uczy Paweł.
Już wtedy, w tamtej rzeczywistości, widzimy jak mocno ścierają
się dwie rzeczywistości ówczesnego
Kościoła. Lecz to starcie nie jest na
linii: Bóg – „kontraBóg”, ale na linii:
wyznawcy na starych fundamentach
– wyznawcy na wierze i doświadczeniu
Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia.
W takich sporach największym zwycięzcom jest szatan, bo to on podsuwa coraz większe uprzedzenia. Kiedy
wchodzimy w taki konflikt, Bóg schodzi
na dalszy plan, a zaczyna się liczyć
tylko to, co ludzkie, choć każdy zasłania się troską o poznanie Boga.
I tu znów przychodzi nam
z pomocą mądrość zarówno Pawła,
jak i otwarte, mimo wszystko, umysł
i serce Piotra. Ten drugi „miota” się,
lecz troszcząc się o nawrócenie
wszystkich ludzi widzi w działalności Pawła sens i sam doświadczając
„otwartej” Miłości Boga, aprobuje jego
działalność i metody.
W naszej rzeczywistości, też
musimy zaufać nowym formom oddawania czci Bogu, które dzieją się
„jakby” na zewnątrz Kościoła, poza
jego murami, ale kiedy są dobrze prowadzone, to prowadzą ludzi z opłotków, z bezdroży do spotkania Bożej
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Grób Pański, Święta Góra 2005 rok

Miłości i Bożego Miłosierdzia. Czy nie
oto powinno nam chodzić? Jest wielu
księży, którzy potrafią siedzieć i czekać w konfesjonale właśnie na tych,
którzy opłotków i bezdroży zostaną
przyprowadzeni do sakramentalne-
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go pojednania z Bogiem i Kościołem.
Ale jednocześnie niewielu jest charyzmatycznych księży, którzy mają
dar wychodzenia do tych z bezdroży.
Jest wielu, którzy powiedzą piękne
i mądre kazania, ale niewielu, którzy

przygotują tych z pogranicza Kościoła, aby umieli takie kazanie wysłuchać
i zrozumieć.
Zagubionych jest wielu, nie ma
co, w tym momencie roztrząsać, gdzie
i jaki zaistniał błąd czy zaniedbanie,
lecz należy uderzyć się w pierś, że za
długo cieszyliśmy się tłumami na odpustach i innych uroczystościach, i że
było mile i przyjemnie. Dziś, również
w naszym kraju, należy zacząć niejako od nowa – biblijnie wyciągać Stare
i Nowe z niewyczerpalnego skarbca
Kościoła. Trzeba nam się nauczyć,
że nowe nie znaczy od razu „złe”, tym
bardziej, że Bóg pokazuje nam piękne
owoce wspaniałych powrotów na łono
wspólnoty wierzących.
W tym momencie pozwolę sobie na małą refleksję. Tak się jakoś
złożyło, że Bóg pozwolił mi wiele razy,
służyć w konfesjonale i przeżyć piękne spowiedzi młodych ludzi powracających z owych bezdroży. Czasem im
zazdroszczę, bo mam wrażenie, że
o wiele bardziej doświadczają Bożego
Miłosierdzia w tym sakramencie, niż
chyba nie jeden, który przynajmniej zewnętrznie, nie opuścił Kościoła. Mam
nadzieję, że do końca życia nie zapomnę człowieka, którego gdybym spotkał na ulicy to raczej przeszedłbym na
drugą stronę, a jednak właśnie on na
Polach Lednickich przysiadł przy mnie
i zaczął się spowiadać. Bardzo mocno
utkwiły mi słowa, które wypowiedział
po zakończonej spowiedzi: Ciekawe,
co z tym wszystkim zrobi Bóg.
To był człowiek-owoc Nowej
Ewangelizacji, który zdążył poznać
Boga i doświadczył tego, że Bóg go
kocha i wyszedł do niego na opłotki.
Człowiek, który zobaczył, że Droga
Krzyżowa to nie tylko monumentalne”dzieła wielkich malarzy i rzeźbiarzy
zawieszone w kościołach, ale to ta
ścieżka między drzewami o późnej porze, po której nie raz chodził pijany, naćpany, a teraz idzie z krzyżem w ręku
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i przy kolejnych kapliczkach czyta rozważania, że Bóg go kocha, że zawsze
szedł tą ścieżką razem z nim i płakał,
a teraz idzie z nim i z „większą” miłością i radością niesie krzyż na Golgotę.
Ten Człowiek stanie kiedyś
z pewnym tłumem podczas Drogi Krzyżowej w parafialnym kościele i może
zapłacze, bo będzie widział i doświadczał Bożego Miłosierdzia; przyklęknie
do Komunii Świętej i będzie pewny, że
karmi się Ciałem Chrystusa; będzie
na Mszy św. i doświadczy bólu Matki
Bożej pod Krzyżem, ale i radości ze
Zmartwychwstania.
Będzie kosztował wybornego
WINA, a ktoś obok – może ty, może
ja… czy też będziemy potrafii się nim
rozkoszować? On może prędzej docenić smak Starego Wina, niż my, którzy
to Wino mamy cały czas na wyciągnięcie ręki.
Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa
niebieskiego, podobny jest do ojca
rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare» (Mt 13,
52).
Obyśmy na Nowo potrafili
przeżywać Stare, a przez to zobaczyli,
że wszystkich nas jednoczy nie „forma
kultu”, ale Boża Miłość i Miłosierdzie.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego,
co dziecięce. Teraz widzimy jakby
w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś
[zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz
poznaję po części, wtedy zaś poznam
tak, jak i zostałem poznany. Tak więc
trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość (1Kor
13,11-13).
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BŁOGOSŁAWIONA
WIKTORIA RASOAMANARIVO
Z czym nam się kojarzy Madagaskar? – czwarta co do wielkości wyspa świata, leżąca u wybrzeży Afryki.
Dziś kojarzy się nam z lemurami, wanilią oraz z animowanym filmem „Pingwiny z Madagaskaru”. Około połowa
z 23 milionów mieszkańców to chrześcijanie, zaś druga połowa to wyznawcy tradycyjnych wierzeń opartych na
kulcie przodków. Dziś przypomnijmy
sobie postać pierwszej błogosławionej
z tej wyspy.
Wiktoria urodziła się w stolicy
kraju Antananarywie w 1848 r. Jako
księżniczka pochodząca z plemienia Havas, będącego u władzy, miała
przed sobą świetlaną przyszłość. Jej
ojciec zajmował wysokie stanowisko
w pałacu królewskim, matka należała do rodziny królewskiej, dziadek
był szefem rządu, a brat z kolei miał
pójść w ślady dziadka za panowania
kolejnego monarchy. Piękne widoki na
przyszłość. Młoda księżniczka Wiktoria została wychowana w rodzimej
religii, którą cechowała wiara w boga
stwórcę, kult przodków, oraz wierność
wielu starożytnym rytom i tradycjom.
Jak wspomniałem na Madagaskarze
żyli także chrześcijanie: pierwsi misjonarze katoliccy przybyli tutaj w XVI
wieku, a protestanci z Anglii około roku
1820 r.
Trzynastoletnia Wiktoria została oddana do szkoły prowadzonej przez siostry zakonne św. Józefa
z Cluny. Otrzymała tam bardzo staranne wykształcenie, ale poznała również
chrześcijaństwo w teorii i w praktyce.
Siostry i otoczenie tak na nią wpłynęły,
że postanowiła przyjąć chrzest i wiarę
katolicką. Było to poniekąd logiczne,
ale spójrzmy krótko na sytuację Madagaskaru.
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W 1828 roku, po śmierci męża,
wstąpiła na tron okrutna królowa Rauavalona, która rozpoczęła swoje trzydziestotrzyletnie panowanie od wymordowania wszystkich pretendentów
do tronu. W przeciwieństwie do męża,
bardzo pozytywnie nastawionego do
chrześcijaństwa, królowa odrzuciła wszelkie wpływy chrześcijańskie
i europejskie. Zdelegalizowała chrześcijaństwo zerwała kontakty z innymi
krajami, po czym rozpoczęła systematyczną czystkę. Królowa szczególnie
upodobała sobie starożytny zwyczaj
„sądu Bożego”. W wersji miejscowej
była to próba tangeny: oskarżony musiał zjeść trzy kawałki skórki kurczaka,
nieco ryżu, oraz silnie trujące ziarna tangeny. Następnie wywoływano
wymioty i jeśli wszystkie trzy kawałki skórki kurczaka zostały zwrócone
– oskarżony był niewinny, jeśli nie
– skazywano go na śmierć. Niezależnie jednak od stopnia winy, wielu
umierało z powodu samego zażycia
trującej mieszanki. Wiktoria zdecydowała się na przyjęcia chrztu w wieku
piętnastu lat, kiedy jeszcze trwał terror.
Wywołało to oczywisty bunt i sprzeciw
całej rodziny, wystraszonej o swoje
stanowisko, jak również zatroskanej
o przyszłość dziewczyny. Wybór Wiktorii oznaczał porzucenie własnej
tradycji, a nawet pozbawienie się pochówku w rodzinnym grobowcu. Mimo
to Wiktoria trwała niewzruszenie przy
swoim postanowieniu. Powiedziała
matce: Nie będę już tym, kim byłam
dotychczas. Będę córką Boga, gdyż
chcę przyjąć chrzest. Otrzymam pieczęć Ducha Świętego. Dla nieobeznanych z chrześcijaństwem było to
wyznanie bardzo trudne do pojęcia.

Została ochrzczona 1 listopada 1863
roku, a rok później przyjęła Komunię
św.
Wiktoria w głębi serca czuła
powołanie do życia zakonnego i poprosiła siostry o przyjęcie, te jednak przestraszone sytuacją polityczną kraju,
wiedząc, że dziewczyna została przyrzeczona swemu krewnemu Radriace
jako żona (takie były czasy), delikatnie
doradzały i sugerowały dziewczynie
życie świeckie. „Czy to wola Boża?”
– pytała Wiktoria. Ostatecznie mając
siedemnaście lat zawarła związek
małżeński i chociaż ślub miał charakter tradycyjny ośmieliła się zażądać
obecności kapłana. Małżeństwo Wiktorii stało się świadectwem jej odwagi
w wyznawaniu wiary katolickiej oraz
misjonarskiej gorliwości w szerzeniu
nauki Kościoła. Wkrótce jednak okazało się, że wybrany na małżonka jest
alkoholikiem i jak określił go jeden
z biografów „wiódł życie skandaliczne”.
I co przedziwne – ta sama rodzina,
która nalegała i namawiała Wiktorię
w sprawie małżeństwa, teraz domagała się unieważnienia tego związku.
Wiktoria jednak czuła się odpowiedzialna za swego męża, czuła się powołana do modlitwy za niego i uważała, że jako członek rodziny królewskiej,
powinna dać innym przykład życia według praw Bożych, a szczególnie według zasad dotyczących małżeństwa.
Czy nie wiecie, że małżeństwo chrześcijańskie nie może zostać rozwiązane? – mówiła tym, którzy namawiali
ją do rozwodu – Jedynie śmierć może
nas rozłączyć.
Ciężki krzyż życia małżeńskiego trwał 22 lata. W tym czasie gorliwie modliła się o nawrócenie Radriaki.
W 1887 roku jej mąż uległ tragicznemu wypadkowi – na łożu boleści przyjął chrzest. „Zwyciężyłaś mnie pokorą
i dobrocią Wiktorio” – wyznał. Modlitwa i wierne oddanie Bogu zostały nagodzone.
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Po śmierć męża księżniczka
stała się aktywną i oddaną misjonarką przez pełnienie dzieł miłosierdzia
co do ciała, jak i co do duszy. Założyła
Akcję Katolicką na Madagaskarze do
posługi ubogim i wkrótce zasłynęła ze
swego zaangażowania. Odwiedzała
więźniów i okazywała szczególną troskę cierpiącym na trąd. Jeden z nich
powiedział: Wszyscy od nas uciekają,
a ona czyni coś wręcz przeciwnego.
Podchodzi blisko, rozmawia i troszczy
się o nas. Swoim osobistym przykładem służby ubogim i cierpiącym Wiktoria zjednała sobie szacunek ludzi
wszystkich klas społecznych.
Największy i najpiękniejszy
egzamin zdała podczas wojny malgasko-francuskiej w latach 1883-85.
W tym czasie cudzoziemscy misjonarze – zwłaszcza katoliccy – zostali zmuszeni do opuszczenia Madagaskaru. Ks. Joseph Causseque
przed opuszczeniem wyspy zwrócił
się do Wiktorii, powierzając jej troskę
o wspólnotę katolicką i wyraził nadzieję, że będzie mogła wiele uczynić,
gdyż ma powiązanie z szefem rządu
i jest pełna wiary. Odpowiedziała: Nie
wiem, jak czynić wiele rzeczy Ojcze,
ale będę się starała z całego serca i ze
wszystkich sił, aż do końca.
Pierwszej niedzieli po wyjeździe misjonarzy, malgascy katolicy
usiłujący wejść do katedry, zostali zatrzymani przez straże. Wiktoria wtedy
podeszła do strażników i powiedziała:
Jeżeli koniecznie chcecie krwi, zacznijcie od przelania mojej. Lęk nie
powstrzyma mnie od zbierania się na
modlitwę. Strażnicy ulegli i Wiktoria
na czele tłumu weszła do kościoła.
Z odwagą i praktycznie w pojedynkę
zachęcała katolików do trwania w wierze oraz do jej nauczania i przekazywania. Zwróciła się bezpośrednio do
królowej i szefa rządu z prośbą o niezamykanie katolickich szkół i kościołów, ryzykując przez to narażenie się
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Błogosławiona Wiktoria Rasoamanarivo
na gniew. W końcu szef rządu ustąpił,
pozwalając chrześcijanom na modlitwę w kościołach. Po powrocie na
Madagaskar w 1886 roku misjonarze
zastali tam liczącą ponad dwadzieścia
tysięcy wspólnotę katolików. Wytrwali
oni w wierze głównie dzięki wysiłkom
misjonarskim Wiktorii.
Zmarła 21 sierpnia 1894 roku
mając czterdzieści dziewięć lat. Pa-
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pież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną podczas pielgrzymki na Madagaskar w 1989 roku.
Księżniczka Wiktoria żyła
w czasie i miejscu, gdzie trwała
żywa pamięć o prześladowaniach
chrześcijan i panowały nastroje antychrześcijańskie. Nikt by do niej nie
miał żalu, gdyby scedowała troskę
misjonarską na kogoś innego, mniej

rozpoznawalnego publicznie. Jednak
miłość do Pana Jezusa oraz wiara
w „pieczęć Ducha Świętego” dawały jej odwagę – stała się misjonarką
w najgłębszym tego słowa znaczeniu.
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Papież Jan Paweł II w czasie beatyfikacji nazwał ją „prawdziwą
misjonarką” oraz „wzorem dla ludzi
świeckich dzisiejszych czasów”.

Z pielgrzymiego szlaku
Jolanta i Łukasz Stefaniak

Piesza pielgrzymka „Camino de Santiago 2027”.
Rok 2, Kalisz–Żytawa
cz. 6
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.
„Świętogórska Róża Duchowna”
jest jednym z partnerów medialnych
pielgrzymki „Camino de Santiago
2027”, dzięki temu nasi czytelnicy
mogą śledzić pielgrzymią drogę.
W sobotę 17 marca 2018 r.
wczesnym rankiem po nocy spędzonej głównie w podróży, grupa pielgrzymów Jakubowych udała się na
Mszę św. do kościoła Wniebowzięcia
NMP w Chocianowie. Piątkowy atak
zimy sprawił, iż droga do Chocianowa
z Warszawy była ekstremalna. Dlatego też wielu pątników dziękowało Bogu za jej szczęśliwy przebieg.
Celebrze przewodniczył ks. Dariusz
Iżykowski, który na zakończenie Eucharystii udzielił pielgrzymom specjalnego błogosławieństwa. We Mszy św.

uczestniczyli również przyjaciele dróg
św. Jakuba na Dolnym Śląsku Jerzy
Likus i Marian Hawrysz.
Po Mszy św. pątnicy na czele
z ks. Iżykowskim i panem Likusem
wyruszyli na Dolnośląską Drogę
św. Jakuba. W ostatnią sobotę kalendarzowej zimy Bory Dolnośląskie,
przez które przechodzili pielgrzymi
robiły niesamowite wrażenie. Padający od piątku śnieg pokrył drzewa
i drogi. Było to najbardziej zimowe
pielgrzymowanie w kilkuletniej historii
weekendowych przejść członków konfraterni. Kiedy pątnicy docierali do Nowej Kuźni do ich uszu dobiegł dźwięk
dzwonów. Jak się później okazało to
Dominik Ewkowski „uderzył w dzwony” witając pielgrzymów Jakubowych
w swojej miejscowości. Młody człowiek pokazał pątnikom kościół oraz
zaprowadził do remizy, gdzie pani
Stefania Roicka przygotowała smaczny poczęstunek. Pokrzepieni i ogrzani
pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę.
Idąc przez ośnieżone lasy i pola minęli
Modłę, Osłę, Szczytnicę by dotrzeć do
Tomaszowa Bolesławickiego. W zimowej scenerii pielgrzymi przebyli 30 km.
Zmarznięci i zmęczeni dojechali do
Domu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu, który na kilkanaście
godzin stał się dla nich pielgrzymią
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fot. Pawlikowscy

Katedra św. Jakuba w Görlitz

albergą. Siostry na czele z przełożoną
s. Anną Mikołajewicz ASC troskliwie
zaopiekowały się piechurami.
Po przespanej nocy pielgrzymi
Jakubowi udali się do bolesławieckiej
bazyliki na niedzielną Mszę św., następnie zaś dotarli do Tomaszowa,
gdzie dzień wcześniej zakończyli wędrówkę. Mroźny, słoneczny i wietrzny
dzień sprawił, iż tempo marszu było
szybkie. Miejscowości Kruszyn, Bolesławiec sprawnie zostały minięte. Plan
zakładał przejście do Nowogrodźca,
jednak mając na uwadze warunki atmosferyczne pielgrzymi zdecydowali
się skrócić drogę o 7 km i zakończyli
wędrówkę w Mierzwinie.
Część pątniczego trudu pielgrzymi ofiarowali w intencji swoich
opiekunów duchowych. W sobotę,
kiedy wędrowali, imieniny obchodził
ks. Zbigniew Kępa – asystent kościelny konfraterni, natomiast w poniedziałek 19 marca – Protektor Konfraterni
bp Józef Guzdek. Pielgrzymi modlili
się za wstawiennictwem św. Jakuba
o potrzebne dla nich łaski.
W sobotę 28 kwietnia 2018 r.
rano pielgrzymi wyruszyli z pl. Bankowego w Warszawie na Dolny Śląsk, po

drodze zatrzymując się w sanktuarium
św. Jakuba w Małujowicach. „Kościół
Jakubowy”, nazywany jest „śląską
Sykstyną”, gdyż na jego ścianach,
znajduje się ok. 100 średniowiecznych
polichromii z biblijnymi scenami. Jednym z obrazów, podobnie jak w Watykanie jest Sąd Ostateczny. Z Małujowic pielgrzymi dotarli do Mierzwina,
gdzie zakończyli wędrówkę.
Marsz rozpoczęty popołudniem w sobotę, był ostatnim etapem
wędrowania po drogach Dolnego Śląska. Początkowo szlak z Mierzwina
do Nowogrodźca wiódł polnymi ścieżkami wśród obficie kwitnącego rzepaku. Ze wzniesień Pogórza Izerskiego
oczom piechurów jawiły się ośnieżone północne zbocza Karkonoszy.
W Nowogrodźcu pielgrzymi krótko odpoczywali oraz nawiedzili miejscowy
kościół. Obok niego znajdują się ruiny
klasztoru, na ścianie którego umieszczona została tablica pamięci sł. Bożej s. Rosarii Schilling zhańbionej i zamordowanej przez czerwonoarmistów
w 1945 r.
Stąd droga wiodła śląskim
brzegiem rzeki Kwisy. Ciepła aura,
szum wody, wiosenna zieleń umilały
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fot. Pawlikowscy

Klasztor St. Marienthal

pielgrzymom drogę przez Nawojów
Śląski do Lubania Śląskiego, gdzie
pątnicy zatrzymali się na nocleg
w szkole im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba. Rano, w niedzielę wszyscy udali się do pobliskiego kościoła
pw. Narodzenia NMP, gdzie miejscowy proboszcz ks. Marek Kurzawa
sprawował Mszę św. Kościół ten jest
ważnym miejscem na mapie dróg
św. Jakuba w Polsce, bowiem w tym
miejscu łączą się: Dolnośląska Droga
św. Jakuba, Via Regia oraz Sudecka
Droga św. Jakuba. Gospodarz parafii
ten dar eksponuje i propaguje ruch
pątniczy w całej okolicy.
Po przekroczeniu mostu na
rzece Kwisie, pielgrzymi pożegnali
Dolny Śląsk i wkroczyli na teren Łużyc.
W miejscowości Henryków Lubański
przeszli obok najstarszego drzewa
w Polsce mającego ok. 1500 lat cisa
– Henryka. W Sławnikowicach i Gronowie, mijali stare zespoły pałacowoparkowe. Pod wieczór dotarli do Zgorzelca, gdzie spędzili ostatni w drodze
do Santiago de Compostela nocleg na
ziemiach polskich.
Poniedziałkowym rankiem piechurzy przeszli most na Nysie Łużyckiej i zawitali na terytorium Niemiec.
W Görlitz celem pątników była miejscowa katedra pw. św. Jakuba. Dalej
idąc Żytawską Drogą Św. Jakuba kierowali się w stronę miasteczka Ostritz

oraz położonego nieopodal klasztoru
St. Marienthal – najstarszego w Niemczech, liczącego ok. 800 lat klasztoru
cysterek. Znajdujące się w dolinie rzeki piękne barokowe obiekty klasztorne,
wtapiają się w piękno natury Górnych
Łużyc. Na dziedzińcu przybyłych powitał św. Jan Paweł II. Z pomnika błogosławi idących do klasztornego kościoła. Droga z monasteru St. Marienthal
wiodła malowniczym przełomem Nysy
Łużyckiej. Błogą ciszę na łonie natury przerywały z rzadka przejeżdżające pociągi na trasie Görlitz – Zittau.
Pierwszy nocleg na niepolskiej ziemi
idący do Santiago mieli w Hirschfelde.
Część grupy spała w domu przysłupowym, zaadoptowanym na mały dom
pielgrzyma, część natomiast na plebani kościoła luterańskiego.
1 maja o świcie pielgrzymi wyruszyli do Zittau. Mieli do przebycia
ok. 10 km. Poranne wyjście spowodował fakt, że jedyna katolicka Msza św.
w Zittau sprawowana była o godz.
8.00 w kościele Nawiedzenia NMP.
Z uwagi na obecność grupy z Polski,
Eucharystię celebrowano nie w kaplicy, a przy głównym ołtarzu. Msza
św. w żytawskiej świątyni zakończyła
drugi rok pielgrzymowania Konfraterni św. Jakuba przy katedrze polowej
WP do Santiago de Compostela. Po
Mszy św. wicesenior konfraterni Jerzy Pawlikowski wręczył uczestnikom
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Sanktuarium św. Jakuba w Małujowicach

pamiątkowe certyfikaty odbycia pielgrzymki z Kalisza do Zittau. Jednym
z elementów certyfikatu jest Wielka
Szata Postna, jeden z symboli Zittau. W czterodniowym wędrowaniu
uczestniczyło 19 pątników. Poszczególne etapy drogi z Kalisza przebyło
36 pielgrzymów. Łącznie z Warszawy
od jesieni 2016 roku pielgrzymowało
ok. 70 osób.
Idący dziękują wszystkim,
którzy pomogli im w przebyciu drogi.
Szczególne słowa wdzięczności kierują w stronę Sióstr Adoratorek Krwi

Chrystusa w Bolesławcu i ks. Marka
Kurzawy, który koordynował ich pobyt
w Lubaniu Śląskim. Bardzo serdecznie
dziękują niemieckim gospodarzom,
ks. Michaelowi Dittrichowi i miejscowemu pastorowi za gościnę oraz ks.
Dariuszowi Frydrychowi, który pomagał zorganizować pobyt na niemieckich Łużycach. Dziękują wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy im pomagali i wspierali oraz wszystkim, którzy
pielgrzymowali z nimi duchowo.
c.d.n.

Agnieszka Idczak

Byliśmy na Światowych Dniach
Młodzieży w Panamie!
To właśnie w Polsce, w Krakowie w 2016 roku podczas Światowych
Dni Młodzieży ogłoszono, iż kolejnym
miejscem spotkania 34. Światowych
Dni Młodzieży będzie po raz pierwszy w historii Ameryka Środkowa,
a dokładniej Panama. Z ogromnym
entuzjazmem przyjęto informację, iż

młodzież będzie mogła spotkać się
z papieżem Franciszkiem w 2019 roku
właśnie w tym ciekawym kraju, położonym malowniczo nad Morzem Karaibskim oraz Oceanem Spokojnym,
liczącym niecałe 4 mln ludności. Spotkanie młodych katolików odbyło się
w terminie 22-27 stycznia 2019 roku
w Panama City.
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Logo
Światowych Dni Młodzieży
w Panamie

Doświadczenie
kraju misyjnego

Nasza grupa :)

Porady duchowe
Spotkania i rozmowy
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Oczywiście nie mogło zabraknąć symboli ŚDM. Logo ŚDM stylizowane było na wzór Kanału Panamskiego. Zawierało krzyż pielgrzymi oraz
zarys postaci Matki Bożej z pięcioma
gwiazdami nad Jej głową, a wszystko
to zostało ujęte w kształcie serca. Należy podkreślić, że to właśnie Matka
Boża stała w centrum wydarzeń ŚDM
w Panamie. Inny aspekt symboliczny
w panamskim logo związany jest literą
„M”, który uwidacznia się w kształcie
serca – nawiązuje w ten sposób do
hasła: Matka Boża jako Gwiazda oraz
„Most świata i Serce wszechświata”.
Matka Boża przedstawiona jako droga
(most) do Jezusa oraz do Jego serca, które było totalnie oddane Matce.
Gwiazdy nad głową Maryi symbolizowały 5 kontynentów, z których mieli
przybyć pielgrzymi. Ponadto nie mogło również zabraknąć świętych, którzy patronowali ŚDM, a byli nimi: Józef
Sánchez del Río, Juan Diego, bł. Maria Romero Meneses, Oskar Romero,
Jan Bosko, Marcin de Porrès, Róża
z Limy oraz Święty Jan Paweł II.
Hymn ŚDM również nawiązywał bezpośrednio do Najświętszej Maryi. Tekst refrenu zawierał słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą podczas
Zwiastowania: „Oto ja, Służebnica
Pańska, niech mi się stanie według
Słowa Twego”. Z tekstem hymnu wyruszyliśmy na spotkanie młodych
w Panamie.
Młodzież z całego świata zjeżdżała się w różnym czasie do Panamy.
Dla jednych była to bardzo krótka podróż, a dla innych nieco dłuższa. Oficjalne wydarzenia rozpoczęły się 22
stycznia 2019 roku mszą świętą inaugurującą, otwierającą ŚDM – wydarzeniu przewodniczył arcybiskup Panamy
José Domingo Ulloa Mendieta. Dzień
później przyleciał papież Franciszek,
jednak to dopiero 24 stycznia nastąpiło pierwsze oficjalne spotkanie papieża z młodzieżą na Campo Santa Ma-

ria la Antigua w centrum Panam City.
W piątek, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną jeszcze przez Jana Pawła II,
odbyła się droga krzyżowa, w której
brał udział papież Franciszek. Z kolei
w sobotę oraz niedzielę (26-27 stycznia)
wydarzenia przeniosły się na kampus
Jana Pawła II (Campo San Juan Pablo
II). Późnym popołudniem rozpoczęło
się wieczorne czuwanie modlitewne,
z adoracją Najświętszego Sakramentu oraz modlitwą różańcową. Oficjalnie
ŚDM zostały zakończone niedzielną
Mszą św. tzw. Mszą św. rozesłania.
W niedzielę również zostało ogłoszone
kolejne miejsce spotkania z młodzieżą
w 2022 roku w Portugalii. Następnie
papież Franciszek pożegnał się z młodzieżą i jeszcze tego samego dnia wyleciał z Panamy.
Jedno jest pewne, Światowe
Dni Młodzieży nie zakończyły się wraz
z opuszczeniem przez papieża Franciszka Panamy. Katechezy, nauki,
słowa Ojca Świętego zostały zapisane w sercach pielgrzymów, a tym samym zostały rozesłane niczym iskierki
światła w odległe zakątki świata. I to
jest właśnie dziedzictwo ŚDM, którym
należy się dzielić.
Pośród pielgrzymów ŚDM
w Panamie, nie mogło również zabraknąć młodzieży z Polski. Jak się
okazało, Polacy stanowili najliczniejszą grupę pielgrzymów z Europy – ponad 3500 osób. Sam Przewodniczący
Rady Konferencji Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Marek Solarczyk był „oszołomiony” dużą
liczbą polskich pielgrzymów, którzy
przyjechali na Światowe Dni Młodzieży. Barwy biało czerwone było widać
w całej Panamie. Polacy poprzez jasną cerę i jasne oczy stanowili swoistą
egzotykę wśród narodów latynowskich, ale jedno jest pewne, zostali
bardzo serdecznie przyjęci w Ameryce
Środkowej.
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Wśród pielgrzymów z Polski
nie zabrakło delegacji z powiatu gostyńskiego, która pod przewodnictwem księdza Michała Kuliga wybrała
się na ŚDM w Panamie. Ekipa gostyńska wchodziła w skład zorganizowanej grupy Duszpasterstwa Młodzieży
Archidiecezji Poznańskiej JORDAN,
która liczyła 103 osoby. Były to osoby
w różnym przedziale wiekowym – od
lat 14 do 35 lat. Pieczę duszpasterską
nad tą liczną grupą stanowiło pięciu
księży oraz dwie siostry zakonne. Ze
względu na swą liczebność grupa poznańska została podzielona na trzy
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mniejsze podgrupy, które wyruszyły do
Panamy z trzech różnych miast. Wszyscy spotkali się w Panama City jednocześnie, 12 stycznia w godzinach popołudniowych (czasu panamskiego).
Wówczas rozpoczęło się wspaniałe,
prawie trzytygodniowe pielgrzymowanie po Panamie…

Ciąg dalszy artykułu o ŚDM
w Panamie znajdzie się w kolejnym
numerze.

Myśli filipińskie
Marcin Kuczok

Duchowa obecność
Zmartwychwstałego w Kościele
Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila,
a ujrzycie Mnie.
						(J 16, 16)
W jednym ze swoich kazań,
wygłoszonym w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, bł. Jan Henryk Newman rozważa tajemnicę duchowej obecności Zmartwychwstałego
Pana w Jego Kościele. Jak zauważa
nasz błogosławiony patron, Chrystus,
opuszczając świat po swoim Zmartwychwstaniu i powracając do domu
Ojca w niebie, daje nam pozornie
wykluczające się pouczenia. Chodzi
o to, że, jak czytamy na kartach Ewangelii, wcześniej Jezus nauczał, że kiedy zostanie zabrany, to wtedy Jego
uczniowie winni się smucić: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki
pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie
czas, kiedy zabiorą im pana młodego,
a wtedy będą pościć (Mt 9, 15). Z kolei na innym miejscu, tuż przed swoim Wniebowstąpieniem, Pan mówi:

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę
do was. Jeszcze chwila, a świat nie
będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie
widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć
będziecie (J 14, 18-19). Zatem, odejście Chrystusa do Ojca z jednej strony
jest źródłem smutku dla apostołów, bo
oznacza nieobecność Pana, ale z drugiej, staje się źródłem radości, bo daje
zapowiedź Jego trwałej obecności
pośród nich. Jak twierdzi Newman, to
z tej przedziwnej tajemnicy, ściśle związanej ze Zmartwychwstaniem i Wniebowstąpieniem Chrystusa, wyrastają
pozorne paradoksy życia chrześcijańskiego: cierpimy, ale równocześnie się
radujemy, nie posiadamy niczego, ale
równocześnie mamy wszystko.
Taki właśnie, jak poucza Jan
Henryk Newman, jest stan, w jakim
znajdujemy się jako chrześcijanie:
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Mozaika – o. Marco Rupnik SJ (Watykan)

utraciliśmy Chrystusa i równocześnie
Go znaleźliśmy, widzimy Go, ale nie
rozpoznajemy, obejmujemy Jego stopy z miłością, ale On nam mówi, jak
niegdyś rzekł Marii Magdalenie po
swoim Zmartwychwstaniu: Nie zatrzymuj mnie! (J 20, 17). Jak to wszystko
jest możliwe do pogodzenia? Oto nie
możemy ujrzeć ani usłyszeć Jezusa,
porozmawiać z Nim czy chodzić obok
Niego, bo z chwilą Jego Wniebowstąpienia utraciliśmy możliwość zmysłowego i świadomego postrzegania
Pana. Jedyne, co nam pozostało, to
cieszyć się duchowym, niematerialnym
i wewnętrznym posiadaniem Chrystusa. Jest to jednak, jak podkreśla nasz
błogosławiony kardynał, posiadanie
o wiele bardziej realne, aniżeli to, które było udziałem apostołów za dni ciała Chrystusa – dlatego właśnie, że jest
ono duchowe i niewidzialne. Newman
wyjaśnia tę kwestię, odnosząc się do
spostrzeżenia, iż im bliżej naszych
oczu znajduje się jakiś przedmiot,
tym trudniej nam na niego patrzeć
i rozpoznać. Podobnie i Chrystus zbliżył się do Kościoła tak bardzo, że my
w swoim ograniczeniu nie jesteśmy
już w stanie zauważyć Jego obecno-

ści. On bowiem wchodzi do naszych
serc, biorąc je w swoje posiadanie
i czyni nas członkami swojego Ciała.
Możemy rozpoznać Jego obecność
tylko dzięki wierze, bo nie jesteśmy
w stanie doświadczyć jej poprzez nasze ciało i zmysły.
Newman wskazuje w swoim
kazaniu, że Chrystus sam zapowiedział swoją obecność wśród nas, kiedy żegnał się ze swoimi uczniami: Oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata (Mt 28, 20).
Jak jednak Chrystus może być obecny
równocześnie po prawicy Ojca w niebie i wśród nas, w Kościele? Newman
tłumaczy, że wynika to z podwójnej
natury Osoby Syna Bożego, który jest
Bogiem i Człowiekiem. Chrystus umarł
na krzyżu jako człowiek, jako człowiek
zmartwychwstał i także jako człowiek
wstąpił do nieba. Jako człowiek także
powróci do nas w dzień Sądu Ostatecznego. Jako Bóg, Jezus Chrystus
zawsze był, jest i będzie obecny, bo
nigdy nigdzie nie odszedł. Nawet wtedy, gdy Jego ciało doznało śmierci na
krzyżu, nadal był On obecny pośród
apostołów, bo jest Bogiem Wszechobecnym, a rozdzielenie duszy i ciała
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w chwili śmierci w żaden sposób nie
naruszyło jego nieprzemijającego Bóstwa. Kiedy zatem Chrystus powiedział
apostołom, że musi odejść do Ojca,
miał na myśli swoją ludzką naturę, nie
zaś Boską. W ten sposób Chrystus,
Syn Boży, Druga Osoba Trójcy Świętej, pozostał obecny w swoim Kościele
na zawsze.
Co ważne, zjednoczenie się
Chrystusa i chrześcijanina dokonuje
się dzięki Duchowi Świętemu, który
jest Pocieszycielem posłanym Kościołowi po Zmartwychwstaniu Pana. Nie
wiemy, jak dokładnie owo zjednoczenie Boga i człowieka się dokonuje, ale
wierzymy i wiemy, że dzięki Duchowi
posiadamy Chrystusa, że dotykają
nas Jego uzdrawiające dłonie i że to
On karmi nas Chlebem życia wiecznego. Błogosławiony kardynał pisze
w tekście swojego kazania, że przecież
nierzadko chrześcijanin, spoglądając
wstecz na swoje życie, przyznaje, że
nieraz odczuwał obecność Chrystusa
w takim czy innym wydarzeniu życiowym. Niekiedy nawet mówią ludzie
o doświadczeniu w sercu swego rodzaju ognia Bożego, który towarzyszył
im w wielu sytuacjach. I choć niekiedy nie dowierza się w takich momentach, że mamy do czynienia z realną,

- 31 -

choć duchową obecnością Chrystusa,
to jednak później, po pewnym czasie,
zdajemy sobie sprawę, że to naprawdę Bóg był razem z nami podczas życiowych przygód.
Podobna sytuacja, twierdzi
Newman, dotyczy obrzędów i nakazów kościelnych. Nieraz postrzegamy
liturgię Mszy św. jako coś nudnego,
a pouczenia Kościoła odbieramy jako
nieprzyjemne. Kiedy jednak popatrzymy na nie z perspektywy wiary, zarówno obrzędy liturgiczne, jak i nauki
kościelne nabierają sensu. Dzięki niej
nasze oczy otwierają się na obecnego
i działającego w Kościele Chrystusa,
który uświęca nas, kiedy uczestniczymy we Mszy św. i przemieniamy swoje
życie, stosując się do nauczania Kościoła. W ten sposób właśnie nasz
Pan wiernie wypełnia obietnicę daną
Apostołom i poprzez Ducha Świętego
cały czas jest z nami tu, na ziemi.
Bibliografia:
Newman J.H., „The spiritual presence
of Christ in the Church”. W: Parochial and Plain Sermons, t. 6, Ignatius
Press, San Francisco 1997.

Z naszej historii
ks. Henryk Brzozowski COr

Medale ks. Stanisława Grudowicza
z 1677 roku autorstwa Giovanniego
Martino Hameraniego
Skarbiec klasztoru na Świętej
Górze przechowuje dwa niezwykłe
medale, zarówno pod względem rzadkości występowania, jak również wartości historyczno-artystycznej. Medale
otrzymał przełożony klasztoru świę-

togórskiego, filipin ks. Stanisław Grudowicz, od papieża Innocentego XI
w 1677 roku. Ks. Grudowicz należał
do 12 wybranych mężczyzn, którym
papież umywał nogi podczas ceremonii Wielkiego Czwartku w bazylice
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Il. 1. Medal Innocentego XI, awers, 1677 r., G. M. Hamerani, Rzym

watykańskiej. Z tej okazji papież
wręczał każdemu uczestnikowi upamiętniające ceremonię medale, złote
i srebrne, wybite specjalnie na tę uroczystość. Kroniki wspominają o tym, że
ks. Grudowicz wyruszył na pielgrzymkę pieszą do Rzymu już w podeszłym
wielu, gdy miał 66 lat. Zamieszkał
w domu filipinów na Vallicelli i stamtąd
zawezwał go papież do uczestnictwa
w obrzędach wielkoczwartkowych1.
W tym czasie przebywała w Rzymie
także Zofia z Opalińskich, żona fundatora świętogórskiego kościoła i klasztoru, Adama Floriana Konarzewskiego. Po przedwczesnej śmierci męża
w 1676 roku, wyruszyła na pielgrzymkę do Stolicy Apostolskiej. W kwietniu
1677 roku była na audiencji u papieża, gdzie wyprosiła relikwie świętych
do fundowanego przez swoją familię
kościoła. Można domniemywać, że
1
Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem, Kronika (XVI – XIX) pisana w latach
1827 – 1836 przez ks. Kaspra Dominikowskiego (egzemplarz I), AFG (Archiwum Filipinów w Gostyniu), sygn. A/11, s. 118 - 119.
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fundatorka również brała udział w ceremoniach Wielkiego Tygodnia odprawianych na Watykanie. Zanim omówione zostaną medale, warto wpierw
nakreślić początki i rozwój obrzędu
umywania nóg oraz ukazać ceremonie
związane z tym obrzędem, przebiegające w liturgii papieskiej i klasztornej.
Ceremonia ma swoją ciekawą historię
i symbolikę.
Geneza i historia obrzędu
obmywania nóg
Obrzęd umywania nóg znany
był starożytnej kulturze greko-rzymskiej i judaistycznej. W gorącym klimacie śródziemnomorskim obmywanie
nóg przynosiło ochłodę i było przejawem gościnności wobec podróżnych,
przybyszów i zaproszonych gości.
Czynność tę zazwyczaj spełniali niewolnicy lub słudzy, dlatego powszechnie uważano ją za czynność służebną.
Rytuał obmywania nóg spotykamy na
kartach ewangelii św. Jana we fragmencie opisującym Ostatnią Wieczerzę: Było to przed Świętem Paschy.
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Il. 2. Medal Innocentego XI, rewers, 1677 r., G. M. Hamerani, Rzym

Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca,
umiłowawszy swoich na świecie, do
końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby
Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu
wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał
wody do miednicy. I zaczął umywać
uczniom nogi i ocierać prześcieradłem,
którym był przepasany. Podszedł więc
do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?
Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja
czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale
później będziesz to wiedział. Rzekł do
Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz
nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus:
Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał
udziału ze Mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje,
ale i ręce, i głowę! Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko

nogi sobie umyć, bo cały jest czysty.
I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy.
Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście
czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy
stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co
wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie
Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja,
Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi,
to i wyście powinni sobie nawzajem
umywać nogi. Dałem wam bowiem
przykład, abyście i wy tak czynili, jak
Ja wam uczyniłem (J 13, 1–15).
Chrystus umywając nogi Apostołom nadał powszechnej czynności
zaczerpniętej ze zwyczajów społeczno-kulturowych, głębszego znaczenia.
W ewangelicznej scenie Chrystus objawia się jako Sługa i ten, który przyszedł, aby służyć i dać swoje życie za
wielu. Jednocześnie dał uczniom przykład do naśladowania i wezwał do służebnej postawy. Uczniowie naśladując
Mistrza po Jego odejściu, powinni być
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Il. 3. Medal Innocentego XI z 1677 r. oprawiony w słoneczny dysk

sługami oddającymi życie dla Ewangelii. Apostołowie w czynności umywania
nóg upatrywali także znaku uświęcenia i oczyszczenia dokonanego w misterium śmierci i zmartwychwstania.
Obrzęd umywania nóg w wieczerniku
nabrał podwójnego znaczenia – jako
misterium oczyszczenia i uświęcenia
oraz jako wezwanie do naśladowania.
Jakkolwiek wymienione znaczenia są
nierozdzielnie ze sobą związane, to
jednak w praktyce liturgicznej kościoła powstały dwie interpretacje, biorące
początek z misterium oczyszczania
i uświęcania albo z wezwania do naśladowania Mistrza.
Pierwsza interpretacja odczytywana jako gest uświęcania, dzisiaj
już zapomniana, wiąże się z rytuałem
chrzcielnym zwanym pedilavium. Rytuał ten występował jako część liturgii
chrzcielnej do VIII wieku2. Po kąpieli
i namaszczeniu krzyżmem świętym,
Wszechstronnie ryt pedilavium i mandatum
omawia: B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 869-872.

2

dokonywano obrzędu obmycia nóg,
podczas którego czytano fragment
ewangelii św. Jana, opisujący gest
Chrystusa z Wieczernika. Obrzęd
znał biskup Mediolanu św. Ambroży
(zm. 397 r.), który w katechezach mistagogicznych opisuje i zachęca do
praktykowania pedilavium. Także biskup Hippony św. Augustyn (zm. 430
r.) wiedział o tym rycie, ale traktował
go bardziej jako znak miłości i pokornej służby, dany neofitom za przykład
do naśladowania. Wykładnia św. Augustyna przyjęła się powszechnie
w praktyce liturgicznej. Ryt pedilavium
coraz częściej odłączano od liturgii
chrzcielnej, a neofici przyjmowali go
czasie oktawy Wielkanocnej. Ostatni
ślad chrzcielnego rozumienia pedilavium pojawia się jeszcze w IX wieku.
Druga interpretacja znana pod
nazwą mandatum, upatrywała w obrzędzie umywania nóg wezwanie do
naśladowania i postawy służebnej
oraz odczytywała ją jako znak miłości
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i pokornej służby3. W Jerozolimie od
V wieku włączono ten obrzędu w ceremonię Wielkiego Czwartku. Liturgia
sprawowana w Jerozolimie, jako najważniejszym miejscu pielgrzymkowym
świata chrześcijańskiego, oddziaływała na liturgię innych kościołów. Wielkoczwartkowe obrzędy związane z rytem obmywania nóg przejęły Kościoły
Wschodu i Zachodu. Pod koniec VII
wieku obrzęd pojawił się w Rzymie,
włączony w ramy liturgii papieskiej.
Na Lateranie, ówczesnej siedzibie następców św. Piotra, papież po Mszy
w Wielki Czwartek umywał nogi domownikom i zalecał, aby to samo czynili duchowni w swoich domach. W XIII
wieku spotykamy już w pełni wykształcony ryt, ujęty w rubryki liturgiczne.
Obrzęd wyglądał następująco: papież
po zakończeniu Mszy wielkoczwartkowej i obnażeniu ołtarzy, umywał nogi
dwunastu subdiakonom. Sprawowanie mandatum praktykowano również
w katedrach i klasztorach. Biskup
umywał nogi dwunastu duchownym
niższych święceń, w klasztorach przeor umywał nogi braciom, a przeorysza
swoim siostrom zakonnym. Podczas
ceremonii śpiewano psalmy z antyfonami. Pierwsza antyfona rozpoczynała
się od słów wypowiedzianych podczas
Ostatniej Wieczerzy (J, 13,34): Mandatum novum da vobis ut diligatis invicem sicut dilexi vos (tłum. Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem). Od pierwszego słowa antyfony
wzięła się nazwa całego obrzędu.
Księgi liturgiczne wydawane
po Soborze Trydenckim (1545-1563)
przewidywały sprawowanie rytu mandatum tylko w katedrach i kolegiatach.
Ceremonia przebiegała w następującym porządku: po Mszy Wieczerzy
A. Młynarczyk, Zarys historyczny obrzędu
Mandatum i jego teologia w świetle dekretu
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów In Missa in Cena Domini, [w:]
Veritati et Caritati, t. 7, 2016, s. 678.

3
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Pańskiej, biskup przepasany ręcznikiem umywał, wycierał i całował stopy
dwunastu kanonikom. Biskup mógł też
wybrać dwunastu ubogich mężczyzn.
Wtedy przed dokonaniem gestu służby i miłości, powinien był ich nakarmić
i udzielić jałmużny. Obrzęd przetrwał
w niezmienionej formie do XX wieku.
Pewne zmiany wniosły przepisy liturgiczne z 1955 roku powstałe z inicjatywy papieża Piusa XII. Pozwoliły one
stosować obrzęd mandatum wszędzie
tam, gdzie domagają się tego racje
duszpasterskie oraz zlikwidowały zwyczaj całowania stóp. Przepisy włączyły umywanie nóg w Mszę Wieczerzy
Pańskiej. Dotychczas obrzęd sprawowany był po celebrze mszalnej.
Niewiele zmian nastąpiło po
Soborze Watykańskim II. Rubryki liturgiczne Pawła VI już nie precyzowały
liczby uczestników obrzędu do dwunastu, ale mówiły tylko o wybranych
mężczyznach. Istotne zmiany wniosła
reforma papieża Franciszka dekretem:
In Missa in cena Domini, wydanym
przez Kongregację ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów 6 stycznia
2016 roku4. Korekcie uległ dotychczasowy zapis mówiący o wybranych
mężczyznach. Dekret zamieszcza następujące zdanie: Ministranci prowadzą wybranych spośród Ludu Bożego.
Z dekretu wynika, że wybranymi mogą
być odtąd także kobiety. Przykładu
dostarczył sam papież Franciszek.
W Wielki Czwartek 2015 roku nawiedził rzymskie więzienie Rebibbia. Tam
odprawił Mszę Wieczerzy Pańskiej
i umył nogi 12 więźniom – 6 kobietom
i 6 mężczyznom. Wśród nich byli Włosi a także Brazylijczycy, Nigeryjczycy
i Ekwadorczycy. Ojciec Święty nie
tylko umywał, ale także nachylał się
i całował stopy więźniom. Niektórzy
z nich płakali. Następnego roku Triduum Paschalne inaugurował papież
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kkultu/in_missa_cena_06012016.
html (dostęp: 22.01.2019).

4
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Franciszek Mszą Wieczerzy Pańskiej
w obozie dla uchodźców w miejscowości Castelnuovo di Porto pod Rzymem.
Umył i ucałował stopy 11 uchodźcom z Syrii, Pakistanu, Mali, Nigerii
oraz Włoszce – pracownicy placówki.
Było wśród nich trzech muzułmanów,
hinduista, trzy chrześcijanki Koptyjki
i pięcioro katolików. Należy zaznaczyć,
że dekret wzbudza do dzisiaj gorące
dyskusje wśród konserwatywnych teologów.
Przebieg obrzędu obmywania nóg
w liturgii watykańskiej
Wspomniany na początku
artykułu ks. Grudowicz przebywał
w Rzymie w kwietniu 1677 roku.
Jak przebiegały obrzędy liturgiczne
w Wielki Czwartek na Watykanie,
dają nam pewne wyobrażenie zapiski Stanisława Hrabiego na Skrzynnie
Dunina Borkowskiego z 1816 roku.
W swoich wspomnieniach z podróży
do Włoch pisze: O ceremonii możnaby powiedzieć, że ani oko nie widziało,
ani ucho nie słyszało nic podobnego.
Wielkość uroczystego obchodu przewyższa większą jeszcze pobożność
męża, który wypróbowany całą nieszczęsną koleią zmartwień ludzkich,
w Bogu ufność, w Bogu pociechę,
w Bogu znalazł i nagrodę, a między
ludźmi zyskał to uszanowanie jakie się
Świętym między żyjącymi należy. Wybladłą twarz Oyca świętego, siedmio
niedzielnym postem i suchotami wyniszczona, jaśniała między wszystkiemi blaskiem prawdziwey pobożności,
a otaczający go kościelny przepych,
nie był poświęcony próżności ludzkiey
ale chwale Pana nad pany. Nie nam,
nie nam, ale imieniowi Twoiemu niech
będzie chwała. Przez cały wielki czwartek Papież iest ciągle od 10-tej z rana
do 8-mej wieczór na nabożeństwie
kościelnem. Ceremonie odprawiają
się na przemiany w różnych salach
czyli kaplicach Watykanu, gdzie tylko
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osoby biletami opatrzone wstęp mają.
Zaczyna się obchód wielkoczwartkowy od przypuszczenia Kardynałów do
błogosławieństwa i pocałowania ręki.
Kardynałowie postępują podług starszeństwa, każdy osobno, a widok tych
poważnych starców rzucających się
u nóg namiestnika Chrystusa, wzbudza uczucie prawdziwey pokory religijney. Po tey ceremonii zaczyna się
msza śpiewana przez jednego z Kardynałów. Po mszy niosą Papieża na
tronie z N: Sakramentem do grobu
Pańskiego, jaśniejącego nieprzeliczoną liczbą jarzącego światła. Poprzedza
go chór śpiewających Księży, Monsigniorowie i szereg kardynałów pontyfikalnie ubranych. Przy grobie Pańskim
schodzi Oyciec święty z tronu, i składa
N: Sakrament: potem rzuca się na ziemię, a w tem anielskie głosy intonują
żałobny chór przy grobie Pańskim. Są
to głosy które umarłychby oczuciły,
a żywym chwilę śmierci słodyczą napełniły. Od grobu Pańskiego niosą papieża na ganek kościoła św. Piotra, dla
dania błogosławieństwa zgromadzonemu na placu ludowi. Ledwie się Papież na ganku pokaże, pada wszystko
na kolana, powstaje martwa cichość,
a 50 tysięcy ludzi na ziemi leżących
jednym tylko oddycha tchem uszanowania i uwielbienia. Przystępuje potem Papież do umycia nóg Apostołom.
Wybierają na Apostołów ubogich Xięży ze wszystkich narodów, których pobożność do Rzymu z dalekich krajów
sprowadziła. Są oni w białe szaty przyodziani i siedzą na wysokich stopniach.
Papież sam obmywa, sam obciera
i całuje gołe nogi z największą pokorą. Stałem obok jednego z tych Apostołów, któremu nayprzód Papież nogi
obmywał. Był to Ormianin wychowany
w cieniu Cedrów Libanu: długa broda
zdobiła twarz poważną, a cała postać
oznaczała prawdziwą pobożność.
Gdy go Papież w nogę pocałował, potoczyły się łzy rzęsistym strumieniem
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Il. 4. Medal Innocentego XI, 1684, G. M. Hamerani, Rzym.
Zdjęcie za: J. G. Rokita, Medale na pamiątkę…, dz. cyt., il 1

po wybladłej twarzy starca. Była to
chwila triumfu, chwila szczęścia, chwila zbawienia, na zawsze pamiętna życiu tego szanownego Xiędza. Przybył
on z Syryi do Rzymu by ucałował nogi
Apostoła Piotra, a opatrzność przeznaczyła go samego na tego Apostoła
któremu namiestnik Chrystusa nogi
całuje. Kto na widok tego płaczącego
starca sam nie zapłakał, ten nie zna,
co jest uczucie, co jest pociecha, co
jest szczęście w życiu ludzkim. Każdy
z tych Apostołów odbiera z rąk Oyca
świętego medal złoty wartości 6 dukatów i bukiet fiołków białych, jako znak
niewinności i czystości.
Idzie się potem do wielkiey
Sali, gdzie jest stół wspaniale przygotowany na wieczerzę Pańską. Obmywa nayprzód papież ręce Apostołom, błogosławi potem stół do którego Apostołowie siadają. Potrawy na
talerzach przynoszą prałaci i podają
Papieżowi, który je daje każdemu
Apostołowi, odmienia talerze, podaje
wino, owo wszystkie usługi sam czyni
z taką uprzeymością i pokorą, że się
zdaje widzieć prawdziwą wieczerzę
Pańską. Podczas tey wieczerzy która
trwa przeszło pół godziny, czyta jeden

z prałatów z Aktów Apostołów historyą
wieczerzy Pańskiey. Nigdy nie słyszałem, nigdy już słyszeć nie będę wspaniale uroczystego głosu, jak był tego
człowieka. Nie można sobie wystawić,
niesłyszawszy tey deklamacyi, aby język jaki mógł się podnieść do takiey
harminii. Zdało się, że słowa z nieba
między nas padały – jest to triumf języka włoskiego5.
Opis pochodzi z czasów późniejszych, gdy papieżem był Pius VII
(1800-1820). Można domniemywać,
że ceremonie liturgiczne wyglądały podobnie, jak za czasów papieża
Innocentego XI. W przytoczonych
opisach powtarza się ten sam rytuał:
umywanie i całowanie stóp, udzielenie
jałmużny i nakarmienie 12 wybrańców.
Obrzęd symbolizował miłość i pokorę
jakimi powinni kierować się chrześcijanie wobec biednych i potrzebujących,
a szerzej wobec każdego człowieka.
Nie można bowiem kochać Boga nie
kochając bliźniego (1 J. 4,20). Wielkoczwartkowy gest umywania nóg wzywa
wszystkich wierzących do okazywania
Podróż do Włoch w latach 1815-1816.
Przez Stanisława Hr. na Skrzynnie Dunina
Borkowskiego, Warszawa 1820, s. 247-249.
5

Z naszej historii

- 38 -

sobie wzajemnie miłości i postawy
służebnej. Miłość bliźniego najpełniej
weryfikuje się w czynach, do których
należy udzielenie jałmużny.

6

ra; pieniędzy wydano na 750 ubogich
przy bramie po 1 śrbr. [srebrnym] razem 25 Tal.[arów], oprócz dzieci; szpitalnym dziadom 2 tal. 15 śrbr. Przy
gotowaniu i rozdawaniu obiadu było
zatrudnionych ludzi 37; a trzy dni całe
gotuje się. Drugi obiad znacznie lepszy, jest przygotowany w refektarzu
dla tak zwanych dwunastu Apostołów. Są to staruszkowie, z przybyłych
najstarsi. Przy wejściu do refektarza
zdejmują bóty i siadają na ławeczkach
w około; potem wstępuje pośród nich
Proboszcz z ręcznikiem w ręku i Brat
z wodą w miednicy, i po krótkiej modlitwie Czcigodny Ojciec Kongregacyi,
zbliża się do każdego z osobna, klęka
na jedno kolano i schyliwszy głowę,
naprzód całuje stopę każdemu staruszkowi potem ją ręką i ręcznikiem
umywa. Po dopełnieniu tego obrzędu klękają wszyscy obuwszy bóty
na środku refektarza, a odmawiają
z X. Proboszczem pacierze przed
obiadem, a potem siadają do stołu.
X. Proboszcz sam im usługuje, a drugi kapłan czyta z Ewangelii rozdział
o Męce Pańskiej. W końcu obiadu,
każdy dostaje jałmużny po półzłotku
i po odmówieniu dziękczynnych modlitw rozchodzą się8.
Urząd przełożonego, zwanego
także proboszczem, pełnił ks. Kuśniak,
który według dalszej relacji, z wielkim
zaszczytem i najgłębszą czcią religijną wobec ubogich, tę funkcję spełniał.
Piękny zwyczaj „Bożego Obiadu” zakończył się wraz z kasatą Kongregacji 25 sierpnia 1876 roku. Kronikarz
wspomina o tym, że w Wielki Czwartek z powodu zajęcia przez zaborców
ruchomości i majątków klasztornych,
„Boży Obiad” wydano tylko dla 12 ubogich w klasztornym refektarzu. A był to
już ostatni tego typu obrzęd.

https://www.franciszkanie.pl/artykuly/owielkoczwartkowym-obrzedzie-obmycia-nog
(dostęp: 08.02.2019).

8
Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego
zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. II. Poznań 1869, s. 106-107.

Obrzęd obmywania nóg w
klasztorze filipinów na Świętej Górze
Rytuał obmywania nóg znany
był w najdawniejszych regułach monastycznych6. Benedyktyni na znak
gościnności umywali nogi nawiedzającym ich klasztor przybyszom i pielgrzymom. Jako znak służby i pokory
mnisi przy przekazywaniu cotygodniowych obowiązków, umywali sobie
wzajemnie nogi. Także w klasztorach
franciszkańskich praktykowano obrzęd mandatum po skończonej Mszy
św. w Wielki Czwartek. Obrzęd odbywał się w kapitularzu lub refektarzu,
gdzie obmywano nogi wszystkim braciom zakonnym7.
Do tej tradycji zakonnej nawiązywał piękny zwyczaj „Bożego Obiadu” praktykowany w klasztorze filipinów na Świętej Górze. W tym miejscu
godzi się zacytować dłuższy fragment
z przekazów źródłowych, oddający
bogatą duchowość i religijne zwyczaje
panujące w klasztorze świętogórskim.
Ks. Antoni Brzeziński kreśląc sylwetkę
świątobliwego filipina ks. Wawrzyńca
Kuśniaka pisze: W Wielki Czwartek
urządza się starodawnym zwyczajem
Boży Obiad. Ubóstwo na ten posiłek
z najodleglejszych stron przychodzi,
a o wielkiej jego liczbie można wnosić
ze strawy i pieniędzy, które bywają rozdawane. Wyszło bowiem w tym roku
teraźniejszym 1868: Żyta miechów
16 na kluski i chleb; grochu miechów
8; kapusty 4 kłody; soli miech 1; rzepiu
na olej do kraszenia miechów półtoP. Sczaniecki, Obrzęd umywania nóg (Mandatum), [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, t. 11,
1958, nr 2, s. 246.
7

Z naszej historii

Prezentacja medali
Na początku niniejszego artykułu przytoczono, że ks. Grudowicz
otrzymał od papieża Innocentego XI
medal złoty i srebrny. Medale wykonane z jednego modelu są identyczne
i mają średnicę 29 mm. Medal złoty
waży 17,0 gram a srebrny 13,0 gram.
Awers ukazuje papieża w profilowanym popiersiu zwróconym w prawo
z małą bródką i wąsem (il. 1). Ubrany
jest pontyfikalną kapę, a jego głowę nakrywa czapka camauro. Otok wypełnia
majuskuła – INNOCENTVS XI PONT
MAX AN I (tłum. Innocenty XI Najwyższy Kapłan w 1 roku pontyfikatu).
W dolnej części umieszczone jest nazwisko projektanta i wytwórcy medalu
– HAMERANVS. Popiersie i napis ujmuje sznurowy otok. Rewers medalu
w polu środkowym przedstawia scenę
z Wieczernika (il. 2). Chrystus ubrany
w długą szatę z podwiniętymi rękawami, przepasany prześcieradłem,
ukazany w pozycji klęczącej, umywa
stopy św. Piotrowi. Głowę Zbawiciela
otacza promienisty nimb. Naprzeciw
Chrystusa siedzi św. Piotr, unoszący
nad misą prawą nogę, którą Zbawiciel obmywa. Scenę otacza napis: TV
DOMINVS ET MAGISTER EXEMPL.
DEDIT VOBIS (tłum. Ty Pan i nauczyciel. Przykład dałem wam).
Ks. Grudowicz po przyjeździe
z Rzymu zlecił złotnikowi, oprawić
medale w dwa zespolone ze sobą
srebrne, pozłacane dyski. Ich centrum
wypełniają medale ujęte plastycznym
otokiem sznurowym oraz trybowanym
wieńcem kwietno-akantowym (il. 3).
Z repertuaru floralnego można rozpoznać mięsisty akant, piwonię, tulipan
i narcyz trąbkowy. Obrzeże dysku otacza krąg promieni falisto-sztyletowych
umieszczonych na fakturowanym tle.
Między otokami floralnymi i promienistymi wygrawerowana jest inskrypcja
dedykacyjna: Ssmus (Sanctissimus)
D(ominus) N(oster) Innocenitius Papa

- 39 XI AD 1677 Pont(ontificatus) sui primo
solemni humilitatis Christi Dni(omini)
imitatione in lotione pedum di sacro
caenae Dni(omini) me Stanislaum
Grudowicz in locum D(ivi) Petri accitum eo numismate muneratus est quod
ipsum Dei Btmag (Beatissimaqve)
Matris V(irginis) gloriae perpetuum
anathema appendo et cor offera (tłum.
Pan nasz papież Innocenty XI Roku
Pańskiego 1677 papiestwa swojego
pierwszego w czasie uroczystego naśladownictwa Chrystusa Pana w umywaniu nóg w Wielki Czwartek mnie
Stanisława Grudowicza wezwanego
na miejsce błogosławionego Piotra,
tym pomnikiem obdarzył, który sam
ja w zakład czci Boga i honoru Najświętszej Matki Dziewicy wieczysty
zawieszam i moje serce oddaję). Dyski nie mają znaków złotniczych, potwierdzających ich wykonawcę. Możemy tylko domniemywać, że powstały
w środowisku poznańskim, które słynęło z dobrego poziomu warsztatowotechnicznego. Ks. Grudowicz medale
zawiesił jako wotum dziękczynne przy
cudownym obrazie Matki Bożej Świętogórskiej9.
Medale wykonał Giovanni II
Martino Hamerani (1646-1705) pochodzący z rzymskiej rodziny o tradycjach
złotniczych, medalierskich, rzeźbiarskich i witrażowniczych10. Hamerani
parał się także rzeźbiarstwem, a od
1661 roku złotnictwem. Wykonywał
również medale związane z królem
Janem III Sobieskim, upamiętniające
Odsiecz Wiedeńską11. Po zwycięskiej
Zbiór wiadomości o Świętej Górze.., dz. cyt.
s. 119.

9

J. Dutkowski, W. Mencel, Tajemnicze numizmaty z 1677 roku zawieszane jako wota
w kościele księży filipinów w Gostyniu, [w:]
Przegląd numizmatyczny, nr 3, 54/2006,
s. 3-5.

10

J. G. Rokita, Medale na pamiątkę wręczenia Innocentemu XI sztandarów tureckich zdobytych pod Parkanami, autorstwa
Giovanniego Martino Hameraniego z 1684

11
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bitwie pod Parkanami, 9 października
1683 roku, król Polski wysłał papieżowi Innocentemu XI zdobytą chorągiew sułtańską. Z tej okazji wybito
w 1684 roku medale wykonane przez
wspomnianego medaliera papieskiego Hameraniego (il. 4). Awers ukazuje
papieża Innocentego XI w takim samym ujęciu, jak na medalach świętogórskich, z wyjątkiem głowy nakrytej
nie czapką camauro, ale tiarą. Rewers
przedstawia darowaną papieżowi chorągiew turecką na tle domku Loretańskiego. Matka Boska Loretańska była
opiekunką żołnierzy walczących pod
Parkanami. Powyżej domku umieszczony jest napis: SUB TVVM PRAESIDIVM (tłum. Pod Twoja obronę).
W dolnej części medalu widnieje inskrypcja: TURCIS AD PARCAN CAESIS A IOANNE III POL[ONIE] REGE
A[NNO] 1684 (tłum. Turcy pod Parkanami porażeni od Jana III, Króla Polski
w 1684 roku).
Do cudownego obrazu Matki
Boskiej Świętogórskiej napływały wota
dziękczynne i błagalne od pielgrzymów szukających u Niej wsparcia. Zazwyczaj ofiarami były wota woskowe
w formie wianków, świec oraz woskoroku. Uwagi ikonograficzne, [w:] Filia Historica Cracowiensia, 22: 2016, s. 359-375.

wych wyobrażeń uzdrowionych części ciała. Od 1640 roku pojawiają się
w świętogórskim zbiorze wotywnym
srebrne plakietki, tak bardzo charakterystyczne dla pobożności sarmackiej. Ofiara ks. Stanisława Grudowicza
znakomicie wpisuje się w staropolską
kulturę sarmacką oraz wotywną tradycję świętogórskiego sanktuarium.
Medale mają niepowtarzalną wartość
historyczną, artystyczną i religijną.
Przekazują nam wiedzę o konkretnych
wydarzeniach, rytuałach liturgicznych
i zwyczajach panujących w Watykanie. Nawet pobieżny ogląd medali pozwala na wyrażenie opinii o ich znakomitej wartości artystycznej, wykonanej
z niezwykłym mistrzostwem i biegłością warsztatowo-techniczną. Popiersie papieża oddane jest z niebywałym znawstwem zasad portretowania
i uchwyceniem anatomicznego podobieństwa. Natomiast świetna jakość
artystyczna srebrnych dysków, w które medale są oprawione, świadczy
o dobrym poziomie złotnictwa poznańskiego. Medale są też świadectwem
głębokiej wiary i maryjnej pobożności
ks. Grudowicza, który oddał Matce
Najświętszej nie tylko medale, ale jak
wynika z inskrypcji, także swoje serce.

FilipiŃska
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

Biogramy świętogórskich
kapłanów i braci
Brat Andrzej Kudelski COr
– urodzony Roku Pańskiego 1653
w Borku. Wychowując się w bliskości
świętogórskiego sanktuarium postanowił wstąpić do klasztoru filipinów 21
grudnia 1682 roku1. W krótkiej nocie
biograficznej zapisano o nim, że dla
większej chwały Bożej, rozwijał swoje
talenty muzyczne2. Możemy przypuszczać iż grał na jakimś instrumencie lub
wychwalał Ojca Niebieskiego i Maryję
pięknym śpiewem. Zmarł mając 40 lat,
11 października 1693 roku3. W klasztorze spędził 11 lat pokornie służąc
Najświętszej Panience. Pochowano
go w podziemiach obecnej bazyliki.
Ksiądz Michał Rychtalski
COr – urodzony w miasteczku Rychtal
na Śląsku. Przyjęto go w progi klasztoru na Świętej Górze 25 marca 1673
r.4 Przez kilka lat pełnił urząd Ministra,
gdzie zaznaczył się wielką gospodarnością w podejmowanych przez siebie działaniach na rzecz wspólnoty
i klasztoru. Zmarł przeżywszy ponad
sześćdziesiąt lat 2 maja 1694 roku5.
Ksiądz Sebastian Jan Dąbrowicz COr6 – pochodzący z Kłodawy.
Zgłaszając się wcześniej do klasztoru,
został przyjęty i zapisany do wspólks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu...,
t. I, s. 131.

1

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

2

3

Tamże.

noty 13 września 1673 r.7 Do historii
przeszedł jako niezwykłej uczciwości
człowiek, większej od innych braci
gorliwości w prywatnej pobożności.
Umiłował życie samotne, lecz zapewne nie stronił od wspólnoty klasztornej. Potrafił więc poświęcać czas dla
Boga i drugiego człowieka, zgodnie ze
wskazaniem św. Pawła – Apostoła Narodów by być wszystkim dla wszystkich8. Zmarł przeżywszy ponad pięćdziesiąt lat 2 lipca 1694 roku9.
Ksiądz Stanisław Sanner
COr – urodzony w 1628 roku w Miejskiej Górce. Jego rodzina musiała być
nader pobożna, ponieważ dwóch jego
rodzonych braci również było kapłanami: jeden także na Świętej Górze
ks. Kazimierz Sanner COr10, a drugi
był benedyktynem w opactwie lubińskim. Ksiądz Stanisław zanim wstąpił
do świętogórskiego klasztoru był proboszczem w rodzinnej Miejskiej Górce.
Nie lękał się jednak pozostawić swego
probostwa, na rzecz ubogiego życia
w nowopowstałej klasztornej wspólnocie. Wstąpił do Kongregacji Oratorium dnia 4 października 1668 roku
w momencie erygowania pierwszej
polskiej wspólnoty filipińskiej. Jego życie było pełne modlitwy oraz niezwykłej czujności by nie ulec jakiejkolwiek
pokusie. Był wziętym kaznodzieją,
lecz aby głosić Boże słowo dobrze
ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu...,
t. I, s. 130.

7

4

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

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 1632 a 1636 rokiem.

9

5

Drugie imię podaje w spisie kapłanów Świętogórskich tylko ks. Brzeziński.
6

8

Tamże. Możemy przypuszczać po tej ostatniej informacji, że mógł urodzić się między
1642 a 1646 rokiem.

Miał doktorat ukończony w Rzymie, a zanim wstąpił do Kongregacji był proboszczem
w gostyńskiej farze.

10
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i odpowiedzialnie zamykał się w swym
pokoju na rozmyślaniu i umartwianiu
ciała. Posiadał nieprzeciętny umysł,
gdyż znał starożytne języki hebrajski
i grecki. Z racji tej, iż był znany ze swej
pobożności, głębokiej duchowości
oraz miał bystry umysł, władze kościele mianowały go delegatem do zbadania prawdziwości cudów i uzdrowień
za przyczyną Świętogórskiej Róży
Duchownej. Jego zadanie polegało na
przesłuchiwaniu świadków oraz tych,
którzy doznawali jakiejś łaski, po czym
sporządzał odpowiednie dokumenty.
Na dowód tego iż był szanowanym kapłanem we wspólnocie jest fakt, że został wybrany proboszczem – czyli superiorem w 1684 roku po ks. Dylińskim
– jako trzeci kapłan na tym urzędzie
od momentu powstania kongregacji.

Urząd ten sprawował przez osiem
lat. Był też superiorem w kongregacji
studziańskiej przez sześć lat, gdzie
także zasłynął jako gorliwy kapłan,
organizator i propagator kultu Matki Najświętszej oraz św. Filipa Neri11.
Po zakończonych dwóch kadencjach
przełożeństwa powrócił do Gostynia.
Tu dokończył swego żywota przeżywszy 67 lat. Zmarł 6 lipca12 1695 roku13.

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

11

Liber Defunctorum podaje jako dzień
śmierci 6 lipca, natomiast ks. Brzeziński pisze, że było to 6 lub 9 lipca.

12

ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu...,
t. I, s. 142-145.

13

Katecheza
ks. Adam Adamski COr

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 Boga, który stworzył
niebo i ziemię
1. Żyjemy w świecie przygodnym
(jest, a mogłoby go nie być)
Każdy z nas ma świadomość życia
w świecie, który nas otacza. Wraz
z rozwojem nauki wiemy o nim coraz
więcej. Potocznie przyjmuje się, że
świat materialny jest konkretem, który
można dotknąć, zbadać i w związku
z tym wiedza na jego temat jest pewna. Tak rozumiany świat materialny
przeciwstawia się światu duchowemu,
który z założenia owiany jest tajemnicą, nie jest konkretny i dlatego trudno
coś pewnego o nim powiedzieć.

Katecheza

cz.

II

Dziś nauka uczy nas pokory
wobec świadectwa zmysłów. „Materialność” świata fizycznego nie jest już
taka oczywista. Oprócz rzeczy, które
poznajemy poprzez zmysły (widzimy,
słyszymy, dotykamy, wąchamy) otacza nas bogaty świat czysto fizyczny,
który jednak jest niedostępny dla zmysłów jak np. fale elektromagnetyczne
(dzięki nim możliwa jest np. emisja
programów RTV).
W przyjmowanym obecnie
standardowym modelu kosmologicznym (obraz świata widziany oczyma fizyków i kosmologów) wszechświat jawi się jako nieustannie powiększający się balon wypełniony oddalającymi się od siebie galaktykami. Nauka
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jednak jedynie opisuje jaki świat jest,
jak się zmienia, nie ma jednak narzędzi umożliwiających danie odpowiedzi
na pytanie: dlaczego świat istnieje?
Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrobić krok wiary.

cą (czasownik „stwarzać” – w języku
hebrajskim bara – ma zawsze jako
podmiot Boga). Całość tego, co istnieje (wyrażona formułą „niebo i ziemia”),
zależy od Tego, kto daje jej istnienie.
(KKK 290).

2. Dlaczego świat istnieje?
Pierwsze zdanie Pisma Świętego brzmi: Na początku Bóg stworzył
niebo i ziemię. Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia: Wyrażenie „niebo
i ziemia” w Piśmie świętym oznacza to
wszystko, co istnieje – całe stworzenie. Wskazuje również na więź, jaka
wewnątrz stworzenia równocześnie
jednoczy i rozdziela niebo i ziemię:
„Ziemia” jest światem ludzi (Ps 115,
16), „niebo” lub „niebiosa” mogą oznaczać firmament (Ps 19, 2), ale także
własne „miejsce” Boga: „Ojca naszego, który jest w niebie” (Mt 5,16; por Ps
115, 16) a więc także „niebo”, którym
jest chwała eschatologiczna. Słowo
„niebo” wskazuje w końcu „miejsce”
stworzeń duchowych - aniołów - które
otaczają Boga. (KKK 326). Pierwsze
zdanie Pisma Świętego mówi zatem
o tym, że Bóg jest stwórcą wszystkiego i nic nie jest odwieczne jak On.
Warto zauważyć, że w greckiej wizji
platoński demiurg ma do dyspozycji
odwieczną materię, którą kształtuje
w oparciu o odwieczne idee. Tradycja
biblijna mówi o stworzeniu z niczego.
Następne słowa opisu stworzenia mają na celu podkreślenie, że
wszystko jest dziełem Boga, natomiast
wiązanie poszczególnych stworzeń
z kolejnymi dniami stanowi jedynie literacką formę przekazu i nie może być
traktowane jako dosłowny opis historii
stworzenia.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz 1,1). W tych pierwszych słowach Pisma świętego są zawarte trzy stwierdzenia: wieczny Bóg
dał początek temu wszystkiemu, co
istnieje poza Nim; tylko On jest Stwór-

3. Czy prawda o stworzeniu jest
sprzeczna z nauką?
Prawda objawiona o stworzeniu w niczym nie sprzeciwia się wynikom badań empirycznych na temat
rozwoju i ewoluowania dzieła stworzenia. Sobór Watykański II naucza:
Badanie metodyczne we wszelkich
dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko
prowadzi się je w sposób prawdziwie
naukowy i z poszanowaniem norm
moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy
bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego
Boga (Konstytucja „Gaudium et spes”,
n. 36).
Św. Jan Paweł II przypomina,
że w Piśmie świętym nie powinno się
szukać prawd naukowych. Biblia nie
zawiera szczegółów na temat budowy
fizycznego świata, tą dziedzinę pozostawia rozumowaniu i doświadczeniu
ludzkiemu. Papież przypomina nam
zdanie kard. Baroniusza cytowane
przez Galileusza w Liście do Księżnej
Krystyny: Nie chce ona [Biblia] nauczać, jak zostało uczynione niebo,
lecz jak się do nieba idzie (Castel
Gandolfo, 3.10.1981r.).
Prawda o otaczającym nas
świecie jest bogatsza niż moglibyśmy
sobie wyobrazić, a przede wszystkim
nie może być zredukowana do wyników
nawet najbardziej wyspecjalizowanych
metod naukowych. Św. Jan Paweł II
w pierwszych słowach encykliki „Fides
et ratio” pisze: Wiara i rozum są jak
dwa skrzydła, na których duch ludzki
unosi się ku kontemplacji prawdy. Dlatego obok korzystania z daru rozumu,
z wiarą otwieramy się objawienie Boże.

Katecheza
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4. Bóg wykracza poza świat i jest
obecny w świecie
Katechizm odwołując się do
objawienia zawartego w Piśmie świętym naucza: Bóg jest nieskończenie
większy od wszystkich swoich dzieł:
„Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa” (Ps 8, 2); „a wielkość Jego niezgłębiona” (Ps 145, 3). Ponieważ jednak
jest Stwórcą niezależnym i wolnym,
pierwszą przyczyną wszystkiego,
co istnieje, jest także obecny w najgłębszym wnętrzu swoich stworzeń:
„W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). Według słów św.
Augustyna jest On superior summo
meo et interior intimo meo – „wyższy
od mojej wysokości i głębszy od mojej
głębi” (KKK 300).
Nie możemy postrzegać świata
stworzonego jako czegoś oddzielnego
w stosunku do Boga Stwórcy. Rozszerzający się wszechświat zawiera się
w Bogu i w Nim, zgodnie z zamysłem
Boga, istnieje. Granice tak rozumianego wszechświata wyznaczają granice
poznania nauk empirycznych. Na pytanie, w co rozszerza się wszechświat
– wobec którego kosmologia jest bezradna – może odpowiedzieć teologia.
5. Istnienie świata duchowego (niewidzialnego)
Istnienie świata duchowego
należy do porządku wiary. Znaczy to,
że nie możemy tej prawdy ani potwierdzić, ani jej zaprzeczyć na drodze poznania empirycznego (naukowego).
W duchu wiary przyjmujemy prawdę
o istnieniu niecielesnych istot duchowych, które zazwyczaj nazywamy
aniołami. Aniołowie włączają się w wypełnienie zamysłu Bożego objawiając
Jego wolę i opiekując się stworzeniem.
Prawda ta opiera się na świadectwie
Pisma Świętego.
Aniołowie są obecni od chwili
stworzenia (Hi 38, 7) i w ciągu całej
historii zbawienia, zwiastując z daleka

Katecheza

i z bliska to zbawienie oraz służąc
wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto
niektóre przykłady: zamykają raj ziemski (Rodz 3, 24), chronią Lota (Rodz
19), ratują Hagar i jej dziecko (Rodz
21, 17), powstrzymują rękę Abrahama
(Rodz 22, 11), pośredniczą w przekazywaniu Prawa (Dz 7, 53), prowadzą
lud Boży (Wj 23, 20-23), zwiastują narodziny (Sdz 13) i powołania (Sdz 6,
11-24; Iz 6, 6), towarzyszą prorokom
(1 Krl 19, 5). Wreszcie anioł Gabriel
zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa
(Łk 1, 11-26) (KKK 332).
6. Natura dzieła stworzenia
Katechizm prawdę wiary
o naturze dzieła stworzenia podsumowuje: Bóg chciał, aby stworzenia były
zróżnicowane, dobre, współzależne
i uporządkowane. Przeznaczył wszystkie stworzenia materialne dla dobra
rodzaju ludzkiego. Człowiek, a przez
niego cale stworzenie, jest przeznaczony dla chwały Bożej (KKK 353).
Na koniec warto zauważyć, ze
współczesna nauka, odkrywając przed
nami bogactwo stworzonego świata,
może nas zadziwiać i zbliżać do Boga.
Przykładem tego może być „Modlitwa
o unitarną teorię pola” ks. prof. Michała Hellera, wybitnego kosmologa, fizyka i teologa.
(tekst na następnej stronie)

- 45 Modlę się do Ciebie
Boże
równaniem Einsteina
ścisłością myśli
i pięknem symboli
krzywizną czasoprzestrzeni
i tensorem pędu
i tym wszystkim
co jest w tym równaniu
zapisane
a czego dotychczas nie wiemy
Modlę się do Ciebie
Boże
o jeszcze piękniejsze równanie
takie które by Ciebie
zupełnie
zasłaniało
które by wyjaśniało
świat
samym światem
a prawa przyrody
innymi prawami

Stwórco
Daj nam zrozumieć
że gdy wypełniamy Tobą
luki naszej wiedzy
nie jesteśmy bliżej
lecz dalej
że Ty jesteś we wszystkim
a nie tam
gdzie nic nie ma
że tylko
myśl obejmująca
wszystko
może dotknąć
Ciebie
Proszę
by danym mi było kiedyś
modlić się do Ciebie
tym najpiękniejszym
równaniem

Michał Heller, Spotkania z nauką, Kraków 1974, s. 137-8.

Świętą Górę Obraz Jasnogórski
nawiedzi 7 sierpnia 2019 roku
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Do refleksji
ks. Adam Anioł COr

Ciekawa historia z Błażejewa

Homilia wygłoszona 9 marca 2019 roku
na pogrzebie Marianny Ginter zmarłej 5 marca 2019 roku
To bowiem jest wolą Ojca
mego, aby każdy, kto widzi Syna
i wierzy w Niego, miał życie wieczne.
A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym
(J 6,41).
Nasz zmartwychwstały Pan
prowadzi dzisiaj dialog z naszymi
przepełnionymi żalem sercami poprzez swoje Słowo. Bo tylko Słowo
Boże może wprowadzić promień światła tam, gdzie zapanował mrok śmierci. To promień Zmartwychwstałego
Jezusa. Zapewnia nas On, że pragnie
zbawienia każdego człowieka. Znaczy
to, że w całym naszym życiu Pan Bóg
nas szuka na drogach, nieraz krętych,
innym razem stromych, ale na drogach
naszego życia. Z naszej strony potrzeba tylko otworzyć się na ów zbawczy
promień poprzez wiarę.
Jakże otwarta była na ten promień wiary zmarła Marianna. Mogłem
tego doświadczyć podczas moich odwiedzin duszpasterskich w pierwsze
piątki miesiąca, kiedy udawałem się
z posługą kapłańską. Były one wprawdzie nieliczne, ponieważ krótka jest
moja posługa w tej parafii.
Świadectwem wiary zmarłej
Marianny jest chociażby ten różaniec
wiszący w naszej świątyni. Został tu
zawieszony 42 lata temu, jako wotum wdzięczności za ocalenia życia
jej syna Jana. Podczas sianokosów
został ciężko raniony, gdy przechodził
drogą w pobliżu łąki, która była koszona. Został raniony w głowę przez ostrze
kosiarki. Lekarze nie dawali żadnych
szans na jego przeżycie. Wtedy to Marianna chwyciła za różaniec.
Gdy do Pana Jezusa przychodzili chorzy On pytał najpierw: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowie-
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dzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął
ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły
się ich oczy (Mt 9,28-30a). To głęboka
wiara Marianny ocaliła życie synowi
Janowi.
Podczas mojej styczniowej
posługi w pierwszy piątek, Marianna
zwróciła się do mnie z zapytaniem,
czy różaniec ponownie wróci na swoje
miejsce. Ponieważ w naszej świątyni
były prowadzone prace konserwatorskie, został zdjęty. Zapewniłem wówczas, że postaram się jak najszybciej
to uczynić. Podzieliłem się tą prośbą
z panem kościelnym. Zostałem zachęcony i ponaglony, aby spełnić tę prośbę. W dniu 14 lutego pan Mirosław
Horała wraz z panem Janem Grewlingiem zawiesili różaniec na swoim miejscu. Gdy udawałem się po raz ostatni
z posługą w pierwszy piątek miesiąca
marca (01.03.2019) zabrałem z sobą
zdjęcie, które zrobiłem podczas zawieszania. Zameldowałem wówczas,
że prośba została spełniona. Jakże
była wielka radość pani Marianny i jej
córki Kazimiery.
Dziś, kiedy żegnamy Cię Marianno, to chcę Ci powiedzieć: Dziękuję. Dziękuję Ci pani Marianno za twą
lekcję wiary, że tę wiarę przekazałaś
swoim dzieciom. Twoja wiara wyrażała się w twoim rozmodleniu.
Drodzy Parafianie i wszyscy
uczestnicy tej żałobnej uroczystości.
To, co nam zostawiła zmarła Marianna,
niech będzie i dla nas wielką lekcją, na
czym mamy budować nasze ziemskie
życie. Mamy się troszczyć o ten wielki
skarb, skarb wiary. Bo bez wiary nie
można dostąpić zbawienia.
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Kościół w Błażejewie, po remoncie (marzec 2019 roku)
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Różaniec – wotum wdzięczności
Droga rodzino. Bądźcie dumni,
że mieliście taką mamę, siostrę, babcię, prababcię, ciocię, że wam przekazała tak piękny skarb wiary.
Drodzy parafianie błażejewscy, bądźmy dumni, że taką mieliśmy
Parafiankę.
W czasie chrztu św. kapłan
pyta: „Czego żądasz od Kościoła Bo-

Do refleksji

żego?” – „Wiary”. „Wiara co ci daje”?
– „Żywot wieczny”. W ten sposób przypomina Kościół konieczność wiary
i to, że w zaraniu jej przede wszystkim
trzeba pragnąć. W wierze widzi gwarancję naszego szczęścia w czasie
i w wieczności.
Wszyscy, jak tu jesteśmy,
mamy zaproszenie do życia z Panem
Bogiem w niebie. To zaproszenie aktualne jest od momentu chrztu świętego
i całym naszym życiem próbujemy na
nie odpowiadać. Skoro już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, skoro już tu na
ziemi, Pan Bóg się nami interesuje,
pomimo naszych słabości i niewierności, to jakże wielkie będzie to spotkanie, które czeka nas po śmierci?
Nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić. Jedyne czego się spodziewamy, to fakt, o którym wspomina św. Jan
Apostoł: Będziemy do [Boga] podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest. To
szczególne wyróżnienie dla człowieka – móc być zaproszonym do chwały Boga, co więcej – być odbiciem tej
chwały.
Jakże to wyróżnienie zobowiązuje! Życie nasze powinno być odzwierciedleniem tej szczególnej więzi
z Bogiem. Dlatego kształt naszym
relacjom nadaje wiara, która się staje
mocą ożywiającą: kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma życie. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wiara ma nas
prowadzić poprzez wszystkie koleje
życia tak, jak prowadziła naszą siostrę
Mariannę. Idąc drogą tego otwarcia na
Pana Boga w różnych przejawach naszego życia, zdążamy do radosnego
spotkania z Nim, gdy przyjdzie odpowiedni moment. A Jezus czeka na ten
właściwy moment, aby nas do siebie
powołać – aby każdy mógł dostąpić
łaski zbawienia.
Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Te słowa z 1 Listu św. Jana
Apostoła uświadamiają nam radość

z faktu przynależności do Bożej rodziny. Nie tylko w ziemskim wymiarze, ale
i w wieczności, dokąd sięgają więzy
rodziny Kościoła łączące nas z Bogiem. Kiedy z wiarą popatrzymy na to
nasze życie w Kościele, w tej Rodzinie, to zrozumiemy, że zarówno życie
tu – na ziemi, jest piękną sprawą, jak
i życie w niebie – razem z Bogiem.
I jest to pocieszające spostrzeżenie
– nasza zmarła siostra Marianna ciągle jest obecna w naszej Rodzinie Ko-
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ścioła, tyle, że już tego triumfującego
– w niebie.
A my – ciągle podążając drogą Kościoła pielgrzymującego tu na
ziemi, którą podążała nasza siostra
Marianna – chciejmy podejmować
z miłością wszystkie nasze codzienne
sprawy, aby tą drogą wierności naszemu powołaniu dojść do spotkania ze
Zmartwychwstałym Panem, z którym
– jak ufamy – jest już Marianna.
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ŚWIĘTOGÓRSKI DOM REKOLEKCYJNY
oraz księża Filipini
serdecznie zapraszają
5-07.04.19
Rekolekcje dla Amazonek
ks. Robert Klemens COr
11-14.04.19
Dni skupienia AA
ks. Leszek Woźnica COr
26-28.04.19
Rekolekcje dla grup rodzinnych i przyjaciół
osób z problemem alkoholowym
ks. Leszek Woźnica COr
1.05.19
Ekofestyn
10-13.05.19
Rekolekcje ewangelizacyjne – Kurs „Emaus”
ks. Paweł Bogdanowicz COr
13-16.05.19
Rekolekcje dla Emerytów i Rencistów
ks. Stanisław Gawlicki COr
31.05-2.06.19
Rekolekcje – „Róża dla Narzeczonych”
ks. Dariusz Dąbrowski COr
Zgłoszenia i informacje
o rekolekcjach na furcie
klasztornej.
Można zgłaszać się pod
nr. tel. 65 6720014
lub na e-mail:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl

9.06.19
Uroczystości odpustowe Zesłania Ducha Świętego
oraz 100-lecie powrotu filipinów na Świętą Górę
10-16.06.19
Tydzień odpustowy Zesłania Ducha Świętego
25-29.06.19
Dni Młodzieży – PARADISO

Monika Kaczmarek

Składniki:

Sałatka
Pasta
Monita

makaron kokardki
ser żółty
polędwiczka z indyka (szynka)
majonez
sól i pieprz
koperek
Sposób przygotowania:
Makaron gotujemy w osolonej wodzie do miękkości.
Ser i polędwicę z kurczaka kroimy w kostkę.
Wszystko wrzucamy do miski
i łączymy z majonezem i koperkiem.
Doprawiamy solą i pieprzem do smaku (według uznania).
SMACZNEGO!

UROCZYSTOŚCI
100-LECIA
POWROTU
KSIĘŻY FILIPINÓW
NA śWIĘTĄ gÓRĘ

pod przewodnictwem
JE ks. abpa Wacława Depo
Metropolity Częstochowskiego

Niedziela, 9 czerwca 2019 roku
Msza Święta o godz. 12.00
poświęcenie tablicy pamiątkowej
przy wejściu do budynku klasztornego
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEGO DZIĘKCZYNIENIA!

