
ŚWIĘTOGÓRSKA

DUCHOWNA
Róża

Czasopismo Sanktuaryjne                                      nr 3/2019 (244) 
lipiec-sierpień-wrzesień

Radością Ziemi 
Święta Góra Pana!



  2 Spis treści

Redakcja: 
Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń, tel. (65) 572 00 14
e-mail: sanktuarium@filipini.gostyn.pl

Redagują - ks. Michał Kulig COr
  foto - br. Franciszek Kiklica COr i Bogdan Bujak 
 korekta i redakcja - Małgorzata Giermaziak
                                ks. Paweł Ogrodnik COr
    
Druk: Drukarnia REAL, ul. Zacisze 1, 63-800 Gostyń

ŚWIĘTOGÓRSKA

Róża
DUCHOWNA

Wydawca: 
Kongregacja Oratorium 
Świętego Filipa Neri
w Gostyniu 

Aktualności
Aleksandra Skałuba: Niecodzienne rekolekcje ..................................................................3

ks. Paweł Ogrodnik COr: Wiesz, że cię kocham… ..............................................................4

Z życia sanktuarium
ks. Michał Kulig COr: Sto lat temu wskrzesili działalność na Świętej Górze w Gostyniu ......5

ks. Adam Adamski COr: Kazanie wygłoszone z okazji 100-lecia powrotu filipinów... .........6

ks. Michał Kulig COr: Paradiso opanowało klasztor! ........................................................11

Bogdan Bujak: Dla ekologii i Dawidka .............................................................................13

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr: Wakacje – „Ekranowy zachwyt w realu” .......................................15

Autorytety
ks. Stanisław Gawlicki COr: Święta Hildegarda z Bingen .................................................17

Katecheza
ks. Adam Adamski COr: Taka jest nasza wiara .................................................................20

Trzeźwymi bądźcie
ks. Leszek Woźnica COr i Hanka z Al-Anon: Przesłanie nadziei .........................................23

Z naszej historii
ks. Henryk Brzozowski COr: Krzyż z figurką Chrystusa z kości słoniowej... .......................26

ks. Dawid Majda COr: Biogramy świętogórskich kapłanów i braci ..................................42

Z pielgrzymiego szlaku
Jerzy Pawlikowski, Marek Sokołowski i Łukasz Stefaniak: „Camino de Santiago 2027”.......43

Agnieszka Idczak: Byliśmy na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie! ......................47

Do refleksji
Justyna Jurdzińska: Czy świat nienawidzi Matki Bożej? ..................................................50

Kamila: Świadectwo ......................................................................................................56



  3 

Aktualności

Aktualności

Tegoroczne rekolekcje wielko-
postne odbyły się pod nazwą „Mocno 
w Duchu”. Uczniowie ZSZ w Gostyniu, 
ZSR  w Grabonogu oraz gostyńskiego 
LO wspólnie przeżyli 3 dni wielkiego 
postu. 

Pierwszy dzień odbył się w lice-
alnej sali sportowej, gdzie można było 
usłyszeć świadectwo Dobromira Maka 
Makowskiego i katechezę ks. Marka 

Dudka COr. Całości przewodniczył ks. 
Paweł Bogdanowicz COr, a muzyczne 
brzmienia zapewniał zespół JaFFa. 
Drugiego dnia, w Wielki Wtorek, z go-
styńskiego rynku wyruszyła droga krzy-
żowa, podczas której uczniowie wraz 
z nauczycielami i księżmi nieśli krzyż. 
Zwieńczeniem drogi krzyżowej była 
adoracja krzyża w świętogórskiej ba-
zylice. Uczestnicy rekolekcji zawierzali 
swoje intencje Panu Bogu składając je 
pod krzyżem. Podczas adoracji została 
odśpiewana koronka do Bożego Miło-
sierdzia oraz inne pieśni prowadzone 
przez Duszpasterstwo Młodzieży Ora-
toryjnej. 

Wielka Środa była dniem na 
Świętej Górze. Na początku został 
wystawiony Najświętszy Sakrament, 
gdzie młodzież adorowała Chrystusa 
w modlitwie i śpiewie, za który był od-
powiedzialny zespół Eleos. W czasie 
adoracji odbywała się spowiedź święta. 
Zwieńczeniem rekolekcji była Eucha-
rystia. Uczniowie szkół byli zaangażo-
wani  tego dnia jako służba liturgiczna. 

Na samym końcu na ręce ks. Marka 
Dudka COr zostały złożone podzięko-
wania za zaangażowania w rekolekcje 
oraz głoszone słowo. Młodzież ze świę-
togórskiego Oratorium aby zachęcić do 
wspólnego tworzenia Kościoła i powie-
działa kilka słów o swojej wspólnocie 
oraz o Paradiso czyli Archidiecezjal-
nych Dniach Młodzieży, które odbywają 
się co roku na Świętej Górze. 

W rekolekcjach wzięła udział 
duża liczba uczniów oraz nauczycieli. 
„Mocni w Duchu” to pięknie przeżyty 
czas wielkiego postu, w którym młodzi 
ludzie mieli okazją do refleksji oraz po-
głębienia swojej wiary. 

niecodzienne rekolekcje
Aleksandra Skałuba

Hala Sportowa przy LO w Gostyniu wypełniła sie młodzieżą 
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Pod takim hasłem odbyło się 
1 czerwca br. 23 Ogólnopolskie Spo-
tkanie Młodzieży nad Lednicą. Pod 
Bramą Rybą zgromadziło się ponad 
60 tys. młodych ludzi, którzy chcieli 
zaczerpnąć Bożego Ducha z jednego 
z hipotetycznych miejsc chrztu naszej 
Ojczyzny. Tradycyjnie na spotkaniu nie 
mogło zabraknąć silnej ekipy młodych 
z Gostynia i okolic.

O godzinie 8 rano 90-tka mło-
dych rozsiadła się wygodnie na sie-
dzeniach autobusów i spod Domu 
Katolickiego przy Farze wyruszyła na 
Spotkanie, którego głównym motywem 
w tym roku była miłość jaką człowiek 
otrzymuje od Boga w sakramencie po-
jednania, i którą ma nieść z konfesjo-
nału do swojego życia. Miłość, którą  
w tym sakramencie poprzez wyrzuce-
nie z siebie słabości wyznaje kochają-
cemu go nieustannie Bogu, i która do 
niego powraca.

Każdy z uczestników przy re-
jestracji obok tradycyjnego śpiewnika 
otrzymał także Lednicki Rachunek 
Sumienia oraz stylizowaną na dawne 
czasy pieczęć, na której widniało ha-
sło spotkania oraz cytat z Pieśni nad 
Pieśniami (8,6-7):

Połóż mię jak pieczęć na 
twoim sercu, jak pieczęć na twoim 

ramieniu, bo jak śmierć potężna jest 
miłość, a zazdrość jej nieprzejednana 
jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień 

Pański.

Wody wielkie nie zdołają uga-
sić miłości, nie zatopią jej rzeki.

 O 15.00 zgromadzeni na Po-
lach Lednickich odśpiewali Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia, w której aktywny 
udział wzięły również osoby z Dusz-
pasterstwa Oratoryjnego, śpiewając 
wezwania jednej z części modlitwy. 

Po tej chwili skupienia przyszedł czas 
na naukę słynnych lednickich pieśni 
oraz towarzyszącej im choreografii. 
W godzinach późno popołudniowych 
rozpoczęły się konferencje, przeplata-
ne śpiewem i modlitwą, zachęcające 
do pogłębienia swej wiedzy a w kon-
sekwencji skorzystania z Sakramentu 
Pojednania.
 Niezwykłym momentem dla 
wszystkich zgromadzonych na Spo-
tkaniu księży była chwila, w której zo-
stali poproszeni, by na moment uklęk-
nęli, zamknęli oczy i pozwolili na to by 
młodzież wraz z siostrami zakonnymi 
wyciągnęła nad nimi ręce w geście 
modlitwy za swoich duszpasterzy. Na 
Polach zapanowała wówczas absolut-
na cisza. W oddali słychać było tylko 
płynące z głośników słowa modlitwy 
wypowiadane przez prowadzącego.  
A wokoło cichy szept dziesiątek mło-
dych ludzi, którzy w kręgu, z wycią-
gniętymi dłońmi otaczali modlitwą 
swoich (lub przypadkowo spotkanych) 
duszpasterzy.
 Wieczór uwieńczyła uroczy-
sta Eucharystia pod przewodnictwem 
abpa poznańskiego, koncelebrowana 
przez Prymasa Polski oraz około 1500 
kapłanów z Polski i zagranicy. Na za-
kończenie młodzież miała okazję do 
adoracji Najświętszego Sakramentu 
i wyboru Chrystusa – tego deklara-
tywnego, jak i aktywnego – w formie 
przejścia przez Bramę Rybę.
 Jeśli w tym roku zabrakło Cię 
pośród nas – nic straconego – kolejne 
Spotkanie już za rok 6 czerwca 2020 
roku. Już dziś zapraszamy!

Wiesz, że cię kocham…
ks. Paweł Ogrodnik COr
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Sto lat temu wskrzesili działalność 
na Świętej Górze w Gostyniu

ks. Michał Kulig COr
Z życia Sanktuarium

A byli to ks. Józef Witek, ks. 
Mateusz Muchowicz oraz br. Stani-
s ław Ryg ie lsk i . 
Tę ważną dla nas 
chwilę uczciliśmy 
w Niedzielę Zesła-
nia Ducha Świę-
tego wraz z abp 
Wacławem Depo 
i rzeszą wiernych. 
Dziękowaliśmy za 
wznowienie dzia-
ła lność Kongre-
gacj i  Orator ium 
na Świętej Górze. 
W 1876 roku rząd 
pruski dokonał ka-
saty i wtedy filipini 
udali się na wy-
gnanie. Najpierw 
osiedlili się w Kra-
kowie, a później 
znaleźli stałą sie-
dzibę w Tarnowie. 
Po 43 latach Duch 
Święty obudził ser-
ce przełożonego 
ks. Józefa Witka, 
aby z Tarnowa udał 
się tutaj, na wielko-
polską ziemię żeby 
wskrzesić działal-
ność Kongregacji 
Oratorium św. Fi-
lipa Neri. Z wiarą 
spoglądamy na to 
wydarzenie, pełni 
wdzięczności za odwagę tych, którzy 
przybyli, aby poświęcić się działalno-
ści na „nieznanej ziemi”.

Z tej okazji została wydana 
książka ks. dr Henryka Brzozowskiego 

COr „Kasata i Powrót 1876-1919”, wy-
stawa poświęcona temu wydarzeniu 

oraz wmurowano pamiątkową tablicę 
w ścianę klasztoru, którą poświęcił 
metropolita Częstochowski. Wszyst-
kim dziękujemy za liczną obecność.

Niezapomniany czas...
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Kazanie wygłoszone z okazji 
100-lecia powrotu filipinów do Gostynia
9 czerwca 2019 roku

ks. Adam Adamski COr

Duch Święty zstąpi na Ciebie  
i moc Najwyższego osłoni Cię – tajem-
nica Zesłania Ducha Świętego. 
 Najczęściej myśląc o tej tajem-
nicy, wracamy myślami do Wieczerni-
ka Jerozolimskiego, gdzie zalęknieni 
apostołowie trwali z Maryją na modli-
twie i mocą Ducha Świętego odważnie 
otwarli drzwi wieczernika i wtedy rodził 
się Kościół. Często jednak zapomina-
my, że już w ciszy Nazaretu, w cza-
sie Zwiastowania, Maryja, która nie 
rozumiała co miałyby by znaczyć sło-
wa Anioła, usłyszała to zapewnienie: 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni Cię. 

Ewangelia mówi, że Maryja 
zmieszała się, na słowa Anioła. Ale 
to polskie słowo zmieszała się, nie 
oddaje w pełni dramatyzmu sytuacji  
w której się znalazła. To nie było za-
żenowanie młodej dziewczyny. Słowo 
użyte w greckim oryginale ewangelii, 
jest słowem używanym do opisu trzę-
sienia ziemi czy burzy na morzu. Dla 
tej prostej dziewczyny z Nazaretu, 
zaproszenie Anioła do włączenia się  
w Boży plan zbawienia, było jak trzę-
sienie ziemi – Jej dotychczasowy 
świat się walił, grunt usuwał się Jej 
spod nóg. 
 I to właśnie wtedy słyszy za-
pewnienie: Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
FIAT Maryi było zgodą na Boży plan 
i zaowocowało przyjściem na świat 
Zbawiciela. 

Gdy obchodzimy doroczną 
uroczystość odpustową Zesłania Du-
cha Świętego, musimy pamiętać, że 
ta tajemnica dokonuje się nieustannie, 
również w naszym życiu. Bóg każde-
go z nas do czegoś powołuje. Każdy  

z nas ma do spełnienia jakąś misję, 
która często wydaje nam się wręcz 
niemożliwa. Może nieraz Boże na-
tchnienia, wydarzenia, nowa wiado-
mość, są dla nas jak trzęsienie ziemi. 
Mamy wrażenie, że świat wali się nam 
na głowę, grunt usuwa się nam spod 
nóg. Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, ma nam nieustannie przy-
pominać Boże zapewnienie:  Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-
szego osłoni Cię. 
Jeżeli to Boża sprawa, dasz radę…

W tym roku, gdy obchodzimy 
100-lecie powrotu filipinów na Świętą 
Górę po kasacie, możemy rozważać 
tę tajemnicę wiary tak jak Maryja, która 
nosiła w sercu i rozpamiętywała wiel-
kie wydarzenia,  które w jej życiu uczy-
nił wszechmocny. To było źródłem Jej 
siły w chwilach trudnych, zwłaszcza, 
gdy przyszło jej stanąć pod drzewem 
kaźni swojego Syna. Wtedy pamiętać, 
że: moc Najwyższego osłoni Cię, jest 
wielkim wyzwaniem wiary. 
 Trudne lata kasaty naszego 
klasztoru barwienie opisał w swojej 
książce ks. Henryk Brzozowski. Prze-
czytamy tam, że pierwsze wstrząsy, 
będące zapowiedzią późniejszego 
trzęsienia ziemi na Świętej Górze dało 
się odczuć już w lipcu 1796 roku, kie-
dy to rząd pruski wydał ustawę zmie-
rzającą do skasowania wszystkich 
dóbr klasztornych na rzecz skarbu 
państwa. Zaborcy przyznali też sobie 
prawo sprzeciwu w przyjmowaniu kan-
dydatów do zgromadzenia, co miało  
doprowadzić Kongregację do powol-
nego wymarcia wspólnoty i zamknię-
cia klasztoru. Interwencje rodziny 
fundatorów i samych filipinów u władz 
pruskich na jakiś czas odsunęły to  
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w czasie. Jednak najmocniejsza fala 
represji, związana z „kulturkampfem”, 
czyli z walką kulturową, nastąpiła  
w latach siedemdziesiątych XIX w.  
z inicjatywy kanclerza Bismarcka.
 Z chwilą ogłoszenia ustaw ma-
jowych w 1873 roku kongregacja go-
styńska brała pod uwagę to, że zabor-
cy zrobią wszystko, aby doprowadzić 
do kasaty klasztoru. 
 Jakże się to stanie? Ta wieść 
była jak trzęsienie ziemi! Ale: Duch 

Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-
szego osłoni Cię. Drogi Boże nie są 
naszymi…

W kwietniu 1875 roku podjęto 
decyzję, aby zaoszczędzone środki 
pieniężne wywieźć do Krakowa. To 
niebezpieczne i niezgodne z prawem 
pruskim zadanie wykonali ks. Preibisz 
i ks. Sydow. Następnie w maju 1875 
roku, filipini podjęli doniosłe posta-
nowienie, że jeśli Opatrzność Boska 
przywróci im kongregację na Świętej 

ks Józef Witek COr 1872-1954
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Górze, doprowadzą do koronacji cu-
downego obrazu Matki Boskiej. 

Wyszło rozporządzenie ceza-
ra Augusta, a potem Herod czyhał na 
życie dziecięcia – dla Maryi to dalszy 
ciąg zwiastowania i to nie było zwy-
czajne zmieszanie się na wieść o tym, 
było to jak trzęsienie ziemi, jakże się 
to stanie? 
 Moc Najwyższego osłoni Cię. 
A ta nasza Świętogórska, to ta sama 
Maryja, która z Betlejem musiała ucie-
kać do Egiptu. I wyszło takie rozporzą-
dzenie, już nie rzymskiego cezara, ale 
rządu pruskiego. Było to dla święto-
górskich filipinów jak trzęsienie ziemi. 

Ostatnie pożegnanie ze Świętą 
Górą nastąpiło 25 sierpnia 1876 roku. 
Naoczny świadek ks. Antoni Brzeziński 
pisał: Straszny to był dzień, jako dzień 
sądny, którego Kongregacja Święto-
górska, po 200 latach przeszło ciche-
go i błogosławionego żywota, została 
zniesiona. Od rana samego gromadził 
się lud pobożny z wszystkich stron na 
pożegnanie wspaniałej świątyni, ob-
razu w niej cudownego i Filipinów od 
wszystkich miłowanych. (…) Nabo-
żeństwo odprawiono zwyczajnym po-
rządkiem, ostatnia Msza święta była 

śpiewana o godz. 10 a po niej wszyscy 
Księża Filipini z Braćmi uklękli przed 
Cudownym Obrazem w Wielkim Ołta-
rzu. (…) Krzyk wielki, płacz wybuchnął 
w tej chwili w świątyni, a gdy celebrans 
przystąpił do lampy z ogniem wiecz-
nym przed Najśw. Sakramentem, aby 
go zgasić, krzyk zamienił się w głosy 
jęku przeraźliwego i rozdzielającego 
serca. (…) Matki w tym czasie przyno-
siły na ręku niemowlęta i kładły je na 
Ołtarz Wielki pod Obraz cudowny Mat-
ki Boskiej. Łez wstrzymać nie mogę, 
gdy to piszę.(…) A ten płacz i krzyk był 
pełen majestatu i raczej błagalny niż 
mściwy. W tak wzniosłej, a bolesnej 
chwili lud wierny nie podniesie ręki na 
przeciwnika. Nikt z rzeszy zgroma-
dzonej nie wyszedł po nabożeństwie  
z kościoła, wszyscy w milczeniu i pła-
czu trwali w nim do końca. (…) O godz. 
6 wieczorem chodził żandarm od stan-
cji do stancji, aby się przekonać, czy 
były opuszczone przez nas.
 Zgasła wieczna lampka i na-
dzieja. Świątynia została zamknięta.
Jakże to? Przecież rodziny fundatorów 
i pokolenia filipinów budowały tę świą-
tynię na chwałę Boga i Matki Przenaj-
świętszej.
 Boże ty milczysz? Jakże to 
możliwe? Duch Święty zstąpi na Cie-
bie i moc Najwyższego osłoni Cię
Wielka próba wiary. 

Filipini nie zrezygnowali jed-
nak ze wspólnego życia. W książce 
ks. Brzozowskiego  przeczytamy o ich 
tułaczce w Galicji. Po krótkim pobycie 
w Krakowie, ostatecznie zdecydowali 
się osiąść w Tarnowie, gdzie 24 maja 
1878 r. położyli kamień węgielny pod 
nowy kościół, który został wybudowa-
ny i poświęcony już w roku następnym. 
Pobyt w Tarnowie filipini uważali za 
przejściowy. W Tarnowie występowali 
pod nazwą Kongregacja Gostyńska  
z siedzibą w Tarnowie. Jednak żaden 
z wygnańców nie doczekał się czasów 
odzyskania niepodległości w 1918 

br. Stanisław Rygielski COr 1872-1952
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roku. Ostatni filipin wygnany z Gosty-
nia, ks. Bogusław Królikowski zmarł  
w 1912 roku. Nowe pokolenie filipinów 
w Tarnowie stanęło przed poważnym 
dylematem - odzyskać utracone dzie-
dzictwo czy pozostać w swoim mieście 
na stałe. 
 Jakże się to stanie, nie zna-
my Wielkopolski, Gostyń jest dla nas 
obcy. Duch Święty zstąpi na Ciebie  
i moc Najwyższego osłoni Cię

 Wtedy to przełożony wspólno-
ty tarnowskiej ks. Józef Witek oświad-
czył, że jest zdecydowany wyruszyć 
w nieznanie, do Gostynia. O tym jak 
trudna była decyzja świadczy fakt, że 
ks. Witek podejmował ją trzykrotnie. 
 Pierwsza wyprawa do Wiel-
kopolski miała miejsce w marcu 1919 
r. i miała na celu rozeznanie sytuacji. 
Jednak po powrocie i zdaniu relacji 
inni współbracia nie podzielali jego 
entuzjazmu. Pozostał osamotniony. 

ks. Mateusz Muchowicz COr 1861-1937
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 Jakże się to stanie? Sam 
wśród obcych? Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię
 Drugi raz przybył tutaj w maju 
1919 roku, by 8 czerwca zorganizo-
wać tradycyjny odpust Zesłania Ducha 
Świętego. We wspomnieniach napisał: 
W kazaniu zacząłem, że po 45 ciu la-
tach znowu przemawia z tej ambony 
filipin. 
 W pragnieniach odnowienia 
życia filipińskiego na Świętej Górze 
nadal pozostawał jednak osamotniony. 
Dlatego też po wielu nieprzespanych 
nocach i rozterkach co dalej począć, 
zrezygnował i wyruszył z powrotem do 
Tarnowa. We wspomnieniach ks. Wi-
tek napisał: Wyjeżdżając z Gostynia 
może po raz pierwszy w życiu w po-
ciągu płakałem, że muszę opuszczać 
może na zawsze ten piękny nasz po-
sterunek.
 Przeżywał rozterki: To funda-
cja naszych Ojców – ale przecież miej-
sce obce. Jesteśmy za to sanktuarium 
odpowiedzialni – ale daleko od rodzin-
nych stron. Jakże się to stanie? 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni Cię
 I wreszcie w sierpniu 1919 
roku ks. Witek podjął trzecią odważną 
próbę wyprawy do Wielkopolski, do  
Gostynia. Tym razem towarzyszył mu 
br. Rygielski. We wrześniu dołączył do 
nich ks. Mateusz Muchowicz i siostry 
służebniczki dębickie, a dobra kuchar-
ka z Tarnowa miała zadbać o kuchnię 
galicyjską i tym samym pomóc w prze-
zwyciężeniu nostalgii. 

Małą wspólnotę filipińską cze-
kała ciężka praca. Budynki klasztorne 
były znacznie zdewastowane i wyma-
gały natychmiastowego remontu. 
Wspólnota jednak szybko się powięk-
szała, wstępowali do niej kolejni ka-
płani. 
 Sytuacja dojrzała więc do 
tego, by podjąć wypełnienie ślubowa-
nia ojców z 1875 roku i postanowiono 

za pośrednictwem ks. Prymasa Augu-
sta Hlonda prosić Stolicę Apostolską 
o papieską koronację dla cudownego 
wizerunki Matki Bożej. 
 Stolica Apostolska 11 marca 
1928 roku zleciła ks. prymasowi Hlon-
dowi przeprowadzić koronację obra-
zu, która ostatecznie miała miejsce 24 
czerwca 1928 roku. Koronacja obrazu 
została włączona w szeroki program 
IX Zjazdu Katolickiego w Gostyniu. 
 Gostyń liczył wówczas ok. 
5500 mieszkańców, więc wydarzenie 
to stanowiło poważne wyzwanie, bo-
wiem na Mszę św. koronacyjną  przy-
było wg szacunków od 50 do 80 tysię-
cy wiernych. 
 23 czerwca 1928 roku prymas 
Polski kard. August Hlond i nuncjusz 
apostolski bp. Francesco Marmaggi-
ni zostali powitani na granicy miasta, 
gdzie przesiedli się do powozu konne-
go, który był eskortowany przez ban-
derię w liczbie 150 koni.  
 Ślubowania podjęte przez fi-
lipinów 53 lata wcześniej zostały wy-
pełnione. Na skroniach Matki Boskiej  
i Dzieciątka spoczęły złote korony. 
Spełniają się słowa: moc Najwyższe-
go osłoni Cię!
 Walka o Bożą sprawę realizo-
waną przez słabych ludzi wciąż trwa.
To, że od stu lat możemy modlić się 
we wciąż piękniejącym sanktuarium, 
po prawie półwiecznej nieobecności 
filipnów, zawdzięczamy ks. Józefowi 
Witkowi z Borzęcina. Pozostawienie 
ustabilizowanego życia w Tarnowie, 
podróż w nieznane, remont zrujnowa-
nego klasztoru, było dla niego swo-
istym trzęsieniem ziemi – ale wierzył: 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni Cię. Tak dokonują 
się wielkie rzeczy. 
 Już przeszło 500 lat Maryjo  
z nami jesteś… Ponad 350 lat Filipi-
ni są kustoszami tego miejsca. Drogi 
Boże nie są naszymi… 
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 Przeżyliśmy tutaj jako filipini 
niejedno „trudne zwiastowanie”, które 
było jak trzęsienie ziemi. Ale potwier-
dzały się słowa: Duch Święty zstąpi 
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 
Cię. 
 Dziś my jesteśmy odpowie-
dziani za to Boże dzieło, za ten frag-
ment historii, który powierzył nam 
Bóg do zagospodarowania … 

 Ale zło nie śpi… rozporządze-
nia współczesnych Cezarów, małość 
współczesnych Herodów… Dlatego 
ciągłe aktualna jest prośba św. Jan 
Paweł II sprzed 40 lat: Niech zstąpi 
Duch Twój, i odnowi oblicze ziemi… 
tej gostyńskiej ziemi… Abyśmy jak 
Maryja uwierzyli, że moc Najwyższe-
go osłoni Cię!

Paradiso opanowało klasztor!
ks. Michał Kulig COr

W sobotę, 29 czerwca, zakoń-
czyły się Dni Młodzieży Paradiso, orga-
nizowane już po raz trzeci na Świętej 
Górze w Gostyniu. W spotkaniu wzięło 
udział kilkaset osób, młodzież z całej 
Polski oraz spoza jej granic, opiekuno-
wie młodych, siostry zakonne, księża, 
klerycy i wielu innych. 

Dni Młodych Paradiso 2019 
jako wakacyjna propozycja dla mło-
dzieży, organizowana przez Kon-
gregację Oratorium św. Filipa Neri  
w Gostyniu oraz Duszpasterstwo Mło-
dzieży Archidiecezji Poznańskiej Jor-
dan, przyciągnęły w tym roku licznych 
młodych, którzy pierwsze dni wakacji 
chcieli spędzić owocnie, modląc się 
wspólnie i korzystając z zajęć rozwo-
jowych. 

Wydarzenie, jako kontynuacja 
dzieła stworzonego w czasie Świato-
wych Dni Młodzieży, stało się świę-
tem radości oraz stworzyło przestrzeń 
rozwoju wspólnoty. Młodzi wysłucha-
li wielu świadectw oraz konferencji. 
Rozmawiali o tożsamości oraz odnaj-
dywaniu swojej drogi w życiu. Przez 
pięć dni uczestnicy Paradiso modlili 
się wspólnie podczas porannej jutrzni 
oraz wieczornej Eucharystii, uwielbia-
li Boga śpiewem i tańcem, spożywali 
wspólnie posiłki, brali udział w kon-
certach ewangelizacyjnych rapera 

Tau oraz zespołu Soudarion, zawie-
rali przyjaźnie i budowali wspólnotę 
„paradisowiczów”. Wielu uczestników 
wzięło udział w wydarzeniu już po raz 
trzeci. 

Szczególnym punktem pro-
gramu była Msza Święta z procesją na 
zakończenie Oktawy Bożego Ciała. 
Uczestnicy Paradiso przygotowali z tej 
okazji wyjątkowy żywy ołtarz. Podczas 
warsztatów florystycznych, plastycz-
nych oraz rękodzielniczych młodzież 
przygotowywała elementy ołtarza, by 
w czasie procesji stać się również jego 
częścią, dając tym samym wyjątkowe 
świadectwo i deklarację chęci pójścia 
w życie za Chrystusem. Młodzi chcieli 
w ten sposób pokazać, że bliskie jest 
im pragnienie bycia częścią kościoła 
i że za słowami papieża Franciszka 
chcą „wstawać z kanapy” i „być Bożym 
teraz”. 

Podczas Paradiso uczestni-
cy mogli wybierać spośród 22 propo-
zycji zajęć rozwojowych. Wzięli m.in. 
udział w warsztatach sportowych, ku-
linarnych, plastycznych, tanecznych, 
kaligraficznych, gitarowych oraz wie-
lu innych. Podczas zajęć „Księga”, 
prowadzonych przez siostry zakon-
ne, uczestnikom Paradiso stworzono 
przestrzeń do dyskusji oraz rozważa-
nia usłyszanego wcześniej podczas 
konferencji słowa. Z życia Sanktuarium
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Z życia Sanktuarium

Niezwykle ważnym elemen-
tem wydarzenia był, jak co roku, dialog 
z biskupami i możliwość wysłuchania 
konferencji biskupów. Paradiso zain-
augurowała we wtorek 25 czerwca, 
Msza Święta pod przewodnictwem 

abp. Stanisława Gądeckiego. W kolej-
nych dniach słowo do młodych skie-
rowali: abp Marek Jędraszewski, abp 
Zbigniew Stankiewicz, bp Edward 
Dajczak oraz bp Szymon Stułkowski.

Paradiso w klasztorze, 26-30 czerwca 2019 roku
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Z życia Sanktuarium

Uczestnicy Paradiso usłyszeli 
również wyjątkowe świadectwa zna-
nych w sieci blogerów Marcina i Moniki 
Gomułków, lidera Wspólnoty Uwielbie-
nia „Głos Pana” ze Skierniewic, Marci-
na Zielińskiego oraz zespołu HOPE4-
STREET. Wydarzenie wspierał jak co 
roku Chór i Orkiestra Jordan, działa-
jący przy Duszpasterstwie Młodzieży 
Archidiecezji Poznańskiej Jordan. 

Święta Góra po raz kolejny 
stała się miejscem wyjątkowego spo-
tkania z Bogiem i drugim człowiekiem 
oraz czasem osobistego rozwoju.

Kolejna, czwarta już edycja 
Paradiso, odbędzie się od 30 czerwca 
do 4 lipca 2020 roku. 

Dla ekologii i Dawidka
Bogdan Bujak

 Księża filipini zapewniali, że 
„zamówili” pogodę na ten dzień. Nie 
zabrakło jednak małych turbulencji, 
które spłoszyły uczestników imprezy 
przed ostatnim jej punktem – koncer-
tem. Zostali najwytrwalsi. 

Dwunastą edycję Eko-Festynu pn. 
„Błogosławiona Ziemia” na Świętej 
Górze, zaplanowano na pierwszy 
dzień maja. Rozpoczęła go msza  
w intencji pracowników Nadleśnictwa 
Piaski. Przed bazyliką poświęcono 
rowery i przeniesiono się do klasztor-

nych ogrodów. Życzę wszystkim pięk-
nych wrażeń we wspólnym radowaniu 
się z tego pięknego, wolnego dnia. 
Możemy odpocząć, jednoczyć się  
w naszych rodzinach, domach – witał 
przybyłych ks. superior Marek Dudek 

COr. Krzysztof Fekecz, z ramienia or-
ganizatorów, zaprosił do korzystania  
z atrakcji. 
 Tradycją stało się, że na każ-
dym Ekofestynie serwuje się inną 
zupę. W tym roku była to solianka  
– rosyjska zupa z różności. Jest bardzo 

Poświęcenie rowerów
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specyficzna. Podstawą jest wieprzowi-
na i wołowina, ale są też kapary, oliw-
ki, cytryna. Wszystko to zaciągnięte 
śmietaną w puszystym pomidorowym 
sosie – opowiadał Krzysztof Górski  
z Teatru Kulinarnego, zapraszając do 
kotła. Początkowo czas umilały wy-
stępy Orkiestry Dętej Miasta i Gminy 
Gostyń oraz grupy mażoretek. Były 
też występy młodych muzyków i pod-
sumowanie konkursu ekologicznego. 
Ważnym punktem programu, była 
charytatywna loteria fantowa na rzecz 
16-miesięcznego Dawidka, cierpiące-
go na Klątwę Ondyny. Zapadnięcie  
w sen może go zabić. U zdrowych 
osób oddychanie odbywa się auto-
matycznie, chorzy na Klątwę Ondyny 
muszą pamiętać, aby wziąć oddech. 
Kiedy zapadają w sen, oddech zani-
ka. Na świecie z taką diagnozą żyje 
tylko 300 osób, w Polsce 20, a Dawid 

jest jednym z nich – mówił Sebastian 
Nowak, konferansjer. Jedyną szansą 
na normalne życie, jest nowatorska 
operacja wszczepienia stymulatora 
oddechu. Cała procedura kosztuje po-
nad 300 tys. zł. Każdy zakupiony los, 
wspomógł leczenie chłopca. Ponadto, 
dzieci chodzące na drogę krzyżową na 
Świętą Górę, przekazały dla Dawidka 
całą jałmużnę postną (ponad 500 zł). 
 Na odwiedzających czekało 
mnóstwo kreatywnych wyzwań. Roz-
stawiono kiermasz kwiatów i roślin 
ozdobnych, stoisko pszczelarzy, zor-
ganizowano turniej łuczniczy, swoje 
stoiska rozstawiły też m.in. Nadleśnic-
two Piaski, firma Mondi, czy Gościnna 
Wielkopolska. Sielski nastrój zburzyła 
pierwsza fala deszczu po godzinie 
16.00. Na koncercie zespołu Siewcy 
Lednicy, zostali najwytrwalsi.

Kilka tysięcy osób na Ekofestynie! 

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:  

6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości: 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
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Porady duchowe

ks. Jacek Niesyto COr

Wakacje – „ekranoWy zachWyt W realu”
 Jeszcze kilkadziesiąt lat 
wstecz wakacje dla wielu były po pro-
stu czasem bez codziennych obowiąz-
ków, czasem, kiedy całymi rodzinami 
przebywało się w domu. Gdy rodzinę 
było stać wyjeżdżała na tzw. wczasy 
zakładowe. Życie dla wielu było wtedy 
autentycznie kolorowe – góry, morze, 
las, jeziora stawały się swego rodza-
jem oknem na świat.

Był to czas kiedy żyło się chwi-
lą, bez myślenia, że jest jeszcze coś 
do zrobienia, swego rodzaju czas bez-
troski. Dla dzieci bawiących się przed 
blokiem, był to czas kreatywnych za-
baw, wymyślanych niejednokrotnie na 
poczekaniu.

Do rzadkości należało robie-
nie sobie zdjęć… Jeśli ktokolwiek miał 
aparat, to pierwsze pytanie brzmiało  
– ile zdjęć można nim zrobić, czyli jaka 
była założona klisza. Dlatego każde 
zdjęcie było na wagę złota, bo ono po-
tem przez lata (często do dzisiaj) za-
wierało smak danej chwili. I kiedy dziś 
przy różnych okazjach ogląda się te 
stare zdjęcia, są one pewnym oknem 
na przeszłość.

Chyba właśnie tak to było. 
Wakacyjny czas to było okno na świat, 
dostarczanie nowych bodźców do 
wspomnień, później do przemyśleń 
itp., a zapis chwil jest oknem do tam-
tych momentów.

Czas wakacji, to był również 
czas wspaniałych, czasem trudnych 
rozmów z rodzicami. Piękno polegało 
na tym, że nikt nie był podenerwowa-
ny codziennością, stąd i rozmowy (na-
wet te trudne) przebiegały spokojniej. 
Niby miało się w tedy więcej luzu, ale 
kochający rodzice ten luz dzięki swojej 
mądrości potrafili kontrolować. Kiedy 

do domów „wszedł” telewizor, zaczę-
ło się wiele zmieniać, jednak gdzieś 
w podświadomości był to nadal tylko 
mebel, w którym można było zobaczyć 
to, co na zdjęciu, pewne wspomnienie. 
Niestety z czasem zaczęło wkradać 
się także to, czego dziś doświadcza-
my na każdym kroku.

Kiedyś najpierw był zachwyt 
światem, a potem ten zachwyt chcie-
liśmy uchwycić za pomocą zdjęcia, 
później kamery. Zachwyt światem  
i rozmowy z rodzicami pozwalały wi-
dzieć piękno, a często i Bożą potęgę. 
Człowiek mógł stanąć przed szczytem 
i podziwiać go, przypominać sobie 
wiadomości. Czasem tata podpowie-
dział jak powstały, jakie siły działały, 
ale i tak dochodziło się do Boga, to 
była ta wspaniała mądrość – Głupi  
z natury są wszyscy ludzie, którzy nie 
poznali Boga; z dóbr widzialnych nie 
zdołali poznać Tego, który jest; pa-
trząc na dzieła, nie poznali Twórcy. 
(Mdr 13,1) Dlatego często zdarza się, 
że patrząc na zdjęcie potrafimy sobie 
przypomnieć słowa, myśli, które na 
sposób niejako „mistyczny” zostały 
uchwycone kadrem aparatu. To jest 
ten emocjonalny charakter dawnych 
zdjęć.

Dziś ma się wrażenie jest 
odwrotnie. Człowiek bardzo mocno 
interesuje się światem wirtualnym, 
światem ogromnych możliwości, świa-
tem, który pozwala fascynować się 
przestrzenią „zakazanego owocu”,  
a to wszystko w imię wolności. Kiedyś 
trzeba było mieć pecha albo złe towa-
rzystwo aby sięgać po te owoce. Dziś 
są one tak nachalne, że człowiek bar-
dzo często uważa, że nic innego się  
w tym świecie nie liczy.

Porady duchowe
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Porady duchowe

Z podniesionego czoła i wzro-
ku zostaliśmy przekrzywieni w stronę 
ziemi i podbrzusza… świat się niesa-
mowicie skurczył a przez to stał się 
wybrakowany. Czy coś zostało? Tak. 
To co w nas jest piękne i wspaniałe, co 
prowadzi do poznania Boga a w Bogu 
bliźniego, fascynacja Bożymi przymio-
tami widocznymi w świecie stworzo-
nym. Niestety coraz częściej stajemy 
się ślepi i ograniczeni a całym światem 
staje się to, co do niedawna było tylko 
do niego dodatkiem. Kiedyś wakacje 
były czasem bezpiecznej beztroski; 
dziś człowiek zafascynowany światem 
wirtualnym, często tym pokrzywionym, 
skierowanym w przestrzenie tak bar-
dzo oddalające go od Boga, chce tego 
świata doświadczyć w „realu”.

Dlatego wydał ich Bóg poprzez 
pożądania ich serc na łup nieczysto-
ści, tak iż dopuszczali się bezczesz-
czenia własnych ciał. Prawdę Bożą 
przemienili oni w kłamstwo i stworze-
niu oddawali cześć, i służyli jemu, za-
miast służyć Stwórcy, który jest błogo-
sławiony na wieki. Amen. Dlatego to 
wydał ich Bóg na pastwę bezecnych 
namiętności: mianowicie kobiety ich 
przemieniły pożycie zgodne z naturą 
na przeciwne naturze. Podobnie też 

i mężczyźni, porzuciwszy normalne 
współżycie z kobietą, zapałali na-
wzajem żądzą ku sobie, mężczyźni 
z mężczyznami uprawiając bezwstyd 
i na samych sobie ponosząc zapłatę 
należną za zboczenie. A ponieważ 
nie uznali za słuszne zachować praw-
dziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg 
na pastwę na nic niezdatnego rozu-
mu, tak że czynili to, co się nie godzi. 
Pełni są też wszelakiej nieprawości, 
przewrotności, chciwości, niegodzi-
wości. Oddani zazdrości, zabójstwu, 
waśniom, podstępowi, złośliwości; 
potwarcy (od potwarzy – przyp. red.), 
oszczercy, nienawidzący Boga, zu-
chwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe 
– pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 
bezrozumni, niestali, bez serca, bez 
litości. Oni to, mimo że dobrze znają 
wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czy-
nów dopuszczają, winni są śmierci, nie 
tylko je popełniają, ale nadto chwalą 
tych, którzy to czynią. (Rz 1, 24-32)

Dziś raczej trudno będzie 
wrócić do tego co było, starajmy się 
jednak mieć czoło i oczy skierowane 
ku szczytom, ku niebu. Rozbudzajmy  
w sobie niewinność Dziecka Boże-
go, cieszmy się pełnią świata, który 
dla nas stworzył Bóg, zachwyćmy się  

Zachód słońca nad Świętą Górą
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Autorytety

trawą, drzewem, słońcem deszczem… 
a nade wszystko Bogiem, radujmy się 
tym wszystkim i wchodźmy w świat 
urządzony przez Boga, gdzie są praw-
dziwe naturalne piękne kolory, a od-
rzucajmy to wszystko, co chce tylko 
zastąpić nam Boga, albo zniekształcić 
Jego obraz poprzez różnego rodzaju 
manipulacje.

 Niech wakacje staną się wspa-
niałym czasem wspólnego patrzenia 
w stronę raju, gdzie będziemy mogli 
razem radować się na wieki byciem 
z Bogiem. Niech wakacje będą tego 
przedsmakiem.

ks. Stanisław Gawlicki COr

Święta Hildegarda z Bingen 
Któż z nas nie zmaga się  

z paraliżującym go lękiem? Któż nie 
zastanawia się jak pokonać ten lęk, 
aby doświadczyć na co dzień radości  
i obfitości życia, które obiecał nam Pan 
Jezus? Odpowiedzi na te pytania mo-
żemy znaleźć w życiu św. Hildegardy, 
która nie radzi nam się opierać na tym 
co widzimy i słyszymy wokół siebie 
(dzisiaj to wszędobylskie media), ale 
na tym, co odkrywamy we własnym 
wnętrzu: Nie możemy żyć w świe-
cie, który jest interpretowany dla nas 
przez innych. Świat zinterpretowany, 
nie daje nadziei. Jego proza polega po 
części na tym, że odbiera możliwość 
samodzielnego myślenia. Używanie 
własnego głosu, oglądania własne-
go światła. Zdanie warte osobistego 
przemyślenia i zapamiętania…

Każdy z nas jest powołany do 
tego, by żyć własnym życiem. Jeżeli 
pozwolimy, by wydarzenia i oczekiwa-
nia otaczającego nas świata determi-
nowały nasz sposób myślenia, nigdy 
nie odkryjemy tego życia, do którego 
stworzył nas Bóg. Jeśli jednak zaufa-
my, że jesteśmy w stanie usłyszeć głos 
mówiącego do nas Boga, będziemy 
potrafili się wznieść ponad lęki, które 

odbierają nam pokój. Będziemy mogli 
wówczas wypełnić Boże powołanie na 
swój własny i niepowtarzalny sposób; 
tego również uczy św. Hildegarda.

Była zakonnicą klauzurową, 
prowadziła głębokie życie wewnętrz-
ne; była mistyczką, lekarką i kazno-
dziejką; jej osoba przyciągała do 
klasztoru rzesze pielgrzymów. O jej 
życiu wiemy stosunkowo dużo – była 
dziesiątym dzieckiem w domu, pocho-
dziła z rodziny szlacheckiej i została 
oddana Kościołowi jako dziesięcina.

Wychowaniem jej zajęła się 
świątobliwa mniszka Jutta – Hilde-
garda poznała i pokochała Pismo św., 
uczyła się podstaw pisania i czytania, 
grała na psałterium, znała się na zio-
łolecznictwie, malowała. Po śmierci 
Jutty została przełożoną. Kiedy zmarła 
w wieku osiemdziesięciu jeden lat, wi-
dziano na niebie dwa promienie świa-
tła, tworzące krzyż nad jej celą. Hilde-
garda nie miała prawdopodobnie wpły-
wu na wybór drogi życiowej – oddana 
została do klasztoru w wieku ośmiu 
lat. Ona jednak ten wybór przyjęła za 
własny, dokonując swojej osobistej 
interpretacji świata – interpretacji do-
konywanej na modlitwie, w pokornym 

Autorytety
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słuchaniu Boga. W rezultacie żyła  
w sposób tak autentyczny, że Papież 
Benedykt XVI nazwał ją kobietą wiel-
ką i prorokinią, która przemawia także 
dziś. Jej wielkie dzieło „Poznaj ścież-
ki Pana” zawiera opis trzynastu wizji 
mistycznych, w których porusza takie 
tematy jak: jedność wszystkich istot 
żywych, upadek i odkupienie, walka 
duchowa i znaczenie Mszy św. Ale Hil-
degarda nie tylko opisywała swoje wi-
zje; tworzyła także poezje i kompozy-
cje muzyczne, oraz prowadziła bardzo 
obszerną korespondencję. Wymienia-
ła listy z wieloma osobami – należał 
do nich św. Bernard z Clairvaux oraz 
kilku papieży. Było ich tak wiele, że je-
den z dwudziestowiecznych biografów 
nazwał ją prekursorką rubryki porad 
psychologicznych. Spójrzmy teraz na 
nieliczne dziedziny życia, w których ta 
średniowieczna święta może być wzo-
rem dla każdego z nas, także dzisiaj.
 Po pierwsze medycyna. Dziś 
wielu lekarzy przyjmuje jej całościo-
wą wizję człowieka, obejmującą jego 
ciało i ducha. Dziś, gdy medycyna 
alternatywna zdobywa coraz więk-
szą popularność, jej dzieło „Physica” 
poświęcone naukom przyrodniczym  
– oraz „Causae et Curae” – obejmu-
jące ponad dwa tysiące leków zioło-
wych – stanowi fascynującą lekturę. 
Obie zawierają także wiele rad prak-
tycznych, jak zachować zdrowie. Trze-
ba patrzeć na człowieka, jak na istotę 
cielesno-duchową – oba wymiary są 
bardzo ważne.
 Po drugie – muzyka. Hilde-
garda kochała muzykę (radość duszy)  
i uważała, że przywraca ona poczu-
cie harmonii stworzenia. Sama także 
komponowała, pozostawiając po sobie 
wiele nowatorskich pieśni oraz utwór, 
który można nazwać pierwszą operą. 
Współczesne nagrania jej ponad sie-
demdziesięciu utworów, których na-
tchnieniem jest Bóg i wiara, podnoszą 
na duchu wielu słuchaczy. Potrzebuje-
my dobrej muzyki i śpiewu.

Po trzecie – Hildegarda od-
czuwała przedziwną bliskość i wielką 
miłość do świata przyrody – jako arcy-
dzieła stworzonego przez Boga. Zali-
czała świat stworzony do dzieł Bożych, 
co w jej czasach nie należało wcale do 
tak powszechnego przekonania. Czę-
sto podkreślała naszą odpowiedzial-
ność jako włodarzy tego świata, zobo-
wiązanych strzec i chronić to, co Bóg 
w Swojej miłości powołał do istnienia: 
Cała natura została oddana do dys-
pozycji ludzkości. Mamy z nią współ-
pracować, gdyż bez niej nie jesteśmy 
w stanie przeżyć – pisała. Powtarzaj-
my więc za psalmistą: Gdy patrzę na 
Twe dzieło rąk Twoich, na księżyc  
i gwiazdy, któreś Ty utwierdził – kim 
jest człowiek, że o nim pamiętasz? 
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od 
aniołów. Księga Mądrości ostrzega: 
Głupi z natury są wszyscy ludzie, któ-
rzy nie poznali Boga z mądrości i pięk-
na Jego stworzenia.
 Po czwarte – Hildegarda ko-
chała Kościół, czuła się odpowiedzial-
na za niego i była jego oddaną córką. 
Nie bała się nazywać po imieniu zła  
w Kościele i przeciw niemu wystę-
pować. Przykładowo w jej czasach 
powszechnie akceptowano praktykę 
symonii – kupowania i sprzedawania 
urzędów i godności kościelnych. Hil-
degarda śmiało wyrażała swoje zdanie 
wobec władzy duchownej, twierdząc, 
że darami Bożymi nie można handlo-
wać jak zwykłym towarem na rynku.  
W czasach kiedy kobiety nie zajmo-
wały się tego rodzaju działalnością, 
odbyła cztery misje kaznodziejskie, 
wzywając do nawrócenia zarówno kler 
jak i osoby świeckie. Jej odważne wy-
stępowanie przeciw korupcji i naduży-
ciom czyni ją doskonałym wzorem na 
nasze czasy. Żeby jednak krytykować 
Kościół i dążyć do reformy – najpierw 
trzeba dużo modlić się za Kościół  
i prawdziwie go kochać. Tego dzisiaj 
niestety zbyt często brakuje.
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 Po piąte – Hildegarda jest 
wspaniałym wzorem złożenia własne-
go życia „jako żywej ofiary, płonącej 
na ołtarzu Boga”. Wszystko, co czyni-
ła – od malowania po głoszenie sło-
wa – medytację czy leczenie chorych 
– czyniła na chwałę Boga i w darze dla 
swojego Stwórcy. W jej życiu nie było 
podziału na sprawy Boże i światowe. 
Przeżywała je w sposób pełny i zinte-
growany, rozumiejąc za świętym Paw-

łem, że z „kochającymi Pana wszystko 
współdziała ku dobremu”.
 Pomimo opinii świętości i wiel-
kiego znaczenia, Hildegarda została 
kanonizowana dopiero w 2012 roku 
przez swojego rodaka papieża Bene-
dykta XVI, a już klika miesięcy później 
7 października została ogłoszona dok-
torem Kościoła, dzięki czemu jej głos  
i odebrane przez nią światło, będą dla 
nas zachętą do prowadzenia bardziej 

Święta Hildegarda z Bingen
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autentycznego życia. Mówi się cza-
sem, że to co dawne na powrót staje 
się nowe. Św. Hildegarda, średnio-
wieczna mniszka, która stała się świa-
tłem na współczesne czasy, ukazuje 
mądrość tego stwierdzenia. Stając  
w szeregach największych myślicieli  
i nauczycieli wiary, może pomóc każ-
demu z nas w odkryciu i przyjęciu ca-

łym sercem naszych niepowtarzalnych 
darów oraz drogi, na którą wzywa nas 
Bóg.

ks. Adam Adamski COr

T A K A  J E S T  N A S Z A  W I A R A
J E ż E l I  N I E  ż y J E S Z  T A K  J A K  W I E R Z y S Z ,  Z A c Z N I E S Z  W I E R Z y ć 
T A K  J A K  ż y J E S Z

1. Trudno zrozumieć człowieka
Ilekroć zastanawiamy się nad 

sobą, nad osobami które znamy, lub  
o których docierają do nas wiadomo-
ści, często dziwimy się jak to możliwe, 
że człowiek może się tak zachować? 
Jak to możliwe, by osoba nam znana 
była zdolna do jakiegoś czynu? W gło-
wie nam się nie mieści, że ludzie mogli 
wymyśleć komory gazowe i kremato-
ria, i naukowymi metodami je udosko-
nalać, by zwiększyć ich wydajność.

To niezrozumienie może rów-
nież dotyczyć czynów heroicznych. 
Jak to możliwe, że człowiek jest zdolny 
oddać życie za drugiego człowieka? 
Jeszcze mniej zrozumiałe wydaje się 
dziś poświęcenie ludzi z narażeniem 
życia dla jakiejś sprawy czy idei.

W naszym zabieganiu często 
nie mamy czasu ani potrzeby zasta-
nawiać się, po co to wszystko. Sens 

naszym wysiłkom nadaje realizowanie 
codziennych potrzeb. Dopiero nieraz 
tzw. sytuacje graniczne, jak śmierć czy 
choroba, stawiają przed nami pytanie 
o sens życia w ogóle. Niektórzy go od-
najdują w hedonistycznym czerpaniu 
przyjemności, inni w poświęcaniu się 
jakiejś sprawie, jeszcze inni nie znaj-
dując uzasadnienia dla dalszego ży-
cia, sami przecinają jego nić.

W związku z tymi fundamen-
talnymi problemami dotyczącymi na-
szego życia, dla myślącego człowieka 
ważne jest znalezienie odpowiedzi na 
pytania: kim właściwie jestem; skąd  
w ogóle wzięło się życie, na czym po-
lega realizacja szczęśliwego życia?

2. Meandry myśli ludzkiej na te-
mat życia człowieka

Myślący człowiek zawsze 
chciał wiedzieć kim jest i po co żyje. 

c Z .  I I I

Katecheza

W I E R Z y m y  W  B o g A ,  K T ó R y  S T W o R Z y ł  c Z ł o W I E K A 
N A  S W ó J  o B R A Z
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Stąd bogactwo koncepcji, do których 
warto sięgnąć zastanawiając się nad 
własnym życiem. Te historyczne już 
nurty myślowe, często dziś powracają 
w zmodyfikowanych odmianach.
•	 Redukowanie człowieka do wy-

miaru czysto materialnego
Już atomiści greccy chcie-

li widzieć całego człowieka, również 
jego czynności psychiczne, tylko  
w wymiarze materialnym. Wszystko 
tłumaczyli układem i ruchem atomów, 
z których cała rzeczywistość była zbu-
dowana. Celem życia człowieka było 
według tej koncepcji, osiągnięcie po-
koju wewnętrznego poprzez umiar we 
wszystkim.

Później koncepcje materiali-
styczne powracały. Np. we francu-
skim oświeceniu Julien Offray de 
La Mettrie redukował człowieka do 
poziomu skomplikowanej, ale tylko 
maszyny. To czysto materialistyczne 
postrzeganie człowieka, cel jego ży-
cia kazało utożsamiać z dążeniem do 
przyjemności (hedonizm).

Również marksizm redukował 
człowieka do wymiaru czysto biolo-
gicznego. Człowiek był tylko elemen-
tem przyrody. O tym, kim jest człowiek, 
jaka jest jego świadomość i kultura, 
miały decydować czynniki materiale, 
a zwłaszcza ekonomiczne. Człowiek 
spełnia się więc tylko poprzez pracę.
•	 Podział ludzi na „panów i nie-

wolników”
O dramatycznych skutkach 

wcielania w życie idei Nietschego 
przez nazistów mógł przekonać się 
cały świat. Friedrich Nietzsche dzielił 
ludzi na panów i niewolników. Wycho-
dząc z tego założenia, głosił, że ludzie 
nie są równi, że wolność należy się 
temu, kto ją sobie wywalczy. Prawa  
i dobra należą się silnym, a altruizm  
i litość są złe, bo są marnowaniem 
energii dla słabych. Tylko wielkie jed-
nostki mają wartość. Głosząc kult ży-

cia, odrzucał wszelką ascezę, wyrze-
czenie i ideały. Celem człowieka jest 
osiągnięcie wyższego etapu rozwoju 
i stanie się nadczłowiekiem. Do idei 
nadczłowieka, nawiązywała nazistow-
ska koncepcja „rasy panów”, którzy 
mają prawo panować nad „podludź-
mi”.

3. Spór o pochodzenie życia na 
ziemi

Obecnie jednym z najbardziej 
oczywistych twierdzeń biologii jest to, 
że życie rodzi się z innego życia. Ale 
skąd wzięło się „pierwsze” życie. Na 
przestrzeni wieków pojawiło się wiele 
różnych odpowiedzi na to pytanie.
•	 Naiwny kreacjonizm.

Życie pochodzi bezpośrednio 
od Boga. Zostało stworzone „w stanie 
gotowym”, lub w przypadku akcepto-
wania ewolucji Bóg tchnął życie w ma-
terię nieożywioną.
•	 Naiwne samorództwo.
 Proste formy życia mogą po-
wstawać samoistnie z materii nieoży-
wionej. Już w starożytności na pod-
stawie naiwnych i bezkrytycznych ob-
serwacji sądzono, że robaki, mięczaki, 
ryby powstają z mułu, z butwiejących 
odpadów i drewna.
•	 Odwieczność życia
 Życie nie pochodzi ani od 
Boga, ani z materii nieożywionej – ży-
cie istniało od zawsze. Łączy się to  
z ideą panwitalizmu (nie tylko materia 
ożywiona, ale również nieożywiona 
jest siedliskiem życia) i panpsychi-
zmu przyrody (cały wszechświat jest 
przesiąknięty duchem i podlega cią-
głej ewolucji – życie jest jednym z jej 
etapów).

Hipoteza odwieczności ży-
cia jest niezgodna ze standardowym 
modelem kosmologicznym, w którym 
warunki fizyczne (temperatura, ciśnie-
nie itp.) dopiero od pewnego etapu  
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ewolucji sprzyjają pojawieniu się życia 
organicznego.
•	 Kosmiczne początki życia

Życie przywędrowało na Zie-
mię z kosmosu (z innej planety lub 
gwiazdy) w postaci mikroskopijnych 
zarodków, które dostały się tu za po-
średnictwem meteorytów czy obłoków 
pyłu gwiezdnego i „rozsiały” po ziemi.

Właściwie hipoteza ta nie wy-
jaśnia tajemnicy pochodzenia życia, 
bo rodzi pytanie: skąd wzięło się życie 
w kosmosie. Z kolei założenie, że tam 
istniało odwiecznie, jest niezgodne 
ze standardowym modelem kosmolo-
gicznym.
•	 Abiogeneza

W przeciwieństwie do w/w hi-
potez, ma status teorii ściśle naukowej 
i jest obecnie traktowana jako ta, któ-
ra rekonstruuje najbardziej prawdo-
podobny scenariusz powstania życia 
na Ziemi. Samo słowo „a-bio-geneza” 
oznacza powstanie życia z czegoś, co 
nie jest życiem.

Czyli pojawienie się życia na 
Ziemi było wynikiem naturalnego pro-
cesu (niewymuszonego przez czynniki 
zewnętrze względem świata), procesu 
spontanicznego i stopniowego prze-
kształcania się substancji nieorganicz-
nych i organicznych w materię ożywio-
ną.

4. A Jaka jest wiara Kościoła?
•	 Miejsce człowieka w świecie 

stworzonym
Na pierwszych kartach Pisma 

Świętego, w opisie stworzenia świata 
znajdujemy zdanie: Stworzył więc 
Bóg człowieka na swój obraz, na 
obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę (Rdz 1, 27).

Katechizm wyjaśniając to zda-
nie, zwraca uwagę na podkreślenie 
w nim wyjątkowej pozycji człowieka. 
Żadne inne stworzenie nie nosi w so-

bie obrazu Stwórcy(KKK 355-361). 
Wiąże się to też z tym, że w naturze 
człowieka łączy się świat duchowy  
i świat materialny (KKK 362-368). To 
wyjątkowe miejsce człowieka w świe-
cie dotyczy zarówno mężczyzny, jak  
i kobiety (KKK 369-373).

•	 Człowiek w harmonii ze Stwór-
cą i całym stworzeniem

Świat stworzony, jako realiza-
cja Bożego zamysłu, był dobry i pa-
nowała w nim harmonia. Ta harmonia 
była też w samy człowieku, który we-
wnętrznie uporządkowany, potrafił pa-
nować nad sobą (KKK 374-377).

•	 Zło w świecie
Zło, którego doświadczamy 

w naszym życiu i w świecie nie jest 
dziełem Boga. Więc jak jest możliwe 
zło, skoro Bóg jest zarówno dobry, jak 
i wszechmogący? Już św. Augustyn 
przed nawróceniem próbował stawiać 
czoła temu zagadnieniu, czego wyraz 
daje w swoich „Wyznaniach”: Zmaga-
łem się z zagadnieniem pochodzenia 
zła. I nie znajdowałem rozwiązania 
(VII, 7, 11). Dopiero Objawienie po-
ucza nas, że praprzyczyną zła jest 
upadek aniołów.

•	 Grzech człowieka
Podstawową konsekwencją 

działania szatana wobec człowieka, 
jest podważenie jego zaufania do 
Boga; zniszczenie harmonii między 
stworzeniem a Stwórcą (KKK 400). 
Człowiek nieufający Bogu, zaczął ufać 
sam sobie (KKK398).
•	 Źródło nadziei

W IV modlitwie eucharystycz-
nej modlimy się: A gdy człowiek przez 
nieposłuszeństwo utracił Twoją przy-
jaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą 
śmierci. W miłosierdziu swoim pospie-
szyłeś z pomocą wszystkim ludziom, 
aby Ciebie szukali i znaleźli.

Bóg bowiem nie opuścił 
grzesznego człowieka, lecz wychodzi 
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mu naprzeciw i wzywając: Gdzie je-
steś? – czeka na odpowiedź (por. Rdz 
3,9). W Księdze Rodzaju (Rdz 3,15) 
znajdujemy też fragment nazywany 
„Protoewangelią”. Odnosimy go bez-
pośrednio do Chrystusa, który naro-
dzi się z niewiasty i „zmiażdży głowę 
węża”, czyli zwycięży szatana (KKK 
410-411).

Św. Jan Paweł II w enc. Veri-
tatis splendor poucza nas: (…) jeśli 
człowiek dopuszcza się zła, prawi-
dłowy osąd sumienia trwa w nim jako 

świadek uniwersalnej prawdy o dobru, 
a zarazem uświadamia mu zło doko-
nanego przezeń wyboru. Ale wyrok 
sumienia pozostaje w człowieku także 
jako rękojmia nadziei i miłosierdzia: 
podczas gdy stwierdza, że popełnił 
zło, zarazem przypomina, iż powinien 
prosić o przebaczenie, czynić dobro  
i z pomocą łaski Bożej nieustannie 
ćwiczyć się w cnocie (61).

cdn.

Przesłanie nadziei
ks. Leszek Woźnica COr i Hanka z Al-Anon

 W 1835 r. w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki powstał Ruch Ano-
nimowych Alkoholików, który w spo-
sób nigdy dotąd niespotykany podaje 
rękę uzależnionym od alkoholu, i który 
daje moc do życia w całkowitej absty-
nencji oraz możliwość nieustannego 
trzeźwienia, którego owocem jest pod 
każdym względem prawe życie. Ano-
nimowi Alkoholicy to błogosławiony 
ruch dla uzależnionych od alkoholu.  
I zaraz rodzi się pytanie, czy jest ruch 
i program dla tych, którzy są bliscy 
ludziom uzależnionym? Pan dr Kry-
stian Niełacny uczy, że uzależniony  
w stanie czynnej choroby wprowadza 
w stan chorych swych zachowań około 
14 osób. Osoby bliskie uzależnionym, 
są osobami współuzależnionymi, któ-
re mają zakłócone życie, i które rów-
nież wymagają pomocy i prawdziwego 
powrotu do życia spokojnego i szczę-
śliwego. Czy jest dla tych osób jakaś 
organizacja?
 Tak, jest! Jest nią Ruch Al–
Anon, czyli Grupy Rodzinne, które są 

wspólnotą krewnych i przyjaciół al-
koholików. Istnieją one po to, by roz-
wiązywać wspólne problemy poprzez 
dzielenie się swoim doświadczeniem, 
siłą i nadzieją. Al-Anon daje przekona-
nie, że alkoholizm jest chorobą rodzin-
ną, i że poprzez udział w nim możemy 
zmienić nasze nastawienie, i przyczy-
nić się do jej wyleczenia.
 W ramach Duszpasterstwa 
Trzeźwości na Świętej Górze, któ-
re działa od 1991 r., swoje spotkania 
mają również uczestnicy grup Al-Anon. 
To właśnie oni na swoich spotkaniach 
dają niejednokrotnie świadectwo, ile 
się zmieniło w ich życiu poprzez pod-
danie się programowi Al-Anon, które-
go głównym trzonem jest 12 stopni. 
Poniżej prezentujemy w poetycki spo-
sób przedstawione świadectwo jednej 
z uczestniczek gostyńskich spotkań 
Al-Anon, Hanki, która niezwykle suge-
stywnie i radośnie przekazuje wszyst-
kim współuzależnionym przesłanie 
nadziei.

Trzeźwymi bądźcie
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EPOPEJA O GOSTYŃSKIM AL ANON

Do odległego Gostynia na Świętej Górze
zjeżdżają Al Anonki na dzień albo dłużej,
by spotkać się licznie dwa razy do roku,
odetchnąć od codzienności i spraw natłoku.

Już podjeżdżają przeróżne limuzyny
a w nich Al Anonki - super dziewczyny.
Walizy wytaczają jakoby działa…
A w nich jest wszystko co „Bozia” dała:

Czajniki, koce, przeróżne kreacje
na mittingi, pogodny wieczór i na... Adorację,
bo wszędzie czuć się dobrze i wyglądać trzeba,
by skołatana dusza sięgała tu Nieba.

A odlatuje wysoko każda jedna dusza
tak mówią dziewczyny, że Gostyń porusza.
Nawet te, co latami z przybyciem zwlekały,
teraz pięć razy w roku przyjeżdżać by chciały.

A bo to ksiądz Leszek jak nikt, wyspowiada,
u niego zawsze na wszystko jest rada.
A i ksiądz Marek przy dźwiękach gitary
z samego rana przymnaża nam wiary.

I duet wśród nas mamy, co muzyczną jest parą:
Ania z akordeonem i Chirek z gitarą.
Chwałę Panu oddają swoim pięknym śpiewem,
a śpiew ten sprawia, że ziemia styka się tu z Niebem.
A i chórek mamy, co wdzięcznie wtóruje,
przez co na wers w tej epopei również zasługuje.

I pamiątki na furcie przeróżne i tanie:
obrazek na ścianę, na rękę różaniec,
figurki Świętych i przepiękne świece,
czego dusza pragnie – wszystko tu znajdziecie.

O jedzeniu nie wspomnę, jakie smaczne, zdrowe,
a co najważniejsze na stole – gotowe!
Tego Al Anonki w swych domach nie znają,
same upichcić muszą, ostatnie zjadają.
A tu udka z kurczaka, pasztecik, mielone
nic ci nie zaszkodzi, wszystko omodlone.

I wygadać się można, jak to kiedyś było,
z niedowierzaniem wstecz spojrzeć, jak kiepsko się żyło,
na Syzyfową górę się wspinając z bagażem wielbłąda…
Dzięki Al Anon – dziś to już inaczej wygląda.
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Dziś mamy siebie... i z podniesioną głową
kroczymy przez życie, w końcu będąc SOBĄ.
Talenty z nas wychodzą, żarty się imają,
włosy i paznokcie – jak trza – wyglądają.

Nie sposób w tej epopei nie wspomnieć o naszej Elżbiecie…
Tak, tak – o tej z Poznania – chyba już łapiecie?
(takiej artystki w świecie nie znajdziecie).
Kiedy po raz pierwszy ją tu zobaczyłam,
siedziała dostojnie za stołem – mitting prowadziła.

Oszołomiona jej gracją i pewnością siebie
myślałam: czy ja jestem w parlamencie – w tym momencie?
Co ja tutaj robię? nie poradzę sobie.
Ja jej nie „dogoniat” – tłukła się myśl w głowie.

Tak samo, gdy Łucja mówić zaczyna,
jawi mi się jakoby… sędzina.
Głośno i wyraźnie myśli swe wylewa…
jestem pod wrażeniem... patrzę... nikt nie ziewa.

I wiele innych kobitek mnie zauroczyło
swoją metamorfozą, co ją tu przeżyło.
Pomyślałam tylko – uczyć mi się trzeba,
co bym współuzależniona nie poszła do nieba.

Tak więc rękę podniosłam, mikrofon dostałam,
serce jak młot waliło – wszystko zapomniałam
com powiedzieć chciała... tylko się jąkałam…
i te miękkie kolana... pot mnie zimny zalał…
Coś tam wygęgałam… rozbolała głowa…
ze wstydu pod ziemię zapaść się byłam gotowa.
A dziś proszę – stoję tu przed Wami,
na scenie, z mikrofonem... cuda nad cudami!
Jak to się stało, może mi ktoś powie?
Też tak z Wami było Panie i Panowie?

To Wielka Moc z Wysoka
Siłę Swą nam daje,
Co niemożliwym było,
Możliwym się staje.

Zbędny bagaż z pleców nareszcie zrzucony,
nie ma już powrotu do dawnej matki, żony.
Dziś pogoda Ducha w sercach naszych gości.
Iskrę w oku mamy, przeminęły złości.

Wielką Mądrość i Siłę wciąż stąd zabieramy,
cudownie odmienione do domów wracamy.
Posłanie więc nieśmy z Jezusem, Maryją…
Niech nam Al Anonki i ich Pasterze – sto lat i dłużej żyją!
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ks. Henryk Brzozowski COr

Krzyż z figurKą Chrystusa z KośCi 
słoniowej zdobiony srebrnymi 
medalami PhiliPPa heinriCha müllera 
z augsburga

W klasztornych zbiorach na 
Świętej Górze znajduje się wybitnej 
wartości artystycznej krzyż z figur-
ką Chrystusa, wykonaną z niezwykle 
rzadko spotykanego materiału ja-
kim jest kość słoniowa. Przybliżenie 
i zaprezentowanie czytelnikom tego 
krzyża, podyktowane zostało między 
innymi wznowieniem procesu beaty-
fikacyjnego ks. Wawrzyńca Kuśniaka  
w dniu 3 marca 2019 roku, ponieważ to 
z nim związany jest wspomniany zaby-
tek. Zanim szczegółowo zajmiemy się 
omówieniem i analizą świętogórskiego 
krzyża, warto przypomnieć pokrótce 
historię i przemiany typologiczno-styli-
styczne krzyży, zachodzące w sztuce 
chrześcijańskiej. 

Historia i rozwój tematu Ukrzyżowa-
nia w sztuce.

Krzyż w kulturze śródziemno-
morskiej był narzędziem tortur i śmierci, 
przeznaczony dla największych prze-
stępców z wyjątkiem obywateli rzym-
skich. Prawo rzymskie chroniło swych 
obywateli przed tak haniebną śmier-
cią. Karę śmierci przez ukrzyżowanie 
zniósł dopiero cesarz Konstanty Wielki 
(zm. 337 r.). W kulturze i sztuce chrze-
ścijańskiej krzyż nabrał odmiennego 
znaczenia. Poprzez akt odkupieńczej 
śmierci Chrystusa na Golgocie, krzyż 
z narzędzia hańby i poniżenia stał się 
narzędziem zbawienia. Zanim nastą-
piła powszechna zmiana myślenia  
w spojrzeniu na drzewo krzyża, sztu-
ka chrześcijańska pierwszych wieków 
unikała przedstawienia Chrystusa na 

krzyżu. Akcentowano przede wszyst-
kim motyw Zmartwychwstania, a uka-
zując wątki pasyjne związane z męką 
i śmiercią Chrystusa, posiłkowano się 
przedstawieniami symbolicznymi i mo-
nogramami1. 

Zmiana podejścia do tema-
tu Ukrzyżowania nastąpiła dopiero 
w IV wieku. Według znaczącej grupy 
historyków, ta zmiana związana była  
z osobą cesarza Konstantyna Wielkie-
go i jego matki Heleny. Matka cesa-
rza, zaliczona przez kościół katolicki 
w poczet świętych, przyczyniła się do 
odnalezienia Krzyża Świętego w Jero-
zolimie. Jej syn cesarz ogłosił w 313 
roku edykt mediolański, zaprowadza-
jąc wolność religii i przyznając gminom 
chrześcijańskim osobowość prawną. 
Dawna tradycja podaje, że Konstantyn 
Wielki przed decydującą bitwą z Mak-
sencjuszem w 312 roku miał doznać 
niezwykłej wizji. Cesarz ujrzał na niebie 
świetlisty krzyż otoczony napisem „In 
hoc signo vinces” ( tłum. pod tym zna-
kiem zwyciężysz) i otrzymał polecenie, 
aby umieścił na sztandarach i tarczach 
swych żołnierzy monogram Boga praw-
dziwego –   (połączone greckie litery 
chi „X” i rho „P” – chiro)2. Walkę znaną 
z historii pod nazwą bitwy przy moście 
Mulwijskim wygrał. Bitwa była jedną  
z nielicznych wydarzeń historycznych, 
która zadecydowało o dalszych losach 
Imperium Rzymskiego i Kościoła.
1 Nowy leksykon sztuki chrześcijańskiej, praca zbioro-
wa, Kielce 2013, s. 896.
2 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warsza-
wa 2001, s. 35. Monogram powstał z połączenia dwóch 
pierwszych greckich liter  słowa ΧΡΙΣΤΟΣ (Chrystus).

Z naszej historii
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Sztuka wczesnochrześcijańska 
motyw krzyża przedstawiała najczę-
ściej symbolicznie w połączeniu z mo-
nogramem Chrystusa. Taki monogram 
występuje najczęściej na malowidłach 
ściennych, mozaikach i sarkofagach. 
Do realizacji tego typu przedstawień 
należy płaskorzeźba na sarkofagu  
z IV wieku znajdującego się w Mu-
zeum Watykańskim   (il. 1). Monogram 
chiro okolony jest wieńcem laurowym 
symbolizującym zwycięstwo. Literka 
X stanowi składnik imienia Chrystusa 
jak również symbolizuje krzyż. W rze-
miośle artystycznym można odnaleźć 
złote krzyże wysadzane szlachetnymi 
kamieniami i wartościowymi wyrobami 
jubilerskimi tzw. crux gemmata. W tym 
przypadku krzyż jest znakiem tryumfal-
nej, zbawczej męki i śmierci Chrystu-
sa Władcy Wszechświata. Przykładem 
jest złoty krzyż z około 568 roku cesa-
rza bizantyńskiego Justyna II z relikwią 
Krzyża Świętego na skrzyżowaniu ra-
mion, wysadzany szlachetnymi kamie-
niami (il. 2).

Po raz pierwszy temat Ukrzy-
żowania z przedstawieniem figuralnym 
pojawił się na cedrowych drzwiach  
w rzymskiej bazylice św. Sabiny z oko-
ło 432 roku3. Na tle architektury ukaza-
ny jest Chrystus z rozłożonymi rękami, 
otoczony dwoma złoczyńcami (il. 3). 
Nie widać tu krzyża ani śladu cierpie-
nia. Chrystus na przybite ręce i jest 
żywy. Ukazane postacie wyglądają tak, 
jakby były przybite do muru, nad każ-
dym z nich jest tympanon. Najstarsze 
krzyże z przybitym Zbawicielem pocho-
dzą dopiero z VI wieku. Na nich ukazy-
wano żywego Chrystusa z otwartymi 
oczami, bardziej stojącego niż wiszą-
cego, ubranego w tzw. colobium czyli 
długą przepaskę od bioder do kolan. 
Jego nogi były wyprostowane, ułożone 
obok siebie, przybite dwoma gwoźdźmi 
i wsparte na podnóżku tzw. suppeda-
neum.  Również w takich przedstawie-
niach nie ma śladu męki. Chrystus wy-

3 Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin 2004, s. 37.

stępuje w roli zwycięskiego tryumfatora 
z koroną królewską na głowie4. W in-
nych realizacjach przedstawiano Chry-
stusa ubranego w szaty kapłańskie ak-
centując Jego godność Najwyższego 
Kapłana. Krzyż pełnił funkcję ołtarza.  
Z czasem sceny Ukrzyżowania wzbo-
gacano, wprowadzając towarzyszące 
postacie Matki Boskiej, świętych nie-
wiast, św. Jana Ewangelisty, Longinusa 
z włócznią oraz Stefatona z gąbką na 
drzewcu. Sztuka karolińska i ottońska 
prezentuje przede wszystkim żywego 
Chrystusa na krzyżu w roli  Tryumfato-
ra i Władcy Wszechświata5. Odmien-
nie traktowano temat Ukrzyżowania  
w kręgu sztuki bizantyńskiej. Tam od 
VIII do IX wieku spotyka się Chrystu-
sa na krzyżu jako człowieka umarłego  
z zamkniętymi oczami, przechyloną 
głową, bez korony zarówno królewskiej 
jak i cierniowej oraz pozbawionego śla-
dów męki. Z postaci emanował spokój, 
wyciszenie i  majestat śmierci. Od XI 
wieku pojawia się zwyczaj umieszcza-
nia Chrystusa Ukrzyżowanego lub gru-
py Ukrzyżowania (po bokach krzyża 
postać Matki Boskiej i św. Jana Ewan-
gelisty) na belce tęczowej, oddzielają-
cej prezbiterium od nawy głównej.

Sztuka zachodnia w okresie 
romańskim przedstawiała najczęściej 
krucyfiksy chwalebne, ukazujące Chry-
stusa jako Króla Królów i Pana Panów. 
Przykładu dostarcza krzyż Tryumfalny 
z Innichen, położony we włoskim re-
gionie Trydent-Górna Adyga, prowincji 
Bolzano, datowany na około 1250 rok 
(il. 4). Chrystus w koronie królewskiej 
tronuje z krzyża otoczony postaciami 
Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty. 
Na twarzach uchwycony jest wyraz 
medytacji i głębokiego zamyślenia.  
W scenach Ukrzyżowania pojawiły się 
także kobiece personifikacje Eklezji  
i Synagogi. Eklezję ukazano w dostoj-
nej szacie, z koroną na głowie i pucha-
4 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, praca zbioro-
wa, Warszawa 1996, s. 423.
5 Nowy leksykon sztuki chrześcijańskiej, praca zbioro-
wa, Kielce 2013, s. 896.
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Il. 1. Monogram z sarkofagu, Muzeum Watykańskie. IV w

Il. 2. Krzyż Justyna II ok. 568 r.
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Il. 3. Drzwi z bazyliki św. Sabiny, ok. 432 r.

Il. 4. Krzyż z Innichen, ok. 1250 r.
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Il. 6. Duccio, ok. 1289 r., 
kościół św. Franciszka w Grosetto

Il. 5. Krzyż z San Damiano, Asyż, ok. 1100 r.
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Il. 7. Krzyż z kościoła Bożego Ciała 
we Wrocławiu, ok. 1360 r.

Il. 8. Krzyż z kościoła św. Jakuba w Toruniu, 
koniec XIV w.
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rem do którego zbierała krew z przebi-
tego boku Chrystusa. Synagogę przed-
stawiano najczęściej z przepaską na 
oczach, złamaną włócznią, spuszczoną 
głową i wypadającymi z rąk tablicami 
mojżeszowymi. W połowie XIII stulecia 
dodano do krzyża tabliczkę (tzw. titu-
lus) z literami INRI (Iesus Nazarenus 
Rex Iudeorum). Zmienił się również 
układ nóg z wyprostowanych na skrzy-
żowane i przybite jednym gwoźdźmi. 
Także wtedy nad ramionami krzyża po-
jawiły się księżyc i słońce, symbolizu-
jące kosmiczny wymiar odkupieńczej 
śmierci Zbawiciela a także wypełnienie 
słów ewangelii o zaćmieniu słońca.  Od 
XIV wieku zaczęto umieszczać przy 
krzyżu czaszkę praojca Adama z pisz-
czelami. Według poczytnych wówczas 
apokryfów, krzyż Chrystusa stanął 
nad grobem pierwszego człowieka6. 
Krople krwi Zbawiciela, które spłynę-
ły na czaszkę Adama, miały dokonać 
zbawienia wszystkich, których dotknął 
grzech pierworodny. Ideowe przesłanie 
umieszczania czaszki na krzyżu obra-
zowało teologiczne treści o Chrystu-
sie jako Nowym Adamie, którego krew 
zmywa grzechy starego Adama i jego 
potomków. Do XIII wieku ukazywano 
Chrystusa na krzyżu żywego z otwar-
tymi oczami dla zamanifestowania idei 
tryumfu i odniesionego zwycięstwa. 
Teologowie tamtego czasu uzasadnia-
li, że Chrystus o naturze bosko-ludzkiej 
nie mógł umrzeć jak zwyczajny czło-
wiek, ponieważ chroniła go natura bo-
ska.  

Odrębną grupę tworzą ma-
lowane ikony na krzyżu inspirowane 
sztuką bizantyjską z XII i XIII wieku, 
bardzo popularne zwłaszcza na terenie 
Umbrii i Toskanii. Krzyże-ikony począt-
kowo ukazują Chrystusa Chwalebne-
go, później Umęczonego. Na krzyżach 
malowano także sceny pasyjne, Matkę 
Boską, św. Jana Ewangelistę, święte 
niewiasty, aniołów, świętych patronów  

6 St. Kobielus, Krzyż Chrystusa, Od znaku i figury do 
symbolu i metafory, Tyniec 2011, s. 77-81.

i symbole ewangelistów7. Jednym  
z najbardziej znanych tego typu dzieł 
jest krzyż z San Damino w Asyżu, przed 
którym modlił się św. Franciszek (il. 5). 
Na nim ukazany jest Chrystus Chwa-
lebny, tronujący z krzyża, z otwartymi 
dużymi oczami, długim perizonium, sto-
pami ułożonymi obok siebie i przebitymi 
dwoma gwoźdźmi. Postać Chrystusa 
jest statyczna, wyprostowana, a twarz 
pogodnie zamyślona. Obok Ukrzyżo-
wanego stoją świadkowie główni - Mat-
ka Boska, św. Jan Ewangelista, Maria 
Magdalena i Maria matka Jakuba oraz 
świadkowie mniejsi - setnik, Longinus  
i Stephaton. U góry krzyża ukazany jest 
Chrystusa Zmartwychwstały wstępują-
cy do nieba i witany przez dziesięciu 
aniołów oraz wyciągniętą dłoń Boga 
Ojca (tzw. manus Dei). Na krańcach 
poprzecznej belki malarz umieścił sze-
ściu aniołów, a u stóp krzyża świętych 
patronów. Wykonane w tej konwencji 
krzyże noszą nazwę krzyży francisz-
kańskich. Malowane krucyfiksy wyko-
nywali wielcy artyści protorenesansu 
włoskiego tacy jak Cimabue, Giotto, 
Pisano oraz Duccio. Przedstawicie-
le wspomnianego kierunku ukazywali 
Chrystusa Umarłego, z zamkniętymi 
oczami, lekko przechyloną głową bez 
korony cierniowej (il. 6). Z ran płyną 
delikatne stróżki krwi. Nie widać tam 
patosu cierpienia, lecz wyczuwa się 
ciszę śmierci człowieka pogodzonego  
z wolą Bożą. Ciało Chrystusa ukaza-
ne w konwencji estetyzującej, zaczyna 
przybierać dynamiczny kształt odwró-
conej litery „S”.   

W sztuce gotyckiej XIV wie-
ku nastąpiła zmiana w sposobie pla-
stycznej wizualizacji i ikonograficzne-
go przesłania tematu Ukrzyżowania. 
Nowe spojrzenie na temat Ukrzyżo-
wania związane było między inny-
mi z dżumą, która w połowie stulecia 
uśmierciła prawie połowę ludności 
ówczesnej Europy. Duże znaczenia 
odegrały także wstrząsające wizje  

7 Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin 2004, s. 41.
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św. Brygidy o okrutnych cierpieniach 
Chrystusa na Golgocie. Sztuka prze-
stała być już tylko encyklopedycznym 
wykładem wiedzy teologicznej, ale 
wciągała wiernych w dramat Golgoty, 
pozwalając im uczestniczyć w tamtych 
wydarzeniach zbawczych i w cierpie-
niach Chrystusa. Wtedy zaczęły być 
popularne krzyże mistyczne, akcentują-
ce boleść i cierpienie Zbawiciela. Jego 
zdeformowane ciało poranione i posi-
niaczone, pokryte ranami i grudkami 
krwi, zwisało  bezwładnie z widlastego 
krzyża8. Głowę Zbawiciela wieńczyła 
korona spleciona z cierni, potęgująca 
jeszcze bardziej męczarnie. Znakomi-
tym przykładem jest krucyfiks, powsta-
ły około 1360 roku, z kościoła Bożego 
Ciała we Wrocławiu (il. 7). Zmasakro-
wane ciało Zbawiciela rozpięto na wi-
dlastym krzyżu. To już nie jest Chrystus 
cierpiący, ale Chrystus umarły wskutek 
brutalnych katuszy i ogromu cierpień. 
Doloryzm mistyczny zabarwiony ładun-
kiem emocjonalnym, wciągał wiernych 
w przeżywanie Męki Pańskiej z moc-
nym zaangażowaniem uczuciowym. 
Szczytowym i zarazem zapóźnionym 
osiągnięciem tego typu przedstawień 
jest utrzymane w późnośredniowiecz-
nym ekspresjonizmie, słynne Ukrzyżo-
wanie Matthiasa Grünewalda. 

W tym samym okresie poja-
wiały się krzyże w typie arbor vitae 
(drzewo życia). Ukazywały one rozpię-
tą postać Zbawiciela na krzyżu, z któ-
rego jak z żywego drzewa  wyrastają 
gałęzie, stąd nazwany jest także krzy-
żem gałązkowym. Temat nawiązuje do 
Drzewa Życia z ogrodu rajskiego, które 
było zapowiedzią Chrystusa, dającego 
życie wieczne przez ofiarę na drzewie 
krzyża. Inspiracji dla przedstawień ar-
bor vitea dostarczały pisma Tertuliana, 
Henryka z Suzo, a przede wszystkim 
pisma św. Bonawentury z XIII wieku. 
Opisuje on krzyż jako kwitnące i owo-
cujące drzewo przynoszące duchowy  
8 Krzyże mistyczne omawia artykuł: J. Sprutta, Krzyż 
mistyczny jako Drzewo Życia, [w:] Studia Gnesnensia, 
t. XXIX (2015), s. 329-338. 

i zbawienny pokarm wiernym9. Typ 
krzyża arbor vitae prezentuje krucyfiks 
z końca XIV wieku z kościoła św. Jaku-
ba w Toruniu (il. 8). Z pnia krzyża wyra-
sta dwanaście gałęzi z usadowionymi 
na nich dwunastu prorokami Starego 
Testamentu. Prorocy trzymają w rę-
kach banderole z cytatami Pisma Świę-
tego odnoszącymi się do Mesjasza. 
Chrystus ma otwarte oczy, z Jego ran 
płynie obficie krew przybierając kształt 
winnych gron, głowę wieńczy ciernio-
wa korona spod której wytryska krew. 
Ciało Chrystusa już nie jest tak pora-
nione i posiniaczone jak w krzyżach 
mistycznych. Krzyż zwieńcza symbol 
Chrystusa – pelikan karmiący własną 
krwią swe pisklęta z rozdartej dziobem 
piersi, ratując je od niechybnej śmierci.  

Sztuka późnośredniowieczna 
wypracowała również typ Ukrzyżowa-
nia odmienny od ujęć mistycznych. Re-
akcją na makabryczne motywy w sztu-
kach wizualnych był występujący około 
1400 roku tzw. styl piękny, nazywany 
także stylem miękkim, międzynarodo-
wym, dworskim oraz kosmopolitycz-
nym. Styl piękny spowodował odejście 
od ekspresyjnego dramatyzmu na ko-
rzyść liryzmu, od deformacji na rzecz 
estetyzmu. Dzieła wykonane w styli-
styce dworskiej, ukazują Chrystusa 
już nie w ekspresyjnych konwulsjach, 
ale w uspokojonych formach, pięk-
nym wyglądzie i szlachetnym wyra-
zie twarzy, nie zniekształconej bólem.  
Z twarzy emanuje spokój, dostojeń-
stwo, pogodne przyjęcie cierpienia  
i poddanie się zbawczym planom zba-
wienia. W przedstawieniach Ukrzy-
żowania można zauważyć wyraźne 
nawiązanie do sztuki bizantyńskiej  
z VIII-IX stulecia. W stylu pięknym wy-
konany został krzyż z Szamotuł, na któ-
rym Chrystusa ukazano w klasycznym 
ujęciu, smukłych proporcjach, z klatką 
piersiową zgeometryzowaną i włosa-
mi łagodnie spływającymi na piersi.  
9 P. Waszak, Krucyfiks na Drzewie Życia z dominikań-
skiego kościoła św. Mikołaja w Toruniu – nowe spojrze-
nia, t. 1, Sztuka i Kultura, 2013, s. 11.
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Głowę zwieńcza korona cierniowa  
(il. 9). Z rany już nie leją się kaskady 
krwi, ale delikatnie zaznaczone stróż-
ki. 

W drugiej połowie XV wieku, 
zwanej jesienią średniowiecza, zaczy-
na dominować realizm i naturalizm 
jako reakcja na idealizm i liryczny na-
strój stylu pięknego. Ta nowa orientacja  
w sztuce nosi nazwę stylu łamanego. 
Nazwa wzięła się od ostro łamanych, 
dynamicznych draperii układających 
się w bardzo skomplikowane formy, 
targane niewidzialnym, mistycznym 
wiatrem. Przykładem nowej stylisty-
ki jest krzyż Wita Stwosza z kościoła 
mariackiego w Krakowie z 1491 roku  
(il. 10). Mistrz wykazał się niezwykle wni-
kliwą wiedzą o budowie ciała ludzkiego 
i uchwycił realizm cierpienia. Przedsta-
wił przekonywujący obraz umęczonego 
człowieka. Tylko perizonium porusza 
niewidzialna siła, zwijając końcówki  
w dekoracyjne sploty.   

Dwa lata później od Wita Stwo-
sza, w 1493 roku wyrzeźbił krucyfiks  
w drewnie przedstawiciel renesansu 
włoskiego, młody Michał Anioł z Flo-
rencji (il. 11). Te dwie realizacje bli-
skie sobie czasowo, dzieli stylistyczna 
przepaść. Geniusz florencki postać 
Chrystusa ujął w klasycznych propor-
cjach, ukazując piękno ciała ludzkiego. 
Mistrz popisał się znakomitą znajomo-
ścią anatomiczną ciała ludzkiego oraz 
wiedzą z zakresu sztuki antycznej. 
Twarz Chrystusa jest pozbawiona cier-
pienia, na ciele nie ma żadnego śladu 
po przebytej męce. Na krzyżu jest cia-
ło młodego, urodziwego młodzieńca, 
przypominającego posąg greckiego 
efeba. Chrystus jest zupełnie nagi, 
pozbawiony tradycyjnej przepaski na 
biodrach. W tym dziele niełatwo doszu-
kać się sacrum. Wydaje się, że temat 
Ukrzyżowania był tylko pretekstem do 
wykazania się wirtuozerią, umiejętno-
ścią i wiedzą z doskonałego opanowa-
nia warsztatowego. Rzeźba Chrystusa 
jest bardziej przedmiotem podziwu  

i delektacji estetycznej aniżeli przed-
miotem, który skłania do medytacji  
o męce Pańskiej. 

Od renesansu wchodzimy już 
w czasy nowożytne, trwające do XIX 
wieku. Sztuka okresu nowożytnego 
oddziaływała na wiernych, angażując 
ich zmysły i rozum. Temu sprzyjała 
gloryfikacja i teatralizacja wnętrz ko-
ścielnych. Wobec zagrożenia ze stro-
ny Reformacji, sztuka baroku chciała 
przede wszystkim zachwycać (delec-
tare), następnie wzruszać (permove-
re), dalej pouczać o prawdach wiary 
kościoła rzymsko-katolickiego (doce-
re) aby w końcowym etapie przeko-
nać (persuadere). Wprzęgnięta w roz-
szerzanie i pogłębianie wiary, sztuka 
jak nigdy dotąd, stała się widowisko-
wa, barwna, emocjonalna i zarazem 
przekonywująca. Przed oczami widza  
w kościele odgrywał się spektakl religij-
ny, który wciągał i angażował wiernych 
emocjonalnie i racjonalnie. Po Soborze 
Trydenckim (1545-1563) sztuka w te-
matach Ukrzyżowania dążyła do uka-
zywania niezmierzonego ogromu łask 
spływających na ludzkość z krzyża 
Chrystusowego, wielkości ofiary krzy-
żowej oraz powszechności odkupienia. 
Wizerunki Ukrzyżowanego miały za cel 
skłaniać wiernych do modlitwy, medy-
tacji oraz współuczestnictwa w miste-
rium Męki Pańskiej i dziele Odkupienia. 
Motyw Ukrzyżowania w baroku cieszył 
się ogromną popularnością, nie tylko 
jako wyizolowane przedstawienie, ale 
przede wszystkim w grupowych mi-
steriach Męki Pańskiej, stacjach drogi 
Krzyżowej i dróżkach Kalwaryjnych.  
W tym okresie występuje różnorodność 
przedstawieniowa – krucyfiksy z Chry-
stusem żywym, umierającym i umar-
łym, krucyfiksy z wielką ekspresją jak 
również uspokojone, statyczne. 

Temat Ukrzyżowania podejmo-
wali najwybitniejsi artyści. Typowym 
przykładem jest Peter Paul Rubens, 
kilkakrotnie podejmujący ten temat. 
Nie był on rzeźbiarzem, ale wybitnym 
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malarzem, o którego względy zabiega-
ły najznamienitsze dwory europejskie. 
Jego przedstawienie Ukrzyżowania  
z lat 1610-1611, wywarło ogromny 
wpływ na szereg tego typu tematów, 
powtarzanych w malarstwie i rzeźbie 
przez następne stulecia (il. 12). Rubens 
ukazał Chrystusa ze skośnie wyprosto-
wanymi ramionami i głową wzniesio-
ną w górę, wpatrującą się gasnącymi 
oczami w Boga Ojca. Wydaje się, że 
artysta ukazał Chrystusa w chwili, gdy 
wypowiada stygnącymi ustami ostat-
nie słowa „Ojcze, w Twoje ręce powie-
rzam ducha mego” (Łk, 23,46). Postać 
Chrystusa jest spokojna, ciało ukazane  
w pięknych proporcjach. W akcie kona-
nia malarz ukazał majestat śmierci. 

Dzieło Rubensa znakomicie 
korespondujące z analizowanym w ni-
niejszym artykule krucyfiksem. Na nim 
można zakończyć krótką prezentację 
historycznych przemian typologicz-
no-stylistycznych. Sztuka XIX wieku 
twórczo nawiązuje i przetwarza wypra-
cowane w minionych wiekach ujęcia 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Nowe spoj-
rzenie i ujęcie tego tematu podejmowa-
ła sztuka współczesna i nowoczesna, 
która wykracza poza ramy niniejszego 
artykułu.

Prezentacja krzyża świętogórskiego
Przez lata, omawiany zabytek 

był umiejscowiony w srebrnym taber-
nakulum w ołtarzu głównym, pełniąc 
funkcję krzyża ołtarzowego. Najwcze-
śniejsze świadectwo jego lokalizacji 
potwierdza zdjęcie z widokiem na oł-
tarz główny, zamieszczone w pracy Ni-
kodema Pajzderskiego z 1907 roku10.  
Na początku należy postawić ważne 
pytanie o fundatora krzyża? 

Ks. Antoni Brzeziński w bez-
cennej pracy o dziejach klasztoru 
świętogórskiego, omawiając jubileusz 
50-lecia święceń kapłańskich ks. Waw-
rzyńca Kuśniaka pisze: Kapłani świę-
10 N. Pajzderski, Kościół XX. Filipinów w Gostyniu, 
[w:] Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki 
w Polsce, t. VIII , Kraków 1907, s. 62, fig. 13.

togórscy, aby wyrazić uczucie miłości, 
ofiarowali swemu zwierzchnikowi pięk-
ny krzyż z słoniowej kości, sprowadzo-
ny z Monachium11. Ks. Kuśniak obcho-
dził swój jubileusz kapłański w 1866 
roku. Poszukiwanie odpowiedniego 
prezentu w Monachium nie było przy-
padkowe, ponieważ to środowisko ar-
tystyczne dobrze znał filipin gostyński 
ks. Bernard Preibisz. Tenże filipin po-
bierał nauki malarskie w monachijskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierun-
kiem mistrza Johanna  Schraudolpha. 
Księgi metrykalne z datą  29 paździer-
nika 1853 roku wymieniają Preibisza12. 
Z pewnością to za jego pośrednictwem 
sprowadzono z Monachium krzyż dla 
jubilata. 

Krzyż ma drewniany cokół na 
rzucie kwadratu i proste belki (il. 13). 
Posążek Chrystusa, titulus oraz czasz-
ka i piszczele wykonane są z kości 
słoniowej13. Figurka tzw. pasyjka, uka-
zuje Chrystusa rozpiętego na krzyżu 
z wzniesionymi i wyprostowanymi ra-
mionami, przybitymi gwoźdźmi. Ciało 
Chrystusa smukłe i wyprostowane, 
lekko odchyla się w biodrach ku jego 
prawej ręce. Głowa bez korony cier-
niowej, z długimi, kręconymi włosami 
unosi się w górę i delikatnie przechyla  
w prawo. Twarz okala krótki zarost, 
oczy są otwarte, źrenice szeroko roz-
warte kierowane w niebo. Odnosi się 
wrażenie, że Chrystus ostatkiem sił 
podnosi głowę ku górze. Z Jego delikat-
nie otwartych ust wydobywa się ostat-
nie tchnienie, jak na obrazie Rubensa: 

11 Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego zgromadzenia 
XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pań-
skiego MDCCCLXVIII, t. II. Poznań 1869, s. 53.
12 H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści Polacy w śro-
dowisku monachijskim w  latach 1828-1914, Kraków 
(publikacja nie  podaje roku  wydania), s. 6,  59. Auto-
rzy  wymieniają Leonarda  Preibisza, jednak nie ulega 
wątpliwości, że chodzi o Bernarda Preibisza, ponieważ  
w rubryce miejsca urodzenia i pochodzenia zamiesz-
czają: Kobylin, Gostyń, podają także że w Akademii 
uczył się malarstwa u Johanna Schraudolpha. 
13 Wys. całkowita – 91 cm; podstawa cokołu – 16,3  
x 16,3 cm; wymiary belek – 65,3 x 27,3 cm; wymiary 
pasyjki – wys. 32,5 cm, rozpiętość ramion 24,0 cm. 
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Il. 10. Wit Stwosz, 1491 r., Kraków

Il. 9. Krzyż z kolegiaty w Szamotułach, 
ok. 1400 r.
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Il. 11. Michał Anioł, 1493, San Spirito, 
Florencja

Il. 12. P.P Rubens, 1610-1611 r
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Il. 13. Krzyż świętogórski

Il. 14. P.H. Müller, Augsburg, ok. 1700 r.
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Il. 15. P.H. Müller, Augsburg, ok. 1700 r.

Il. 16. P.H. Müller, Augsburg, ok. 1700 r.
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„W ręce Twoje oddaję ducha mego”. 
Nogi są lekko ugięte, ułożone równo-
legle i oparte na suppedaneum. Stopy 
przybite dwoma gwoźdźmi, nawiązują 
do wczesnośredniowiecznych tradycji. 
Biodra okrywa krótkie, udrapowane pe-
rizonium zawieszone na sznurze. Pra-
we biodro odsłonięte, przedzielone tyl-
ko sznurem, podkreśla linię biegnącą 
od stóp do dłoni, ukazując piękno ciała 
ludzkiego. Postać Zbawiciela odznacza 
się bardziej liryzmem niż dramaturgią  
i utrzymane jest w idealizującej konwen-
cji stylistycznej, bez oznak cierpienia  
i przebytej męki. Na titulusie w kształcie 
rozwiniętego zwoju widnieje napis: IE-
SVS NAZARENVS REX IUDAEORVM. 
Miejsce pod pasyjką zajmuje czaszka 
Adama i dwie skrzyżowane piszczele. 
Korpus Chrystusa wyraźnie nawiązuje 
do rubensowskiego Ukrzyżowania. Za-
uważamy tu analogiczny układ ciała, 
ale w odróżnieniu od Rubensa, nasz 
rzeźbiarz ukazał Chrystusa w zwiercia-
dlanym odbiciu.   

Cokół stanowi połączenie pół-
kuli i kwadratu ze ściętymi narożnika-
mi. Bezpośrednio na półkuli spoczywa 
krzyż, Kwadrat symbolizuje rzeczywi-
stość ziemską, skończoną, a półkula 
oznacza rzeczywistość niebiańską, 
wieczną. Trzy ścianki kwadratu zdobią 
srebrne medale wykonane przez Phi-
lippa Heinricha Müllera z Augsburga 
około 1700 roku14. Tylna ścianka jest 
pusta.   

P. H. Müller (1654-1719) uro-
dził się i wykształcił w Augsburgu. Był 
jednym z najsłynniejszych medalierów 
przełomu wieków. Jego dzieła znane  
i podziwiane były w całej Europie. Wy-
konywał medale portretowe dla więk-
szości władców i książąt swej epo-
ki, jak również medale pamiątkowe 
i upamiętniające ważne wydarzenia 
historyczne. Zamówienia otrzymywał 
z Zjednoczonego Królestwa, Francji, 
Holandii, Włoch, Austrii, Rosji i Repu-
14 H. Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 
1529-1868. Meister, Marken, Werke, München 1980, 
Bd. III, s. 251-252, nr 1791.

bliki Weneckiej. Swoje prace sygnował 
inicjałami „PHM”. 

W świętogórskim krzyżu meda-
le umieszczone są na stałe i nie można 
zobaczyć ich drugiej strony. A ponieważ 
medali wybito więcej i są wystawione 
na internetowych aukcjach, dlatego 
możemy dowiedzieć się, jak wyglądają 
ich rewersy.  

Ściankę przednią cokołu zdobi 
medal o śr. 40 mm, ukazujący symul-
tanicznie trzy zdarzenia (il. 14). Dolne 
pole medalu zajmuje scena Zesłania 
Ducha Świętego ujęta dwoma kolum-
nami. W centralnej części widnieje po-
stać Matki Boskiej. Po jej lewej i prawej 
stronie zgrupowani są apostołowie. Nad 
nimi unosi się gołębica Ducha Święte-
go otoczona promieniami, a powyżej 
trzy anielskie główki. Pole lewe medalu 
wypełnia scena stworzenia Ewy z boku 
pogrążonego we śnie Adama. Po prze-
ciwnej stronie ukazany jest Chrystus 
Zmartwychwstały z krzyżem w ręku 
oraz trzej śpiący strażnicy grobu. Po-
jedyncze inicjały wykonawcy wybite są  
w trzech miejscach. Na rewersie znaj-
duje się wyznanie wiary wykonane 
w formie spiralnej kompozycji. Roz-
poczyna się na obrzeżu słowami ICH 
GLAUBE a kończy w centrum słowem 
AMEN.

Prawą ściankę dekoruje medal 
o śr. 50 mm, przedstawiający chrzest 
dziecka i Trójcę Świętą (il. 15). Bro-
daty mężczyzna w długich szatach, 
bosy, trzyma nad misą chrzcielną na-
gie dziecko. Naprzeciw mężczyzny 
umieszczony jest Chrystus Ukrzyżo-
wany. Z Jego boku wytryska zbaw-
czy strumień. Nad postaciami unosi 
się popiersie Boga Ojca na obłokach,  
z jabłkiem królewskim w lewej ręce. 
Scenę otacza gotycki napis wzięty  
z pierwszego listu św. Jana (1J, 1,7) 
Das Blut Jesu Christi des Sohns Gottes 
macht uns rein vor aller Sünde (tłum.  
A krew Jezusa Syna Jego oczysz-
cza nas z wszelkiego grzechu). Re-
wers ukazuje Boga pod postacią  
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kroczącego mężczyzny z laską w ręku  
i głową otoczoną promienistym nim-
bem. Naprzeciw rośnie potężne drze-
wo. Pod drzewem leży nagie dziecko. 
W otoku jest napis zaczerpnięty z Księ-
gi Ezechiela (Ez. 16,6) Ich ging fur dir 
uber und fache dich in deinen Blut ligen 
und sprach zu dir du solt leben (tłum. 
Oto Ja przechodziłem obok ciebie i uj-
rzałem cię, jak szamotałeś się we krwi. 
Rzekłem do ciebie, jak byłeś we krwi: 
Żyj).

Lewą ściankę zdobi medal  
o śr. 50 mm, ukazujący pokłon paste-
rzy (il. 16). W centrum na sianku leży 
Dzieciątko Jezus z głową otoczoną 
promieniami, z rozłożonymi rękami 
na kształt krzyża. Po jego lewej stro-
nie klęczą Matka Boska i św. Józef,  
a za nimi wyglądają łby osła i wołu. Po 
drugiej stronie trzej pasterze adorują 
Jezusa. Jeden z nich przyniósł baran-
ka. Nad całością kompozycji unosi się 
anioł trzymający szarfę z napisem za-
czerpniętym z ewangelii św. Łukasza 
(Łk. 2,11): Euch ist der Heiland gebo-
ren (tłum. Narodził się wam Zbawiciel). 
W dolnym polu jest laska pasterska, 
dzban oraz sygnatura medaliera. Re-
wers ukazuje Chrzest dziecka i Trójcę 
Świętą -  zatem jest taki sam jak medal 
z prawej ścianki cokołu.

Stan zachowania świętogór-
skiego krzyża jest ogólnie dobry. Drew-
no nie jest zaatakowane przez kołatki 
i nie ma ubytków. Medale zachowały 
się w stanie nieuszkodzonym i tylko  
w minimalnym stopniu pokryte są tlen-
kami srebra, wynikającymi z natural-
nych procesów korozyjnych. Pociem-
niałe miejsca dodają medalom tylko 
waloru dawności. Jednak elementy 
wykonane z kości słoniowej wykazują 
ubytki i wpływy procesów niszczących. 
Brakuje krańcowej przewiązki w peri-
zonium oraz odłamane są końcówki 
czterech palców u rąk. Braki występują  
w dolnej części czaszki. Na figurce 
Chrystusa pojawiają się liczne, powierz-
chowne rysy i pęknięcia oraz zabrudze-

nia, szczególnie nasilone w partii stóp  
i dłoni. Widać wyraźne szczeliny mię-
dzy korpusem a ramionami Chrystusa.

Na zakończenie należy po-
stawić pytanie o wykonawcę krzyża  
i środowisko artystyczne. Niełatwo dać 
wyczerpującą odpowiedź. Na figurce 
Chrystusa nie ma żadnej sygnatury. 
Znamy tylko augsburskiego autora 
medali dekorujących cokół i czas ich 
powstania. Czy w tym samym okresie 
i środowisku został wykonany krzyż?  
I na to pytanie także nie można jedno-
znacznie odpowiedzieć. Autor krzyża 
mógł wtórnie użyć medali do zdobienia 
cokołu. Analiza porównawcza także nie 
daje pozytywnych rezultatów. Krzyże 
wykonywane w rubensowskiej manie-
rze stylistycznej, jak omawiany zaby-
tek, powstawały od 2 połowy XVII wie-
ku15 aż do późnych lat XIX wieku16. Bio-
rąc pod uwagę znakomite wykonanie 
figurki, w której wyczuwa się barokową 
wirtuozerię warsztatową, dynamiczną 
budowę cokołu oraz czas wybicia me-
dali, można zaryzykować stwierdze-
nie, że krzyż powstał około 1700 roku  
w środowisku augsburskim. Krzyż mógł 
pojawić się w sprzedaży wystawiony 
przez monachijskich antykwariuszy  
i stamtąd sprowadzili go filipini gostyń-
scy. Takie przypuszczenie pozostaną 
jednakże zawsze w sferze domysłów. 
Być może nowe ustalenia i odkrycia 
nieznanych dotąd dokumentów pozwo-
lą dać wyczerpującą odpowiedź.

15 Przykładem jest krzyż z Muzeum Narodowego  
w Krakowie z 2 pol. XVII w., proweniencji niemiec-
kiej, sygn. MNK IV-MO-1626  (http://katalog.muzeum.
krakow.pl/pl/work/MNK-IV-MO-1626-Krucyfiks; do-
stęp 28.04.2019). 
16 Krzyże z kości słoniowej z XVIII/XIX w. pojawia-
ły się w sprzedaży antyków: (https://galeriauadama.
pl/pl/p/XVIIIXIX.-KRZYZ-Z-DREWNA-Z-PASYJ-
KA-Z-KOSCI-SLONIOWEJ-W-OZDOBNYM-KAR-
TUSZU-PIEKNE-I-CIEKAWE-DZIELO-SZTUKI-
SAKRALNEJ-/10160; dostęp 28.04.2019). 
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ks. Dawid Majda COr

biogramy świętogórskich 
kapłanów i braci
ks. Mateusz Formicz COr  

– niewiele zachowało się informacji 
o tym kapłanie. Był altarzystą kościo-
ła gostyńskiego1 – dokładnie jakiego 
kościoła nie wiemy, ponieważ nie jest 
sprecyzowane, czy chodzi tu o kościół 
sanktuaryjny na Świętej Górze, czy 
może jednak gostyńską farę. Funkcja 
altarysty wiązała się ze stałą opieką 
nad konkretnym ołtarzem, co powiąza-
ne było z odpowiednim stypendium2. 
Zmarł w roku 16863.

ks. Kazimierz Sanner COr  
– urodzony w 1645 roku, był rodzo-
nym bratem przełożonego świętogór-
skiego ks. Stanisława Sannera COr. 
Zanim wstąpił do kongregacji zdobył 
doktorat w Rzymie4 i piastował urząd 
proboszcza kościoła farnego w Gosty-
niu. Po przyjęciu do wspólnoty księży 
filipinów unikał jakichkolwiek godno-
ści i kościelnych zaszczytów. Zmarł  
1 czerwca 1695 roku, mając równe 
pięćdziesiąt lat5.

br. Jan Wasielewski COr  
– urodzony gdzieś pod Lwowem. 
Wstąpił do Kongregacji Świętogórskiej 
8 grudnia 1676 roku6. Jak zapisano w 
jego nekrologu, piastował w klaszto-
rze funkcję Prefekta Budowli – należy 
przypuszczać, że chodzi tu o nadzór 
nad budową bazyliki, której budowa 
1 Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
2 [Dostęp 2019-06-17] http://definicja.net/co-to-znaczy-
Altarysta.
3 Liber Defunctorum… – informacja o ks. Formiczu 
musiała być wpisana później niż chronologia na to 
winna wskazywać, ponieważ jest ona podana w spisie 
zmarłych z opóźnieniem dopiero po roku 1709.
4 ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 142.
5 Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
6 ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 131.

już trwała, gdy wstąpił do wspólnoty na 
Świętej Górze. Sprawował też urząd 
ekonoma w niezwykłej gorliwości i do-
kładności dla dobra Kongregacji i roz-
woju sanktuarium. Charakteryzował 
się wielką pracowitością, przy tym nie 
zapominając o służbie Bożej7. Mając 
prawie sześćdziesiąt lat zmarł 8 maja 
1696 roku8.

br. Krzysztof Skrucki COr – 
pochodził z niewielkiego miasta Zdu-
ny. Został przez Bożą Opatrzność 
obdarzony niezwykłym talentem mu-
zycznym. Był człowiekiem pracowitym 
oraz oddanym pomocnikiem księdza 
ministra. Nigdy nie wpadał w gniew lub 
złość, natomiast potrafił okazać innym 
niespotykaną łagodność i pokój serca. 
Zmarł nie mając jeszcze czterdziestu 
lat 29 sierpnia 1700 roku9 i został jako 
pierwszy pochowany w nowym koście-
le na Świętej Górze10.

br. Mateusz Rospęcki COr 
– pochodził z Gostynia. Był kuśnie-
rzem, a dzięki temu że posiadał dobra 
materialne, wspierał regularnie ludzi 
ubogich11. Pierwszy brat w kongrega-
cji gostyńskiej, którego nazwisko wid-
nieje na dokumentach powołujących 
do istnienia klasztor filipinów pod Go-
styniem. To jemu Adam Konarzewski 
– fundator obecnej bazyliki, zapisał  

7 Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
8 Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w la-
tach 1677-1974. Możemy przypuszczać po tej ostatniej 
informacji, że mógł urodzić się między 1634 a 1636 
rokiem.
9 Tamże, Możemy przypuszczać po tej informacji, że 
mógł urodzić się między 1660 a 1663 rokiem.
10 Tamże.
11 Tamże.
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w testamencie swoje polskie wiersze12. 
Umiera mając niecałe sześćdziesiąt 
lat 6 marca 1701 roku13.

br. Wawrzyniec Szkodnic-
ki COr – wstąpił do Kongregacji  
19 czerwca 1676 roku, a pochodził  
z Pińczowa14. Z wykształconego fachu 
12 ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 130.
13 Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w la-
tach 1677-1974. Możemy przypuszczać po tej ostatniej 
informacji, że mógł urodzić się między 1641 a 1643 
rokiem.
14 ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 130.

w ręku był szewcem, lecz w klasztorze 
powierzono mu funkcję zakrystianina, 
który swoje zadania wypełniał staran-
nie, niestrudzenie i bardzo gorliwie. 
Jak podaje autor jego nekrologu, by 
złagodzić gorycz śmierci, po spoży-
ciu cukru oddał ducha. Zmarł 8 marca 
1703 roku15.

15 Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w la-
tach 1677-1974. Możemy przypuszczać po tej ostatniej 
informacji, że mógł urodzić się między 1653 a 1656 
rokiem.

Z pielgrzymiego szlaku

Jerzy Pawlikowski, Marek Sokołowski i Łukasz Stefaniak

 Konfraternia św. Apostoła Ja-
kuba Starszego przy Katedrze Polo-
wej WP od jesieni 2016 r. pielgrzymuje 
z Warszawy do Santiago de Compo-
stela. Wiosną 2017 r., pielgrzymi Ja-
kubowi dotarli do „polskiego Nazaretu” 
– Kalisza. Od jesieni 2017 r. do wio-
sny 2018 r., szli z Kalisza do łużyckie-
go Zittau. Kolejnym etapem drogi do 
Santiago de Compostela, której finał 
zaplanowany jest na Rok Święty Jaku-
bowy 2027, była ponad czterystukilo-
metrowa droga z Zittau do Czeskiego 
Krumlowa, którą pątnicy przemierzyli 
w lipcu 2018 r.
 Pielgrzymi szli dwoma pątni-
czymi drogami św. Jakuba w Republi-
ce Czeskiej: Żytawską Drogą św. Ja-
kuba z Zittau do Pragi oraz Południo-
woczeską Drogą św. Jakuba z Pragi 
do Czeskiego Krumlowa. Na swym 
szlaku nawiedzili 11 kościołów pw. św. 
Jakuba, miejsca związane z kultem lo-
kalnych świętych, które od wieków bu-

dują tożsamość Czechów oraz liczne 
zamki rycerskie.
 Przeglądając stare mapy 
Czech można zauważyć, że główne 
drogi układają się na nich wzdłuż li-
nii północ-południe. Na terenie Czech  
i Moraw są dobrze udokumentowa-
ne dwie takie wielkie drogi. Rodowód 
ich – jednej biegnącej z Czeskich 
Budziejowic przez Pragę do Żytawy  
i drugiej z Wiednia przez Ołomuniec do 
Ostrawy – sięga czasów starożytnego 
Rzymu. Niewielkie zmiany w przebie-
gu tych szlaków do dnia dzisiejszego, 
świadczą o ich trwałości i niezwykle 
ożywionym przemieszczaniu się lu-
dzi i towarów w minionych wiekach. 
Dostrzegając znaczenie militarne ta-
kich dróg, należy jednak mieć świa-
domość, że w pierwszej kolejności 
były to trakty handlowe, którymi kup-
cy wyprawiali się w odległe kraje po 
różne bogactwa. Najczęściej po kilku 
latach za kupcami, którzy mieli dobre  

Piesza pielgrzymka „Camino de Santiago 2027”
Rok 2, Czechy 2018 cz. 7

Z pielgrzymiego szlaku
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rozpoznanie odległych krain, orga-
nizowano zbrojne wyprawy łupież-
cze. Właściciele terenów, przez które 
przebiegały te drogi, również czerpali  
z nich znaczne korzyści, które musiały 
przekraczać koszty, jakie ponosili na 
ich utrzymanie i ochronę. Przy trak-
tach wznoszono warowne grodziska, 
zamki i obronne wieże. Zlokalizowane 
w odległości od 10 do 20 kilometrów 
od siebie zapewniały bezpieczeństwo 
podróżnym i umożliwiały ściąganie 
przeróżnych opłat. We wczesnym śre-
dniowieczu budowle te podlegały bez-
pośrednio władcom czeskim, ale od XII 
w. były już przekazywane wraz z zie-
mią jako lenna lokalnemu rycerstwu. 
Część z tych obiektów, przebudowa-
na później we wspaniałe rezydencje 
władców i miejscowych magnatów, 
dotrwała do naszych czasów. Niektóre 
„wkomponowane” jako malownicze ru-
iny wyznaczają szlaki współczesnym 
pielgrzymom. 
 Żytawska Droga św. Jakuba 
nawet dla wybrednego poszukiwacza 
ciekawostek może być interesującym 
szlakiem. Biegnie z Łużyc na południe 
przez pograniczną Żytawę (Zittau)  
w Liberecký kraj, następnie przechodzi 
w Středoceský kraj i opuszcza Czechy 
po minięciu Jihoceský’ego kraju.
 Warto wiedzieć, że w pierw-
szych wiekach państwowości cze-
skiej, „droga na Pragę” zapisała się 
jako ważny trakt transportu niewolni-
ków pochodzących z terenów Polski, 
Pomorza i Połabia. Świetnie zorga-
nizowana gmina żydowska w Pra-
dze zmonopolizowała handel żywym 
towarem w tej części Europy i do  
XII w. oficjalnie czerpała korzyści  
z tego procederu. Przechowane w do-
kumentach różnych miast szczątkowe 
informacje pozwalają przypuszczać, 
że handel ludźmi był prowadzony pół-
legalnie również w następnych stule-
ciach. Niewolnicy – głównie Słowia-
nie, w tym wielu ochrzczonych – byli 

następnie transportowani na południe 
Europy do portów śródziemnomor-
skich i dalej do muzułmańskich państw 
na terenie obecnej Hiszpanii oraz  
w północnej Afryce. 
 W dniach od 7 do 21 lipca 2018 
r. pątnicy z Konfraterni Świętego Jaku-
ba Apostoła Starszego pielgrzymowa-
li od łużyckiej Żytawy do Czeskiego 
Krumlowa – pokonując ponad 428 km 
– dwiema, a licząc odrębnie odcinek 
praski, trzema spośród czeskich piel-
grzymkowych dróg jakubowych. Prze-
szli Żytawską Drogą św. Jakuba do 
Pragi i Południowoczeską Drogą św. 
Jakuba z Pragi w kierunku Bawarii, 
na pogranicze czesko-austriacko-nie-
mieckie, bo tam położony jest prze-
piękny, zabytkowy Czeski Krumlow. 
Odcinek praski drogi świętego Jakuba 
liczył około 34 kilometrów. 
 Drogi jakubowe w Czechach 
zostały wytyczone i zorganizowane 
głównie w oparciu o istniejące szlaki 
turystyczne, w ścisłej korelacji z miej-
scami o wielkich walorach kulturowych 
i religijnych, w tym szczególnie z loka-
lizacjami kościołów pod wezwaniem 
świętego Jakuba. Kościoły Jakubowe 
na Żytawskiej Drodze św. Jakuba piel-
grzymi spotkali: w Zittau, Letarovicach, 
Mnichovo-Hradiste, Bakov nad Jizerou, 
Predmericach nad Jizerou, Pradze.  
Z kolei na Południowoczeskiej Drodze 
św. Jakuba, świątynie Jakubowe znaj-
dują się w: podpraskich Petrovicach, 
w Domasin-Vlasim, Taborze, Tynie 
nad Vltavou i Borsovie nad Vltavou. 
Pielgrzymi pobożnie odwiedzili więc 
11 kościołów, którym patronuje święty 
Jakub. 
 Znaczna cześć pątniczej drogi 
wiodła w pobliżu rzek: Nysy Łużyckiej, 
Izery, górnego odcinka Łaby, Wełtawy, 
Sazawy, Leźnicy, i ponownie w gór-
nym jej biegu Wełtawy. Oznakowanie 
dróg było bardzo skromne, jednak 
korzystając z oznakowania ścieżek 
turystycznych i przygotowanych map,  
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samodzielnie można było sobie po-
radzić w terenie, co jednak skutko-
wało często różnorodnymi warianta-
mi przejścia dziennego.

Czeski odcinek Żytawskiej Drogi 
Świętego Jakuba
 Zittau – Kryštovo Údolí. Łużyc-
kie Zittau, miasto siedmiu wież, przez 
długi czas należało do Czech, a ściślej 

Ołtarz czaszek w Letarovicach

fot. Piotr Szarko
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– do biskupstwa praskiego. Po wojnie 
trzydziestoletniej (1618-1648) ziemia 
żytawska weszła w skład posiadłości 
księcia saksońskiego. Położony po 
drugiej stronie rzeki Mandau kościół 
szpitalny, świętego Jakuba, niegdyś 
służący pielgrzymom, konfratrzy jaku-
bowi mogli nawiedzić tylko symbolicz-
nie, bowiem obecnie jest w posiadaniu 
Ewangelików Metodystycznych. 
 Po krótkim marszu pogra-
niczem niemiecko-polsko-czeskim,  
w kierunku górnego odcinka Nysy Łu-
życkiej, po przejściu trójstyku granic  
i miejscowości Hartau, rozpoczęliśmy 
się czeski odcinek żytawskiej drogi 
Świętego Jakuba. Pierwszą miejsco-
wością, którą napotyka pielgrzym jest 
Hrádek nad Nisou, a właściwie przygra-
niczna restauracja „Nostalgie” położna 
przy ulicy Lidickiej 227. W miasteczku, 
aktualnie znanym raczej z powiązania 
współpracą transgraniczną z niemiec-
kim Zitau i polską Bogatynią, znajduje 
się katolicki kościół świętego Bartło-
mieja z XV w., wybudowany w miejscu 
dawnego kościoła zniszczonego przez 
husytów również w XV w. Nastepnie 
droga prowadzi żółtym szlakiem przez 
Grabštejn w kierunku otoczonej góra-

mi i lasami miejscowości Bílý Kostel 
nad Nisou. W jej centrum wznosi się 
mały kościół pod wezwaniem Święte-
go Mikołaja kontynuujący, sięgające 
średniowiecza, tutejsze kościelne tra-
dycje. Następnie droga wiedzie przez 
Góry Żytawskie do Kryštofovo Údolí. 
W tej malowniczej miejscowości piel-
grzymi znaleźli nocleg w gościnnym  
i przytulnym Pension Eva. Prowadzi 
go przyjazny pątnikom z Polski Jiři 
Fajmon.
 Kryštovo Údolí – Český Dub. 
Kryštovo Údolí, uznawane za perłę 
wśród wsi północnych Czech, urzeka 
pięknem doliny ukształtowanej przez 
Orkský Potok i budzącą podziw archi-
tekturą domów. Są tu takie atrakcje 
jak wiejski zegar z figurami rzeźbiarza 
Václava Plechatego czy Muzeum Szo-
pek Bożonarodzeniowych. Stąd piel-
grzymi szlak prowadził w stronę Cze-
skiego Dębu (Český Dub). Pątnicy szli 
przez urzekające pięknem krajobrazu  
i stylu architektury wsie Kraju Liberadz-
kiego; często leśnymi duktami, spoty-
kając stare krzyże, pomniki a także 
nowe tablice informujące o dawnych 
mieszkańcach czeskiego pogranicza. 

Pielgrzymi w Letarovicach

fot. Piotr Szarko
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 Do miasteczka Český Dub  
pielgrzymi dotarli późnym popołu-
dniem. Po rozlokowaniu się w noc-
legowni T.J. Sokol Český, z radością 
uczestniczyli w Eucharystii, którą  
w języku polskim w kościele Świętego 
Ducha celebrował tutejszy proboszcz 
ks. Miroslav Maňasek. Wieczorem był 
czas na zwiedzanie miasteczka chlu-
biącego się pięknym rynkiem z kolum-
ną maryjną i ratuszem oraz wspomnia-
nym kościołem Świętego Ducha. 
 Český Dub powstał w XII w. 
przy drodze handlowej z Żytawy do 
Pragi. Ze względu na jej znaczenie, 
w miasteczku utworzono komandorię 
joannitów. Jej powstanie związane 
było z osobą św. Zdzisławy i jej męża 
Havla. Klasztor zniszczono w czasie 
wojen husyckich. Dopiero w ostatnich 
latach odkryto jego pozostałości. 
 Český Dub – Letařovice – Mi-
nichovo Hradište. Rankiem pielgrzymi 
wyruszyli do wsi Letařovice. Droga 
prowadziła przez wzgórze, gdzie w za-

bytkowym kościele świętego Jakuba 
ksiądz Miroslav Maňasek celebrował 
Najświętszą Ofiarę. Tutejszy kościół 
św. Jakuba słynie unikatowym skle-
pieniem kasetonowym, przedstawia-
jącym chronologicznie sceny z życia 
świętego Jakuba Starszego Apostoła. 
Dalej droga prowadziła do Mnichovo 
Hradište, gdzie znajduje się pocyster-
ski kościół także pod wezwaniem św. 
Jakuba. Różnymi drogami i w różnym 
czasie dotarliśmy do krainy zwanej 
Czeskim Rajem. Zbudowany na po-
czątku XVIII w. kościół był zamknię-
ty, co pewnie wiąże się z faktem, że 
kapłani w Czechach mają często pod 
opieką kilka, a nawet kilkanaście ko-
ściołów i kaplic. W Minichovo Hradi-
šte, pierwszy kościół pod wezwaniem 
św. Jakuba powstał w XII w., co świad-
czy o wykorzystywaniu tego szlaku 
handlowego przez pielgrzymów jaku-
bowych już w średniowieczu… c.d.n.

Z pielgrzymiego szlaku

Agnieszka Idczak

Trzytygodniowe pielgrzymo-
wanie po Panamie rozpoczęło się 
dokładnie 12 stycznia 2019 r. Należy 
jednak podkreślić, że przygotowania 
do ŚDM w Panamie rozpoczęły się 
dużo, dużo wcześniej – właściwie od 
samego momentu ogłoszenia przez 
Papieża kolejnego spotkania w Ame-
ryce Środkowej Duszpasterstwo Mło-
dzieży Archidiecezji Poznańskiej JOR-
DAN rozpoczęło organizację wyjazdu. 
Specjalnie dla uczestników ŚDM zor-
ganizowano weekendowe rekolekcje 
wielkopostne w 2018 roku oraz póź-
niej rekolekcje adwentowe pod koniec 

2018 roku. Ten prawie trzyletni czas 
przygotowań przeplatany był różnymi 
wydarzeniami takimi, jak uwielbienia 
i czuwania, których głównych celem 
było zacieśnienie się wspólnoty. 

Cały wyjazd był jednym wiel-
kim wydarzeniem duchowym – praw-
dziwą pielgrzymką. Sama podróż 
została poprzedzona Mszą Święta  
w kaplicy Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. Następnie 
po przyjeździe na lotnisko we Frank-
furcie, również udaliśmy się na Mszę 
Święta w intencji o bezpieczną podróż 
i duchowe owoce całego wyjazdu. 

Byliśmy na Światowych Dniach 
Młodzieży w Panamie!
  Duchowy wymiar
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Polska Eucharystia

Radosny ,,Kościół”
w Panamie
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Właściwie Eucharystia stała się cen-
trum każdego naszego dnia, nie za-
brakło Jej w żadnym dniu pielgrzymki. 
Msze Święte odprawiane były w róż-
nych  miejscach: pierwsza – w kaplicy 
w Poznaniu, później kaplica na lotni-
sku we Frankfurcie, kaplica misyjna 
w La Chorrera, plaża nad Pacyfikiem, 
sala gimnastyczna (miejsce spotkań 
podczas polskich katachez), plac  
w centrum miasta podczas central-
nych wydarzeń ŚDM, ogromne pole 
na kampusie Jana Pawła II, duży plac 
przy centrum handlowym, gdzie odby-
ła się polska msza narodowa, aż po 
katedrę i lokalne kościoły. 

Dzięki temu, że dużo podróżo-
waliśmy, mogliśmy lepiej poznać lokal-
ne społeczności i poznać ich kulturę. 
Pierwszą z miejscowości, do której do-
tarliśmy była La Chorrera (spędziliśmy 
tu dwa dni) - uczestniczyliśmy w pro-
gramie przygotowanym przez lokalną 
młodzież. Nie zabrakło Mszy Świętej, 
Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
uwielbienia. Było to dla nas pierwsze 
zetknięcie się z Panamczykami, przy-
witali nas bardzo radośnie i śpiewająco 
z otwartymi sercami. Następnie zapro-
sili nas do swoich domów. Było to bar-
dzo ciekawe doświadczenie móc żyć 
z rodzinami Panamskimi, poznawać 
ich kulturę, jedzenie, mentalność i tra-
dycję. Naocznie mogliśmy zobaczyć, 
jak Panamczycy przeżywają swoją 
wiarę, jak ją wyrażają.  W drodze do 
kolejnego miejsca zajechaliśmy do 
sanktuarium w Chitre, gdzie również 
zostaliśmy bardzo serdecznie przyję-
ci. Na tę okazję, specjalnie dla Pola-
ków sprowadzono kopię obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. Przez cały ten 
czas było czuć w każdym miejscu kli-
mat ŚDM. 

Jeszcze przed Dniami w Die-
cezjach udało nam się dotrzeć do 
miejsca wypoczynkowego Selina Ve-
nao nad Pacyfikiem, gdzie mogliśmy 
nieco zregenerować siły po podróży, 

wypocząć, wyciszyć się i zaaklima-
tyzować do panamskich warunków. 
Nie zabrakło również i w tym czasie 
wspólnej modlitwy brewiarzowej oraz 
Eucharystii.   

Dni w Diecezjach spędziliśmy 
nad archipelagiem Bocas del Toro,  
a dokładnie na wyspie Colon. Spędzi-
liśmy tam 4 dni. Oprócz naszej, licz-
nej grupy Polaków, na wyspie Colon 
byli Austriacy, Brazylijczycy, Argentyń-
czycy. Program przygotowany przez 
młodzież był bardzo urozmaicony: 
było dużo śpiewów i tańców wielbie-
niowych. Już wtedy można było za-
uważyć, że przeżywanie Mszy Świętej 
oraz  pobożność Panamska, nieco 
różni się od naszej europejskiej, np. 
podczas liturgii jest dużo więcej śpie-
wania, tańczenia i klaskania. Było to 
dla nas bardzo ciekawe doświadcze-
nie. Mogliśmy również uczestniczyć  
w pieszej (kilkukilometrowej) piel-
grzymce do groty, w której znajdowała 
się figurka Matki Bożej. 

Ostatnim etapem i właściwie 
najważniejszym był pobyt w Pana-
ma City, gdzie mogliśmy wziąć udział  
w centralnych wydarzeniach ŚDM. 
Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej oraz braliśmy udział w pol-
skich katechezach. Mogliśmy zgłębić 
swoją wiarę oraz umocnić się poprzez 
świadectwa ludzi, czy przystąpić do 
sakramentu pojednania. Jednego 
dnia był razem z nami prymas Polski. 
Kulminacyjnym momentem był przy-
jazd Ojca Świętego Franciszka, toteż 
uczestniczyliśmy we wszystkich cen-
tralnych punktach tego wydarzenia: 
we Mszy otwarcia ŚDM, w powitaniu 
Ojca Świętego, Drodze Krzyżowej, 
czuwaniu oraz Mszy Świętej posłania.

Nie mogło zabraknąć akcentu 
dla Polaków, którym było Polskie Spo-
tkanie Narodowe. Spotkanie to zorga-
nizowano na placu przy centrum han-
dlowym Albrook Mall, gdzie w 1983 
roku Mszę św. odprawił św. Jan Paweł 

Katechezy, które 
organizowaliśmy
w czasie ŚDM
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II, Było to symboliczne miejsce i pięk-
ne wydarzenie. Zgromadziło ono rze-
sze ludzi z biało czerwonymi flagami. 
Można było poczuć taki „polski klimat” 
w Panamie. Wszystko rozpoczęło się 
Mszą Świętą, a następnie kontynu-
owano koncertem wielbienia z udzia-
łem polskich artystów (Olga Szomań-
ska, Darek Malejonek, Siewcy Lednicy 
itd.). Nie mogło się obyć również bez 
typowych tańców wspólnotowych, ta-
kich jak: polonez, belgijka czy tańce 
lednickie. 

ŚDM w Panamie były bardzo 
intensywnym czasem, dużo się dzia-
ło. Właściwie każdy mógł znaleźć tam 
coś dla siebie. Oprócz wielu aktywno-
ści, był to ciekawy czas pod względem 
duchowym. Był czas na sakrament po-
kuty, rozmowę, refleksje, zadumę, ale 
również czas na radosne tańce, wiel-
bienie i śpiewy. Nie sposób nie wspo-
mnieć o słowach papieża Francisz-
ka wypowiedzianych podczas Mszy 
Świętej posłania: „Ponieważ wy, dro-
dzy młodzi, nie jesteście przyszłością, 
lecz Bożym teraz. On was zwołuje  

i wzywa was w waszych wspólnotach 
i miastach, by pójść w poszukiwaniu 
dziadków, dorosłych, aby stanąć na 
nogi i razem z nimi zabrać głos i speł-
nić marzenie, z jakim Pan was wyma-
rzył”. Bardzo często również przewija-
ło się hasło ŚDM: „Oto ja Służebnica 
Pańska niech mi się stanie według 
Słowa Twego”. Każda ze stacji Dro-
gi Krzyżowej, która była prowadzona 
przez Papieża kończyła się właśnie 
tym Maryjnym wezwaniem. Słowa te 
powtarzały się niczym refren, co wy-
warło na nas ogromne wrażenie. Tak 
jakby Papież nam przypominał i wzy-
wał, abyśmy byli na wzór Matki Bożej, 
i abyśmy za Nią starali się wypełniać 
Wolę Bożą. 

I z tymi właśnie słowami opu-
ściliśmy Panamę: „Oto ja Służebnica 
Pańska niech mi się stanie według 
Słowa Twego”.

Justyna Jurdzińska

Czy ŚWIAT NIENAWIDzI MATKI BOŻEJ?
Jakiś czas temu wpadł mi  

w ręce artykuł opublikowany na ła-
mach dwumiesięcznika rodzin chrze-
ścijańskich „Przymierze z Maryją” 
zatytułowany Dlaczego świat nienawi-
dzi Matki Bożej?1 O ile sam tytuł  na 
pierwszy rzut oka wydał się zbyt ostry 
w swej wymowie, o tyle argumenty 
przywołane przez jego autora już nie. 
Wychodzi on z założenia, że ataki na 
Kościół są również atakami na Matkę 

1 Kratiuk K. Dlaczego świat nienawidzi Matki Bożej? 
w: Przymierze z Maryją, nr 100 ,Maj/Czerwiec 2018 

Kościoła Maryję m.in. ze względu na 
Jej kobiecość, macierzyństwo, wiarę.

O artykule przypomniałam so-
bie w kontekście ostatnich wydarzeń  
i w pewnym stopniu zainspirował mnie 
on do napisania poniższego tekstu. 
Zgadzając się z zasadniczymi teza-
mi zawartymi w przywołanej wypo-
wiedzi, starałam się zgłębić temat, 
odpowiadając na pytanie o kulturowe 
źródła nienawiści do Kościoła, wska-
zać na metody, którymi posługują się 
jego wrogowie, a całość zilustrować  

Do refleksji
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przykładami zachowań wobec Kościo-
ła, które miały i mają miejsce w ostat-
nim czasie.

Nienawiść do Matki Bożej? Może  
i tak, ale nie u nas!

Maryja, z dawna Polski Królo-
wa! Maryja, czczona jak żaden świę-
ty Kościoła, obecna w wizerunkach  
w licznych sanktuariach jak Polska 
długa i szeroka. Przed oczyma stanęły 
rozsiane po ojczystej ziemi kapliczki, 
umajone przydrożne krzyże, przy któ-
rych do dziś zbierają się do wspólnej 
modlitwy ludzie, tysiące pielgrzymów 
udających się na Jasną Górę, by pro-
sić o łaski i dziękować za otrzymane 
dobro, środowe nowenny celebrowa-
ne pod uważnym spojrzeniem Święto-
górskiej Róży Duchownej. Wydarzenia 
ostatnich tygodni w naszej Ojczyźnie 
pokazały, że jednak żyjemy w świecie, 
który, w swej części, nienawidzi Ko-
ścioła Chrystusowego, więc nienawi-
dzi i Jego Matki – Najświętszej Maryi 
Panny. Dzieje się tak dlatego, że Ma-
ryja uosabia wartości, z którymi zacie-
kle walczy współczesny świat.

Marksizm kulturowy jako źródło 
walki z cywilizacją Zachodu opartą 
o wartości chrześcijańskie

Gdzie więc szukać źródła 
współczesnej niechęci czy wręcz nie-
nawiści do chrześcijaństwa. Na to 
pytanie odpowiada Dariusz Rozwa-
dowski, historyk, specjalizujący się  
w historii Kościoła w doskonałej  
i godnej polecenia książce „Marksizm 
kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją 
Zachodu”2. W opinii autora marksizm 
tradycyjny za najważniejszy cel sta-
wiał przejęcie władzy przez komuni-
stów i ustanowienie nowego porządku 
świata. Kontynuatorzy myśli Marksa 
uznali, że największą przeszkodą sto-

2 Rozwadowski D. Marksizm kulturowy. 50 lat walki  
z cywilizacją zachodu. Wyd. Prohibita, Warszawa 
2018

jącą na drodze do zwycięstwa rewo-
lucji jest chrześcijaństwo, na którego 
wartościach zbudowana została kul-
tura i cywilizacja europejska. Główny 
strateg marksizmu kulturowego – An-
tonio Gramsci głosił, że dwa tysiące lat 
chrześcijaństwa zabezpieczyło duszę 
zachodniego człowieka przed przeni-
kaniem marksizmu, więc zanim Za-
chód zostanie zdobyty, trzeba wyrwać 
z korzeniami jego wiarę. Przystąpio-
no więc do działania. Rozpoczął się 
zmasowany atak na chrześcijaństwo,  
a zwłaszcza na Kościół Katolicki. Opa-
nowane zostały uniwersytety, szko-
ły, media. Marksiści w wyniku mar-
szu przez instytucje przejęli kulturę,  
a zwłaszcza kulturę popularną, którą 
zaprzęgli do walki ideologicznej – za 
pośrednictwem sztuki, filmu, teatru. Za 
pomocą kultury masowej bezcześci 
się symbole religijne chrześcijan, nisz-
czy moralność, etykę chrześcijańską. 
Wreszcie dzięki opanowaniu instytucji 
politycznych rozpoczęto ataki na reli-
gię z wykorzystaniem stanowionego 
prawa. Każdy, kto obraża uczucia re-
ligijne katolików, czuje się bezkarny, 
ponieważ antyreligijne ekscesy po-
strzegane są przez sądy jako wyraz 
wolności artystycznej. W niszczeniu 
tradycyjnych wartości niezwykle waż-
ną rolę pełni relatywizm. Relatywiści 
nie uznają absolutnie obowiązujących 
wartości. Prowadzi to do odrzucenia 
wiary i praw Boskich oraz zanegowa-
nia trwałej i niezmiennej ludzkiej na-
tury. W konsekwencji przyjęcia takiej 
wizji świata z łatwością można zakwe-
stionować tożsamość człowieka. I to 
ma miejsce, czego dowodem jest ide-
ologia gender. Według niej tożsamość 
człowieka jest kwestią wyboru, bycie 
mężczyzną lub kobietą nie wynika  
z natury, ale z ról przypisanych przez 
kulturę i jest całkowicie sprzeczne  
z antropologią. Ideologia gender jest 
skierowana przeciwko rodzinie, mał-
żeństwu, wierze i autorytetom.
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Polska na celowniku marksistów 
kulturowych

Ataki na Kościół i wiarę to dzi-
siaj niestety i polska tragiczna codzien-
ność. Ostatnio miało miejsce zniewa-
żenie najważniejszych dla Polaków 
symboli wiary – bluźniercza profanacja 
wizerunku Matki Boskiej Częstochow-
skiej i Najświętszego Sakramentu.  
3 maja 2019 r., gdy katolicy w Polsce 
obchodzili uroczystość NMP Królowej 
Polski na polskiej uczelni miał miejsce 
brutalny atak na Kościół i wiarę przy 
aplauzie osób pełniących funkcje pu-
bliczne. Nikt na sali nie zareagował 
na haniebne słowa padające pod ad-
resem Kościoła i rażące uczucia wie-
rzących Polaków, a wręcz przeciwnie, 
spora część zebranych zareagowała 
z entuzjazmem. Kilka dni później na 
UAM w Poznaniu jeden z czołowych 
polityków wziął w obronę osobę, któ-
ra dopuściła się haniebnej profanacji 
jasnogórskiej ikony a zbezczeszczo-
ny Obraz uznał za „dzieło artystycz-
ne”. Dzisiaj czujemy się upokorzeni, 
gdy niedawno wielcy tego świata, tu,  
w Poznaniu, w profanacji Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej widzieli przejaw artystycznej wol-
ności i twórczości, a ludzie nauki sły-
sząc to, składali swe ręce do oklasków  
– w tych słowach odniósł się do wyda-
rzeń abp Marek Jędraszewski, metro-
polita krakowski w homilii wygłoszonej 
18 maja 2019 r. w Poznaniu podczas 
uroczystości rozpoczynającej pere-
grynację Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. 
Nie łudźmy się, powyższe wydarzenia 
nie są kwestią przypadku. Są elemen-
tami skoordynowanej akcji skierowa-
nej przeciw Kościołowi i katolikom.

Do walki ideologicznej wyko-
rzystuje się kulturę masową. Za pie-
niądze polskich podatników powsta-
ją antykatolickie i antypolskie filmy  
i spektakle teatralne. By pokazać wagę 
problemu, wystarczy przywołać trzy 

tytuły – „Kler”, „Ida”, „Klątwa”. Pierw-
szy jawnie szydzi z Kościoła, drugi 
sprytnie wiąże katolicyzm z holocau-
stem. Spektakl „Klątwa”, wystawiany 
na deskach Teatru Powszechnego  
w Warszawie tylko tytułem nawiązuje 
do dzieła Stanisława Wyspiańskiego, 
bo w rzeczywistości nie ma z nim nic 
wspólnego. Sieje nienawiść, szarga 
w wyjątkowo obrzydliwy sposób za-
równo Chrystusowy Krzyż jak i postać 
świętego Jana Pawła II. W ocenie Te-
midy Stankiewicz-Podhoreckiej, kryty-
ka teatralnego, „Klątwa” nie jest dzie-
łem przypadku i wpisuje się w to, co 
dzieje się w wielu teatrach w Polsce, 
w których są przygotowywane kolej-
ne premiery będące swoistą napaścią 
na Polaków, którzy są przywiązani do 
wiary katolickiej, wartości patriotycz-
nych i narodowych. Wyraźnie widać 
zatem, że celem głównym jest rozbicie 
tego, co stanowi o polskiej tożsamo-
ści narodowej. Przeżywałam na tym 
spektaklu „ból bólów”, a publiczność 
szalała. Na widowni panowała euforia, 
gdy pokazywano sceny pornograficz-
ne czy uderzające w św. Jana Pawła 
II. To jest zatrważające 3– powiedziała 
Temida Stankiewicz-Podhorecka.
 Trwałym elementem marksi-
zmu było zwalczanie wszelkich auto-
rytetów, ponieważ pozytywny, skłania-
jący do naśladownictwa autorytet jest 
najskuteczniejszą, bo bezinwazyjną 
formą przymusu umożliwiającą wycho-
wanie do kultury –zauważa Krzysztof 
Karoń w książce „Historia antykultury”4. 
W tym kontekście nie dziwi bezpardo-
nowa walka z autorytetami – w tym  
z autorytetem szczególnym dla Po-
laków i nie tylko Polaków – w oso-
bie świętego Jana Pawła II, o czym 
była mowa już powyżej, ale przy-
wołany przykład nie jest, niestety,  
3 „Klątwa”. Demoniczna profanacja na teatralnej sce-
nie. www.bibula.com  za: Polonia Christiana – pch24.
pl (2017-02-21)
4 Karoń K. Historia antykultury. Wydanie pierwsze, 
Warszawa 2018, s. 464
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odosobniony. Radni z partii kierują-
cych Warszawą zagłosowali przeciw 
upamiętnieniu 40. rocznicy pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 
mimo że historycy są zgodni, że wy-
bór Polaka na Stolicę Piotrową i jego 
pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny 
zmieniły bieg dziejów. Jest to tym bar-
dziej przykre, że o historycznej piel-
grzymce papieża – Polaka do kraju 
przodków i jej doniosłej roli w proce-
sie demokratycznych przemian w Eu-
ropie pamiętali politycy spoza Polski. 
Zainspirował odwagą serca milionów 
kobiet i mężczyzn do tego, by zaczęli 
szukać lepszego życia w wolności – 
napisał prezydent USA Donald Trump, 
a w niedzielę 2 czerwca Biały Dom 
opublikował specjalne przesłanie gło-
wy państwa.

Wobec tak nikczemnych za-
chowań niektórych polskich polityków 
pozostaje mieć nadzieję, że nieliczni 
zostają w sercach ludzkich na zawsze 
a o wielu przekonanych dziś o swej 
wielkości już wkrótce nikt nie będzie 
pamiętał...

Nienawiść do Kościoła to nienawiść 
i do jego Matki – Najświętszej Maryi 
Panny.

Od ponad pół wieku trwa 
więc walka z Kościołem i wartościami 
chrześcijańskimi, która w ostatnich la-
tach zdaje się nasilać. Nienawiść do 
Kościoła to przecież i nienawiść do 
jego Matki – Najświętszej Maryi Pan-
ny. Dzieje się tak dlatego, że Maryja 
uosabia wartości, z którymi zaciekle 
walczy współczesny świat: są wśród 
nich: kobiecość, małżeństwo, macie-
rzyństwo.

Maryja pozostaje niedości-
gnionym wzorem kobiecości: uosa-
bia łagodność, opiekuńczość, niewin-
ność, nieskazitelne piękno. Edyta Ste-
in (św. Teresa Benedykta od Krzyża) 
filozof, współpatronka Europy, femi-

nistka – ale w pozytywnym tego sło-
wa znaczeniu, w odczuciu religijnym, 
podkreśla, że Najświętsza Dziewica 
jest jedyną, która została zachowana 
od zmazy grzechu. Żadna inna prócz 
Niej nie wciela natury kobiety w jej 
pierwotnej czystości.5 Czystość – to 
chyba najbardziej znienawidzone sło-
wo w dzisiejszym świecie. Staje się 
coraz częściej pojęciem wstydliwym 
i przestarzałym. Można powiedzieć, 
że nastała wręcz „moda” na nieczy-
stość, która jest lansowana pod przy-
krywką tolerancji, równości i postępu. 
Docierają do nas postulaty środowisk 
LGBT o rozszerzeniu tzw. karty LGBT, 
w ramach której dzieci, począwszy 
od wieku przedszkolnego, miałyby 
zostać poddane edukacji seksualnej. 
Jan Paweł II w słowach kierowanych 
do młodych wielokrotnie mówił o ko-
nieczności walki o czystość. Pamięta-
my doskonale słowa wypowiedziane 
na Wybrzeżu: Każdy z was, młodzi 
przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś 
swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar za-
dań, które musi podjąć i wypełnić. Ja-
kąś słuszną sprawę, o którą nie można 
nie walczyć. Jakiś obowiązek, powin-
ność, od której nie można się uchylić. 
Nie można „zdezerterować”. Wreszcie  
– jakiś porządek prawd i wartości, któ-
re trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak 
to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. 
Tak, obronić – dla siebie i dla innych. 
(...) i tego swojego „Westerplatte” nie 
może oddać!
 Wypaczony feminizm walczy 
z kobiecością, głosząc idee równości 
płci, niechęci do mężczyzn w ramach 
walki płci, przedkładając deprawację 
nad tradycję, odwołując się do stu-
diów genderowych, do tego, co w kon-
sekwencji prowadzi raczej do poniże-
nia kobiety jako kobiety i człowieka  
w ogóle. Nasuwa się pytanie, dlacze-
go kobiety stały się głównym celem  
5 Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) Ko-
bieta. Pytania i refleksje. Wyd. Karmelitów Bosych, 
Kraków 2015, s. 183
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indoktrynacji ze strony lewicowych 
aktywistów. Otóż odpowiedź jest pro-
sta. To kobieta odpowiada za życie ro-
dzinne, to ona „tworzy” dom, tylko ona 
może być matką i żoną. Przywołana 
wcześniej Edyta Stein jest zdania, że 
kobieta powinna przede wszystkim 
wypromieniowywać z siebie istotę 
kobiecości, to że kocha, że jest opie-
kuńcza, pełna miłości, troski. Wzorem 
takiej kobiety – najlepszej, najpiękniej-
szej, jest Maryja.

Maryja jest żoną i matką. 
 Współczesny świat odrzuca 
tradycyjny model małżeństwa i ro-
dziny. Obserwujemy rosnącą liczbę 
konkubinatów i małżeństw „na próbę”. 
Wielu młodych ludzi wybiera życie 
bez ślubu z obawy przed pełnym za-
angażowaniem, wątpiąc, czy potrafią  
w małżeństwie wytrwać. Stale wzra-
sta liczba rozwodów, zwłaszcza wśród 
małżeństw młodych stażem. Kultura 
popularna, pisma lifestylowe dla kobiet 
promują styl życia w pojedynkę, w imię 
egoizmu samorealizacji, bez jakich-
kolwiek zobowiązań wobec drugiego 
człowieka. Taka postawa grozi kry-
zysem cywilizacji miłości, która przyj-
muje kształt antycywilizacji i jest prze-
kreślaniem miłości – mówił abp Marek 
Jędraszewski w Zakopanem podczas 
konferencji „Rodzina w społeczeństwie 
i państwie”, przypominając nauczanie 
papieża Polaka. Współczesna rodzina 
mierzy się z agresywną propagandą 
wielu organizacji, które usiłują wpro-
wadzić wychowanie w stylu ideolo-
gii gender. Zostajemy coraz bardziej 
ogarniani przez wszechobecne kłam-
stwo, przez wszechobecną niepraw-
dę na temat tego, kim jest człowiek, 
na temat tego, czym jest małżeństwo  
i czym jest rodzina – mówił metropoli-
ta. Przekonywał, że rodzina oczekuje 
od społeczeństwa przede wszystkim 
uznania swej tożsamości i zaakcep-
towania społecznej podmiotowości. 

Arcybiskup przytoczył słowa św. Jana 
Pawła II, który mówił, że słowa Księ-
gi Rodzaju zawierają prawdę o czło-
wieku, któremu odpowiada najszerzej 
rozumiane doświadczenie ludzkości 
– człowiek jako mężczyzna i kobieta 
od początku. Nie można pojmować 
małżeństwa jako związku osób tej sa-
mej płci. To uderza w samą instytucję 
małżeństwa, o której mówi Księga Ro-
dzaju, ukazując Boży zamiar wobec 
rodziny – przekonywał hierarcha.

Sługa Boży kardynał Stefan 
Wyszyński często przypominał, że na-
ród to rodzina rodzin. Jakie będą ro-
dziny, taki będzie i naród. Gdy rodziny 
będą zwarte, wierne, nierozerwalne 
– narodu nikt nie zniszczy (Zakopane, 
1957). Te słowa Prymasa Tysiąclecia 
nie straciły nic na swej aktualności. 
Przeciwnie, stały się dzisiaj jeszcze 
pilniejszym wyzwaniem w trudnych dla 
rodzin czasach.

Czy jest nadzieja na ocalenie?
Wielu katolików, niestety, nie 

zdaje sobie sprawy, że w świecie toczy 
się nieprawdopodobna walka przeciw 
chrześcijaństwu. To walka z cywiliza-
cją europejską opartą na wartościach 
chrześcijańskich, walka z Bogiem  
i Kościołem. Obrońców tradycyjnych 
wartości się zwalcza, szykanuje, wy-
klucza. Czy jest nadzieja na ocalenie? 
W jaki sposób powinni zachowywać 
się chrześcijanie? W odpowiedzi po-
nownie przywołam słowa autora książ-
ki  „Marksizm kulturowy. 50 lat walki 
z cywilizacją Zachodu”, który w jej 
zakończeniu napisał: Odpowiedzi na 
te pytania mogą być udzielone tylko 
wtedy, gdy nastąpi otrzeźwienie, kiedy 
ludzie w końcu sobie uświadomią, że 
mają do czynienia z kolejną odsłoną 
zbrodniczej ideologii marksistowskiej, 
która pochłonęła już miliony istnień 
i nie ma zamiaru na tym poprzestać. 
To jest wojna – pora w końcu to zrozu-
mieć i zacząć się bronić. Dopóki żyją 
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ludzie wierni wartościom niepodlega-
jącym dyskusji, gotowi bronić prawdy 
i wiary, chronić swoje dzieci – nic nie 

jest jeszcze przesądzone.6

6 Rozwadowski D. Marksizm kulturowy. 50 lat walki  
z cywilizacją zachodu. Wyd. Prohibita, Warszawa 
2018, s. 307

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego na Świętej Górze, 1977 rok
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Kamila

O CHOROBIE, ŚW. CHARBELU, ŚW. FILIPIE, 
RÓŻy DUCHOWNEJ I NOWyM ŻyCIU
   ŚWIADECTWO

 Święty Charbel był dla 
mnie nieznany, dopóki w niezwykły 
sposób nie wkroczył w moje życie za 
przyzwoleniem Pana Boga. Gdy tra-
fiłam niespodziewanie do szpitala, 
muszę przyznać, byłam bardzo letnim 
katolikiem z całkowicie pomieszany-
mi priorytetami życiowymi. Na OIOM 
szpitala przywieziono mnie z 40-sto 
stopniową gorączką, z płatowym za-
paleniem płuc i wysiękiem opłucno-
wym, podejrzeniem sepsy, ropnia 
płuca, z płynem w jamie opłucnej oraz 
zapaleniem całego układu moczowe-
go. Dostawałam dożylnie kolejne se-
rie antybiotyków, które nie pomagały. 
W piątej dobie choroby pozwolono na 
krótką wizytę moich przyjaciół, którzy 
dali mi szkaplerz św. Charbela do ręki 
i zaczęli się modlić, potem pościć.  
Z uwagi na maszyny wspomagające 
czynności życiowe i liczne kable do 
których byłam podłączona – nie na-
łożyli mi szkaplerza na szyję. Bardzo 
sceptycznie podeszłam wówczas do 
ich zachowania. Ja tu mam poważ-
ny problem – ciśnienie coraz bardziej 
wzrasta, nie mogę oddychać, a oni 
modlą się nade mną, zamiast wezwać 
lekarza… Ta sytuacja obnażyła całą 
moją niewiarę.

Po tym spotkaniu w chwilach 
największego bólu zaczęła przycho-
dzić do mnie postać w ciemnym kap-
turze z brodą. I w sumie tylko dlatego, 
że towarzyszyła mu na początku moja 
świętej pamięci ukochana ciocia Da-
nusia, nie bałam się. Jego rysy twarzy 
łagodniały z chwili na chwilę. Godzina-
mi wpatrywałam się, dywagując z nim 
o określonych porach dnia. Pytałam 
między innymi: „Czy to, co mi zrobisz, 
będzie jeszcze bardziej bolało?”, „Jeśli 

chcesz mi zrobić operację, to bardzo 
proszę, ale tak, bym tego nie czuła”, 
„A tak w ogóle to dlaczego ja muszę 
być królikiem doświadczalnym?”, „Czy 
jest jeszcze coś dobrego we mnie, co 
można przekazać innym dla pomocy?” 
– nie wiem skąd brały mi się takie py-
tania. Próbowałam porozmawiać o tym  
z moją rodziną, która mnie pielęgno-
wała, ale oni kategorycznie zabronili 
mi mówić o osobach, które widzę, bo 
to są głupoty – bali się mojej śmierci, 
na którą lekarz ich przygotowywał.

Od wizyty przyjaciół coraz wię-
cej osób trwało na modlitwie. Po dwu-
nastym antybiotyku z kolei, w dziesią-
tej dobie choroby, poprawy nie było, 
ale zaczęły dziać się dziwne rzeczy. 
Lekarze gubili się w diagnozie – raz 
była sepsa, raz nie; raz był ropień płu-
ca, a raz nie. Tak samo było w przy-
padkach pozostałych dolegliwości. 
Zawsze wtedy gdy zaczynałam czuć 
się lepiej, po kilku godzinach parame-
try zaczynały ulegać pogorszeniu. Na-
gle przyszła mi dziwna myśl do głowy: 
„Panie Boże weź ode mnie co chcesz, 
zgadzam się na wszystko”. Od tamtej 
pory czułam jak modlitwa innych ludzi 
mnie podnosi. Na tamten czas nie wie-
działam jeszcze co się ze mną dzie-
je, a tym bardziej nie potrafiłam tego 
wszystkiego ubrać w słowa. Następnie 
lekarze ze  szpitala, w którym byłam, 
przekazali mnie do specjalistyczne-
go szpitala w Szczecinie Zdunowo, 
gdzie kontynuowano leczenie, gdyż 
była tylko niewielka poprawa. Kolejna 
próba zidentyfikowania bakterii – ba-
danie bronchofiberoskopii – okazała 
się bezskuteczna. Żadne badania nie 
wychodziły. Parametry życia i krwi były 
bardzo złe, a jednocześnie badanie 
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ich pod każdym kątem nie pokazywało 
nic. Przez 5 tygodni schudłam około 14 
kilogramów i większość żył w rękach 
miałam popalone i popękane przez 
dożylne podawanie leków. Nagle mój 
organizm zareagował na antybiotyk  
– poprawa postępowała bardzo szyb-
ko. Cała choroba trwała 3 najdłuższe 
miesiące w moim życiu…

Ale to nie koniec cudów św. 
Charbela – On zadziałał komplekso-
wo. A mianowicie, za pośrednictwem 
mojej Matki Chrzestnej Grażynki, przy-
prowadził mnie na rekolekcje forma-
cyjne do sanktuarium świętogórskiego  
– Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri  
w Gostyniu 20 kwietnia 2018 roku. Tam 
wraz z Matką Bożą Różą Duchowną, 
mocą Przenajświętszej Trójcy dopro-
wadził do mojej spowiedzi generalnej. 
I tak swój 33 rok życia rozpoczęłam  
z Panem Jezusem. Przenajświętsza 
Panienka zaczęła przeprowadzać 
mnie przez proces oczyszczania mojej 
duszy, weryfikacji dotychczasowego 
życia i ponownego ułożenia prioryte-
tów, gdzie na pierwszym miejscu za-
wsze i wszędzie jest Pan Bóg.

Tutaj, w Gostyniu po raz pierw-
szy poczułam niesamowity pokój serca 
i swojej duszy w ciepłych, kochających, 
a jednocześnie silnych i wymagają-
cych ramionach Świętogórskiej Róży 
Duchownej. W przepięknej i dostojnej 
bazylice, stojąc przed obrazem Matki 
Bożej z Dzieciątkiem Jezus i kwiatem 
białej róży w dłoni zawierzyłam siebie, 
swoje serce i życie Panu Jezusowi 
przez Serce Niepokalanej – to jest jed-
na z najcudowniejszych chwil w moim 
życiu, do której bardzo często wracam 
myślami. Słowa księży wypowiadane 
na rekolekcjach w kaplicy klasztornej 
przeszywały moje serce jak strzały. 
Obrazowo rzekłabym, że Słowa Boże 
krążyły nade mną i pracowały we mnie 
cały czas. Łzy lały się strumieniami… 
Oczy duszy otwierały mi się coraz sze-
rzej, zaczynałam czuć coraz więcej, 

jednocześnie nie rozumiejąc nic. To, 
że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, 
bo tak nas umiłował, już nie było dla 
mnie odległą historią sprzed 2 tysię-
cy lat – to było tak oczywiste, bliskie  
i realne jak to, że widzę zieloną trawę, 
czy ludzi chodzących dookoła. Jak 
słyszałam obraźliwe i niedowierzające 
reakcje ludzi, odnoszące się do Jezu-
sa Chrystusa – wręcz czułam fizyczny 
ból przecinania mojej skóry żyletką. 
Nie byłam wtedy świadoma, że to do-
piero początek rewolucji duchowej…

Muzyka zawsze docierała do 
mojego serca i tym razem Pan Bóg 
posłużył się nią: św. Filipem Neri i jego 
pieśnią. W pierwszy dzień po powro-
cie do domu ustawiłam sobie dzwo-
nek w telefonie, który z każdym dniem 
uzmysławiał mi nowe spojrzenie na 
wiarę i ludzi dookoła. Za każdym ra-
zem, gdy telefon dzwonił, czułam fi-
zyczną obecność świętego Filipa, 
który podnosił mnie swoim Preferisco 
Paradiso. Zwłaszcza wtedy, gdy moje 
skrzydła zapominały jak latać, ta pio-
senka przybliżała mi poczucie blisko-
ści ukochanych ramion świętogórskiej 
Matki Bożej.

Nareszc ie  nadszed ł  mo -
ment, na pielgrzymce do Mediugorie,  
w którym zrozumiałam, że żyję tylko 
z woli naszego Pana, poprzez mocne 
wstawiennictwo św. Charbela. Zapra-
gnęłam zadośćuczynić Mu i obieca-
łam Świętemu podróż do Libanu w tej 
intencji. Z uwagi na wysokie koszty 
podróży, zrezygnowałam. Ale stało 
się – już obiecałam i teraz głowiłam 
się jak wypełnić te słowa. Ogromna 
tęsknota do Najświętszej Maryi Pan-
ny przyprowadziła mnie ponownie po 
roku czasu do Gostynia na rekolekcje 
formacyjne w lutym 2019 roku. Tym 
razem najpiękniejszymi i najczulszymi 
Gospodarzami Bożymi byli Świętogór-
ska Matka Boża wraz z Bogiem Ojcem 
i św. Charbelem, którego odkryłam  
w Sali Konarzewskiego. Bardzo  
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czułam Ich niesamowitą obecność. Za 
sprawą Niepokalanej św. Charbel ugo-
ścił mnie w swojej Pustelni nieopodal 
Gostynia…

Gostyń jest miejscem mojego 
nawrócenia i ponownego odnalezienia 
moich Bożych Rodziców. Ogromna 
potrzeba przytulenia się do Matki Bo-
żej Świętogórskiej działa jak magnez 
– tak jak ludzki dom bez matki jest 
pusty, tak i mój dom serca i duszy był 
pusty, dopóki nie zamieszkała w nim 
Matka Przenajświętsza. Doprowadza-
jąc mnie krok po kroku do Ukochane-
go Jezusa, stałam się niewolnikiem 
Jego miłości przez Niepokalane Serce 
Maryi wg Ludwika Grignion de Mont-
fort’a.

Druga wizyta w sanktuarium 
świętogórskim, miesiąc temu, pozwoli-
ła mi ugruntować minione wydarzenia 
z całego roku. Duch Święty i Najświęt-
sza Maryja Panna pozwolili mi dopiero 
teraz nazwać to, co się działo z moim 
sercem i życiem. Poprzez nieustan-
ne wsparcie Matki Bożej i pozwolenie 
wzrastania w wierze, w Jej przepięk-
nych różanych ogrodach, przy jedno-
czesnej kontemplacji, zrozumiałam, 
jak ważna jest „pielęgnacja pięknych 
kwiatów” – z odpowiednią troską  
i uwagą. Bliskość Maryi pozwoliła mi 
zobaczyć jak bardzo przedkładałam 
w moim życiu „wyrywanie chwastów” 
ponad „uprawianie Bożej roli”… Zbyt 
mocno skupiałam się na niwelowaniu 
złego, zamiast pielęgnowaniu dobre-
go. Te spotkania z Nią są niesamowi-
te, bo to jest tak samo, jak spotkania  
z naszą ziemską mamą, która tłuma-
czy nam co robimy lepiej, a nad czym 

powinniśmy jeszcze popracować. 
Przy czym prośby i upominania Maryi 
są konkretne, stanowcze, ale przeka-
zywane z taką miłością, że nikt nie jest  
w stanie odmówić, ani odsunąć się. 
Każde zło Bóg Ojciec przemienia  
w dobro. Splot wielu różnych oko-
liczności sprawił, że wybrałam Boga. 
Ten stanowczy akt w moim życiu miał 
miejsce 2 marca 2019 roku w Często-
chowie. Wtedy dopiero Królowa Polski 
pozwoliła mi napisać swoje świadec-
two. Pamiętajmy, że Panu Jezusowi 
nie wystarczy jeden zryw modlitewny 
w naszym życiu, bo na tym nie pole-
ga ani wiara, ani miłość. Zasada wiary 
jest też zasadą naszej modlitwy – jak 
się modlimy, tak wierzymy, jak wierzy-
my, tak będziemy się modlić.

Opuszczając Matkę Bożą 
Świętogórską, opuszczając klasz-
tor filipinów, za każdym razem czuję 
ogromną tęsknotę przy jednoczesnej 
radości z otwartym kurkiem łez. To tak 
jakby Matka Boża mówiła: „Gdybyś 
wiedziała, jak bardzo cię kocham, to 
płakałabyś z radości”.

Tak po ludzku i mentalnie, to 
Gostyń, jako dom Matki Bożej Róży 
Duchownej, ks. Maciej Bagdziński, 
ks. Dariusz Dąbrowski, ks. Sławomir 
Kostrzewa i moja duchowa matka 
chrzestna Grażyna Chanaa są moimi 
białymi kamieniami wiary. Jesteśmy 
ludźmi i zawsze będziemy wracać do 
źródła, czyli do tych ważnych osób, 
którymi posłużył się Pan Bóg w na-
szym życiu i tam gdzie powiedzieliśmy 
swoje FIAT Panu Jezusowi, tak jak to 
zrobiła Najświętsza Maryja Panna.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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Zgłoszenia i informacje 
o rekolekcjach na furcie 

klasztornej.

Można zgłaszać się pod  
nr. tel. 65 6720014 

lub na e-mail: 
sanktuarium@filipini.gostyn.pl 

ŚWIĘTOGÓRSKI DOM REKOLEKCYJNY
ORaz KSIĘża FILIpINI

serdecznie  zapraszają

05-08.08. 2019 rok  
Letnie oratorium Dorosłych 
ks. Adam Adamski COr

19-21.08. 2019 rok
21-23.08. 2019 rok
Rekolekcje dla katechetów

26-29.08. 2019 rok  
Rekolekcje dla kapłanów 

14.09. 2019 rok  
X międzydiecezjalna Pielgrzymka 
osób konsekrowanych

09-18.09. 2019 rok  
Wczasorekolekcje dla chorych
ks. Paweł Ogrodnik COr

16.09. 2019 rok  
archidiecezjalna Pielgrzymka chorych, 
starszych i Niepełnosprawnych

19-22.09. 2019 rok
Dni skupienia aa
ks. Leszek Woźnica COr i ks. Marek Dudek COr

21.09. 2019 rok  
Pielgrzymka osób Głuchoniemych

28-29.09. 2019 rok
05-06.10. 2019 rok
Xiii Festiwal muzyki oratoryjnej 
Musica Sacromontana
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