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Aktualności
ks. Paweł Ogrodnik COr

Jesień u filipinów
Przełom września i października to niezwykły czas przemiany, przełomu. Zmieniają się pory roku – lato
odchodzi w niepamięć, przychodzi
czas złotej jesieni. I choć na drzewach
jeszcze mało złotych, czerwonych
i brązowych liści, to jednak czujemy,
że pewien etap naszego życia znów
za nami. Do tego skracające się dni,
prace rolnicze na polach, mgły o porankach i wszechobecny w Gostyniu
zapach kampanii cukrowniczej…
Gdy te wszystkie elementy
układanki się spotkają, oznaczać to
może tylko jedno – na Świętej Górze
rozpocznie się Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana. Tegoroczny, XIV już, Festiwal był nieco inny
niż wszystkie dotychczasowe. Miał
bowiem znacznie więcej akcentów zagranicznych. Missa Cubana w pierwszy weekend i muzyka Gospel w drugi były doświadczeniem wyjątkowym
i spotkały się z niezwykle ciepłym
przyjęciem ze strony słuchaczy – ale
o tym przeczytamy na kolejnych stronach.
Festiwal to jedno. Ale gdy
zmienia się oblicze otaczającego nas
świata, także i w Kościele, przychodzi
czas nowego otwarcia. Małymi krokami zbliżamy się do kresu roku liturgicznego. Najbliższe tygodnie poświęcać
będziemy modlitwie Różańcowej zawierzając w niej Matce Najświętszej
nasze sprawy i trwając przed Bogiem
utajonym w Najświętszym Sakramencie. Gdy minie ten czas, nasze myśli skupimy na temacie przemijania
i zatopimy się w modlitewnej pamięci
o tych, którzy są już w lepszym świecie. A potem, już tylko oczekiwać czasu, gdy w naszych domach znów popłynie piękny śpiew kolęd…

Nie wybiegając jednak nadmiernie w przyszłość warto dodać,
że październik stanie się dla wszystkich, którym bliska jest idea Kongregacji Oratorium czasem szczególnego dziękczynienia. 13 października
na palcu św. Piotra w Rzymie Ojciec
Święty Franciszek kanonizuje bowiem
filipińskiego kardynała, anglikańskiego konwertytę, jednego z największych myślicieli Kościoła XIX wieku
– bł. Jana Henryka Newmana. Ta niezwykła postać niech będzie dla nas
inspiracją, byśmy i my szukali Boga
w codziennym życiu i nigdy nie przestawali ufać w Jego obecność i plan
dla naszej codzienności. Gdy przychodzi moment zwątpienia módlmy
się słowami jego wiersza:
Prowadź mnie, Światło,
swą błogą opieką,
Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak
bardzo daleko,
Więc Ty mnie prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.
Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,
Światło odwieczne.
Sam chciałem widzieć,
sam chciałem wybierać
Swą własną drogę.
Pomimo trwogi łaknąłem barw świata
Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata.
Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą
ciemność,
Przez bór, pustynię błąkał się dumny.
O, czuwaj nade mną,
Aż mrok przeminie, aż świt odsłoni
Te drogie postaci,
którem ukochał niegdyś,
Którem stracił.
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Marta Nowak

„Chodź za mną…”
W dniach 1-6 sierpnia po raz
drugi jako Duszpasterstwo Młodzieży
Oratoryjnej uczestniczyliśmy w 30.
Międzynarodowym Spotkaniu Młodych „Mladifest” w Medjugorie w Bośni
i Hercegowinie. Uczestniczyło w nim
około 50 tys. ludzi z 80 krajów, wśród
nich największą grupę stanowili Polacy. W tym roku po raz pierwszy oficjalnie brało w nim udział 14 kardynałów
i biskupów z całego świata, jednym
z nich był abp Henryk Hoser. Każdego
dnia Mszę Świętą sprawowało około
700 księży.
Mając w pamięci trudną ubiegłoroczną podróż, postanowiliśmy
wrócić do tego niesamowitego miejsca. Program (tak jak poprzednio)
codziennie był taki sam, a składał się
z dwóch części: porannej i popołudniowej. Rano spotykaliśmy się na placu
za kościołem, by tam wspólnie modlić
się, a następnie wziąć udział w konferencji i wysłuchać świadectw. Przerwy
wypełniała muzyka międzynarodowej
orkiestry i chóru, z którym śpiewaliśmy
oraz tańczyliśmy mimo upałów. Na
zakończenie odmawialiśmy modlitwę
Anioł Pański i szliśmy na odpoczynek
oraz obiad do ośrodka, w którym byliśmy zakwaterowani. Kiedy temperatura trochę spadała, wracaliśmy na plac,
gdzie od godziny 16 słuchaliśmy kolejnych konferencji i świadectw. O 18.00
odmawialiśmy dwie części różańca. Na koniec dnia uczestniczyliśmy
w Eucharystii i adoracji, która codziennie miała inny charakter. Pierwszego
dnia była to adoracja Najświętszego Sakramentu. Drugiego odbyła się
przepiękna adoracja Krzyża. W czasie
jej trwania panowała totalna ciemność,
tylko krzyż był oświetlony. Dopiero na
koniec każdy z nas zapalił świeczkę,
którą mogliśmy wcześniej nabyć. To
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był niesamowity widok! 50 tysięcy zapalonych świec i płonących serc! Trzeciego dnia odbyła się procesja z figurą
Matki Bożej. Ostatniego zaś, dziękowaliśmy przed Najświętszym Sakramentem za ten czas, który mogliśmy
przeżyć w Medjugorie.
Ważnym doświadczeniem
było też przedstawienie teatralne
Wspólnoty Cenacolo, która pomaga
ludziom w wyjściu z ich uzależnień.
Udało nam się zająć miejsca siedzące od razu przed sceną, czego nikt się
nie spodziewał przy takiej ilości ludzi!
Wspólnota Cenacolo przedstawiła
w niezwykły sposób historię Jezusa,
która wzbudziła, chyba w każdym
z nas, bardzo silne uczucia. Szczególnie przejmującym momentem była
scena, gdy mogliśmy być świadkami
śmierci i zmartwychwstania naszego
Pana.
Oprócz uczestnictwa w programie Mladifestu, byliśmy też na
Górze Podbrdo, gdzie pod Niebieskimi Krzyżami nadal trwają objawienia
Maryi. Mieliśmy okazję pomodlić się
i porozmyślać na szczycie. Natomiast
2 sierpnia byliśmy świadkami kolejnego objawienia Matki Bożej, która
w orędziu zwróciła uwagę na istotę
Eucharystii i uświadamiała, jak Bóg
nas bardzo kocha.
Ważnym momentem dla każdego z nas w Medjugorie była spowiedź święta. Nie bez powodu to miejsce jest nazywane „konfesjonałem
świata”: tysiące ludzi spowiadających
się przez cały dzień, aż do nocy i setki księży udzielających rozgrzeszenia.
Niezwykły widok i doświadczenie.
Oprócz duchowego odpoczynku mieliśmy też czas na odpoczynek
fizyczny. Odwiedziliśmy Wodospady Kravica, przy których mogliśmy
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Polsko-Libańskie spotkanie

podziwiać piękno stworzonego przez
Boga świata.
Ważnym aspektem pobytu
w Medjugorie podczas Mladifestu są
obecni tam młodzi ludzie z całego
świata. Otwarci, radośni i chętni do
pomocy. Nawiązaliśmy znajomości
z mieszkańcami między innymi USA,
Libanu, Hiszpanii, Węgier, Słowacji,
Polski jak i samego Medjugorie. Codziennie wieczorem po zakończonym
programie chodziliśmy na zabawy,
które były spontanicznie organizowane przez różne narodowości, niezależnie od pogody. Tańczyliśmy, śpie-

waliśmy i bawiliśmy się, aż do północy.
Dzięki temu mogliśmy poznawać inne
kultury.
Był to niezwykły czas, który
każdy z nas przeżył inaczej. Mamy
nadzieję, że będziemy mogli co roku
uczestniczyć w Festiwalu Młodych
w Medjugorie. Ten tydzień napełnia
nas siłą, miłością, nadzieją i pokojem
na cały rok. Za każdym razem wracamy choć trochę odmienieni. Na razie
nie poznaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy lepiej odpocząć.
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ks. Marek Dudek COr, ks. Dariusz Dąbrowski COr i Izabella Wesołowska

Z MARYJĄ
W NOWE CZASY

Słowo powitania Matki Bożej przez superiora świętogórksiego
Przeto witaj Rodzicielko białego jak
śnieg kwiatu,
witaj, Panienko, słodka ozdobo,
chwało pierwsza!

nie zawiedzie się dziecko na kochającej matce.
I my, dziś pełni nadziei, stajemy przy Tobie Nasza Matko, by prosić
o pomoc i obronę. Stajemy w roku jubileuszu setnej rocznicy powrotu filipinów po kasacie pruskiej, by na nowo
Twoja cześć i chwała rozbrzmiewała
w tym świętogórskim sanktuarium.
Piękny to i radosny czas, bo to Twoje
miejsce Locus Mariae tętni życiem. Tu
bije serce ludu Gostynia i Wielkopolski.

Witaj Maryjo czczona na tym
świętym wzgórzu od niepamiętnych
czasów.
Od wieków tutaj podąża wielkopolski lud z nadzieją na Twoją pomoc i obronę. Witaj Królowo Polski!
Tutaj pielgrzymował bł. Edmund Bojanowski, który Tobie życie
zawdzięczał, i który
tutaj znajdował siły
i natchnienie do pięknej służby dla ludzi
ubogich. W Tobie odnalazł wzór, jak stawać
się serdecznie dobrym
człowiekiem i nawiedzać ludzkie serca
przynosząc im Twojego Syna, by stawali się
ludźmi głębokiej wiary...
Tutaj pielgrzymował kard. Karol Wojtyła tuż przed wyborem
na Stolicę Piotrową, by
stać się świętym Janem Pawłem II. Tutaj
przed nami pielgrzymowało tak wielu znanych
i nieznanych Twoich
czcicieli, i przepełnieni
wdzięcznością odchodzili z tej Świętej Góry
na niziny codzienności
z nadzieją, która prowadziła ich na wyżyny
życia. Nigdy się na ToPowitanie Matki Bożej Jasnogórskiej
bie nie zawiedli, tak jak
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ks Józef Witek COr 1872-1954

Niezapomniany czas spotkania z Matką Bożą Jasnogórską

To także trudny czas, bo wiele ciemnych chmur nad naszą ziemią,
wiele ciemności w ludzkich sercach,
która wychodzi na nasze ulice i wkrada się do naszych domów i rodzin. Nie
ma jednak ciemności, której nie mógł-

by rozświetlić Twój Syn, błogosławiony Owoc Twojego Przeczystego Łona.
Posimy więc, abyś wstawiała się za
nami.
Jasnogórska Królowo Polski, Tobie zawierzamy ten święty
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czas Twojego Nawiedzenia w Jasnogórskim Obrazie i prosimy o pomoc
i obronę. Tobie zawierzamy wszystkich, którzy przybywają na Świętą
Górę. Tobie zawierzamy naszych parafian, kongregację i wszystkie dzieła
związane z tym świętym miejscem.

Z dawna Polski Tyś Królową,
Maryjo. Ty za nami przemów słowo!

Sprawozdanie księdza proboszcza parafii świętogórskiej
Od 18 maja 2019 do 26 września 2020 r. archidiecezja poznańska
przeżywa nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pod
hasłem: „Z Maryją w nowe czasy”.
W świętogórskim sanktuarium Matka
Boża Jasnogórska zawitała w dniach
7-8 sierpnia br. Był to czas, w którym
mogliśmy złożyć swoje życie – troski
i radości – przed łaskawym obliczem
Matki i Królowej Polski oraz nabrać sił
do pracy nad sobą.
Celem Nawiedzenia było dopełnienie dzieła Jasnogórskich Ślubów Narodu i obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski oraz powołania
do istnienia biskupstwa w Poznaniu.
Owocem tego spotkania powinien
być wzrost wiary, odrodzenie religijno-moralne, umocnienie więzi duchowej
z Kościołem, rozbudzenie ducha i aktywności apostolskiej wśród wiernych.
Spotkanie z Matką w znaku Obrazu
Jasnogórskiego było także okazją do
osobistego i wspólnotowego wyznania
Chrystusa przed ludźmi, manifestacji
wiary w Boga, do ukazania jedności
Kościoła i oddania szczególnej czci
Najświętszej Maryi Pannie jako Matce
Chrystusa i Kościoła, i Królowej Polski.
Bezpośrednim
przygotowaniem na Nawiedzenie były rekolekcje
maryjne, które poprowadził w dniach
3-6 sierpnia ks. Adam Adamski COr.
W środę 7 sierpnia 2019 r. od godz.
17.40 ks. Robert Klemens COr przy
kaplicy Matki Bożej Bolesnej poprowadził nabożeństwo oczekiwania, następnie wszyscy świętogórscy filipini
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w obecności ks. bp Grzegorza Balcerka powitali Obraz Jasnogórski. Wraz
z parafianami, pielgrzymami i w asyście orkiestry świętogórskiej procesyjnie wyruszyliśmy do bazyliki. Tam
odbył się uroczysty obrzęd powitania.
Modlitwą różańcową przygotowaliśmy się do Mszy św. nowennowej pod
przewodnictwem księdza biskupa.
O godz. 21.00 bazylika była już ponownie wypełniona podczas Apelu
Jasnogórskiego, który poprowadził
o. Józef – paulin, kustosz obrazu.
Każda kolejna godzina była
wypełniona modlitewnym czuwaniem,
które prowadziły różne grupy duszpasterskie działające na Świętej Górze:
młodzież, Oratorium dorosłych, Filipińska Szkoła Nowej Ewangelizacji,
Apostolstwo modlitwy za kapłanów,
Bractwo Różańcowe, Czciciele MB
Pompejańskiej, Oratorium dzieci. Nie
zabrakło modlitwy za zmarłych, którą
prowadził ks. Henryk Schwanke COr
i pasterki maryjnej w intencji powołań
pod przewodnictwem ks. Marka Maćkowiaka urodzonego na terenie parafii
świętogórskiej, z kazaniem ks. superiora Marka Dudka COr.
Następnego dnia od rana czuwały siostry służebniczki ze Świętej
Góry, była Msza św. w intencji chorych
z sakramentem namaszczenia i godzinna modlitwa dzieci, których przyszła ponad setka!
O godz. 15.00 ks. Robert Klemens COr poprowadził koronkę do
Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo
wynagradzające za grzechy. Po nim

została odprawiona Msza św. na pożegnanie Obrazu z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich i kazaniem
proboszcza ks. Dariusza Dąbrowskiego COr.
W trakcie obrzędów pożegnania Obrazu zgromadzeni wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne i wypowiedzieli akt ofiarowania Matce Bożej
Jasnogórskiej Kongregacji Oratorium,
parafii świętogórskiej i wszystkich pielgrzymów. W tym czasie słońce wpadające od zachodniej strony promieniami

oświetliło cały Obraz, przywołując komentarz o. Józefa – kustosza, że „Oto
jest niewiasta obleczona w słońce”
(Ap12,1).
Niech czas nawiedzenia przyniesie błogosławione owoce odnowy
duchowej w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym oraz przyczyni
się do odkrycia u młodzieży powołania
do życia kapłańskiego i zakonnego.

Podziękowanie młodzieży
Gdy moja Mama wyjeżdża
– nie płaczę. Mówi wtedy do nas
w domu: słuchajcie Taty. On wszystko
ogarnie: rozbrykanego brata, chorą
siostrę, cierpiących dziadków.
Z Mamą jesteśmy stale w kontakcie. Jej numer telefonu znam na
pamięć. Często do Niej dzwonię, piszę
maile, wysyłam zdjęcia.
Maryjo, Matko Częstochowska, dziś, gdy Ciebie żegnamy też nie
będę płakała. Przecież Twój Świętogórski wizerunek zostaje z nami. Może
nie wszystko zdążyliśmy sobie powiedzieć przez te dwa dni. Ale pozostaniemy w kontakcie.

Młodzież świętogórska, która
w ostatnich dniach szczególnie Ciebie potrzebuje, będzie w zasięgu Twej
matczynej sieci. Zostaniemy z Tobą
na modlitewnym czacie. Jak prosiłaś
– postaramy się zrobić wszystko – cokolwiek nam Twój Syn powie. A On
ogarnie nas swoją ojcowską opieką.
I chociaż nie wiemy jeszcze, jak duże
stągwie przyjdzie nam w życiu wypełniać miłością, to jesteśmy pewni, że
z Tobą Matko samy radę!

Aktualności
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Z życia sanktuarium
ks. Michał Kulig COr i Adam Bujak

Dożynki Świętogórskie
Jak co roku, 15 sierpnia dużą
część klasztornych ogrodów zajęły
stoiska z żywnością lokalnych wystawców, pod nazwą Wiejskie Targowisko. Było także chlebowe przed-

przysmakami z różnych stron świata,
ale na bazie naszych produktów.
„Zło dobrem zwyciężaj” – te
słowa można uznać za główne przesłanie kazania biskupa diecezji toruń-

Koncert Krzysztofa Krawczyka

szkole, stoiska z wyrobami rękodzielniczymi, wystawa sprzętu rolniczego
i wojskowego, czy tradycyjnie stoisko
DKMS. Ponadto Fundacja „Przybył
z pomocą” zbierała pieniądze w ramach swojej akcji „Misja BOIK”. Robert Bochenko częstował publikę

skiej Wiesława Śmigla, który przewodniczył tegorocznej mszy św. podczas
dożynek powiatowych na Świętej
Górze. Tradycyjnie podczas święta
plonów poświęcono i przekazano rolnikom ziarno na zasiew, zaczyn dla
piekarzy oraz bukiety kwiatów i ziół.

Z życia sanktuarium
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Wieniec dożynkowy

– Często słyszałem, że to był trudny
rok. Moi drodzy, pomimo tego, podziękujmy Panu Bogu za te dary, które
udało nam się zebrać i prośmy, aby
następny był lepszy. Aby udało nam
się jeszcze więcej zebrać z naszych
pól – mówił Wiesław Śmigiel.
Po mszy nastąpiła procesja
eucharystyczna, a zaraz po niej obrzęd dożynkowy w wykonaniu Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i okolic, który m.in.
ośpiewał wieniec. Gdy Biskupianie
zaczęli nucić słowa ludowej piosenki:
„Będziesz orał pola i niwy tak, jak ora-

li rodacy, bo serce ojca by zapłakało,
jakbyś ty orał inaczyj” przyłączył się do
nich tłum obserwujący obrzęd.
Zwyczajowo podczas dożynek na Świętej Górze wręczono tytuł
Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego.
W tym roku do zaszczytnego grona
wyróżnionych dołączyli Grzegorz Marszałek, Jacek Śląski, ksiądz kanonik
Henryk Szwarc oraz Ognisko Statutowe TKKF „Tęcza”.
Dalsza część imprezy stała
pod znakiem niezliczonych konkursów oraz zabaw. Do tych pierwszych
warto zaliczyć współzawodnictwo na

Z życia sanktuarium

12

najładniejszy wieniec dożynkowy, który wybierało jury w składzie: ks. Robert Klemens COr, Roman Ciążyński,
Sebastian Nowak i Magdalena Korniłowicz. Ocenie podlegała estetyka
pracy, ilość naturalnych materiałów
wykorzystanych do wykonania wieńca
i pomysł, który przyświecał jego przygotowaniu. Pierwsze miejsca zajęła
kompozycja  pań z gminy Borek Wlkp.,
drugie KGW Zalesie, a trzecie gminy
Krobia. Z kolei w konkursie na najlepsze ciasto francuskie, w którym udział
wzięło 7 kół gospodyń wiejskich, najwyżej oceniono wyrób KGW Głuchów
– czek na 500 zł, pozostałe gospodynie otrzymały czeki po 200 zł. Ostatnim z konkursów były tytułowe Dobre
Smaki Powiatu. Jeżeli mówimy już
o kulinariach, to niemal przez cały
czas trwania dożynek, dziennikarz radiowy, konferansjer, a przede wszystkim kucharz – Rober Bochenko, wykorzystując nasze lokalne wyroby

przygotowywał różne potrawy: dania
główne i desery.
Bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, niezależnie od
wieku cieszyła się sztuka wystawiona
przez teatr tańca „Art Dance”. Przez
kilkadziesiąt minut, w przedstawieniu
„Infinity”, widzowie oglądali artystyczne starcie diabłów i aniołów, dobra ze
złem. Również występ postaci z bajki „Madagaskar” przyciągnął wzrok,
ale tym razem głównie najmłodszych.
Bezpośrednio przed pojawieniem się
gwiazdy dożynek – Krzysztofa Krawczyka swoje umiejętności wokalne
i taneczne zaprezentował zespół
Semplicze.

Agnieszka

Wczasorekolekcje dla chorych
Każdego roku w pierwszej połowie września świętogórski klasztor
staje się na 10 dni „domem wczasowym” dla grupy osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Także
i w tym roku osoby dotknięte krzyżem
wieku lub cierpienia przybyły na Świętą Górę, by spędzić tu czas z Bogiem
i drugim człowiekiem. Grupie 27 „kuracjuszy” towarzyszył również zespół
wolontariuszy – w tym 5 kleryków seminarium poznańskiego i kaliskiego.
Kolejne dni upływały na modlitwie, zajęciach integracyjnych oraz
rozważaniu Słowa Bożego. Każdego
dnia uczestnicy i ich opiekunowie brali
także udział w Eucharystii, która zawsze stanowiła centrum dnia. Godziny
wieczorne wypełniał czas wspólnego

oglądania filmów, zabaw przygotowywanych przez wolontariuszy, śpiewu
przy ognisku czy rozmów o dalekich
krajach.
Punktem kulminacyjnym każdych wczasorekolekcji jest Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych i Starszych do Matki Bożej. Jako „gospodarze” i odpowiedzialni za przygotowanie szczegółów, rokrocznie cieszymy
się wraz z setkami uczestników obecnością wśród nas księdza biskupa
(w tym roku towarzyszył nam bp Grzegorz Balcerek) oraz zarządu Caritas
Poznań. Pielgrzymka to nie tylko czas
modlitwy, ale także wspólnej zabawy
w ogrodach klasztornych.
Niestety, wszystko co dobre
szybko się kończy. Tak też jest co roku
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Wspólne spotkania w ogrodach klasztornych
z tym błogosławionym czasem. Szkoda, że tak prędko mijają kolejne dni.
Ale jeśli Pan Bóg pozwoli, za rok przy-

jedziemy tu ponownie, by dzielić się
z innymi swoim krzyżem.

Mirosław Sobkowiak

XX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny
„Bez Barier” – Święta Góra 2019
Oskar Ozi Wasilewski z Łodzi,
Ewa Günther z Kościana  oraz Norbert
Krzyżaniak z Brzezia zostali zwycięzcami XX Ogólnopolskiego Festiwalu
Artystycznego „Bez Barier” – Święta Góra 2019, odbywającego się pod
patronatem starosty gostyńskiego.
W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych, zmagało się
201 niepełnosprawnych artystów, którzy przybyli na Świętą Górę, by wystąpić osobiście lub nadesłali swoje
prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Arturowi Witczakowi z Osieka za porywające
wykonanie piosenki Krzysztofa Krawczyka „Byle było tak”.
Dopisała pogoda i frekwencja. Zmagania konkursowe były bar-

dzo emocjonujące i stały na bardzo
wysokim poziomie, co podkreślali jurorzy wszystkich trzech konkursów.
Dla organizatorów festiwalu, oprócz
konkursów, ważne było również stworzenie okazji do pokonywania różnych
barier, w tym tych najtrudniejszych,
wewnętrznych – blokujących prezentowanie innym swoich talentów. Istotne było też spotkanie się i bycie razem
osób niepełnosprawnych z różnych
stron Polski i różnych środowisk. Była
to też okazja do zaprezentowania innym swoich możliwości, gdyż Festiwal
ma charakter otwarty i integracyjny.
Ma też charakter festynu, gdyż taka
luźna, niekrępująca atmosfera pozwala na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów, wspólną zabawę i sprawia, że
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Komisja festiwalowa
uczestnicy bardzo szybko adaptują
się do tej formuły i nowego miejsca.
Na festiwalu bawiło się ponad
czterysta osób. – „Bez Barier” to wyjątkowa impreza – podkreśla Jarosław ze
Skrzynna, - jest cykliczna, jak zawsze
na wysokim poziomie, ale najważniejsze jest to, że ma wyjątkową atmosferę, festynową i luźną, bez sztywnej
pompy i gali. Dlatego warto tu przyjeżdżać z podopiecznymi. Elżbieta
z Jarogniewic dodaje: Jestem tu kolejny raz, miejsce jest super. Sami fajni
ludzie. Mogłoby się tu być codziennie. Daniel z Mościszek zaznacza:
Wystąpiłem dla innych. Śpiewałem
a capella, a dostałem tyle braw. Jestem szczęśliwy! Zaś Marlena z Nowolipska podsumowuje: Wykonawcy
śpiewają różne utwory. I takie do zabawy, i takie skłaniające do myślenia.
Każdy śpiewa na miarę swoich możliwości, ale wszystkie świetne. A prace
plastyczne są tak różnorodne i piękne,
że nie można obok nich przejść obojętnie. Nauczycielki klas integracyjnych, ze szkoły które zawitały na festiwal ze swoimi uczniami, podkreślają,
że obserwowanie twórców podczas

procesu tworzenia jest dla dzieci odkrywcze i bardzo motywujące.
Zmaganiom
konkursowym,
zabawom, występom artystycznym
i towarzyszącym im konkursom, przyglądali się specjalni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego
Alfred Siama, wicestarosta gostyński Janusz Sikora, skarbnik Powiatu
Gostyńskiego Eleonora Gościniak,
przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Gostyńskiego
Mirosława Bigaj, radny Rady Powiatu
Gostyńskiego Antoni Kuś, kierownicy
i dyrektorzy placówek pomocy społecznej i oświaty oraz szefowie organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele mediów ogólnopolskich i regionalnych.
Wśród gości była też Zofia
Grzegorzewska, która dwadzieścia lat
temu, jako ówczesny prezes Zakładu
Pracy Chronionej „SIMET”, zgłosiła
pomysł zorganizowania festiwalu.
Samo spotkanie rozpoczęło się 6 września o godz. 10.00
w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na
Świętej Górze i trwało do godzin
popołudniowych. Goście, artyści,

Z życia sanktuarium

opiekunowie i widzowie stworzyli
wspólnie atmosferę radości i zabawy.
Przybyłych powitała w imieniu organizatorów prowadząca przesłuchania
konkursowe Natalia Hajnsz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu i radny Antoni Kuś, który
dokonał oficjalnego otwarcia festiwalu
i życzył wszystkim wspaniałych przeżyć i wytrwałości w przełamywaniu
barier.
Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie
przysłuchiwało się jury. W podcieniach murów została przygotowana
wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez
cały czas trwania festiwalu widzowie,
a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych. Na placu przy
scenie artyści, startujący w konkursie
„Prace przygotowywane na żywo”,
wykonywali swoje konkursowe dzieła.
Widzowie z ciekawością obserwowali,
jak na ich oczach powstają realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła.
Jedną z imprez towarzyszących był konkurs strzelecki z broni
pneumatycznej, przygotowany przez
pracownika Domu Dziecka w Bodzewie oraz Grupę Hobbystyczną ŻUBRY Gostyń. Grupa przygotowała
też prezentację broni współczesnych
komandosów i przygotowała stanowiska, na których uczestnicy festynu
strzelali z replik broni komandosów.
Były też stanowiska rekreacyjne ze
„skoczkami” i „deptaczami”. Animatorka zajęć zespołowych prowadziła
wesołe zajęcia dla uczestników. Długa
kolejka ustawiała się po watę cukrową
i słodkie wypieki podarowane przez
piekarnię z Siemowa. Poszczególne
grupy uczestników festiwalu i festynu
zwiedzały też barokowy zespół klasztorny, zapoznając się z jego unikatowym wyglądem. A sam festiwal stał się
okazją do sympatycznego spotkania

opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.
Przed ogłoszeniem wyników
zmagań konkursowych organizatorzy wręczyli specjalne statuetki tym,
którzy wspierali organizację festiwalu
„Bez Barier” przez dwadzieścia lat.
Otrzymali je: Zofia Grzegorzewska,
Powiat Gostyński, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Dom Dziecka w Bodzewie, Anna
Szymańska, Franciszek Żak, Tomasz
Szymański, Gostyńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa.
Wyniki konkursów XX Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” ogłosili
Natalia Hajnsz i Mirosław Sobkowiak,
podkreślając wysoki poziom wykonań
artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych
artystów technik. Nagrody rzeczowe
i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez przewodniczącego Rady
Powiatu Gostyńskiego Alfreda Siamę
i wicestarostę Janusza Sikorę.
Zamykając XX Ogólnopolski
Festiwal „Bez Barier” Janusz Sikora
podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu oraz
artystom i ich opiekunom, za tak liczny udział. A Alfred Siama wyrażając
swój podziw dla wykonań muzycznych
i prac plastycznych, zaprezentowanych na festiwalu, podkreślił, że – artyści tego festiwalu, udowodnili, że sztuka nie zna żadnych granic ani barier.
XX edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie
„DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach i Kongregacja Oratorium Księży
Filipinów na Świętej Górze.
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Kinga Kaczmarek

Pielgrzymka Świętogórskiej
Orkiestry Dętej na Ukrainę
Bo gdzie jeszcze ludziom
Tak dobrze jak tu?
Tylko we Lwowie!
Gdzie śpiewem cię tulą
l budzą ze snu?
Tylko we Lwowie!
W dniach 11-15 września br.
członkowie Świętogórskiej Orkiestry
Dętej uczestniczyli w pielgrzymce do
Lwowa. Każdy dzień naszego wyjazdu był ciekawy i niepowtarzalny.
Zwiedzanie Lwowa rozpoczęliśmy od katedry unickiej św. Jura – jednej z najważniejszych budowli sakralnych na zachodniej Ukrainie. Następnie ks. Dawid Majda odprawił dla nas
Mszę św. w kościele pw. św. Antoniego. Po nabożeństwie mieliśmy okazję
skosztować regionalnych potraw, takich jak bogracz (zupa gulaszowa) czy
wareniki (pierożki z mięsem). Posileni,
udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski. Jest to […] Panteon Lwowa, bo
słynni ludzie śpią na nim wiecznym
snem. […] tu spoczywa i Goszczyński, i pułk. Ordon, historyk przesławny
Karol Szajnocha, wielka poetka Maria
Konopnicka i wielu ludzi wspaniałych.
Jest wśród nich i ten, którego nazwisko nieśmiertelność oznacza – to Artur
Grottger! – tymi słowami Kornel Makuszyński opisuje to miejsce (Uśmiech
Lwowa, 1934). Do głównej nekropolii
lwowskiej należy też cmentarz wojskowy Polaków, którzy polegli na ziemi lwowskiej w walkach lat 1918-1920.
Często nazywany jest Cmentarzem
Orląt, gdyż spośród pochowanych
tam prawie 3 tys. żołnierzy, większość
to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież
szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. Bez wątpienia jest to miejsce

ważne dla Polaków. Pani przewodnik
przybliżyła nam historię walk o Lwów
i uświadomiła, jak ważna jest pamięć
o tych, którzy poświęcili swoje życie
za naszą wolność i Ojczyznę. Przykre
jest to, że jako Polacy nie pamiętamy
o bohaterach, o młodzieży lwowskiej,
która stanęła w szeregach polskich
obrońców miasta, by walczyć przeciw
Ukraińcom. Z pewnością nie każdy
też wie, że w 1925 r. prochy jednego
z młodych bohaterów zostały przeniesionego Warszawy i spoczęły w Grobie Nieznanego Żołnierza.
Następnego dnia, z samego
rana, wyruszyliśmy na Kopiec Unii
Lubelskiej – najwyższy punkt widokowy na terenie Lwowa. Wysoki Zamek
to obecnie nazwa parku miejskiego
i wzgórza o wysokości blisko 400 m
n.p.m., gdzie król Kazimierz III Wielki
wzniósł murowaną gotycką warownię
o nazwie Wysoki Zamek, który został
zniszczony w XVIII w. Potem rozpoczęliśmy zwiedzanie Starego Miasta,
gdzie zobaczyliśmy m.in. pomnik Żydów lwowskich w pobliżu ruin synagogi Złota Róża, pomnik polskiego
malarza Nikifora Krynickiego, pomnik
Adama Mickiewicza czy gmach Opery
Lwowskiej. Udaliśmy się także do jednego z najstarszych i najcenniejszych
zabytkowych kościołów Lwowa – katedry ormiańskiej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, gdzie wraz
z tamtejszym księdzem odmówiliśmy
wspólną modlitwę. O godzinie 18:30
uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazylice archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
gdzie następnie zagraliśmy koncert.
W naszym repertuarze znalazły się
m.in. Marsz katolicki, hymn napisany

Z życia sanktuarium

17

Orkiestra na Cmentarzu Orląt Lwowskich

na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie Błogosławieni miłosierni oraz Modlitwa o deszcz Józefa Zeidlera. Dzień
zakończyliśmy spontanicznym koncertem pod lwowskim ratuszem, który
został nagrodzony gromkimi brawami.
Trzeciego dnia naszej pielgrzymki pożegnaliśmy się z Lwowem
i wyruszyliśmy w rodzinne strony pani
Kasi (naszej przewodniczki). Podróżując autokarem przez Bieszczady podziwialiśmy piękne górskie krajobrazy.
Naszym pierwszym przystankiem był
jeden z najbardziej niezwykłych i unikatowych ogrodów – Ogród Biblijny
przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach.
Spacerując przez ogród poznawaliśmy opowieści Starego i Nowego
Testamentu w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Oprócz Ogrodu Biblijnego zobaczyliśmy tu Centrum
Kultury Ekumenicznej, czyli 200 miniatur cerkwi i drewnianych kościołów
zebranych na obszarze niewielkiego
parku. Pobyt w tym miejscu zakończyliśmy Mszą Świętą. Później udaliśmy
się do Soliny, aby zobaczyć zaporę
i jezioro, które zostały rozsławione
również przez piosenkarza Wojciecha
Gąssowskiego: Zielone wzgórza nad

Soliną, i zapomnianych ścieżek ślad.
Flotylle chmur z nad lasów płyną, wędrowne ptaki goni wiatr. Jezioro Solińskie to sztuczny zbiornik powstały po
wybudowaniu tamy i spiętrzeniu wody
z rzek Sanu i Solinki, który zachwycił
nas swoim pięknem. Sama zapora,
będąca największym obiektem hydrotechnicznym w Polsce (82 metry wysokości, 664 metry długości) zrobiła na
nas ogromne wrażanie. Jezioro było
ostatnią atrakcją, którą zobaczyliśmy
z naszą panią przewodnik. Po wspólnie i mile spędzonym czasie, nadszedł
czas podziękowań: cała orkiestra dęta
odprowadziła panią Kasię muzycznym
przemarszem do domu i podziękowała za przekazaną nam wiedzę. W miłej
atmosferze, przy ognisku zakończyliśmy trzeci dzień naszej podróży.
W niedzielę uczestniczyliśmy
we Mszy Świętej w sanktuarium Matki
Bożej w Tuchowie. Po nabożeństwie
zagraliśmy koncert na dziedzińcu
sanktuarium. Zadowoleni i pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Wyjazd na Ukrainę był nie
tylko wycieczką krajoznawczą, czy
wypoczynkiem, ale przede wszystkim pielgrzymką. Każdy z nas jechał
z jakąś konkretną intencją. Cieszymy
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się, że mogliśmy tam być, zwiedzić
Lwów i Bieszczady, a przede wszystkim zagrać i uszczęśliwić ludzi – w tym
wielu rodaków – naszą muzyką. Lwów
z pewnością pozostanie długo w naszej pamięci, a opowieści pani przewodnik zaszczepiły w nas jeszcze
głębszą miłość do Ojczyzny. Umarli,
abyśmy wolni żyli – taki napis widnieje na łuku triumfalnym na Cmentarzu
Orląt. Przechodząc przez cmentarz
na tabliczkach widzieliśmy wiek poległych… 20 lat, 19 lat, 16 lat, 11 lat.
Jak młodzi byli to ludzie, a jak wiele
możemy się od nich nauczyć. To oni
oddali swoje życie za nas, za naszą
wolność. Bez wątpienia odwiedzenie

Cmentarza Orląt było dla nas niezwykłym doświadczeniem. Lwów dał się
nam poznać jako miasto polskie, bliskie sercu Polaka.
Myślę, że wszyscy uczestnicy miło wspominają czas spędzony
zarówno we Lwowie, jak i w Bieszczadach, również w związku z tym,
że był to zarówno czas na modlitwę,
zwiedzanie, integrację, ale i zakupy...
W uszach niejednego z nas wciąż wibruje tekst znanej piosenki: I bogacz,
i dziad / Tu są za pan brat / I każdy ma
uśmiech na twarzy / A panny to ma /
Słodziutkie ten gród, / Jak sok, czekolada i miód…

Krzysztof Fekecz

XIV Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica
Sacromontana Gostyń – Święta Góra 2019
Czternasty Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana
Gostyń – Święta Góra 2019 już za
nami. W dwa festiwalowe weekendy
mogliśmy wysłuchać czterech świetnych koncertów, prezentujących różne oblicza muzyki, zwanej klasyczną.
Koncert inauguracyjny, który odbył się
28 września pod tytułem „Muzyka Kubańska” był polskim prawykonaniem
„Missa Cubana”, której autorem jest
współczesny kubański kompozytor
Jose Maria Vitier. Premiera tej kompozycji odbyła się w katedrze w Hawanie
w 1996 roku. Msza dedykowana jest
Matce Bożej Miłosierdzia z Cobre,
która jest patronką Kuby. Utwór ten
składa się z pięciu części mszy wykonywanych przez chór i solistów – po
łacinie oraz pieśni w językach etnicznych Kuby. Dzieło to stanowi syntezę
europejskiego dziedzictwa muzyki sakralnej i kultu maryjnego ze specyfiką
kultury kubańskiej. Ta msza stanowi
ciekawy przykład doskonałego połą-

czenia elementów muzyki klasycznej
z folklorem kubańskim poprzez wprowadzenie do orkiestry ludowych instrumentów perkusyjnych. Wykonawcami
tego koncertu byli soliści: Marzena
Michałowska – sopran, Beatriz Blanco
Rojas (Wenezuela) – mezzosopran,
Alejandro D. Aguilera (Kuba) – tenor.
Solistom towarzyszyła: Orkiestra Kameralna „Ensemble Frederic”, Chór
Kameralny Akademii Muzycznej im.
I.J. Paderewskiego z Poznania, a na
instrumentach perkusyjnych zagrali:
Jose Torres i Tomasz Torres. Wszystkim szczególnie spodobały się pieśni
wykonane przez Marzenę Michałowską. Inauguracyjny koncert zachwycił
słuchaczy, a muzyka kubańska porwała wykonawców i publiczność. Owacja
na stojąco zakończyła koncert.
Kolejny festiwalowy wieczór
poświęcony był Stanisławowi Moniuszce z okazji dwusetnej rocznicy
urodzin tego wybitnego polskiego
kompozytora. Koncert zatytułowano
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Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia i Polski Chór Kameralny

„Moniuszko sakralnie” i prezentowane
na nim były piękne, lecz mało znane
utwory z bogatej kolekcji kompozycji
sakralnych jego autorstwa. Gwiazdą
wieczoru był znakomity, prezentujący najwyższy profesjonalizm i kunszt
wykonawczy Zespół Pieśni i Tańca
Śląsk, który rozpoczął koncert wykonując „Bogurodzicę”, a następnie zaprezentował Mszę Łacińską Des-Dur
oraz pieśni i fragmenty „Strasznego
dworu”. Na zakończenie, zespół zaprezentował utwory ludowe, ze swojego repertuaru, te najbardziej znane
i lubiane. Publiczność pożegnała wykonawców gromkimi brawami.
W kolejny weekend byliśmy
świadkami dwóch równie ciekawych
koncertów. Nasze Stowarzyszenie od
kilku lat promuje i wspiera młodych,
zdolnych artystów i w związku z tym
koncert, który się odbył w kolejną sobotę, tj. 5 października podzielony był
na dwie części. W pierwszej wystąpiła
wyjątkowo zdolna, młoda skrzypaczka, Gabrysia Balcerek, która z towarzyszeniem Orkiestry Sinfonietta Cra-

covia wykonała między innymi utwory
Henryka Wieniawskiego – Souvenir
de Posen op. 3, Pablo de Sarasate
– Introdukcja i Tarantella. Świętogórska publiczność zachwyciła się talentem Gabrysi i nagrodziła występ młodej artystki gromkimi brawami.
W drugiej części tego wydarzenia zatytułowanej „Nieznany Józef Zeidler” zaprezentowane zostały
Nieszpory Józefa Zeidlera. W bazylice zabrzmiały znane teksty psalmów
i modlitw połączonych z piękną muzyką świętogórskiego kompozytora
w wykonaniu znakomitych solistów:
Anny Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Agnieszki Rehlis – mezzosopran, Tomasza Krzysicy – tenor, Roberta Gierlacha – baryton, oraz świetnych Orkiestry Sinfonietta Cracovia
i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis. Całość wykonania poprowadził Michał Klauza.
Nieszpory to jeden z najpiękniejszych
utworów Zeidlera i w tak doskonałym wykonaniu zachwyciły gostyńską
publiczność, która dała temu wyraz
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Radosne klimaty kubańskiej mszy

długą owacją na stojąco. Warto podkreślić, że od środy poprzedzającej
koncert, w bazylice odbywały się nagrania tego utworu, który ukaże się na
kolejnej płycie CD z serii „Musica Sacromontana” oraz, że ten koncert był
rejestrowany przez Telewizję Polską
i będzie wyemitowany w TVP Kultura
jeszcze w tym roku (o terminie emisji
powiadomimy Państwa na naszej stronie internetowej i profilu Facebooka
Stowarzyszenia).
Od samego początku organizatorzy festiwalu byli przekonani,
że finałowy koncert Festiwalu Musica Sacromontana będzie wydarzeniem na wielką skalę i to przekonanie
sprawdziło się. W niedzielny wieczór,
6 października bazylika świętogórska
wypełniła się do ostatniego miejsca.
Licznie zgromadzeni słuchacze mieli
okazję wysłuchać koncertu „Wieczór
z Muzyką Gospel” w wykonaniu gości ze Stanów Zjednoczonych Donny
Brown i jej zespołu „The Golden Go-

spel Pearls”. Muzyka gospel to nurt
muzyki chrześcijańskiej mającej swój
początek w XIX-wiecznej kulturze
czarnoskórych mieszkańców Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Muzyka ta
charakteryzuje się dominacją wokalu. Pochodząca z języka staroangielskiego nazwa gospel (pochodząca od
słów god spell) oznacza Dobrą Nowinę (Ewangelię) o zbawieniu w Jezusie
Chrystusie. Donna Brown i jej zespół
zaprezentowali muzykę wychwalającą
Najwyższego, płynącą prosto z serca.
Artyści swoim żywiołowym wykonaniem porwali publiczność do wspólnej
muzycznej modlitwy. Koncert bardzo
spodobał się słuchaczom, czego dowodem były długotrwałe owacje na
stojąco dla wspaniałych wykonawców.
Tegoroczny festiwal przeszedł
już do historii, ale na pewno dzięki
czterem pięknym koncertom pozostanie na długo w naszej pamięci.
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Z życia parafii
Katarzyna Biernat

Pielgrzymka do Warszawy
W piątek 16 sierpnia 2019
roku pod przewodnictwem księdza
proboszcza Dariusza Dąbrowskiego
odbyła się parafialna pielgrzymka do
Niepokalanowa i Warszawy.
Przed południem uczestniczyliśmy we mszy świętej w Szymanowie
w sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Jazłowieckiej. Niewątpliwie tam
Matka Boża zachwyciła nas swoim
blaskiem i dostojeństwem, a specyficzna cecha   wizerunku NMP Jazłowieckiej, którą jest gest złożonych rąk
i majestatyczny wyraz twarzy przeszył
nasze serca… Można odnieść wrażenie, iż Maryja rozważa anielskie orędzie w swoim sercu… Niepowtarzalny
w dziejach świata „fiat” artysta wyraził
gestem skrzyżowanych na piersi dłoni
i delikatnym pochyleniem głowy. Słynący cudami i łaskami wizerunek Niepokalanej został ukoronowany 9 VII
1939 r. przez ks. Kardynała Augusta
Hlonda, Prymasa Polski. Ukoronowana Madonna w trudnym czasie II
wojny światowej wspierała ze wzgórza
jazłowieckiego walczących na wszystkich frontach żołnierzy i opiekowała
się polskimi rodzinami. W 1946 roku,
po zmianie granic Polski, posąg został
przewieziony do Szymanowa, aby tu,
u wrót stolicy czuwać nad Ojczyzną,
by nieść pomoc i nadzieję.
Deus Solus! ( Bóg Sam, jedynie Bóg) – to hasło duchowości Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek żyjących w Szymanowie. Razem z mottem
poznaliśmy także charakterystyczne
cechy oraz filary duchowości niepokalańskiej są nimi:
„Prawda Boża – to światło nasze/.../
Kościół – to pochodnia prawdy!”;
„Prawda z Bogiem to jest wiara, praw-

da z ludźmi to jest uczciwość, prawda
z sobą to jest pokora” /bł. Matka Marcelina/
Czystość – której najdoskonalszym
wzorem jest Niepokalana; troska, by
żadne zło nie dotknęło duszy. „Czystość -to Bóg w nas” /bł. Matka Marcelina/
Maryjność – naśladowanie Najświętszej Maryi Panny w Jej cnotach, bycie Jej dzieckiem, służenie Jej jako
Pani, Matce i Królowej Zgromadzenia. „Cieszmy się, że mamy za Matkę,
Opiekunkę, Pośredniczkę, Tę Najświętszą, która i najczystsza i najbliższa Bogu. Ona nauczy najlepiej świętości, i najbardziej z Bogiem zbliży” /bł.
Matka Marcelina/
Modlitwa za kościół – za Ojca świętego, kapłanów i przygotowujących się
do kapłaństwa, śledzenie nauki Kościoła i zgłębianie jej, podejmowanie
działań na rzecz Kościoła lokalnego.
„W życiu więc swoim Zgromadzenie
trzymać się ma Kościoła jako swego
prawa, swojej władzy najwyższej na
ziemi i za świętą powinność sobie
uważać modlitwę za Kościół i wszystkich w Nim pracujących.” /bł. Matka
Marcelina/
Umiłowanie Ojczyzny – modlitwa za
kraj, troska o rodziny, śledzenie historii, kultywowanie narodowych tradycji,
ekspiacja za grzechy własne, swoich
bliskich i całego narodu. „Kochać Ojczyznę wedle łaski to kochać ją dla
Boga wieczyście i święcie i w niej:
Boga, Jego myśl, Jego wolę. To przez
wszystko: modlitwą, pracą i życiem
całym do spełnienia onych dążyć;
widzieć kraj i naród swój w prawdzie
– w zasługach i cnotach, w wadach
i grzechach, a zawsze szanować.”
/bł. Matka Marcelina/.
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Spotkanie z bł. ks. Jerzym Popiełuszko

Następnym punktem naszego wyjazdu był Niepokalanów, którego założycielem jest o. Maksymilian
Maria Kolbe. Zwiedziliśmy muzeum
o. Maksymiliana, przypominając sobie maksymę jaką się kierował, a była
nią miłość do człowieka. Poznaliśmy
najbardziej znane wydarzenie z życia
małego Rajmunda, a było nim słynna
wizja dwóch koron, o której opowiedziała jego matka. Rajmund jako mały
chłopiec lubił czasami poswawolić,
nieraz też jego zachowanie wyprowadzało matkę z równowagi. Pewnego dnia, gdy Rajmund miał ok. 12 lat
i spsocił coś większego, mama z wyrzutem zawołała: „Mundek, Mundek,
co z ciebie wyrośnie?”. Słowa te bardzo mocno dotknęły chłopca. Zapłakany uciekł do pobliskiego kościoła,
w którym długo się modlił przed obrazem Matki Bożej, powtarzając słowa
matki: „Co ze mnie wyrośnie?”. W pewnym momencie ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna, trzymająca w
rękach dwie korony: białą (oznaczająca czystość) i czerwoną (oznaczającą
męczeństwo). Zapytała Rajmunda czy
je chce? Mundek bez wahania przyjął
obie. Było to w kościele parafialnym
w Pabianicach. Od tej pory wszystko
w jego życiu się zmieniło.
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„Chcę dodać innym odwagi do
życia” – powiedział zaskoczonemu
Niemcowi w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Zakonnik pokazał wielkość
człowieka tym, którzy zatracili poczucie człowieczeństwa. Dobrowolnie oddał swoje życie, aby uratować inne.
„Umacniał nasze dusze i sprawiał, że
mieliśmy więcej ufności w Bogu i osłabiał nasz lęk przed śmiercią...
Pamiętam jak mówił: Ja nie boję się
śmierci; boję się grzechu. Zachęcał
nas, aby nie bać się śmierci i aby mieć
na sercu zbawienie naszych dusz.
Mówił, że jeśli nie będziemy obawiać
się niczego, oprócz grzechu, modląc
się do Chrystusa i szukając wstawiennictwa Maryi, poznamy pokój. Potem
ukazywał nam Chrystusa, jako jedyne
pewne oparcie i jedyną pomoc, na którą mogliśmy liczyć.
Widzieliśmy jak on sam oddawał całe
swoje życie, przeżywane w obozie koncentracyjnym, w ręce Boga: całkowicie
się mu powierzał, miłując Chrystusa
i Matkę Bożą ponad wszystko i przekonywał nas poprzez tę miłość. Naprawdę wydawało się, że nie ma większej

siły od tej, która od niego emanowała”.
(Aleksander Dziuba, więzień Auschwitz)
Czyn Maksymiliana był i będzie nauką dla człowieka, że nienawiść niszczy, a tylko miłość jest siłą,
która rodzi wolność, dobro i zbawienie…
Wieczorem udaliśmy się na
miejsce noclegu, które znajdowało się
przy kościele pw. św. Stanisława Kostki, który jest jednocześnie sanktuarium
diecezjalnym błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki. W sobotę rano
uczestniczyliśmy w Eucharystii oraz
słuchaliśmy Słowa Bożego, głoszonego przez ks. Darka. Następnie modliliśmy się przy grobie księdza Jerzego
Popiełuszki. Dowiedzieliśmy się wielu
ciekawostek m. in. tego, iż wokół grobu
księdza Jerzego Popiełuszki ułożono
z kamieni kontury granicy Polski. Kamieni jest 58, czyli tyle, ile paciorków
ma różaniec. Kamienie te symbolizują
okoliczności męczeńskiej śmierci ks.
Jerzego – chodzi o worek z kamieniami, który oficerowie SB przywiązali
mu do nóg przed wrzuceniem ciała do
Jeziora Włocławskiego. Granice Polski są z kolei symbolem mszy św. za
Ojczyznę, które ks. Jerzy odprawiał
w kościele św. Stanisława Kostki, na
których gromadzili się wierni z całego
kraju. Na pobliskim drzewie umieszczono figurę Pana Jezusa ukrzyżowanego, figura ta jest przywiązana
łańcuchami – to symbol związania
kapłana po uprowadzeniu. Zwiedzaliśmy także muzeum błogosławionego
ks. Popiełuszki, które znajduje się
w podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki. Zgromadzone są w nim osobiste pamiątki po duchownym i dokumenty z czasów PRL. Widziana przez
nas ekspozycja pozwoliła nam całym
sobą – naszą wyobraźnią, uczuciami,
wolą i umysłem zadać sobie pytanie
o sens istnienia oraz miejsce człowieka
w społeczeństwie, odpowiedzialność
za historię oraz o tajemnicę śmierci

i świętości. Ta wizyta w muzeum była
dla wszystkich bardzo wyjątkowa, ponieważ nie tylko upamiętniała, ale i też
dawała świadectwo… Wychodzących
z muzeum żegnał napis: „Przez krzyż
do zmartwychwstania”.
Następnie udaliśmy się do
centrum Warszawy, gdzie zwiedzaliśmy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej znajdujące się w cieniu katedry.
Sanktuarium to dwukrotnie odwiedził
papież Jan Paweł II , który pozostawił
tam pamiątkę w postaci Aktu Zawierzenia Matce Bożej Łaskawej:
„Matko Słowa Wcielonego,
Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna
w sercach wszystkich ochrzczonych,
aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do
służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł
pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia.
Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej
ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską
Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen.”
Jan Paweł II, Warszawa,
13 czerwca 1999 roku
Mieliśmy także chwilę czasu
wolnego, aby pochodzić po warszawskim Starym Rynku. O godzinie 16.00
udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Tutaj poznaliśmy historię tego
miejsca, którą opowiedział nam miejscowy ksiądz proboszcz. Dowiedzieliśmy się, iż 3 maja 1943 roku 12-letnia
Władysława Papis wróciła z nabożeństwa majowego, które z powodu braku
kościoła w okolicy, odbywały się w pobliżu jej domu, pod przydrożnym krzyżem. Stanęła w oknie przyglądając się
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kwitnącym drzewom. W koronie wiśni
obsypanej kwiatami zobaczyła Maryję. Maryja wzywała w swoich objawieniach do modlitwy, pokuty i podążania
swoimi śladami. Odpowiadała również
na pytania zadawane przez dziewczynkę, np. po upadku Powstania Warszawskiego ta zapytała ją kiedy wojna
dobiegnie końca. Na wstążce widocznej obok Maryi pojawiła się data 1945.
Niestety w czasie II wojny światowej
przesłania dawane przez Maryję młodej dziewczynie zostały zignorowane
przez ówczesne władze kościelne.
W niedziele w drodze do domu
odwiedziliśmy klasztor w Walendowie, gdzie znajduje się Zgromadzenie
Sióstr Bożego Miłosierdzia. To właśnie
w tym klasztorze odbywała swoje rekolekcje Apostołka Bożego Miłosierdzia- święta siostra Faustyna.
O godzinie 12.00 mieliśmy
mszę świętą w sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii, gdzie kult o. Papczyńskiego,
założyciela zgromadzenia marianów,
jest w fazie „wschodzącej”. Jeszcze
do niedawna św. ojciec Papczyński
nie był „znanym” świętym. Przełomem
była beatyfikacja o. Papczyńskiego w
2007 r. w Licheniu, a jeszcze bardziej
kanonizacja w Rzymie w czerwcu
2016 roku. Odnotowuje się cały czas
cuda, które mogą wyprosić wierni

prosząc Boga za wstawiennictwem
o. Papczyńskiego. Pierwszy polegał
na wskrzeszeniu dziecka, które zmarło w łonie matki, drugi na uzdrowieniu
kobiety będącej w stanie agonalnym,
o której lekarze twierdzili, że jej stan
jest beznadziejny. Oba cuda zdarzyły się w tej samej parafii w Ełku.
Najbardziej znanym cudem, dokonanym za życia o. Papczyńskiego, było
wskrzeszenie kilkunastoletniej córki
właścicielki majątku z okolic Góry Kalwarii. Dziewczynka ożyła w trakcie
odprawiania Mszy św. Obecnie nie
ma tygodnia, żeby na Marianki, do
Wieczernika, nie trafiło świadectwo
cudu lub łaski za sprawą św. Stanisława Papczyńskiego. Ojciec Stanisław
Papczyński jest patronem małżeństw
pragnących potomstwa, rodziców
oczekujących narodzin dziecka, dzieci mających trudności w nauce, osób,
których życie jest zagrożone oraz
osób pragnących wyzwolić się z różnego rodzaju uzależnień, zwłaszcza
z alkoholizmu.
To była niezapomniana pielgrzymka. Zmęczeni, ale szczęśliwi,
dziękując Panu Bogu i Matce Najświętszej dotarliśmy do domów.

Katarzyna Białas

Letnie wojaże oratoryjnych urwisów
Pokażcie mi kto z dzieciaków, które mają wakacje wstaje
o 7:00 rano? Przecież to środek nocy!
– zawoła ktoś. Jak się okazuje nie dla
wszystkich!
Grupa dzieci z Oratorium św.
Filipa Neri razem z rodzicami wyruszyła 23 lipca na pielgrzymkę autokarową
do Częstochowy, by osobiście zaprosić Czarną Madonnę do odwiedzenia
naszego miasta. W drodze tej towa-
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rzyszyli nam ks. Paweł Ogrodnik oraz
p. Basia. Podróż minęła bardzo szybko, przeplatana rozmowami, modlitwą
różańcową i śpiewem.
Po przybyciu i zakwaterowaniu bardzo blisko Jasnej Góry, udaliśmy się do sanktuarium by uczestniczyliśmy w kaplicy przed Cudownym
obrazem we Mszy Świętej. Następnie
zwiedzaliśmy zabytki ulokowane na
częstochowskim wzgórzu. Kilka minut
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Wszyscy na wyjeździe byli bardzo grzeczni!

przed godziną 18:00 wszyscy stawili się w jadalni na kolacji, aby po niej
wyruszyć na wieczorny spacer i Apel
Jasnogórski, który codziennie jest
transmitowany przez TV Trwam. Dzięki temu nasi bliscy, którzy pozostali
w domach mieli okazję wiedzieć nas
na żywo na szklanym ekranie.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy
wspólnym śniadaniem. Następnie udaliśmy się do klasztoru na Mszę Świętą.
Dużym przeżyciem był dla większości

z nas pobyt w samym centrum kaplicy, bezpośrednio przy ołtarzu już za
osłaniającymi prezbiterium kratami.
Wspólna modlitwa, prośby i podziękowania jakie zanosiliśmy do naszej
Matki – to były momenty wzruszające,
ale przede wszystkim szczere, bo kto
jest bardziej szczery od dzieci!
Po zakończonej Eucharystii spacerowaliśmy po dziedzińcu,
niektórzy z ks. Pawłem wspięli się
na wieżę widokową, aby podziwiać
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panoramę Częstochowy. Drogę powrotną przeżyliśmy na rozmowach
oraz wspólnym odmówieniu Koronki
do Miłosierdzia Bożego. Wczesnym
wieczorem szczęśliwie wróciliśmy do
swoich domów, pełni radości i napełnieni miłością do Boga, jego Matki
oraz drugiego człowieka.
Jak się okazało jeden wyjazd
to za mało więc już 5 sierpnia kolejny
raz wsiedliśmy do autokaru i tym razem wyruszyliśmy do Poznania, gdzie
również czekało nas wiele atrakcji.
Pierwszy przystanek był w Domu Formacyjnym księży filipinów. Tam ks.
Paweł odprawił dla nas Mszę Świętą.
Następnie udaliśmy się na spacer po
Starym Rynku w Poznaniu. Zwiedziliśmy Muzeum Rogala Marcińskiego,

gdzie poznaliśmy recepturę i proces
powstawania tego przysmaku, uczyliśmy się gwary poznańskiej dzięki
czemu wiemy, że szczun to chłopak,
mela to dziewczyna, a bejmy to pieniądze. Pobyt na poznańskim rynku nie
mógłby zostać „zaliczony” gdybyśmy
nie obejrzeli trykających się koziołków na ratuszowej wieży. Kolejnym
punktem wycieczki była fabryka lizaków, gdzie każde dziecko mogło wykonać swojego cukierka. A w drodze
powrotnej – co (o zgrozo), większość
uczestników określiła najważniejszym
punktem programu – była wizyta
w McDonald’s. Do Gostynia wróciliśmy szczęśliwi i już nie możemy doczekać się kolejnych wyjazdów, a tych
na pewno nie zabraknie.

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

Czytanie ze zrozumieniem
Koncelebrując Najświętszą Ofiarę w pewnej parafii, czytając Ewangelię przypadającą na dany
dzień, słysząc ją już kolejny raz, zwróciłem uwagę na pewien aspekt, którego nigdy wcześniej nie dostrzegałem.
Fragment Ewangelii brzmi:
W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna
rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów
mówili: „Czemu czynicie to, czego
nie wolno w szabat?” Wtedy Jezus,
odpowiadając im, rzekł: „Nawet tego
nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy
poczuł głód, on i jego ludzie? Jak
wszedł do domu Bożego i wziąwszy
chleby pokładne, sam jadł i dał swoim
ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać” i dodał: „Syn
Człowieczy jest Panem także szabatu.”

Kiedy wczytamy się w ten
tekst, zauważamy, że brak rozumienia przy czytaniu tekstów biblijnych
był zawsze kłopotliwy, nawet w czasach, kiedy teksty te nie miały takiej
konkurencji, jak to ma miejsce dziś.
Mówienie faryzeuszom, że nie czytali
Biblii było, można by rzec, ironiczne,
jednakże nie chodziło o samo czytanie, ale ponadczasowe rozumienie
tekstów biblijnych z jednej strony,
a z drugiej umiejętność przykładania
tekstów do aktualnego czasu.
Dawid – Król – wybrany, jeszcze nie
ogłoszony
Jezus – Król Wszechświata – ogłoszony, ale nie przyjęty
Żołnierze – ludzie oddani Dawidowi
Apostołowie – uczniowie najbliżsi Jezusowi Chrystusowi
Świątynia – Chleby pokładne dla
kapłanów, Dawid jako Król wszedł
i z nich korzystał
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Świat, szabat – Jezus Król Wszechświata przyszedł na świat i jest Panem
wszystkiego.
Wyrazem ogromnego Bożego
Miłosierdzia jest fakt, że Jezus tłumaczy Pisma faryzeuszom, aby uznawszy Go za Mesjasza, nie ściągali na
siebie nieszczęścia. Tłumaczy je także
uczniom, którzy po śmierci Mistrza szli
do Emaus, aby nie byli smutni i zakłopotani. Również dziś przez nauczanie
Kościoła Bóg tłumaczy Pismo Święte
i nam. Szkoda tylko, że przez nasze
zamknięte umysły i ciasne spojrzenie nie chcemy dostrzegać i słyszeć
mądrości Bożego Słowa, szczególnie
wtedy, kiedy nie jest poprawne politycznie. Czasem jest tak, że nie chcemy, rzekomo, rezygnować ze Słowa
Bożego i chętnie słuchamy naginanych interpretacji Pisma Świętego,
w stylu: Co Pan Jezus miał na myśli
mówiąc to czy tamto…
Gdybyśmy czytali, prawdziwie
wierzyli i chcieli rozumieć Słowo Boże,
to zapewne mniej byłoby różnego rodzaju dylematów moralnych, nie balibyśmy się nazywać zła – złem, a dobra – dobrem.
Pamiętam taką trudną rozmowę z człowiekiem, który relatywizm
traktował jako wyrocznię. Takie relatywistyczne podejście do życia jest
w miarę wygodne, bo zdecydowanie
częściej można sobie wybierać to,
co jest dla mnie bardziej obiecujące
i wygodne, a i hipokryzja zostaje usprawiedliwiona, przynajmniej
w oczach tak myślącego. Rozmowa

z takim człowiekiem o jakichś zasadach jest bardzo trudna. Zasady są
warunkowo akceptowalne, o ile nie
utrudniają mojego życia, inne natomiast są zdecydowanie akceptowalne, o ile moje życie na tym skorzysta.
W skrajnym przypadku dzisiejszy człowiek chce narzucić innym
grzech i zło, aby żyć sobie spokojnie
i przyjemnie, byle tylko czasem nikt
nie ośmielił się wytknąć mi złego zachowania itp.
Warto zauważyć, że kiedy relatywizm i szarzyzna poglądów wchodzi w nasze myślenie, to bardzo łatwo
przyjąć grzech i zło dla świętego spokoju, aby czasem nie musieć z czegokolwiek rezygnować, co wydaje mi się,
że do mnie należy. Chyba dlatego tak
łatwo „Zachód” i powoli, ale jednak coraz szybciej również i nasz kraj, przyjmuje myśl o związkach partnerskich,
jako o czymś zdrowym i normalnym...
Jezus mówił o Dawidzie, chlebach pokładnych, ale warto w tym kluczu przeczytać 18 i 19 rozdział Księgi
Rodzaju. Mam nadzieję, że będzie
jeszcze okazja do głębszego spojrzenia na te dwa fragmenty Starego Testamentu.
Czytajmy ze zrozumieniem
Boże Słowo, szukajmy zrozumienia,
kiedy w danym momencie nie rozumiemy, ale nigdy się nie zniechęcajmy,
bo kiedy odkładamy Pismo Święte, to
jest to zwycięstwo złego.

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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„Ciemna noc”
Matki Teresy z Kalkuty
W 2007 roku ukazała się
książka o Matce Teresie z Kalkuty, która wzbudziła wielkie zainteresowanie
mediów i sprawiła, że ludzie na całym
świecie, ujrzeli ją w zupełnie nowym
świetle. Książka nosi tytuł „Pójdź, bądź
moim światłem. Prywatne pisma Świętej z Kalkuty”. Autor opracował zbiór
listów i osobistych zapisków Matki Teresy, z których wynikało, że spędziła
ostatnie pięćdziesiąt lat życia w niemal
całkowitej ciemności duchowej. Okazało się, że ta umiłowana przez wielu
zakonnica, będąca wzorem świętości,
przez kilkadziesiąt lat nie odczuwała
w swoim sercu niczego oprócz nieobecności Boga. Czuła jakby w jej sercu „wszystko było martwe” i stawiała
sobie pytanie: „Jak długo nasz Pan
będzie daleko ode mnie?”
Dlaczego tak się stało? Nie
była to chwilowa posucha, którą można przezwyciężyć przez gorliwą modlitwę, głębszą skruchę czy bardziej
radykalnie oddanie się Jezusowi. Ta
ciemność, którą zaczęła odczuwać
pod koniec lat czterdziestych, nie miała w sobie nic tymczasowego. Poza
krótkim okresem przypadającym na
czas śmierci papieża Piusa XII w 1958
roku, przez całą resztę życia Matka
Teresa nie miała wytchnienia od towarzyszącego jej poczucia izolacji
duchowej. Była to niepokojąca sytuacja, budząca szereg pytań. Czyżby
Bóg rzeczywiście traktował w taki sposób swoich przyjaciół? A może żyła
kłamstwem? Co gorsza, może była
hipokrytką, która zachęcała innych do
oddania serca Jezusowi, podczas gdy
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sama miała poczucie, że Bóg w ogóle
nie istnieje?
Próbując odpowiedzieć sobie
na te pytania, przypomnijmy najpierw,
że Matka Teresa nie zawsze czuła się
w ten sposób. Od najmłodszych lat
prowadziła intensywne życie duchowe, które dawało jej głęboką radość
oraz prawdziwą miłość do otaczających ją ludzi. Zwłaszcza, gdy została
powołana do życia w slumsach Kalkuty, czuła się bardzo blisko Jezusa,
do tego stopnia, że słyszała Jego
głos przemawiający do niej „Moja
Oblubienico” i „Moja Maleńka”. A ona
odpowiadała Mu: „Mój jedyny Jezu”.
Z pewnością nie są to słowa kogoś
cierpiącego z powodu opuszczenia
duchowego. Warto pamiętać, że kiedy
Pan powołał ją do pracy w slumsach
miała już trzydzieści sześć lat. Ciemność na nią spadła dwa lata później.
Wcześniej przez dwadzieścia lat prowadziła przykładne życie loretanki
– modląc się, rozważając Pismo św.
i ucząc w szkole.
Dane te są bardzo istotne,
gdyż mówią nam, że Matka Teresa
zaczęła doświadczać ciemności duchowych, będąc już dojrzałą duchowo kobietą, osobą zrównoważoną
o wieloletnim doświadczeniu w życiu
duchowym. Co więcej, jej heroiczne
oddanie służbie ubogim i wytrwałe
głoszenie miłości Jezusa dowodzą,
że w jej sercu było coś więcej niż
tylko zwyczajna posucha. Matka Teresa trwała w wierze. Nie ustawała
w służbie ludziom. I wciąż gorąco kochała Jezusa. Choć nie odczuwała
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Święta Matka Teresa z Kalkuty z dziećmi

obecności Boga, nie straciła wiary
i nigdy nie przestawała poddawać się
woli Bożej.
Jak więc Matka Teresa reagowała na tę ciemność i pustkę? Przez
lata ubolewała nad nią pytając, co takiego mogła zrobić, że Pan odsunął
się od niej? Czy w jej duszy był jakiś
ukryty grzech luba wada? Czy sprawiła Panu jakąś przykrość? Kontynuowała swoją pracę zwierzając się
spowiednikowi. Znakiem jej trwania
w wierze było to, że zamiast poddać się rozpaczy, zamiast wrócić do
względnego bezpieczeństwa klasztoru czy w ogóle uciec od życia zakonnego, Matka Teresa pozostała wierna
swemu powołaniu. Wyczuwała, że za
ciemnością stoi sam Bóg, któremu
jako młoda kobieta ślubowała, że niczego Mu nie odmówi. Dopiero po jedenastu latach pełnienia misji wśród
ubogich, przy pomocy kierownika duchowego Matka Teresa zrozumiała to,
co się w niej działo. Pokochałam ciemność – pisała – teraz wierzę, że jest

to cząstka, bardzo maleńka cząstka
ciemności i bólu Jezusa na ziemi. Ten
i inne listy Matki Teresy dowodzą, że
przyjęła ona tę bolesną sytuację jako
sposób uczestniczenia w życiu Jezusa – tajemniczy udział w Jego cierpieniu i krzyżu.
Dlaczego Bóg włożył na Matkę
Teresę ten ciężar? Aby odpowiedzieć
na to pytanie, przyjrzyjmy się szczególnemu powołaniu. Sama podaje tu
datę 10 września 1946 roku. To właśnie tego dnia – pisała – w pociągu
do Darjeeling Bóg dał mi „powołanie
w powołaniu”, by zaspokajać pragnienie Jezusa służąc Mu w najbiedniejszych z biednych. Podczas podróży
pociągiem Matka Teresa odczuła głęboko, jak bardzo Jezus pragnie ubogich, umierających, zapomnianych.
Tęskni za ich miłością i za tym, by
objawić im swoją miłość. Czuła, że
Bóg wzywa ją do zatroszczenia się
o tych biedaków. Czuła, że okazując im miłość i czułość zaniesie im
Jezusa. Czuła jednocześnie, że to
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powołanie będzie ją wiele kosztować.
Nie spodziewała się jednak, jak wielką cenę poniesie ze swej strony: nie
wystarczyło, że stała się uboga materialnie jak oni, Bóg chciał, by stała
się także „uboga duchowo”. I dlatego
„odsunął” się od niej, aby mogła spotkać tych niechcianych, opuszczonych
jako jedna z nich. Bóg pozostał „odległy”, aby mogła doświadczyć tęsknoty
za miłością, jaką przeżywali i oni. Bóg
sprawił, że sama poczuła się odrzucona. Przeżywała to w swoim wnętrzu.
Wyobraźmy sobie co to znaczy nigdy
nie móc zobaczyć tego, kogo się kocha, chociaż tęskni za nim czy za nią
z całego serca. Tak musiał się czuć
Jezus wiszący na krzyżu. Tak musi się
czuć teraz, patrząc na świat i widząc
tak wielu ludzi, którzy Go nie znają,
lub co gorsze, odwrócili się od Niego. Być przyjacielem Pana Jezusa to
znaczy doświadczać tego, co On doświadczył.
Ujawnienie wewnętrznych
ciemności Matki Teresy, może budzić
w nas niepokój. W końcu jeśli taka
święta i oddana kobieta nie odczuwała obecności Pana, to jaką nadzieję
możemy mieć my wszyscy? Jednak
ta wstrząsająca historia Matki Teresy
może nas również wiele nauczyć.
Po pierwsze, ukazuje nam
moc wiary i ufności. Matka Teresa
nigdy nie przestała wierzyć w Pana
Jezusa, nawet gdy wydawało się, że
On ją porzucił. Nigdy z Niego nie zrezygnowała, nigdy też nie odwróciła się
od powołania, które od Niego otrzymała. Widzimy, że gdy jak ona, działamy
motywowani jedynie wiarą, Bóg daje
nam siłę, jakiej potrzebujemy, by wy-

trwać, a nawet odnieść sukces. I my
jak Matka Teresa, możemy nie odczuwać żadnego potwierdzenia od Pana
Boga, ale jak ona, możemy zaufać, że
jeżeli czynimy wszystko, co w naszej
mocy, Bóg jest z nas zadowolony i kiedyś nas wynagrodzi.
Po drugie, co jeszcze ważniejsze, historia ta ukazuje nam, jak
bardzo Jezus pragnie każdego z nas.
Dzięki swojej tęsknocie za Panem,
dzięki determinacji, by dawać siebie
innym, Matka Teresa nadała ludzką
twarz ważnej prawdzie duchowej. Jej
ciągły uśmiech, jej gotowość do służby, jej wytrwałość w obliczu wewnętrznych ciemności, ukazują nam, w jaki
sposób Pan Jezus patrzy na nas.
W pewnym sensie On także przeżywa
codzienną posuchę z powodu naszej
niewiary. Codziennie cierpi z powodu
popełnianych przez nas grzechów,
wielkich i małych. I codziennie wydaje
za nas samego siebie, mając nadzieję,
że będziemy choć odrobinę więcej do
Niego należeć. Wierność Matki Teresy, tak bardzo heroiczna, jest jedynie
cieniem wierności Jezusa wobec nas.
Oby życie Matki Teresy, jej
wiara i niezachwiana miłość, stały
się dla nas wszystkich obrazem miłości Boga do nas – i przykładem miłości jaką możemy Mu odwzajemniać.
W jednym z listów do spowiednika
Matka Teresa napisała, że w niebie
będzie się szczególnie modlić za tych
wszystkich ludzi, którzy przeżywają
takie stany „duchowego opuszczenia”
jak ona. A więc święta Matko Tereso
z Kalkuty – módl się za mną.

FilipiŃska
szkoła nowej ewangelizacji
CZWARTE CZWARTKI
spotkania odbywają się
w Kaplicy Rekolekcyjnej
(w każde czwarte czwartki miesiąca)
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TA K A J E S T N A S Z A W I A R A
Jeżeli

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

tak jak ż y jesz

W ierz y m y
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S y na B o ż e g o ,

i p raw d ziwe g o c z ł o wieka
Sprawa Jezusa z Nazaretu
Coraz częściej podejmowane
są dyskusje na temat osoby Jezusa z Nazaretu. Nierzadko nie chodzi
w nich o dążenie do prawdy, ale raczej
o zasianie wątpliwości, pokazanie Go
w karykaturalnym świetle lub po prostu o szukanie taniej sensacji, którą
można dobrze sprzedać. Usprawiedliwieniem takich zabiegów ma być
rzekomo nadanie tym treściom formy
literackiej lub filmowej i tłumaczenie,
że chodzi „tylko” o film, czy książkę,
a „artysta” ma prawo odwoływać się
w swojej twórczości do dowolnych tematów.
Podejmowanie dyskusji na
temat tego, kim jest Jezus Chrystus,
może być dla nas inspiracją do pogłębienia własnej wiary. Trzeba jednak
pamiętać, że podejmując takie dysputy, najpierw trzeba samemu znać
prawdy wiary.
Gdy próbujemy uporządkować
opinie krążące na temat Jezusa, możemy wyróżnić kilka powtarzających
się poglądów:
Jezus jest postacią mityczną?
Uzasadnieniem tego poglądu
ma być występowanie w różnych kulturach odnawiających się bożków płodności (np. Tammuza w Mezopotamii,
Adona w Syrii, Attisa w Azji Mniejszej
czy Ozyrysa w Egipcie). Jezus jednak
w odróżnieniu od tych mitów jest po-

p raw d ziwe g o

Boga
cz.

IV

stacią historyczną, mocno osadzoną
w konkretnym kontekście społeczno-politycznym, który jest nam bardzo
dobrze znany (historia cesarstwa
rzymskiego). W Ewangeliach znajdujemy wiele odniesień do znanych postaci historycznych, jak chociażby: Tyberiusz Cezar, Poncjusz Piłat, Herod,
Filip czy arcykapłani Annasz i Kajfasz.
O pierwszych wyznawcach Jezusa,
który za panowania Tyberiusza został
skazany na śmierć, piszą rzymscy historycy: Pliniusz Młodszy, Tacyt, Swetoniusz.
Jezus jest wielkim, ale tylko człowiekiem?
Uznając historyczność Jezusa
z Nazaretu, niektórzy chcą w nim widzieć wyjątkowego, ale tylko człowieka. Wówczas można go postawić obok
innych wielkich: proroków (jak Izajasz,
Eliasz czy św. Jan Chrzciciel); założycieli ruchów religijnych (jak Budda czy
Mahomet); przywódców duchowych
i społecznych (jak Gandhi czy Martin
Luther King). Przy takim założeniu
można w nieskończoność dyskutować, czy założenia Jego programu
społecznego są nadal aktualne czy
też nie; czy nie należałoby dokonać
jakichś modyfikacji i dostosować ich
do współczesnych warunków. Przede
wszystkim jednak, całe nauczanie Jezusa o „Królestwie nie z tego świata”,
pozostawałoby w sferze pięknych idei,
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które niekoniecznie muszą być prawdziwe.
Jezus jest Synem Bożym, który stał
się człowiekiem.
Przyjęcie orędzia zbawczego
Jezusa warunkowane jest więc aktem
wiary w to, że jest On Synem Bożym,
pełnią objawienia. Z miłości do nas
stał się człowiekiem, a dla naszego
zbawienia umarł i zmartwychwstał.
Wierzymy też, że powtórnie przyjdzie
w chwale sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.
Przyjęcie tej prawdy wiary,
domaga się naszego pełnego zaangażowania, ponieważ odkrywa ścisły
związek naszego życia doczesnego
z wiecznym.

Liczba synów Izraela będzie jak piasek
nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. A zamiast ich
nazywać: Lud nie mój, będą im mówić:
Dzieci żyjącego Boga (Oz 2, 1).
Jezus jednak odróżnił swoje synostwo od synostwa swoich
uczniów, nie mówiąc nigdy „Ojcze
nasz” (Mt 5, 48; 6, 8; 7, 21; Łk 11, 13)
, z wyjątkiem sytuacji, gdy im polecił: „Wy zatem tak się módlcie: Ojcze
nasz...” (Mt 6, 8-9); podkreślił także
takie rozróżnienie: „Ojciec mój i Ojciec
wasz” (J 20, 17) (KKK 443).
Dlatego nie można mówić, że
Jezus jest Synem Bożym, tak jak my
jesteśmy dziećmi Bożymi i modlimy
się mówiąc: Ojcze nasz…

Jednorodzony Syn Boży
Zarówno Symbol Apostolski,
jak i Nicejsko-Konstantynopolitański
podkreślają, że Jezus jest jedynym
Synem Bożym.
Symbol Apostolski: Wierzę (…) w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego
(…).
Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański: Wierzę (…) w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego (…).
To doprecyzowanie Synostwa Bożego
Jezusa było konieczne, by odróżnić je
od tytułu syna Bożego, który w Starym
Testamencie oznaczał przybrane synostwo i podkreślał szczególnie związek z Bogiem (KKK 441-445):
w odniesieniu do aniołów czytamy
tam:
Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed
Panem… (Hi 1, 6);
w odniesieniu do całego ludu wybranego:
A ty wtedy powiesz do faraona: To
mówi Pan: Synem moim pierworodnym jest Izrael (Wj 4, 22);
Wy jesteście dziećmi Pana, Boga waszego (Pwt 14, 1);

Syn Boży stał się człowiekiem
W Składzie Apostolskim wyznajemy, że Jezus Chrystus: począł
się z Ducha Świętego, narodził z Maryi
Panny.
Już w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa pojawiły się jednak
kontrowersje, czy Jezus jest tylko Bogiem? Wówczas Jego człowieczeństwo (ciało) byłoby tylko pozorne,
a w konsekwencji męka i śmierć też
nie byłyby prawdziwe (herezja doketyzmu).
Dlatego Symbol Nicejsko–
Konstantynopolitański doprecyzowuje: za sprawą Ducha Świętego przyjął
ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Sobór Watykański II bardzo
obrazowo wyraża prawdę o prawdziwym człowieczeństwie Jezusa: Syn
Boży... ludzkimi rękoma pracował,
ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do
nas podobnym oprócz grzechu (Gaudium et spes, 22).
Tę prawdę wiary Katechizm
streszcza następująco:
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Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem
i prawdziwym człowiekiem, ma ludzki
rozum i wolę, doskonale zgodne oraz
podporządkowane Jego Boskiemu
rozumowi i woli, które posiada wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym (KKK
482).
Wcielenie stanowi więc tajemnicę przedziwnego zjednoczenia natury Boskiej i natury ludzkiej w jedynej
Osobie Słowa (KKK 483).
Przyjmując w duchu wiary
prawdę o tajemnicy wcielenia Boga,
wyznajemy, że Jezus jest naturalnym
Synem Boga przez swoje Bóstwo,
a jednocześnie naturalnym Synem
Maryi przez swoje człowieczeństwo.
Kościół jako heretyckie odrzucił zarówno poglądy, według których Jezus
jako Bóg pozornie był człowiekiem
(wspomniany wyżej doketyzm), jak
i uznanie w Jezusie tylko wyjątkowego
człowieka, który został przybranym synem Boga (adpopcjonizm).

„Ogołocił samego siebie”
Przyjęcie przez Syna Bożego
ludzkiej natury z wszystkimi tego konsekwencjami było wyrazem dobrowolnego Jego „uniżenia się”.
Dlatego Syn Boży, stając się
człowiekiem, mógł wzrastać „w mądrości, w latach i w łasce” (Łk 2, 52),
a także zdobywać wiadomości o tym,
czego, będąc człowiekiem, trzeba
uczyć się w sposób doświadczalny
(KKK 472).
Świadczą o tym wydarzenia
opisane przez ewangelistów:
Mk 6, 38: On ich spytał: Ile macie
chlebów? Idźcie, zobaczcie! Gdy się
upewnili, rzekli: Pięć i dwie ryby.
Mk 8, 27: Potem Jezus udał się ze
swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów:
Za kogo uważają Mnie ludzie?
Tę prawdę wyraził św. Paweł w Liście
do Filipian:
On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi
być z Bogiem, lecz ogołocił samego
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siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy
się posłusznym aż do śmierci – i to
śmierci krzyżowej (Flp 2, 6-8).
Narodził się z Maryi Dziewicy
Fakt, że Bóg stał się człowiekiem
nazywamy tajemnicą wcielenia, czyli tajemnicą „wejścia” Boga w ciało
człowieka. W Liście do Hebrajczyków
czytamy w odniesieniu do Syna Bożego o „utworzeniu Mu ciała” (Hbr 10, 5).
W tym celu Bóg odwiecznie wybrał
na Matkę swego Syna córkę Izraela,
młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei,
Dziewicę poślubioną „mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja” (Łk 1, 26-27)
(KKK 488).
Dziewictwo Maryi jest wyrażeniem prawdy, że jedynym Ojcem Jezusa jest sam Bóg. Tajemnica przyjęcia
przez Boga ciała (tajemnica wcielenia)
jest wyłączną inicjatywą Boga.
A wy …?
Jezus pytał swoich uczniów:
„A wy, za kogo mnie uważacie?” (Mt
16, 5; Mk 8, 29; Łk 9, 20).

To pytanie winniśmy sobie
często stawiać, ponieważ od odpowiedzi na nie zależy nasza życiowa
postawa. Jeżeli wierzę w prawdziwe
człowieczeństwo Jezusa, to przykład
Jego życia pełnego troski o człowieka
(czyli miłości), nie jest dla mnie nierealną teorią czy niemożliwym dla człowieka dziełem Boga, ale konkretnym
wezwaniem możliwym do zrealizowania przez nas wszystkich. Pamiętam,
że Jezus wzywał swych uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt
16, 24, por. też: Mk 8, 34; Łk 9, 23).
Wiara w prawdziwe Bóstwo
Jezusa, domaga się konsekwentnego
przyjęcia Jego nauki, nie jako jednej
z wielu ludzkich teorii na temat świata i człowieka, nad którą można dyskutować, ale jako daru mądrości Bożej. Bóstwo Jezusa, który jest z nami
przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata (Mt 28, 20), wzywa nas do Jego
adoracji. Przyjaźń z Jezusem nie znaczy, że mam Go traktować jak kolegę.
Apostołowie po doświadczeniu burzy
na jeziorze upadli przed Nim, mówiąc:
Prawdziwie jesteś Synem Bożym (Mt
14, 33).
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Pieta Świętogórska
Wstęp

W kościele świętogórskim znajduje się otaczana kultem figura Matki
Boskiej Bolesnej w typie ikonograficznym Pieta. Kronikarz klasztorny omawiając czczone wizerunki tego miejsca
pisze: Drugi Obraz łaskami słynący
w dawnym Kościółku był Matki Boskiej Bolesnej. Jest to istotnie Figurka
z Drzewa wyobrażająca Matkę Boską,
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trzymającą na łonie Jezusa złożonego
z Krzyża po śmierci i płaczącą nad Nim.
Wyraz szczególniej przenikający. Figura ta ma bydź ze wszystkich Obrazów
najdawniejszą. Alić zarówno jej Autor,
jako i rodzaj Drzewa, jest zupełnie niewiadomym1. Cudowna figura nie tylko
Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem, Kronika (XVIXIX) pisana w latach 1827-1836 przez ks. Kaspra Dominikowskiego
(egzemplarz I), AFG (Archiwum Filipinów w Gostyniu), sygn. A/11, s. 9.
1

mocno wpisała się w religijny krajobraz
świętogórski, ale także zaważyła na zaistnieniu zespołu barokowego z nowym
kościołem i klasztorem oraz na powstaniu Kongregacji Oratorium św. Filipa
Neri. Do tego kościoła pielgrzymowała
żona Melchiora Konarzewskiego, Urszula z Pogorzelskich. Przed figurą Matki Boskiej Bolesnej   wyprosiła dar potomstwa. W 1640 roku urodził się upragniony syn Adam, przyszły dobrodziej
i fundator Świętej Góry. Nadzwyczajnej
opieki od słynącej łaskami Piety doznał
Adam w wieku dziecięcym. W ósmym
roku życia ciężko zachorował i był bliski śmierci. Modlitwy do Piety sprawiły
cud uzdrowienia. W podziękowaniu,
jako wotum, Adam zawiesił przy ołtarzu
Matki Bolesnej Jej obrazek malowany
na papierze2. Wizerunek cudownej Piety
mocno wpisał się historię Wielkopolski.
To tutaj wyprosiła łaskę zdrowia Teresa
z Umińskich Bojanowska w 1819 roku
dla ciężko chorego synka3. W podziękowaniu ofiarowała srebrne oko Boskiej
Opatrzności, które do dzisiaj jest niemym świadkiem dokonujących się tutaj
cudów. Tym synkiem był Edmund Bojanowski, założyciel zakonu sióstr służebniczek, którego papież św. Jan Paweł II
wyniósł do grona błogosławionych. Warto zatem zapoznać się bliżej z świętogórską Pietą i jej historią.
Początki powstania i przemiany stylistyczno-typologiczne Piety
Temat Piety w sztuce zachodnioeuropejskiej pojawił się dopiero
w późnym średniowieczu i od razu stał
się jednym z najbardziej ulubionych motywów. Takie przedstawienie plastyczne
ukazywało grupę złożoną z siedzącej
Matki Boskiej z martwym Chrystusem
na kolanach. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa pietas oznaczającego
ofiarną miłość, współczucie, miłosierdzie, pobożność i szacunek. Odcienie
2

Tamże, s. 40-41.

Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego zgromadzenia XX. Filipinów na
Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. I, Poznań
1869, s. 2833-284. Autor nie ujawnia swojego nazwiska, ale z innych
źródeł wiadomo, ze był nim filipin ks. Antoni Brzeziński.

znaczeniowe odnajdujemy w zlatynizowanym słowie polskim - odnosić się do
czegoś lub kogoś z pietyzmem. Wśród
historyków sztuki istnieją rozbieżne opinie na temat genezy Piety. Najogólniej
można wydzielić trzy grupy poglądów4.
Pierwsza grupa upatruje jej powstanie w źródłach literackich, skąd poprzez średniowieczną lirykę i epikę trafiły do sztuk plastycznych. Ważną rolę
odegrały tu apokryfy, traktaty pasyjne,
pisma literackie i wizje średniowiecznych mistyków, szczegółowo opisujących mękę Pańską. Należy wymienić
przede wszystkim pisma św. Bernarda
z Clairvaux, św. Bonawentury, św. Gertrudy i św. Brygidy. W ich pismach odnajdujemy obraz Matki Boskiej bolejącej
nad Synem. W jednej z mistycznych wizji św. Brygida widziała, jak Matka Boska
trzymała na kolanach ciało Chrystusa
i pocałunkami pokrywała Jego umęczoną twarz. Także św. Bonawentura powołując się na dawną tradycję twierdził, że
Chrystus po zdjęciu z krzyża miał być
oddany Matce Boskiej.   
Interpretacja druga wywodzi
genezę Piety ze sceny historycznej
Opłakiwania, podążając drogą redukcji
i wydzielenia dwuosobowej sceny z układu wielopostaciowego. Od początku XI
wieku ukazywano liczne grono opłakujących Chrystusa żałobników takich jak
Matka Boska, św. Jan Ewangelista, Józef z Arymatei, Nikodem, Maria Magdalena, Maria Kleofasowa i Maria Salome.
W ten sposób ukazał scenę Opłakiwania
na fresku w kaplicy padewskiej malarz
Giotto di Bondone w latach 1303-1305.
Matka z twarzą pełną bólu, pochyla się
i obejmuje Syna, a obok lamentują inne
postacie.
Opinia trzecia łączy powstanie Piety z przedstawienia Madonny
z Dzieciątkiem. Maryja trzyma na swych
kolanach martwe ciało Syna zdjęte
z krzyża, jak niegdyś trzymała Dzieciątko
Jezus, łącząc ideowo początek i koniec
Jego ziemskiej drogi. Matka Boska jak
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gdyby cofa się w przeszłość, przywołując
wspomnieniami dziecięctwo Jezusowe
lub też trzymając na kolanach Dzieciątko i wybiega wyobraźnią w przyszłość.
Jako dowód, zwolennicy tej koncepcji
wskazują na tzw. Pietę corpusculum
o której opowiemy w dalszej części tekstu.   
Już z powyższych rozważań
wynika, że Pieta nie jest przedstawieniem historycznym, wywodzącym się
z opisów przekazanych przez ewangelistów. Należy ona do przedstawień
dewocyjnych, zaspokajających potrzebę prywatnej pobożności, wywodzącą się z rozmyślań nad Męką Pańską.
Przyczynę powstania tego nowego tematu ikonograficznego przypisuje się
nade wszystko kulturze mieszczańskiej,
bractwom religijnym, zakonom mendykanckim oraz żeńskim zakonom klauzurowym, kultywującym nabożeństwa
pasyjne.
Najwcześniej Piety pojawiły się
w Europie północnej, a ściślej w niemieckich środowiskach, jako przedstawienia rzeźbiarskie, skąd w XV wieku
przejęte zostały przez sztukę włoską.
Najstarsze Piety pochodzą z około 1300
wieku. Pierwszą realizacją plastyczną
odnotowaną w literaturze przedmiotu
jest niezachowana Pieta z Kolonii datowana na około 1298 roku5. Od tej chwili
Pieta szybko zadomowiła się w sztuce
religijnej, zyskując wielką popularność.
Wśród zachowanych zabytków
można wyróżnić kilka typów przedstawień Piety. W pierwszej połowie XIV
w. powstają Piety monumentalne
o układzie schodkowym. W porównaniu
z postacią Matki Boskiej, ciało Chrystusa jest proporcjonalnej wielkości i ma
schodkowe ułożenie. Nogi w kolanach
i korpus są zgięte pod kątem prostym.
W innych realizacjach zróżnicowaniu
ulega pozycja ciała Chrystusa, przyjmując ułożenie diagonalne, poziome, pionowe a także leżące już nie na kolanach
Matki, ale przed nią.
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Pod wpływem dżumy dziesiątkującej ludność Europy, przeżyć mistycznych i kataklizmów wojennych pojawiły się Piety mistyczne. Znakomitą
ilustracją jest Pieta z Lubiąża powstała
w latach 1360-1370 związana z duchowością cysterską, kształtowaną przez
pisma ich założyciela św. Bernarda
(il. 1)6. Łączy ona w sobie typ monumentalny o układzie schodkowym z  mistycznym. Matka Boska o twarzy starszej
kobiety przybitej cierpieniem, wpatruje
się w okrutnie poranione ciało Syna.
Z licznych ran spływają gęste krople
krwi. Głowa opleciona koroną cierniową
jest mocno odchylona. Z twarzy przebija groza śmierci i bólu. Dotąd sztuka nie
znała takiej dramaturgii w ukazywaniu
cierpienia. Korespondowały z nią tylko
krucyfiksy mistyczne, wywodzące się
z tego samego źródła mistyki pasyjnej.
Także w XIV wieku pojawiają
się wspomniane wyżej, przedstawienia
Matki Boskiej trzymającej na swym łonie
Syna wielkości małego dziecka. Ten typ
w literaturze przyjął się pod nazwą Pieta
corpusculum, czyli Pieta z małym ciałkiem Jezusa. Zdjęty z krzyża Jezus zachowuje rysy dojrzałego mężczyzny, ale
Jego postać w porównaniu z Matką jest
wielkości dziecka. Przykładu dostarcza
Pieta z Jeżewa koło Borku Wlkp. (il. 2)7.
Matka Boska w czerwonej sukni, błękitnym płaszczu i białym welonie, ma ręce
złożone.  Palce rąk są zgięte, wyrażające boleść. Jej twarz nie wyraża jednak
rozpaczy, ale raczej smutne zamyślenie.
Fałdy płaszcza łagodnie spływają ku
ziemi i w dolnej części tworzą łyżkowate
kaskady. Ta maniera stylistyczna pozwala datować powstanie rzeźby na połowę
XIV wieku. Chrystus leży na kolanach
Matki. Jego prawa ręka prosto zwisa ku
ziemi. Matka Boska nie patrzy na Syna,
ale gdzieś w dal. Jak gdyby wracała myślą do przeszłości, wspominając chwile,
kiedy piastowała Dzieciątko Jezus.
Wiek XIV obfituje w tworzenie
ikonograficznych typów omawianych
S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka Polska. Gotyk, t. II, Warszawa 2010, s. 325, il. na s. 324.
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w niniejszym artykule zabytków. Należy
tu wspomnieć o Piecie z Limanowej datowanej na 3 ćw. XIV wieku (il. 3)8. Przynależy ona do   tzw. Piet radosnych.
Ciało Chrystusa zajmuje tu miejsce pośrednie między ciałem dorosłego mężczyzny a ciałem dziecka. Widoczna jest
dysproporcja wielkości ciała Chrystusa,
które jest trochę mniejsze aniżeli postać
Matki. Maryja ubrana w szkarłatną suknię i błękitny płaszcz oraz takiż welon
nakrywający głowę, ma twarz pogodną.
Nie patrzy na Syna, ale w dal,  jak gdyby
myślą wybiegała w przyszłość i radowała się zbawczymi owocami męki i śmierci swojego Syna. Od tego pogodnego
wejrzenia niektórzy badacze wyróżnili
typ piety radosnej.  
Jako przeciwieństwo dla Piet
radosnych, można wyróżnić typ Piety
bolesnej. To prawda, że wszystkie Piety zawierają w sobie wątek pasyjny, ponieważ obrazują boleść Maryi. Jednak
pewna grupa Piet ukazuje Matkę Boską
bolejącą, a nawet płaczącą nad ciałem
Syna. Z niej nie przebija pogodna radość, ale smutek. Niekiedy w sercu Maryi tkwią zapowiedziane przez proroka
Symeona miecze boleści. Wymienić tu
można Pietę z Kijewa Królewskiego powstałą w latach 1380-1390 (il 4)9. Matka Boska ubrana w szkarłatną suknię,
błękitny płaszcz i biały welon pochyla
się nad Synem. Twarz ma przepełnioną
bólem, a z oczu płyną łzy. Uwagę zwraca horyzontalny układ ciała Chrystusa
i tylko nogi są zgięte w kolanach pod
kątem prostym. Z ran spływają krople
krwi przybierając kształt winnych gron
– symbol Chrystusa jako winnego grona
w mistycznej tłoczni. W przeciwieństwie
do Piet mistycznych, nie widać tu emocjonalnego krzyku i okrucieństwa zmasakrowanych i zniekształconych cierpieniem ciał.
Około 1400 roku pojawia się
w sztuce gotyk międzynarodowy, nazwany stylem pięknym, lirycznym i dworskim. Do głosu dochodzi dworska kultu8

T. Chrzanowski, dz. cyt. s. 62.
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ra rycerska, która zaczyna dominować
w całej Europie. Powstają liczne eposy
i romanse rycerskie. W tej kulturze panuje
liryczny nastrój, wytworne gesty, wiotkie
postacie i obyczaje rycerskie z akcentowanym kultem kobiecości. Klimat stylistyki dworskiej znalazł odzwierciedlenie
w sztuce, która przechodzi od doloryzmu do liryzmu. W malarstwie, rzeźbie
i rzemiośle artystycznym tematy które
dotychczas ukazywano jako bolesne, teraz przybierają postać lirycznej zadumy
i poetycznego piękna. Wtedy pojawiają
się liczne Piety piękne jako odrębny
typ ikonograficzny. Dobrym przykładem
jest Pieta z Domachowa powstała ok.
1430 r. (il. 5)10. Matka Boska odziana
w seledynową suknię, szkarłatny płaszcz
i biały welon ma twarz pięknej, młodziutkiej dziewczyny, która swymi kruchymi
ramionami podtrzymuje ciało Chrystusa jako dorosłego mężczyzny. Chrystus
jak gdyby pogrążony we śnie, łagodnie
spoczywa na kolanach Matki. Tu nie widać żadnych oznak cierpienia. Jedynie
korona cierniowa i delikatnie spływające krople krwi mówią o przebytej męce
i agonii. Emocje są zupełnie wyciszone.
Madonna jest smutnie zamyślona w lirycznej zadumie nad tajemnicą ludzkiego cierpienia.
W drugiej połowie XV wieku
sztuka zaczyna odchodzić od nastrojów
lirycznych, zmierzając w kierunku realizmu i naturalizmu. Miękko kształtowane,
lejące się kaskadowo szaty przybierają
teraz formy ostro łamane, kształtowane
dynamicznie, tworzące niekiedy skomplikowane układy przestrzenne. Od
sposobu przedstawiania szat, styl ten
zwany jest stylem łamanym. Konwencje
stylistyki późnego gotyku zaznaczają się
w rzeźbie sakralnej. Piety z tego okresu
nabierają cech realistycznych. Postacie
Chrystusa i Jego Matki oddane są we
właściwej proporcji. Trudno w tej grupie
zabytków wydzielić odrębny typy, można
tylko mówić o Pietach późnogotyckich.
Jako przykład warto przytoczyć Pietę
z Ząbkowic Śląskich powstałą pod koKatalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V, Powiat gostyński, red. T. Ruszczyńska i A. Sławska, Warszawa 1961, z. 4, s. 8, fig. 106.
10
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Il. 1. Pieta mistyczna. Lubiąż,
lata 1360-1370

Il. 2. Pieta corpusculum.
Jeżewo, poł. XIV w.

Il. 3. Pieta radosna. Limanowa,
3 ćw. XIV w.

Il. 4. Pieta bolesna.
Kijewo Królewskie, lata 1380-1390

niec XV wieku (il. 6)11. Matka Boska
wygląda na strszą kobietę ze smutnie
wzniesioną głową i oczami utkwionymi
w dali. Jej szaty twardo się łamią. Ciało Zbawiciela oddane jest anatomicznie
poprawnie. W przedstawieniu nie ma
skrajnego doloryzmu ani subtelnego liryzmy. Artysta chciał jak najwierniej ukazać scenę lamentacji Matki nad Synem.   
Odrębnym typem są Piety
anielskie. W tego rodzaju zabytkach
występują postacie anielskie, które podtrzymują Chrystusa lub towarzyszą grupie lamentacji. Wzorcowym przykładem
jest obraz malarza włoskiego Boccaccio
Boccaccino z około 1500 roku (il. 7)12.
Anioł z rozpostartymi skrzydłami podtrzymuje Chrystusa zdjętego z krzyża. Ciało Zbawiciela o jasnej karnacji,
kontrastuje z szkarłatno-zielonkawym
odzieniem anioła. Prawą dłonią podpiera przechyloną głowę Chrystusa w koronie cierniowej, a lewą dotyka Jego  lewej
ręki.
Ostatnim typem, którym pragniemy się zająć, jest Pieta Boga Ojca.
W literaturze tematycznej spotkać można również takie określenia jak: Pietas
Patris, Pietas Domini, Pieta Ojcowska
i Trójca Święta. Znów, jako przykład posłuży nam, nie rzeźba, ale obraz z około
1435 roku, nieznanego malarza działającego w Gdański (il. 8)13. Na tle wzorzystej kotary rozpostartej przez czterech aniołów, Bóg Ojciec podtrzymuje
zdjęte z krzyża ciało Chrystusa. Między
Bogiem Ojcem a Synem znajduje się
gołębica Ducha Świętego. Ukazana jest
tutaj Trójca Święta. Obraz przekazuje
treści soteriologiczne. W dzieło odkupienia włączony był Bóg Ojciec, a Duch
Święty pośredniczył między Ojcem
i Synem. Cała Trójca Święta uczestniczy
w misterium zbawienia ludzkości. Pod
stopami Chrystusa widnieje kula, na
11
R. Kaczmarek, Rzeźba gotycka w Ząbkowicach Śląskich (od 1 tercji XV
do 1 tercji XVI wieku, [w:] Wokół dziejów miasta. 730 lat Ząbkowic Śląskich, red. K. Pawłowski, Ząbkowice 2017, s. 206, il. 5.
12
Obraz przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Warszawie:
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=23509:
dostęp
03.09.2019.
13
Obraz przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Warszawie:
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=3228&show_nav=true: dostęp 03.09.2019.

której umieszczona jest sfera niebiańska w formie gwiazd i sfera ziemska
z fragmentami gotyckiej budowli. Kula
pełni tutaj kluczową rolę. Ludzkość zajmująca sferę ziemską, została odkupiona przez zbawczą ofiarę Chrystusa,
który jest jedynym pośrednikiem między
niebem a ziemią.  
W tym krótkim rozważaniu na
temat typologii Piet z konieczności pominięto szereg innych odrębności. Omawiana tematyka jest bardzo bogata i różnorodna. Piety były ulubionym motywem
sztuki barokowej. Powstawało też mnóstwo Piet ludowych, przechowywanych
w kościółkach wiejskich i kapliczkach
przydrożnych. W sztuce polskiej w okresie zaborów treści religijne przenikały
się z wątkami patriotycznymi. Temat
Piety symbolizował ból i cierpienie po
utracie Ojczyzny. W wieku XX Pieta nie
tylko obrazowała boleść Matki Boskiej
nad Synem, ale stała się znakiem bólu
człowieka nad utratą kogoś bliskiego,
symbolem cierpienia ludzkości, a także wyrazicielem uniwersalistycznych
treści ogólnoludzkich. Pieta obrazowała tragedię i lęki człowieka targanego
straszliwymi wojnami, kataklizmami,
bratobójczymi walkami i głodem. Jeden
z najważniejszych przedstawicieli sztuki
współczesnej, Pablo Picasso w obrazie
Guernica umieścił Pietę jako symbol
cierpienia nad pomordowaną ludnością
hiszpańską w 1937 roku (il. 9). Bombowce niemieckie doszczętnie zniszczyły miasto podczas wojny domowej.
Śmierć poniosło tysiące niewinnych ludzi. Picasso w przejmujący sposób ukazał tragedię i rozdarcie współczesnego
człowieka zamieszkującego nieludzki
świat. Jego Pieta jest niemym krzykiem
protestu. Ból Matki nad Synem stał się
symbolem cierpienia ogólnoludzkiego.
Taki wyraz ideowy nosi też Pieta Katyńska z Pomnika Zbrodni Katyńskiej
we Wrocławiu, zrealizowana w latach
1994-2000 według projektu Tadeusza
Tchórzewskiego (il. 10). W pomniku na
planie krzyża treści religijne splotły się
z patriotycznymi. Matka Boska przeobraziła się w Matkę Ojczyznę
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Il. 5. Pieta piękna. Domachowo,
ok. 1430 r.
Il. 6. Pieta z Ząbkowic Ślaskich,
koniec XV w.

Il. 7. Pieta anielska, Boccaccino,
ok. 1500 r.
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Il. 8. Pieta Boga Ojca. MNW,
ok. 1435 r.

trzymającą w ramionach zamordowanego jeńca wojennego.  
Prezentacja Piety Świętogórskiej
Wspomniano wyżej, że omawiany zabytek znajdował się w kościele na Świętej Górze od „niepamiętnych
czasów”. W literaturze jego datowanie
rozciąga się od początku XVI wieku aż
do jego końca14. Opinia A. Brosiga datująca Pietę na koniec XVI wieku wydaje się mocno zapóźniona. Najpewniej
będzie za kartą inwentaryzacyjną przyjąć, że Pieta powstała około 1500 roku
w nieznanym warsztacie wielkopolskim.
Takie datowanie potwierdzają przekazy
pisane twierdzące, że z trzech cudownych wizerunków świętogórskich (obraz Matki Boskiej, figura Pieta w ołtarzu
Matki Boskiej Bolesnej i drewniany krzyż
w ołtarzu bocznym), Pieta jest najstarszą15.   Kiedy w 1513 roku postawiono
na Świętej Górze nowy kościół, odtąd
tam była Pieta przechowywana i czczona. Gdy dziedziczka miasta Gostynia,
Anna Zborowska przeszła na protestantyzm, oddała kościoły w użytkowanie
innowiercom. Anna Zborowska poślubiła Jana Gostyńskiego, właściciela miasta Gostynia. Kościół na Świętej Górze
zamieniono na cegielnię, a Pietę próbowano porąbać i spalić. Pomimo podejmowanych prób zniszczenia, rzeźba
ocala. Wrzucono ją do studzienki w pobliżu kościoła, gdzie przeleżała około 30
lat16. Inne przekazy mówię o 7 latach17.
W źródłach historycznych nie sposób
odnaleźć daty, kiedy to się stało. Wiadomo tylko, że w 1566 roku sławny doktor
poznański Stefan Mikan pisał do kardynała Hozjusza: w tych dniach miasto
A. Brosig datuje na koniec XVI w. (Kronika Gostyńska, nr 5, 1934,
s. 72); na poł. XVI w. datują T. Ruszczyńska i A. Sławska (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V, Powiat gostyński, z. 4, Warszawa 1961, s. 20,
fig. 112; Z. Krygierowa datuje na przełom XV/XVI w. (Karta inwentaryzacyjna założona 18.11.1963 r.)

14

Fundamenta eius, AFG, A/3; Zbiór wiadomości o Świętej Górze,
dz. cyt., s. 9.

15

16

Zbiór wiadomości o Świętej Górze, dz. cyt., s. 9.

W zbiorach klasztornych znajduje się grafika z 3 tercji XVII w. przedstawiająca Pietę z napisem: Obraz smutku Panny Maryi / który w kościele
S. Gory Gostynskiej, już nad trzysta lat cudami słynie. Od here / tików
w ogien wrzucony y w błoto zakopa / ny po 7 leciech nienaruszony teraz
w do / zorze Oycow Kongre. S. Filipa cudami sławny.
17

Gostyń wróciło już całe do wiary katolickiej. Kapłani katoliccy są już przywróceni, wszystkie naczynie srebrne, obrazy, ozdoby kościelne są do ostatniego
oddane z wielka radością całej okolicy
i niezmiernym tryumfem18. Z tego wynika, że po konwersji właścicieli miasta
i ustaniu   ruchów innowierczych Pieta
powróciła do kościoła. Woda ze studzienki odtąd ma właściwości uzdrawiające. A. Borsig przypuszcza, że pierwotnie Pieta znajdowała się w kapliczce
przydrożnej na Świętej Górze i to ona
zasłynęła z cudowności19. Po zniszczeniach w wyniku działań innowierczych,
dawną Pietę zastąpiono nową, wykonaną pod koniec XVI wieku. Podaje dalej,
że na plebanii w Gostyniu jest przechowywana bardzo zniszczona Pieta, która
mogła być tą pierwotną. Jednakże przypuszczenia Brosiga nie mają mocnych
podstaw historycznych.    
Słynącą łaskami rzeźbę umieszczono w 1639 roku w nowym ołtarzu pod
tytułem Matki Boskiej Bolesnej. Ołtarz
ufundowała mieszczanka gostyńska
Anna Lebiedzina i uposażyła go sumą
600 złotych20. To przed tym ołtarzem
uprosiła wspomniana już Urszula Konarzewska, dar potomstwa i uzdrowienie
dla jej syna Adama. Aby uchronić świętości przed profanacją i zniszczeniem
w czasie potopu szwedzkiego, Pieta
wraz z cudownym obrazem Matki Boskiej zostały w 1655 roku wywiezione na
Śląsk21. Po ustaniu zagrożenia, sprowadzono obraz i rzeźbę do Starego Gostynia i stamtąd w uroczystej procesji powróciły na swoje dawne miejsce. Jeszcze raz nastąpiło przemieszczenie Piety
wraz z ołtarzem w 1698 roku do nowego
kościoła, ufundowanego przez Adama
Konarzewskiego. Zapiski kronikarskie
podają o licznych cudach dokonanych
przez wstawiennictwo Matki Boskiej
J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych
zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, Poznań 1858,
t. 2, s. 17.

18

19

A. Brosig, dz. cyt., s. 73.
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Zbiór wiadomości o Świętej Górze, dz. cyt., s. 11, 111.

21

Tamże, s, 10; Pamiątka jubileuszu, dz. cyt., t. I, s. 6.
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Bolesnej zobrazowanej w świętogórskiej Piecie. To za Jej przyczyną, w 1725
roku podczaszy ziemi nurskiej, dziedzic
Górzna Mikołaj Kochowski został uzdrowiony22. Odzyskał władzę w prawej,
uschniętej ręce. W podziękowaniu za
dar uzdrowienia znacznie przyczynił się
do fundacji nowego, murowanego ołtarza   wykonanego przez artystów wrocławskich Ignacego Provisore i Jana
Siegwitza w 1725 roku23.  W tym ołtarzu
Pieta znajduje się do dnia dzisiejszego.
Cudowną rzeźbę otaczano
czcią, dbano o nią i przyozdabiano.
Barokowa moda na pokrywanie obrazów i rzeźb srebrnymi aplikacjami
spowodowała, że Pietę świętogórską
przystrajano w srebrne dodatki (il. 11).
W 4 ćwierci XVII wieku sprawiono srebrne perizonium na biodrach Chrystusa,
zdobione trybowanymi kwiatami i bujną
wicią akantową. Także koronę cierniową
pokryto srebrną blachą. W tym samym
czasie Matka Boska otrzymała srebrną,
złoconą koronę kabłąkową, wysadzaną
kamieniami jubilerskimi. Niestety, koronę Matki Boskiej skradli nieznani sprawcy w latach 80-tych XX wieku. Zachowały się tylko nikłe fragmenty, podrzucone
do kościoła parę lat później. Wokół piety
stiukowe obłoki pokryto srebrnymi blachami z fundacji ks. Wojciecha Szalczewskiego, który zmarł w 1753 roku24.
Pietę poddano gruntownej konserwacji w latach 1966-1967, przeprowadzoną przez Pracownię Konserwacji
Zabytków w Toruniu25. Rzeźba nosiła
ślady wtórnych przemalowań i pokryta
była werniksem, który mocno ściemniał. Prace konserwatorskie polegały
na dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji drewna, zdjęciu przemalowań oraz
Prospekt wesoły, miłosiernych oczu, Przenajświętszej Maryi, na smutne ludzkiej niedoli przypadki, z Góry S. Gostyńskiej, łaskawie obrocony.
Albo zebranie cudow; Przy Obrazie Nayswiętszej Bogarodzice Panny
przed Gostyniem, doznanych, przedtym dawnemi, od Zwierzchności Duchownej naznaczonemi, a teraz ostatnią Comissyą, RP. 1726. dn. 12 Maia
odprawioną, potwierdzonych, y Decretem Prześw: Consistorza Poznanskiego approbowanych. Przez OO. Congregacyi Oratorium Gostynskiego
S. Philipa Neryusza przy tymże Obrazie fundowanych, żądaniem pobożnych,
y publicznemu Widokowi Podane, Roku Pańskiego 1726. Dnia 5 Sierpnia
w Poznaniu, Drukarni Akademickiej, s. 270-271.

22

23

Zbiór wiadomości o Świętej Górze, dz. cyt., s. 298-299.
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Liber defunctorum, AFG, A/1.

25

Dokumentacja konserwatorska w klasztornym archiwum.

ciemnego werniksu. Usunięto także
wtórne aplikacje srebrne. Pieta nabrała jasnych barw. Drugą konserwację
przeprowadziła mgr Tatiana Srokowska
z Gdańska w 2007 roku. Prace polegały na impregnacji strukturalnej drewna,
dezynsekcji i dezynfekcji, uzupełnianiu
ubytków, podklejaniu i retuszu polichromii. Do tej pory Pieta jest na swoim dawnym miejscu i obecnie jest pod czujną
opieka kustoszy snaktuarium.
Rzeźba Pieta wykonana jest
z drewna lipowego od tyłu wydrążona,
pokryta polichromią wykonaną w technice olejnej i wodnej (il. 12). Jej wymiary
wynoszą: wysokość 109 cm, szerokość
66 cm. Matka Boska podtrzymuje ciało
Chrystusa ułożone diagonalnie. Ubrana jest w cynobrową suknię, błękitny
płaszcz obwiedziony złotą lamówką
i biały maforion. Prawą ręką podtrzymuje ciało Chrystusa. Lewa ręka skryta pod
białą chustą wznosi się ku twarzy, chcąc
zapewne otrzeć łzy. Twarz Maryi jest
zapłakana i przepełniona bólem (il. 13).
Widać podkrążone oczy z zaczerwienionymi otokami. Chrystus ma cierniową
koronę na głowie. Twarz Jego okolona
obfitym zarostem i długimi kręconymi
włosami koloru kasztanowatego, jest
umęczona i skrwawiona (il. 14). Spod
korony spływa krew na twarz i piersi.
Prawa ręka zwisa bezwładnie ku ziemi,
a lewa ułożona jest wzdłuż ciała. Nogi
są zgięte w kolanach prawie pod katem
prostym. Białe perizonium zdobi złota lamówka. Na prawym boku widoczna jest
otwarta rana, z której płyną stróżki krwi.
Omawiana w niniejszym artykule Pieta wyraża nade wszystko boleść
Maryi. Można zatem uznać, że wizerunek przynależy do typu Piet bolesnych.
Zbolała twarz Maryi i oblicze Chrystusa oddane są niezwykle realistycznie
z dużą dozą naturalizmu. To przemawia
za datowaniem jej  na schyłek sztuki gotyckiej z około 1500 roku. Twardo łamane szaty Maryi przemawiają także za takim datowaniem. Nie widać tu żadnych
reminiscencji stylistyki renesansowej,
której dopatrują się nieliczni badacze.
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il. 9. Pieta z obrazu Guernica.
Pablo Picasso. 1937 r.

Il. 10. Pieta katyńska z Pomnika Zbrodni
Katyńskich we Wrocławiu.
T. Tchórzewski, lata 1994-2000

Il. 11. Pieta świętogórska, ok. 1500 r.
Fotografia z lat międzywojennych

Il. 12. Pieta świętogórska,
ok. 1500 r.
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Il. 13. Pieta świętogórska,
fragment. ok. 1500 r.

Il. 14. Pieta świętogórska, fragment,
ok. 1500 r.

Zakończenie
Matka Boska Bolesna zobrazowana w świętogórskiej Piecie doznawała od dawnych czasów niezwykłej czci.
Przybywali tutaj pielgrzymi aby chronić
się pod Jej opiekę. W sanktuarium były
dwa otaczane kultem wizerunki Maryi.
Cudowny obraz Matki Boskiej z różą
w dłoni i figura Pieta. Wierni doskonale wiedzieli, że jest to ta sama Matka
Najświętsza ukazana w dwóch wizerunkach. W księdze cudów wydanej w 1726
roku czytamy o licznych uzdrowieniach
doznanych przy cudownym obrazie Matki Najświętszej Gostyńskiej. Autor księgi
pisze także o uzdrowieniach za pośrednictwem Matki Boskiej Bolesnej, która
piastuje zranionego Jezusa i umarłego26. W roku 1670 Zofia z Rębowa doznała cudownego uzdrowienia oczu
i przywrócenia wzroku za przyczyną
Matki Boskiej Bolesnej27.   Opieki Matki
Bolesnej doświadczyła Katarzyna Podolska z Czachorowa, która ze śmiertelnej choroby została uzdrowiona
w 1675 roku. Redaktor księgi cudów pi-

sze: O dziwna rzeczy przemiano: Ona
testamentem duszę Bogu, a ciało ziemi
legowała, a Matka Najśw. rzecze: nie
tak! Niech jeszcze dusza w ciele zostaje zdrowym, a ciało niech do ziemi nie
pośpiesza, ale niech na ziemi chwali
Boga28.
W sanktuarium świętogórskim
szczególnie uroczyście sprawowano
liturgię przy ołtarzu Jej poświęconym.
Według dawnych obrzędów celebrowano dwa święta dla uczczenia cierpień
Maryi: w piątek przed Niedzielą Palmową obchodzono święto Matki Boskiej
Bolesnej, a 15 września święto Siedmiu
Boleści Maryi. W święto Matki Boskiej
Bolesnej odprawiano wczesną mszę
świętą tzw. prymarię, uroczystą sumę
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kazaniem i procesją, śpiewano nieszpory, a po południu śpiewano
kompletę i Pasję29.   Dokument z 1777
r. wspomina jeszcze, że w tym dniu
było całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja, w której
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27

Prospekt wesoły.., dz. cyt. s 137.
Tamże, s 11-12.

28

Tamże, s. 137-138.

K. Kuźmak, Maria Rosa Mystica. Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej, Gostyń 1998, s. 32.
29

uczestniczyli członkowie bractw w uroczystych strojach30. Święto Siedmiu Boleści Maryi zbiegło się z cudownym ocaleniem klasztoru 15 września 1761 roku,
podczas wojny siedmioletniej. Wojska
rosyjskie zostały rozgromione w zaciętej bitwie z wojskami pruskimi. Klasztor
wraz z kościołem znalazł się w samym
centrum walk, a pomimo to nie ucierpiał31. Ocalenie przypisano wstawiennictwu Matki Najświętszej i uchwalono,
aby każdego roku w dniu 15 września
odprawiać uroczystą mszę świętą z dalmatykami i śpiewać na jej zakończenie
Te Deum ladamus.
W czasach nam współczesnych
od 1959 roku, corocznie, 15 września
organizowana jest archidiecezjalna pielgrzymka chorych. Bazylikę wypełniają
wtedy osoby chore i niepełnosprawne,
przybyłe z całej archidiecezji poznańskiej. Według nowego kalendarza litur30

AFG, A/40.

31

Zbiór wiadomości o Świętej Górze, dz. cyt., s. 4005-406.

gicznego w tym dniu przypada święto
Matki Boskiej Bolesnej. Ludzkie niedole
i boleści splatają się modlitewnie z boleściami Matki Najświętszej Uzdrowicielki
Chorych, jako Matki która wszystko rozumie. W Złotej Księdze zapisywane
są przez pielgrzymów podziękowania
i prośby do Matki Boskiej. Można tam
odnaleźć liczne wpisy świadczące o żywym kulcie Piety. W 2003 roku zapisano:
Matuchno Ukochana Bolesna, proszę
Cię o światło Ducha Św. dla całej mojej
rodziny, proszę cię o pracę dla Marka,
Wojtka, Piotrka, Maćka, Tomka, Haliny
i Julity. Matuchno Ukochana proszę Cię
o zdrowie dla mnie i całej mojej rodziny.
Dziękuję Ci Maryjo za uleczenie mnie
z lęków i niepokojów. Nie wiem, jak mam
ci za to dziękować. Julita.
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ks. Dawid Majda COr

Biogramy świętogórskich
kapłanów i braci
Brat Franciszek Jankowski
COr – pochodził z Pleszewa. Wstąpił
do świętogórskiego Oratorium 8 grudnia 1674 r1. W nekrologu zapisano
przy jego nazwisku Czcigodny Brat2,
musiał być nieprzeciętną osobą, pełną
życzliwości względem współbraci, ale
zapewne także niezwykłej gorliwości
przed Bogiem. Dla nikogo nigdy nie
był ciężarem i potrafił nawet przy swoich współbraciach – jak zapisano przyjemnie żartować. Autor jego nekrologu napisał także, że był rozmiłowany
w ozdobach korytarzy i oratorium oraz
innych miejscach3. To zdanie ma w so1

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

2

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

3

Tamże.

bie nutę tajemniczości, ponieważ możemy snuć hipotezę iż był on artystą
i wykonywał jakieś malowidła w klasztornych budynkach, albo zwyczajnie
lubił podziwiać wygląd pięknych przestrzeni. Pozostanie to zapewne już na
zawsze tajemnicą. Zmarł 7 maja 1703
roku, mając ponad sześćdziesiąt lat4.
Ksiądz Jan Duszyński COr
– urodził się w 1667 roku5. Nie przybył
do klasztoru na Świętej Górze z daleka, gdyż pochodził z samego Gostynia. Po wstąpieniu do wspólnoty, pełnił
funkcję prefekta ogrodu, zakrystii oraz
muzyki. Dowiadujemy się o nim może
mało konkretnych faktów z życia, ale
4

Tamże.

Z naszej historii
Tamże. W nekrologu nie podano daty urodzenia, ale podano ile miał lat
gdy umierał. W ten sposób możemy ustalić rok jego narodzin.
5

46

jakże cennych. W biogramie pośmiertnym zanotowano, iż swoje obowiązki
wypełniał bardzo solidnie, troszcząc
się o piękno kościoła i ogrodu. Był niskiego wzrostu, lecz posiadał wielkiego ducha, wyposażonego w cnotliwe
i bogobojne życie. Zmarł w dniu wspomnienia św. Filipa, tj. 26 maja 1707
roku, mając czterdzieści lat6.
Ksiądz Adam Ignacy7 Kupczyński COr – urodził się w roku
16498. Pochodził z niedalekiej Pogorzeli. Wstąpił do Kongregacji 8 grudnia
1673 r.9 Jak podają źródła był człowiekiem bardzo skromnym, pokornym,
cierpliwym nawet w chorobie, na którą
cierpiał. Odszedł z tego świata mając
sześćdziesiąt lat, bardzo spokojnie
i cicho, tak jak wyglądało całe jego życie, dnia 25 lipca 1709 roku10.
Ksiądz Stanisław Majewski
COr – wstąpił na Świętą Górę 25 marca 1673 r.11 Pełnił zaszczytną funkcję
prepozyta, czyli superiora – przełożonego klasztoru przez dwie kadencje:
(pierwsza 1695-169812, druga 17011704). Ta duga kadencja przypadła
na trudne czasy, kiedy w ojczyźnie toczył się spór o tron królewski między
Augustem II Sasem a Stanisławem
Leszczyńskim, który spowodował iż
wspólnota musiała płacić kontrybucję królowi szwedzkiemu Karolowi
XII zaangażowanemu w cały spór13.
Ksiądz Stanisław był bardzo pracowitym człowiekiem, dlatego udało mu
się przetrwać trudne czasu. Jednakże
pokonała go zaraza, która panowała
w Polsce w 1709 r., zmarł tegoż roku
6

Tamże.

ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 130. Drugie imię podaje
tylko ks. Brzeziński w swojej książce, nekrolog posiada tylko imię Adam.
7

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 1677-1974.
W nekrologu nie podano daty urodzenia, ale podano ile miał lat gdy umierał. W ten sposób możemy ustalić rok jego narodzin.

8

9

7 września. Pochowano go w ogrodzie, nawet precyzyjnie podano miejsce pochówku: koło narożnika Kongregacji na wielki Wschód14.
Brat Stanisław Kupczyński COr – urodzony Roku Pańskiego
165915. Pochodził rodem z Pogorzeli. Kiedy wstępował do klasztoru na
Świętej Górze dnia 24 sierpnia 1684
roku16, był już tam obecny jego rodzony brat – ks. Adam Kupczyński. Przypuszczać można, że to właśnie dzięki
swojemu bratu, kapłanowi zapragnął
wieść życie w klasztorze, żyjąc według
wskazówek św. Filipa Neri. Nałożono
na niego obowiązek dbania o szaty
liturgiczne oraz wszelkie materiałowe
przedmioty liturgiczne, ponieważ przychodząc do klasztoru miał już fach
w ręku, był bowiem krawcem. Bardzo dokładnie wypełniał powierzone
mu obowiązki, posłuszny i chętny do
pomocy, czego doświadczał najbardziej ojciec Stanisław17. Zmarł pokonany panującą epidemią, mając równe pięćdziesiąt lat, dnia 24 września
1709 roku. Ciało zmarłego złożono
w naszym ogrodzie rozciągającym się
na północ18.

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

10

11

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

Z naszej historii
12

Tamże, s. 145.

13

Tamże, s. 152-153.

14
Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 1677-1974. Należy przypuszczać, że przez panującą groźną zarazę, która dziesiątkowała
ludność, ciało kapłana złożono nie w podziemiach, jak wcześniej zmarłych, lecz w ogrodzie.
15
Tamże. W nekrologu nie podano daty urodzenia, ale podano ile miał lat
kiedy umierał. W ten sposób możemy ustalić rok jego narodzin
16

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

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 1677-1974. Autor tego zapisku nie podał nazwiska księdza, o którym wspomina.

17

18
Tamże. Należy przypuszczać, że przez panującą groźną zarazę, która
dziesiątkowała ludność, ciało kapłana złożono nie w podziemiach, jak
wcześniej zmarłych, lecz w ogrodzie.
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Jerzy Pawlikowski, Marek Sokołowski i Łukasz Stefaniak

Piesza pielgrzymka „Camino de Santiago 2027”
Rok 2, Czechy 2018
cz. 8
Minichovo Hradište – Bakov nad
Jizeru – Mlada Boleslav. Na tym etapie pątników spotkała niemała niespodzianka; otóż w mijanym po drodze
Bakov nad Jizeru, w pięknym XIII-wiecznym kościele św. Bartłomieja,
uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej płynnie w języku polskim, przez
księdza proboszcza Jiři Veith. To były
cudowne chwile uwielbienia Boga.
W kościele pełnym obrazów i relikwii
błogosławionych i świętych. Relikwii
kilkunastu świętych Polaków, w tym
świętego Jana Pawła II. Warto dodać, że w mieście znajdują się ślady
kościoła św. Jakuba, ufundowanego
w XV w. Wezwanie jego zostało jednak
później zmienione i obecnie istniejąca
kaplica nosi wezwanie św. Barbary.
Po przejściu 20-kilometrowego
etapu, konfratrzy czerwonym szlakiem pieszym, w deszczu dotarli do
miejscowości Mlada Boleslav, znanej
z wytwarzanych tu samochodów  Škoda. Pielgrzymi, wybierając trudniejszą
ścieżkę wysokim brzegiem Izery, mogli podziwiać piękno przyrody i ogrom
darów Bożych. W przypadku deszczu droga ta byłaby jednak zbyt niebezpieczna, ale ten mocno zrosił ich
dopiero na ostatnich metrach przed
metą.
Miasto Mlada Boleslav, z renesansowym, zabytkowym zamkiem położonym na Staroměstské náměstí, na
wysokim cyplu u zbiegu Izery i rzeki
Klenice, nazywane było „czeskobraterskim Rzymem”. Nazwa ta pochodziła od silnych wpływów zboru Braci
Czeskich, wspólnoty wyznaniowej,

która w XV w. odłączyła się od Kościoła katolickiego.
Na Starym Mieście, nieopodal
dwuskrzydłowego Starego Ratusza,
znajduje się okazały kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
z bogatym wystrojem wnętrza oraz budynki dekanatu rzymskokatolickiego.
W bliskości kościoła, na staromiejskim
placu, ku niebu wznosi się kolumna
z posągiem Dziewicy Maryi. Zamontowano tu także artystyczną instalację z przepływającą przez nią wodą
symbolizującą rzekę Izerę. Po zagospodarowaniu się na miejscu noclegu,
jeszcze w czasie krótkiego rekonesansu, można było obejrzeć te budowle.
Zaglądając zaś do kruchty pielgrzymkowego kościoła Wniebowzięcia NMP,
w modlitwie oddać Bogu mijający
dzień i doświadczenia drogi. W pobliskich restauracjach jak choćby Złotej
Kovadlinie, spróbować serwowanych
tu dań kuchni czeskiej.
Mladá Boleslav – Stará Bolesław.
Droga do miasta Stara Boleslav, prowadziła pielgrzymów przez szereg
ciekawych miejscowości. Blisko 35-kilometrowy dystans do pokonania nie
sprzyjał jednak postojom i zwiedzaniu
mijanych atrakcji. Były to: Vinec z położonym nieco na uboczu romańskim
kościołem św. Mikołaja, zaliczanym
do skarbów Czech. Następnie Krsnko
z wysokim na 27 metrów i długim na
152 metry wiaduktem kolejowym. Podążając czerwonym szklakiem pątnik
mija wieś Horky na Jizerou z barokowym kościołem św. Mikołaja, położoną na z daleka widocznym wzgórzu
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fot. Piotr Szarko
Pielgrzymi Jakubowi i ks. proboszcz Jiři Veith w kościele św. Bartłomieja w Bakov nad Jizeru

Benátku nad Jizeru. W części przebytego szlaku droga prowadziła pielgrzymów zakolem rzecznym „Stará Jizera“, będacym pomnikiem przyrody.
W Předměřicach nad Jizerou refleksję
budzi XVII-wieczny kościół św. Jakuba, będący co prawda pod ochroną
konserwatorską, jednak stan budowli
i otoczenia wskazuje, że jeszcze oczekuje na swój czas renowacji. Oczy
pielgrzyma cieszyły drobne, nowe detale, jak choćby drzwi do kościoła, co
świadczy, że ktoś jednak o nim pamięta. Ostatni odcinek do Starej Boleslav
prowadził przez Sojovice. Na moście
w tej miejscowości pielgrzymi pożegnali towarzysząca im od wielu kilometrów Izerę. Część pątników leśnymi ścieżkami, a inni drogą asfaltową,
dotarli do końca dziennego przejścia
w Starej Boleslav. Stąd komunikacją
publiczną udali się do Pragi, gdzie
u gościnnych ojców kapucynów mogli
skorzystać z noclegu.
Idąc Żytawską Drogą św. Jakuba,
w miejscowości Stara Boleslav, napotykamy miejsce śmierci głównego patrona Czech Świętego Wacława, który
jest „wzorem świętości dla wszyst-

kich, szczególnie dla tych, którzy kierują losami wspólnot i narodów”, jak
powiedział o świętym w czasie wizyty
w Starej Boleslav w 2009 r. papież Benedykt XVI. Legendy wacławowskie
opisują władcę jako budowniczego
kościołów. Największym jego dziełem
jest postawienie rotundowej pierwszej
świątyni św. Wita. Wzorem dla niej
była zadarska katedra św. Donata.
Dziś w tym miejscu stoi praska archikatedra.
O ile życie księcia Wacława nie
było długie, o tyle pośmiertna pamięć
o nim ukształtowała na stulecia czeską pobożność. Jego zabójstwo zjednało Wacławowi sympatię. Wacław
podbił serca nie tylko Czechów, ale
zasłużył sobie na cześć także w Bawarii. Śmierć księcia przyczyniła się
do rozwoju czeskiego piśmiennictwa.
Już w końcu X w. zaczęły powstawać
legendy, w których Wacław występuje
jako krzewiciel wiary. Wtedy powstały pierwsze zwrotki hymnu na cześć
Świętego:
Święty Wacławie,
wojewodo ziemi czeskiej,
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książe nasz,
proś za nas Boga,
Ducha Świętego! Chryste, eleison.
Jesteś dziedzicem ziemi czeskiej,
wspomnij na swe plemię,
nie daj zaginąć nam ani przyszłym
pokoleniom
święty Wacławie! Chryste, eleison.
O pomoc Twoją błagamy,
zmiłuj się nad nami,
pociesz smutne, zakończ wszystko zło,
święty Wacławie! Chryste, eleison.
W X w. św. Wacław jeszcze nie był
patronem narodu. Sytuacja zmieniała
się powoli na przełomie XI–XII w. Pod
wpływem niemieckiej kultury dworskiej, z monet zaczął znikać Wacław-mnich a pojawił się Wacław-rycerz.
Św. Wacław spoczywa w praskiej archikatedrze pod wezwaniem świętych
Wita, Wacława i Wojciecha.
W Stará Boleslav są dwa kościoły sanktuaryjne. Pierwszy to piękny,
robiący ogromne wrażenie kościół
Starobolesławickiej Madonny, której
obraz konfratrzy mogli podziwiać na
fasadzie zewnętrznej świątyni pod wezwaniem Wniebowzięcia Maryi Panny.
Znajduje się tam wykonany w metalu
obraz, zwany przez Czechów od 1609
r. Palladium (tarczą) czeskiej ziemi.
Drugi to dekanalny kościół św. Wacława. Na miejscu męczeńskiej śmierci
św. Wacława wybudowano bazyli-

kę. Pod jej prezbiterium znajduje się
dawny kościół św. Kosmy i Damiana,
u bram którego miano zasztyletować
Świętego. Te dwa czeskie sanktuaria,
są usytuowane po dwóch stronach
bolesławickiego rynku. Kardynał Vlk w
2003 r. przekazał je w opiekę polskim
pallotynom. Religijność miejscowej
ludności jest niewielka. Bardzo wysoki jest tu odsetek ludzi niewierzących,
a większość osób, mających odniesienia religijne, nie ma określonej tożsamości wyznaniowej. Tym większy
szacunek dla tych, którzy w tak trudnych realiach prowadzą dzieła wiary
i wytrwale modlą się o ochronę czeskiej ziemi.
W czasie drogi, uświadamiając sobie te wyzwania Kościoła w Czechach,
pątnicy zanosili modlitwę dziękczynną
za gorliwych duszpasterzy. Polecając
ich i ich misję Maryi Wniebowziętej
i świętym Pańskim.
Odcinek z Pragi do Starej Boleslav
określa się współcześnie, mianem
„świętej drogi”, jest to fragment drogi
jaką co roku w dniach 27 – 28 września pokonują relikwie św. Wacława.
Przenoszone z praskiej archikatedry
do miejsca męczeństwa Świętego
Króla, są tam czczone w kościele św.
Wacława.
Wytrwali pielgrzymi zmierzali w kierunku Pragi idąc przez Brandýs nad
Labem, Dřevčice, Jenštejn i przedmieścia Pragi do Lorety i klasztoru ojców
kapucynów na Hradczanach… c.d.n.

W miesiącu listopadzie szczególnie
modlimy się za zmarłych!
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze
sług i służebnic Twoich, oczyszczone
ze swoich win, otrzymały przebaczenie
i wieczny odpoczynek.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Agnieszka Idczak

Byliśmy na Światowych Dniach
Młodzieży w Panamie!
„Doświadczenie” Panamy
Dla wielu z nas pobyt w Panamie na Światowych Dniach Młodzieży
był czymś niesamowitym. Wielu leciało pierwszy raz samolotem, dla innych był to pierwszy lot nad oceanem,
pierwsze stąpnięcie po drugiej stronie
kuli ziemskiej, pierwsze doświadczenia wzięcia udziału w ŚDM. Przeżyć
i atrakcji nie brakowało, dlatego nasz
prawie trzytygodniowy pobyt w Ameryce Środkowej przebiegł bardzo szybko. Dni uciekały nieubłaganie.
Wrażeniom nie było końca.
Już sam fakt opuszczenia styczniowej, zimnej, białej Polski, aby po kilkunastogodzinnej podróży samolotem
z przesiadkami znaleźć się w gorącej
Panamie (panowała temp. około 30˚C)
był przeżyciem. Oprócz centralnych
wydarzeń związanych z ŚDM, które
odbywały się w Panama City, dużą
część czasu spędziliśmy poznając
kraj, ludzi, kulturę, tradycję oraz kuchnię. Udało nam się zobaczyć zachodnią część tego niewielkiego państwa.
Panama jest krajem ogromnych kontrastów społecznych. Bieda
miesza się z bogactwem. My również
mogliśmy tego doświadczyć. Nasze
pierwsze dni w Panamie spędziliśmy w małej miejscowości pod stolicą, gdzie ludzie żyli bardzo skromnie, ale przyjęli nas otwartymi rękami
i z jeszcze bardziej otwartymi sercami,
okazując nam swoją gościnność. Byli
bardzo ciekawi „białych ludzi” z Polski,
ale również i my byliśmy bardzo ciekawi naszych gospodarzy z Panamy.
Przyjęli nas pod swój dach (byliśmy
podzieleni na grupy 2-3 osobowe).
Każdy z nas znalazł się więc w rodzinie panamskiej. Potem jeszcze dwu-

krotnie panamskie rodziny otworzyły
nam swoje domy: w Bocas del Toro
(na Dni w Diecezjach) oraz w Panama
City.
Panamczycy
okazali
się
bardzo serdeczni, otwarci i gościnni. Chcieli, abyśmy poczuli się jak
w domu. Starali się organizować nam
czas, opowiadali swoje historie, opowiadali o swoim kraju, pokazywali
nam swoje regionalne stroje oraz tańce. Nawet bariera językowa nie była
dla nich/dla nas problemem. Chociaż
mało Polaków znało język hiszpański,
to jednak każdy sobie poradził dzięki
różnym aplikacjom tłumaczącym z języka polskiego na hiszpański i odwrotnie. Sprawna komunikacja była więc
możliwa. Rodziny panamskie pokazywały nam również jak przeżywają
swoją wiarę, w której jest dużo więcej
śpiewów oraz tańców. Odbyło się dużo
bardzo ciekawych rozmów – o życiu,
sytuacji społecznej i materialnej, itp.
Panamę poznawaliśmy więc
także „od wewnątrz”. Dzięki rodzinom
gospodarzy mogliśmy zobaczyć jak
wygląda życie w tym dalekim kraju:
jak mieszkają, czym się zajmują, co
jedzą, jak spędzają wolny czas. Jedno
jest pewne – każda z rodzin ugościła nas jak najlepiej potrafiła. Zadbała
o to, abyśmy poznali miejscową kuchnię: różnego rodzaju banany/platany
(na słodko i słono), różne egzotyczne
owoce, ciekawe warzywa. Niektórzy
z nas mieli okazję rozbić kokosa
i wypić jego wnętrze. Innym zademonstrowano z kolei jak się ścina maczetą
banany z drzewa. Trzeba powiedzieć,
że podstawę kuchni panamskiej na
pewno stanowi ryż i kurczak, bo
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Warunki inne niż zwykle!

właściwie prawie każdy obiad składał
się właśnie z tych składników. Wrażenie robiły platany (banany na słono)
pieczone na głębokim tłuszczu, które
podawane były zwykle do śniadania.
No i ogromne ilości owoców – przeróżnych owoców: dużo ananasów,
papai, melonów, granatów, pomarańczy. Wszystkie owoce są w Panamie
bardzo łatwo dostępne, podobnie jak
w Polsce jabłka. Na terenach bliżej
dostępnych wodom królowały świeże owoce morza. No i nie sposób nie
wspomnieć o kawie panamskiej, która
była wyśmienita (niektórzy z nas przywieźli ją do Polski).
Nie mogło też zabraknąć
atrakcji turystycznych. Sama stolica osadzona nad brzegiem Oceanu
Spokojnego z ogromnymi drapaczami
chmur robiła wrażenie. Starsza część
miasta, z katedrą w centrum, mocno
wyróżniała się na tle nowoczesnych
wieżowców. Nieopodal miasta znajdu-

je się również słynny Kanał Panamski
(jedna z najbardziej obleganych atrakcji turystycznych), który i nam udało
się zobaczyć. Jednakże tym, co najbardziej budziło w nas zachwyt, była
sama natura. Archipelag Bocas del
Toro z czystymi plażami i pięknymi lasami palmowymi, spokojne morze Karaibskie, piękny Pacyfik, słońce, ciepła
woda, możliwość pływania, surfowania, spacerowania po ciepłym piasku
– to wszystko zapamiętamy na długie
lata.
Każdy tutaj znalazł coś dla
siebie. My zapamiętaliśmy Panamę
i Panama zapamiętała nas. Zapamiętaliśmy Panamczyków, ich kraj,
całe to doświadczenie związane
z ŚDM. Czerpaliśmy garściami na
każdej płaszczyźnie, bo jak sama nazwa mówi Pan(a)ma.
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Anita Starosta

„Włoska wędrówka ku Paradiso...”
Od jakiegoś czasu wiadomym
jest, że ostatnie dni czerwca w Gostyniu należą do młodych.... W tym czasie
na Świętej Górze odbywa się wspaniałe PARADISO – Archidiecezjalne
Dni Młodych, organizowane wspólnie
przez księży filipinów i Oratorium Młodych oraz Duszpasterstwo Młodzieży
Archidiecezji Poznańskiej JORDAN.
Choć Gostyń i Poznań dzieli kilkadziesiąt kilometrów, to jednak
przez cały rok regularnie spotykamy
się, by realizować to wspaniałe „zlecenie Pana Boga” jakim jest PARADISO.
W ciągu trzech lat nawiązaliśmy ze
sobą wspaniałe, bardzo przyjacielskie
relacje. Łączy nas niesamowita więź
wspólnotowa, lubimy ze sobą spędzać czas i właśnie dlatego w sierpniu
na zakończenie wakacji udało nam
się wspólnie wyjechać do północnych

pole kempingowe Camping Val di Sole
z bardzo rodzinną atmosferą. Dookoła nas rozpościerał się niesamowity
i budzący respekt każdego turysty najwyższy europejski łańcuch górski, który dla osób uprawiających wspinaczkę
okazał się rajem. Noce i poranki witały
nas chłodem, ale w ciągu dnia pogoda
wynagradzała nam trudności snu.
W naszym małym namiotowym miasteczku każdy dzień rozpoczynaliśmy Jutrznią, co niezwykle
scalało wspólnotę, po czym nakarmieni przez wspaniały catering dobrze
nam wszystkim znany z PARADISO,
udawaliśmy się na górskie wyprawy.
Pierwszego dnia po przyjeździe postanowiliśmy wybrać się na wyprawę
w kierunku szczytu Peio. Tego dnia
przemierzyliśmy około 20 km. Kolejny dzień, równie intensywny, również

Val Di Sole

Włoch. Celem naszej wyprawy były
górskie wędrówki w niezmierzonych
Alpach, więc był to czas bardzo intensywny, ale też bardzo atrakcyjny.
Nasza podróż autokarem
z Poznania do słynnej i urokliwej
„Doliny Słońca” Val di Sole, leżącej
w zachodniej części regionu Trentino, trwała prawie 21 godzin… Na
miejscu bazą noclegową okazało się

spędziliśmy w bajecznych górach,
gdzie nad błękitnymi jeziorami uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, aby posileni Słowem Bożym mieć siły na powrót
do miejsca naszego biwaku.
Wspaniałe doznania czekały
na nas w czwartek, gdyż udaliśmy się
w Południowe Alpy Wapienne – piękne Dolomity, by w iście Tolkienowskim
otoczeniu przyrody wspiąć się na
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szczyt i przeżyć tam Eucharystię, podczas której dziękowaliśmy za piękny
świat i pięknych młodych. Tego dnia
przekonaliśmy się, jak zmienna pogoda bywa w górach. Burza zmusiła nas
do podjęcia odpowiedzialnej decyzji
i zjechania wyciągiem ze szczytu. Dodatkowy czas wykorzystaliśmy na integrację i wspólną zabawę. W piątek,
po trzech intensywnych dniach wędrówek górskich, wybraliśmy się do miejscowości Riva del Garda, znajdującej
się nad największym i najczystszym
jeziorem Włoch – jeziorem Garda.
Był to czas wypoczynku, plażowania,
a także poznawania urokliwych zakątków miasteczka, niezmiernie eleganckiego i wytwornego, a jednocześnie
bardzo włoskiego. Bardzo wzruszającą włosko – polską Mszą Świętą zakończyliśmy nasz pobyt w słonecznej
Italii. Pomimo modlitwy w różnych ję-

Anna

zykach, razem z mieszkańcami tego
malowniczego miasteczka modliliśmy
się jednym głosem. Na zakończenie
zaśpiewaliśmy pieśń w języku włoskim
i polskim. Umocniło nas to w przekonaniu, że pomimo różnic kulturowych
i językowych wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i jedną rodziną.
Włochy opuściliśmy w piątek
wieczorem, pełni nadziei i nowych sił
do podejmowania nowych wyzwań.
Jak to się mówi – zregenerowani,
z naładowanymi akumulatorami zaczynamy kolejny rok naszej wędrówki
ku nowym wyzwaniom i ku kolejnemu
PARADISO, które zgodnie z przesłaniem papieża Franciszka na Światowy
Dzień Młodzieży 2020 odbędzie się
pod hasłem „Młodzieńcze, mówię Ci
wstań!”
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Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych
– świadectwo Ani
W tym roku urlop spędziłam
w Medugorje na pielgrzymce ze Świętej Góry. Jak się później dowiedziałam,
jedzie się tam na zaproszenie Maryi.
U mnie miało być inaczej. Planowany
wcześniej wyjazd do Chorwacji nie
doszedł do skutku. Zbieg okoliczności
– chyba nie. Mnie również wezwała
tam Matka Boża.
Nadszedł wyczekiwany dzień
wyjazdu. Wszystko spakowane. Serce się raduje, jadę do Matki Bożej
na Festiwal Młodych Mladifest 2019.
Dodam, że hasłem tegorocznego
spotkania były słowa „Pójdź za mną”.
Po błogosławieństwie superiora ks.
Marka Dudka ruszyliśmy 30 lipca o
godz. 12.00 z parkingu przy Świętej
Górze. W autokarze super atmosfera

i wspaniali ludzie. Około godz. 17.00
Msza św. w Kłodzku u mniszek klarysek od Wieczystej Adoracji i kontynuacja dalekiej podróży. Kiedy zbliżaliśmy się do czeskiej granicy usłyszałam wewnętrzny głos: Sprawdź czy
masz dowód osobisty. Okazało się,
że go nie miałam… Myślę sobie, ale
przecież musi być, był obowiązkowy
więc nie wyjęłabym go świadomie.
Godzinę przed wyjazdem wyjęłam
w domu prawo jazdy i kilka wizytówek
z portfela, ale dowodu tam nie widziałam. Zbieg okoliczności – chyba nie.
Zgłosiłam brak dowodu Ewie, organizatorce wycieczki. Musiałam opuścić
autokar. Ewa powiedziała, że muszę
zakończyć podróż, ale że będą czekać na mnie w Medugorje. Nierealne
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Góra Podbrdo, miejsce ukazania Maryi, dar objawienia się Maryi w zapachu róż

– odparłam. Pożegnałam się z mężem, który na moją prośbę pojechał
dalej. Serce bolało. Wysiadłam na poboczu, miałam łzy w oczach, machając ręką pożegnałam koleżanki i kolegów. Odjechali, a z nimi i moja walizka
– prosiłam żeby jej nie wyjmować, za
długo by to trwało, nie chciałam jeszcze bardziej opóźniać podróży. Miałam ze sobą tylko podręczny plecak,
w którym było kilka złotych. Kiedy
autokar odjechał zostałam sama ze
swoimi myślami i smutkiem. Przez łzy
powiedziałam: Twoja wola Panie, dając tym samym przyzwolenie na to, by
Bóg działał. I działo się.
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kierowcy naszego autokaru zmieniali się i jak się okazało jeden
wracał busem do Gostynia i zabrał
mnie w drogę powrotną. Musiał cofnąć się po mnie 30 km. Pierwotnie nie
byłoby to możliwe, bo zmieniać mieli
się we Wrocławiu. Zbieg okoliczności
– chyba nie. W drodze do domu zadzwoniłam do znajomego, który podróżuje po świecie z prośbą o znalezienie dojazdu do Medugorje. Akurat był
w domu i miał czas. Od razu się zgo-
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dził, znalazł połączenie z Wrocławia
do Medugorje z dwiema przesiadkami
w Pradze i Zagrzebiu za 305 zł. Dodam, że Pan Bóg, już wcześniej zapewnił mi środki na tę dodatkową
podróż. Dzień przed wyjazdem dostałam informację od przełożonego,
że dostanę wraz z wynagrodzeniem
w sierpniu dodatkową premię w wysokości 300zł za zaangażowanie w pracy. Kolejny zbieg okoliczności – chyba
nie. O 22.30 dotarłam do domu, zabrałam dowód osobisty, który jak się
okazało był razem z prawem jazdy
i pojechałam po bilety do znajomego.
Do Wrocławia dowiózł mnie brat męża
z kolegą, obaj bardzo przejęli się moją
sytuacją.
O 2.20 z Wrocławia, w samotności, rozpoczęłam podróż do
Medugorje. Bałam się. Nigdy wcześniej nie podróżowałam sama. Nie
miałam ładowarki do telefonu, ale w
autobusie bez problemu pożyczono
mi ją. Napisałam do męża, że jadę
do niego oraz Matki Bożej i żeby czekał na mnie w Medugorje 1 sierpnia o
06.40 na dworcu. Najpierw dotarłam
do Pragi, tam po dwóch godzinach

miałam kolejny autobus do Zagrzebia.
Wszystko toczyło się w miarę dobrze.
Do czasu... W Wiedniu kierowca autobusu ogłosił krótki postój na toaletę.
Wysiadłam. Kiedy wróciłam kierowca
oświadczył, że mój bilet jest nieważny
i muszę zakończyć podróż. Ogarnął
mnie wielki strach co będzie ze mną
dalej i jak zakończy się moja podróż
do Matki Bożej. Po twarzy zaczęły mi
płynąć łzy, byłam bezradna. Wyjęłam
pieniądze, proponowałam zapłacić za
dalszą podróż, żeby tylko móc jechać
dalej. Prosiłam żeby mnie zabrali. Nie
rozumiałam języka. Kierowca wykonał
telefon, podał numer mojego biletu
i okazało się, że mogę kontynuować
podróż – bilet jednak był ważny. Kiedy pozwolono mi wejść do autobusu
odetchnęłam. Pan Bóg wynagrodził mi
to cierpienie, okazało się, że w Wiedniu wsiadły dwie Polki, które również
jechały do Medugorje. Usiadły przede
mną, porozmawiałyśmy i odtąd było
mi raźniej.
Po 43 godzinach i ok. 1500 km
w podróży dotarłam do celu. Uściskałam męża. Dziwiło mnie to, ale nie odczuwałam zbyt dużego zmęczenia, raczej wielką radość. Byłam szczęśliwa.
Muszę dodać, że Pan Bóg dał mi też
na całą podróż Anioła Stróża – moją
siostrę, która przy mnie czuwała dzień
i noc. Była ze mną w kontakcie telefonicznym cały czas, na koniec napisała
mi wiadomość: Wiesz Ania, ja się czuję tak jak bym była w tym autobusie
i jechała z Tobą. Uczestnicy pielgrzymki oraz znajomi, modlili się za
mnie. Pan Bóg działa w obfitości, zatroszczył się o wszystko, musiałam tylko pokonać swój lęk i iść za Nim, a On
zrobił resztę. Organizatorka wyjazdu

– Ewa, mówiła nam wcześniej: Módlcie się bo będą przeciwności, Zły
będzie robił wszystko, żebyście nie
pojechali do Maryi i tak było w moim
przypadku.
Dodam, że 25 lipca tego roku,
po 33 dniach rekolekcji według De
Montforta, w Panience, na 5 dni przed
wyjazdem dokonałam zawierzenia się
Matce Bożej. Nie spodobało się to
złemu, przeszkadzał mi w dotarciu do
„Matulki”, bo wiedział, że czeka tam
na mnie wiele łask. Ofiarowałam Maryi swoje życie, a Ona dała mi o wiele
więcej. Na górze Podbrdo (Ukazania)
wynagrodziła mi moje nocne czuwanie w bólu i cierpieniu. Maryja objawiła mi się w przepięknym zapachu róż.
Nie zapomnę go do końca życia. Maryja była cały czas przy mnie. Modląc
się przy figurze zmartwychwstałego
Pana Jezusa, otarłam wyciekającą
z Jego nogi kroplę osocza. Miałam
też silne pragnienie usłyszenia świadectwa życia nawróconej osoby i Pan
Jezus spełnił to pragnienie. Stojąc
w kolejce do spowiedzi, usłyszałam od
pewnej Polki bardzo mocne świadectwo z jej życia. Polały się łzy, nawiązała się nowa znajomość. Uroczyste
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich,
duchowa adopcja dziecka poczętego,
to „cukierki” od Maryi.
Mówi się, że kto jedzie pierwszy raz do Medugorje dostaje cukierki,
kto drugi raz jedzie, otrzymuje czekoladę, a trzeci bombonierkę. Życzę sobie i innym skosztowania tych „słodyczy”, a także usłyszenia i realizowania
w swoim życiu słów Jezusa „Pójdź za
mną”.
Chwała Panu!
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Świadectwo MaRIANNY gINTER
Gdy starsze dzieci – córka
i syn – opuścili dom rodzinny, zostaliśmy z mężem Antonim, moją mamą
Anną oraz z najmłodszym synem Janem. Jan po poważnych przejściach
zdrowotnych tęsknił za życiem. Zaczął
uczęszczać do technikum Rolniczego,
pracował w gospodarstwie, planował
co i jak zmienić na lepsze. Pan Bóg
pokierował inaczej. Mąż mój zawsze
mówił: „Jeżeli Pan Bóg kogoś kocha,
to go doświadcza”. Tylko dlatego, że
trwaliśmy w głębokiej wierze i nadziei,
przetrwaliśmy ten trudny okres, o którym pokrótce opowiem.
Dzień 31 maja 1977 roku,
piękna pogoda, słoneczko, sianokosy.
U sąsiadów koszono łąkę maszyną
rotacyjną. Syn Jasiu szedł dróżką i patrzył jak idzie robota. Sąsiadki zauważyły jak wywrócił się i leżał zakrwawiony, przybiegły przerażone z krzykiem.
Leżał na wznak, bez ruchu, oddychając, parskał krwią. Obok głowy słomiany kapelusz, a w nim różowe osocze
mózgu. Cała twarz gwałtownie skurczona, oczu nie było widać. Płakałam:
„Matuchno Najświętsza, Ty wiesz, co
się stało, Ty wiesz, co robić, ratuj, pomóż, pokieruj – błagam”. Wezwano
karetkę pogotowia. Lekarz stwierdził,
że pacjent został uderzony ostrym
narzędziem i być może w rodzinie się
pobili. Dla nas to było niedorzeczne.
Ale nasz zięć Władek od razu wybadał
przyczynę. To może być nóż od maszyny rotacyjnej, a ponieważ nie było
wylotu z czaszki to mogło znaczyć, że
nóż jest w głowie. To też pomogło lekarzom w szpitalu.
„Maryjo Królowo Polski, Uzdrowienie Chorych – krzyczałam – ratuj
go, oświeć umysły lekarzy i ręce chirurgów, żeby go uratowali”. W oczach
i opinii lekarzy – pacjent stracony. Nóż
w ruchu obrotowo-wirującym uderzył
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w czoło z odległości ok. 100 m – jaka
to była prędkość i siła. Przebił czaszkę, zatopił się w mózgu. Obce ciało ok.
7 cm długości i 4,5 cm szerokości zatopione w mózgu, pełne bakterii. Szpital
w Śremie – lekarze stają na wysokości
zadania, ale twierdzą, że pacjent nie
ma szans. Pacjent jednak nie umiera.
Nam w domu pozostaje modlitwa: „Matuchno Przenajświętsza,
Ty zawsze byłaś, jesteś moją i naszą
nadzieją. Błagam, doświadczaj, ale
wstawiaj się u Swojego Syna, pokieruj
tak, żebyśmy naszego syna nie stracili”.
Chirurg dr Marian Twardowski zaczął przygotowywać Jasia do
transportu do Kliniki Neurologicznej
w Poznaniu na ul. Przybyszewskiego. Ordynator Kliniki prof. Taczak powiedział, że ciało obce jest bardzo
duże, operacja będzie bardzo trudna,
skomplikowana i nie ma gwarancji, że
w trakcie nie nastąpi zgon.
Głównym prowadzącym operację był neurochirurg Stanisław Nowak, który pracował przy pomocy
prof. Taczaka oraz przy asyście pozostałych neurochirurgów z ościennych
szpitalnych oddziałów neurochirurgii
(razem ok. 20 lekarzy).
Tutaj, w moim i męża przekonaniu, działała Ręka Boża – nie mogło
być inaczej. W kościołach odprawiały
się Msze św. w intencji Jasia, od rodziny i znajomych. My z mężem i mamą
modliliśmy się w domu. Opadliśmy
z sił. Córka czekała pod drzwiami sali
operacyjnej.
Lekarz dr Nowak poprosił
do gabinetu: „ciało obce wyjęliśmy,
staraliśmy się, żeby zrobić jak najmniejszy ubytek mózgu, tak bardzo
mocno uszkodzonego. Jeżeli zwalczy
zakażenie, to żył będzie. Ale będzie
to roślina, ponieważ uszkodzone są
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wszystkie narządy tej półkuli, i nie tylko. Są to narządy ruchu, czucia, zmysłów wzroku, słuchu, węchu, smaku,
praktycznie wszystko i z takim ubytkiem organizm nie będzie funkcjonował. Ale rodzina wierząca, rozumiem?”
– zapytał. „Tak” – odpowiedziała córka
z płaczem. „Ja też jestem wierzący
i modlę się, bo jest jeszcze druga półkula mózgu, która przy Bożej pomocy może częściowo przejąć funkcję
tej uszkodzonej. Mimo wszystko nie
tracić wiary, bo wiara czyni cuda. Ale
trzecia doba będzie decydująca o życiu. Tam było duże zanieczyszczenie”.
W domu gorąco modliliśmy
się, ale już bez paniki – wpółprzytomnymi: „Boże spraw, Maryjo wstaw się,
niech będzie rośliną, byle żył i z nami
był – błagamy”. Trzeci dzień. Córka

siedziała przy łóżku, a Jasiu zaczął się
ruszać – powoli, chaotycznie – jedną
nogę, a potem drugą wysunął z łóżka
i chciał wstać. Córka zaalarmowała,
zleciał się personel, asekurowali go,
ale nie pomagali. Nie do wiary, jak powoli wstał z łóżka i po ścianie szedł,
nic nie widząc. Lekarze kierowali go
do ubikacji – szedł po ścianie. Dr Nowak krzyczał: „załatwił się, załatwił, to
jest cud, cud, cud – nie może być inaczej”.
Wszyscy mieli łzy w oczach,
do łóżka go przynieśli, bo zasłabł.
Lekarze brali dodatkowe dyżury, pilnowali, obserwowali, opisywali krok
po kroku, jak dochodził do sił. Dr Nowak zapytał córkę: „Kto jest tak silnej
wiary, kto wymodlił to życie panu?”
„Nie ja, to nie ja – to moja mama”
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– powiedziała córka. Opis całej operacji wraz z eksponatem (nożem) znajduje się w gablocie w gabinecie lekarskim i służy studentom do nauki.
Rehabilitacja trwała bardzo
długo – przez lata. Poprawa była widoczna z miesiąca na miesiąc, z roku
na rok. Cały czas pod nadzorem lekarzy z Poznania i dr Twardowskiego ze
Śremu. Była to ciężka, wytężona walka, ale ku radości naszych serc.
Miałam ogromna wiarę i nadzieję, że Maryja, Matuchna Nasza
ukochana, nie opuści nas. Wesprze,
da siłę – wtedy tak potrzebną. Modliłam się w domu, w pracy w polu –
wszędzie gdzie byłam. Chodziłam do
klasztoru na Świętą Górę – tam przed
obrazem Matki Bożej zatopiona w modlitwie dziękowałam i błagałam o jeszcze, o więcej, żeby nasz syn stanął
na nogi, żeby był samodzielny, żeby
widział – to też było ogromnym problemem.
Obiecałam Matce Bożej, że
zrobię różaniec, jako wotum wdzięczności – taki, jak kiedyś widziałam
w Niepokalanowie. Pielgrzymi nieśli
na rękach. Przy pomocy ludzi dobrej
woli, którzy zaangażowali się w moją
i mojego męża intencję.
Jest święty Różaniec, on ma
wielką siłę i moc. To jest od Boga
dane. Całe moje życie jest wiarą, miłością i nadzieją. Zawsze pamiętam
w modlitwach o wszystkich, którzy na
różne sposoby wspierali nas i pomagali. „Zaufaj Maryi, a Ona nigdy Cię
nie opuści”.

Jasiu miał wtedy 20 lat, był
bardzo młody. Postanowiliśmy z mężem, że będzie drugi różaniec, biały,
mniejszy taki, do koszyczka na procesję z Najświętszym Sakramentem.
„Bardzo pragnę, żeby ten Różaniec wisiał w Kościele w Błażejewie,
żeby był drogą życia dla potomnych.
Żeby wzbogacał ludzi w wiarę, nadzieję i miłość, dawał ukojenie w bólu potrzebującym”.
***
P.S. W czasie moich odwiedzin w pierwszy piątek, 4 stycznia
2019 roku pani Marianna zwróciła się
do mnie z zapytaniem, czy ten różaniec ponownie będzie wisiał w kościele błażejewskim. Został zdjęty w czasie remontu.
Zapewniłem wówczas Panią
Mariannę, że różaniec ponownie będzie zawieszony. Wrócił on na swoje
miejsce 14 lutego 2019 r. Został zawieszony przez Pana Mirosława Horałę – z Ługów i Pana Jana Grewlinga. Gdy udawałem się z posługą do
chorych w pierwszy piątek marca br.,
zabrałem ze sobą zdjęcie, które wykonałem podczas zawieszania wotum.
Poinformowałem wówczas panią Mariannę „Pani prośba została spełniona.
Różaniec wisi ponownie na tym samym miejscu”. Co za radość była na
twarzy Pani Marianny.
Nie przypuszczałem wówczas,
że to będzie moja ostatnia posługa.
Pani Marianna Ginter zmarła 5 marca
2019 r.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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oraz księża Filipini
serdecznie zapraszają
11-13.10. 2019 rok
Dni skupienia grup Rodzinnych
i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym
ks. Leszek Woźnica COr
18-20.10 2019 rok
Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas
25-27.10 2019 rok
Rekolekcje dla Żywego Różańca
ks. Jakub Przybylski COr
10-14.11 2019 rok
Rekolekcje ewangelizacyjne – Kurs Jan
18-21.11 2019 rok
Rekolekcje dla Kapłanów
ks. Jacek Połowianiuk
25-28.11 2019 rok
Rekolekcje dla Kapłanów
ks. Mirosław Prasek COr
Zgłoszenia i informacje
o rekolekcjach na furcie
klasztornej.
Można zgłaszać się pod
nr. tel. 65 6720014
lub na e-mail:
sanktuarium@filipini.gostyn.pl

12-15.12 2019 rok
Dni skupienia AA
ks. Leszek Woźnica COr i ks. Marek Dudek COr
30.12. – 01.01 2020 rok
Rekolekcje dla Czcicieli Matki Bożej
Świętogórskiej i św. Filipa Neri
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DONNA BROWN I ZESPÓŁ THE GOLDEN GOSPEL PEARLS
Święta Góra, 6 października 2019 roku

