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Drodzy Czytelnicy Świętogórskiej Róży Duchownej!
W okresie Bożego Narodzenia po raz kolejny pochylamy się nad żłóbkiem w Betlejem, by w tym małym bezbronnym Dziecięciu ujrzeć naszego Boga i Zbawiciela. Przypominamy sobie tę niepojętą tajemnicę wcielenia: w Jezusie Bóg stał się człowiekiem takim
jak my i tym samym otworzył nam drogę do nieba. Życzę, aby ten wielki dar przyjścia
Boga zdumiewał nas i stawał się siłą na każdy dzień. Szczególnie w Eucharystii odkrywajmy
tę tajemnicę, że Bóg, który przyszedł do nas w Betlejem, nieustannie przychodzi na ołtarze.
Dzięki temu, w naszych wspólnotach i codziennych obowiązkach możemy być świadkami
tej Miłości, która nadaje sens naszego życia i otwiera perspektywę wieczności.
Dziękując za wszelkie dobro, zapewniam o modlitwie przed cudownym wizerunkiem Świętogórskiej Róży Duchownej i życzę, aby na każdy dzień Nowego Roku 2020 towarzyszyła Wam opieka i wstawiennictwo Niewiasty Eucharystii, naszej Matki i Królowej.

					 W imieniu Świętogórskiej Kongregacji
								
						ks. Marek Dudek COr

Święta Góra, Boże Narodzenie A.D. 2019
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Aktualności
ks. Dariusz Dąbrowski COr i kl. Filip Michalak COr

Pielgrzymka do Rzymu
i kanonizacja
św. Jana Henryka Newmana
W czasach, gdy wiara była kwestionowana jak nigdy przedtem, Newman
jako jeden z największych teologów XIX wieku, zajął swój intelekt jednym z najpilniejszych pytań naszej epoki: jaka powinna być relacja między wiarą i epoką
sceptyczną, świecką?
							
Karol, książę Walii
Podczas trwających na Świętej Górze letnich rekolekcji, prowadzonych przez ks. Adama Adamskiego
COr, nastało wielkie poruszenie: kardynał Newman będzie kanonizowany.
Od razu powstała myśl – trzeba tam
pojechać i uczestniczyć w tym wielkim dla Kościoła, jak i Kongregacji
Oratorium, wydarzeniu. Czasu było
niewiele, gdyż zaledwie trzy miesiące.
Trzeba było kupić bilety, zorganizować
noclegi, a przede wszystkim ogłosić
wśród wiernych chęć organizacji wyjazdu. Szybko zebrała się grupa osób
chętnych, powstały też inne grupy powiązane ze Świętą Górą!
Z naszego sanktuarium zebrały się dwie ekipy pielgrzymów. Pierwsza składała się z przedstawicieli
świętogórskiego Oratorium Dorosłych
prowadzonego przez ks. Dariusza Dąbrowskiego COr, który został opiekunem oraz przewodnikiem pielgrzymki,
druga z poznańskiego Oratorium prowadzonego przez ks. Adama Adamskiego COr oraz trzecia, pod opieką
ks. Michała Kuliga COr.
Słowo się rzekło… Dnia 12
października wyruszyliśmy do Rzymu.
Oczywiście punktem najważniejszym
była Msza św. pod przewodnictwem
papieża Franciszka, jednakże nie
obyło się bez zwiedzania Wiecznego
Miasta, szczególnie, że część z nas
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była tam pierwszy raz. Ważnym punktem pielgrzymki był kościół Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nouva), gdzie
działał i jest pochowany św. Filip Neri.
Tam, ksiądz Dariusz w kaplicy grobu
odprawił Mszę św. Po niej zostaliśmy
zaprowadzeni do pokoju-muzeum św.
Filipa, gdzie znajdują się zachowane
jego osobiste rzeczy oraz ołtarz przy
którym odprawiał Najświętszą Eucharystię.
Kolejnym ważnym punktem
były katakumby św. Sebastiana – miejsce, gdzie św. Filip otrzymał stygmaty
Ducha Świętego. Wydarzyło się to
w przeddzień Zielonych Świątek
w roku 1544. Święty wpadając w ekstatyczny zachwyt ujrzał ognistą kulę
wnikającą do serca, która wyłamała
dwa żebra i na zawsze pozostawiła
ślad w postaci nienaturalnego wybrzuszenia1. Po odśpiewaniu hymnu do
Ducha Świętego została odprawiona
Eucharystia, a po niej ksiądz Dariusz
opowiedział o tym ważnym wydarzeniu, jakie dokonało się przed wiekami.
Ważnymi i wartymi wspomnienia etapami pielgrzymki były także
papieska Bazylika św. Pawła za Murami, kościół św. Piotra w okowach,
opactwo Trapistów – Trzy Fontanny
(miejsce ścięcia Apostoła Pawła oraz
miejsce objawienia Matki Bożej).
http://filipini.gostyn.pl/sw-filip-neri/swiety-filip-neri-1.html
(dostęp: 14.11.2019)

1
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ks Józef Witek COr 1872-1954

Zdjęcia z pielgrzymki do Rzymu

Jednak najważniejszym punktem i jednocześnie celem pielgrzymki była Msza św. na Placu św. Piotra.
Udaliśmy się tam z samego rana, aby
mieć możliwość podejścia jak najbliżej ołtarza. Na początku Eucharystii

Ojciec Święty przyjął prośbę Kościoła
o kanonizację bł. Jana Henryka Newmana oraz czterech kobiet i zasiadając na katedrze, trzymając krzyż
w ręku uroczyście ogłosił nowych
świętych oraz nakazał ich kult w całym

Aktualności

6

Kościele. Był to moment niezwykły
– mimo że nie rozumieliśmy za bardzo wypowiadanych słów, czuliśmy
głęboko w sercu wielkie wzruszenie
i radość, szczególnie kiedy po skończonej mowie papieża Franciszka
na całym placu rozległ się głos ludzi
klaszczących w dłonie na znak radości
i podziękowania.
W swoim kazaniu Ojciec Święty nawiązując do Ewangelii wspomniał
także o nowo kanonizowanym kardynale, który daje nam przykład świętości dnia powszedniego. Przytoczył
także słowa świętego: Chrześcijanin posiada głęboki, milczący, ukryty pokój, którego świat nie widzi […]
Chrześcijanin jest wesoły, prosty, miły,
łagodny, uprzejmy, uczciwy, skromny, bezpretensjonalny […] w jego postawie jest tak niewiele niezwykłości
czy efektowności, że na pierwszy rzut
oka można go z łatwością wziąć za
zwyczajnego człowieka12. Cały czas
podczas Mszy panowała radość,
a uśmiech na twarzach ludzi. Wszyscy
byliśmy wdzięczni Bogu za dar kanonizacji tak wielkiego człowieka, który
w spadku pozostawił wiele pism
i nauk.
Na Placu św. Piotra w tłumie
pielgrzymów można było dostrzec
osoby z Polski, a także z Anglii – skąd
pochodził kard. Newman. Dla wielu
z nas poruszającym momentem było
spotkanie z konwertytami (kapłanami, którzy przeszli na wiarę katolicką)
i którzy zauważyli, że mamy ubrane
specjalne koszulki, przygotowane
specjalnie na kanonizację. Podeszli
do nas i opowiedzieli o swoim przejściu do Kościoła Katolickiego, prosząc
na koniec o modlitwę za Kościół Anglikański, aby się nawrócił.
Napełnieni duchowo wróciliśmy do naszego kraju, gdzie kilka dni
Ojciec Święty Franciszek, Homilia wygłoszona podczas
kanonizacji 13.10.2019. Dostępny w Internecie <https://
ekai.pl/dokumenty/homilia-papieza-franciszka-podczaskanonizacji-13-pazdziernika-2019/> (dostęp: 14.11.2019)
2

Aktualności

później, 18 października dziękowaliśmy Bogu Ojcu za tak wielkiego świętego. Grupa Oratorium poznańskiego
oraz pielgrzymi z Gostynia spotkali się
tego dnia w kaplicy pw. św. Jana Henryka Newmana w domu formacyjnym
świętogórskiej wspólnoty.
Eucharystii przewodniczył
ksiądz arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki. W swojej homilii przedstawił historię życia
świętego oraz przekazał nam naukę,
która płynie z jego życia. Wspomniał
m.in.: Newman uczy nas także, iż jeśli przyjęliśmy prawdę Chrystusa i dla
Niego poświęciliśmy swoje życie, to
nie może być rozdźwięku między tym,
w co wierzymy, a sposobem, w jaki żyjemy. Każda nasza myśl, słowa i czyny
muszą być ukierunkowane na chwałę
Boga i szerzenie Jego królestwa32. Mówił, także, że ...prawda jest przekazywana nie jedynie przez nauczanie formalne […], ale także przez świadectwo życia, przeżywanego integralnie,
w wierności i świętości. Ci, którzy żyją
w prawdzie i prawdą, instynktownie
rozpoznają, co jest fałszywe34.
Dziękujmy więc Bogu za dar
tej kanonizacji. Dziękujmy też papieżowi Franciszkowi za to, że postawił Kościołowi – a w szczególności
wszystkim, którzy poszukują Prawdy
– wspaniały wzór odwagi i wytrwałości. Prośmy św. Jana Henryka o światło dla wszystkich, którzy znajdują się
w ciemnościach i poszukują Światła45.

3
Abp. Stanisław Gądecki, Homilia, Bóg powierzył mi
jakąś pracę, której nie powierzył nikomu innemu [online]. Dostępny w Internecie < https://episkopat.pl/homilia-bog-powierzyl-mi-jakas-prace-ktorej-nie-powierzylnikomu-innemu-dziekczynienie-za-kanonizacje-johnhenry-newmana-poznan-kaplica-ksiezy-filipinow-wiezowa-18-10-2019/ > (dostęp: 14.11.2019)
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ks. abp Stanisław Gądecki

Bóg powierzył mi jakąś pracę,
której nie powierzył nikomu
innemu
Dziękczynienie za kanonizację John Henry Newmana
Kaplica księży filipinów, Poznań ul. Wieżowa 5 – 18.10.2019

Gromadzimy
się
dzisiaj
w poznańskim klerykacie filipinów na
dziękczynieniu za kanonizację świętego Johna Henry Newmana, filozofa,
teologa, kaznodziei i filipina, którego można śmiało zaliczyć do współczesnych doktorów Kościoła. Jego
dogłębne, systematyczne i mozolne
poszukiwanie prawdy stanowiło bezkompromisowe wyzwanie dla czasów
jemu współczesnych i będzie dalej
takim wyzwaniem dla przyszłych pokoleń.

Po dwóch bolesnych wydarzeniach, którymi były bankructwo banku
jego ojca oraz poważna własna choroba – w wieku 15 lat – przeżył swoje pierwsze nawrócenie. To choroba
– jak twierdził – uczyniła z niego chrześcijanina. Rzeczywiście, podczas rekonwalescencji miał dużo wolnego
czasu na rozmyślania i lekturę, przez
co zbliżył się do ewangelicyzmu w wydaniu kalwińskim. Od tego momentu
oddał swoje życie Bogu.

NAWRÓCENIE
John Henry przyszedł na świat
w Londynie dnia 21 lutego 1801 roku
w zamożnej rodzinie londyńskiego
bankiera. Był najstarszym z sześciorga rodzeństwa. Z okresu dzieciństwa
i wczesnej młodości najbardziej cenił
umiłowanie Biblii. Jego matka – pochodząca z rodziny hugenockiej – od
najmłodszych lat wpajała synowi zamiłowanie do lektury Pisma Świętego,
co nie pozostało bez wpływu na jego
późniejsze życie. Codzienna lektura
ksiąg natchnionych dała mu szeroką
znajomość całej historii biblijnej i stała się solidną podstawą dla jego późniejszych rozważań teologicznych. Po
czasie ze wzruszeniem wspominał domową „religię biblijną”, której podstawy otrzymał od swojej matki.
Choć wychowywał się w nastrojach anglikańskich, nie był mu
obcy – rozwijający się w XIX wieku
– agnostycyzm i naukowo-przyrodniczy ateizm. On również przeszedł
przez tego typu wątpliwości i poznał
ich podstawy.

STUDIA
Rozpoczął więc – w 1817 roku
– studia w Trinity College w Oksfordzie, a w roku 1822 podjął decyzję
o przyjęciu święceń. I tak – w 1824
roku – został pastorem kościoła anglikańskiego oraz wykładowcą i opiekunem Oriel College. Pod wpływem
tego środowiska zaczął oddalać się od
ewangelicyzmu.
W 1825 roku rozpoczął duszpasterzowanie w uniwersyteckim
kościele Saint Mary the Virgin, i tam  
zasłynął ze swoich kazań. Był bardzo
oddany pracy duszpasterskiej, a jednocześnie kontynuował pogłębione
studium filozoficzno-teologiczne na
temat aktu wiary.
Uważał, że chrześcijanin nie
powinien ulegać nurtowi racjonalizmu,
dominującemu wówczas w nauce
i kulturze, którego przedstawiciele
spychali doświadczenie wiary w obszary fideizmu, czyli w przestrzeń
ślepej i nieposiadającej intelektualnego uzasadnienia wiary. W swoich
kazaniach uniwersyteckich dowodził,
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że – dla człowieka poszukującego
sensu życia – nie ma konfliktu między
wiarą a rozumem.
Twierdził, że „liberalizm jest …
błędem polegającym na tym, że poddaje osądowi ludzkiemu te objawione
nauki, które są ze swej natury poza
nimi i niezależne od niego, i że rości
sobie prawo do określania na ich wewnętrznej podstawie prawdy i wartości twierdzeń, opierających się – o ile
chodzi o ich przyjęcie – wprost na zewnętrznym autorytecie Słowa Bożego”
(Bł. John Henry Newman, Kazania.
Wybór, 2017, s. 17). Według niego
człowiek może odkryć sens egzystencji dopiero wtedy, gdy w pełni otworzy
się na tajemnicę Boga, objawioną mu
w słowach i czynach Jezusa Chrystusa.
„Obyśmy nigdy nie dali uwieść
się jakiejś niegodnej skłonności do jakiejkolwiek gałęzi studiów tak dalece,
by zapomnieć, że nasza prawdziwa
wiedza, szlachetność i siła polegają na
znajomości Wszechmocnego Boga”
– mówił w jednym ze swoich kazań.
RUCH OKSFORDZKI
Początkowo był przekonany,
iż kontynuacją Kościoła pierwszych
wieków jest wspólnota Kościoła anglikańskiego. Zauważał jednak w tym
Kościele jakąś duchową niemoc oraz
wiarę oderwaną od codziennego życia. Dlatego, razem z przyjaciółmi
zapoczątkował tzw. Ruch Oksfordzki,
którego członkowie studiowali Pismo
Święte oraz pisma ojców Kościoła,
pragnąc przyczynić się w ten sposób
do odnowy anglikańskiej wspólnoty.
On sam rozpoczął swoją duchową
przygodę od studiowania pism św.
Ignacego Antiocheńskiego i św. Ireneusza, a później św. Ambrożego
i św. Augustyna. Następnie, uważnie
analizował proces formowania się dogmatów chrześcijańskiej wiary na kolejnych soborach powszechnych. Po-
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szukiwał prawdy o jedynym Kościele,
założonym i chcianym przez Chrystusa. I wreszcie – w pewnym momencie – doszedł do przekonania, że to
właśnie autorytet papieża w Kościele katolickim ratował niejednokrotnie
w ciągu minionych wieków jedność
wiary oraz integralność chrześcijańskiego Credo (por. ks. Marek Wójtowicz SJ, Serce mówi do serca – Święty kardynał Jan Henryk Newman).
Obroną przed racjonalizmem
i liberalizmem była dla niego zasada
dogmatu. Polegała na bezwarunkowym przyjęciu objawienia. Co to właściwie oznacza? Znaczy to, iż wierzymy w to, co objawił nam Chrystus,
a jednak miewamy wątpliwości. Czy
obronią nas przed tymi wątpliwościami wzniosłe uczucia? Raczej nie, bo
naturą uczuć jest to, że wygasają. Czy
może przed upadkiem wiary obroni nas ludzkie poznanie, rozum? Też
nie! Wystarczy przywołać wiedzę potoczną o funkcjonowaniu człowieka,
by uświadomić sobie, że choć ludzkie władze poznawcze są wyjątkowe,
nie są one narzędziem doskonałym.
Wręcz przeciwnie, ulegają różnorakim błędom poznawczym. Poza tym,
rozum ludzki nie powinien wykraczać
poza swoje naturalne kompetencje.
Jedynym, co może obronić wiarę człowieka przed upadkiem, jest dogmat.
Niezachwiany, nierozerwalny, wiecznie trwały, ustanowiony przez Chrystusa dogmat wiary.
„Newman był romantykiem.
W swojej pracy intelektualnej chciał
wskazać na te elementy, dzięki którym w sposób przejrzysty można wyjaśnić to, co niepoznawalne. Mówił:
„A jeśli mnie zapytają, dlaczego wierzę w Boga, odpowiadam, że dlatego,
iż wierzę w siebie, ponieważ czuję, że
jest niemożliwe wierzyć w moje własne istnienie […] bez wierzenia także w istnienie Tego, który żyje jako
Istota Osobowa, wszystko widząca,

wszystko osądzająca w moim sumieniu” (bł. Jan Henryk Newman, Kazania. Wybór, 2017, s. 9).
KONWERSJA
Choć Newman dostrzegał liczne braki oraz moralne słabości niektórych katolików i stale uszczuplające się polityczne znaczenie Kościoła
w świecie, to jednak – idąc za głosem
sumienia – zdecydował się na konwersję, bo ukochał odkrytą prawdę.
Dzięki Ojcom Kościoła przekonał się,
że Boże Objawienie zostało zachowane i w ciągu wieków i wiernie przekazane ludziom dzięki tradycji Kościoła
katolickiego.
Jego przygotowanie do konwersji – która nastąpiła w październiku 1845 roku – trwało wiele lat i miało
kilka etapów, a sam jej moment opisał jego spowiednik, ojciec pasjonista
Dominik Barberi: „wszedł Newman do
pokoju, rzucił mi się do stóp, poprosił o
błogosławieństwo i wysłuchanie jego
spowiedzi oraz przyjęcie do Kościoła
Chrystusa” (ks. Marek Wójtowicz SJ,
Serce mówi do serca – Święty kardynał Jan Henryk Newman).
Barberi przyczynił się – dodaje sam Newman – „w wielkiej mierze
do mego nawrócenia i do nawrócenia wielu innych. Ojciec Dominik był
nie tylko wspaniałym misjonarzem
i kaznodzieją pełnym żaru. Już sama
Jego powierzchowność miała w sobie
coś świętego. Wystarczyło mi ujrzeć
Jego postać, aby poczuć się poruszonym do głębi. Jego wesołość i bezpośredniość w obejściu, przy całej jego
świętości, stanowi już sama w sobie
nieporównane kazanie. Nic dziwnego
zatem, że stałem się Jego konwertytą i Jego penitentem. Zawsze żywiłem
i będę żywił nadzieję, iż Rzym uwieńczy go aureolą świętych”.
W 1845 roku Newman przyjął
chrzest, a w roku 1847 święcenia kapłańskie. W następnym roku założył

oratorium św. Filipa Nereusza. „Zakończyłem własne dzieje imieniem
świętego Filipa w dzień św. Filipa,
a uczyniwszy to, komuż mogę je
z większym uzasadnieniem ofiarować
jako pomnik miłości i wdzięczności, jeśli nie synom św. Filipa, moim najdroższym braciom z tego Domu, księżom
Oratorium w Birmingham […], którzy
byli mi tak wierni, tak wrażliwi na moje
potrzeby, tak pobłażliwi dla moich
słabości, którzy przeprowadzili mnie
przez tak wiele prób, którzy nie szczędzili żadnej ofiary, jeśli prosiłem o nią,
którzy byli tak pogodni w zniechęceniach z mojego powodu, którzy pełnili
tak wiele dobrych uczynków, z którymi
żyłem tak długo, z którymi mam nadzieję umrzeć” (Apologia..., 405).
Po latach tak wspominał swoje
przejście do Kościoła katolickiego: „Od
momentu, kiedy stałem się katolikiem
– pisze o sobie – dzieje rozwoju moich
poglądów religijnych dobiegły końca
i nie mam już o czym opowiadać. Nie
chodzi mi o to, że mój umysł próżnował lub, że zrezygnowałem z rozważania tematów teologicznych, lecz
że nie mam już do opisania żadnych
zmian i że nie miałem jakichkolwiek
niepokojów umysłu. Miałem spokój
i zadowolenie, nigdy też nie miałem
ani jednej wątpliwości. Nie odczułem
przy nawróceniu jakiejkolwiek zmiany intelektualnej czy moralnej, która
by wywierała ucisk na mój umysł. Nie
uświadamiałem sobie, bym miał mocniejszą wiarę w fundamentalne prawdy Objawienia czy większe panowanie
nad sobą. Nie miałem więcej zapału,
ale było to jak przybycie do portu po
wzburzonym morzu. A moje szczęście
z tego powodu trwa nieprzerwanie aż
do dzisiaj” (J. H. Newman, Apologia
pro vita sua, Warszawa 2009, 351).
W KOŚCIELE KATOLICKIM
Na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku Newman zdawał

Aktualności

9

10

się być osamotniony. Z jednej strony
nie ufali mu i nie rozumieli go katolicy,
z drugiej – zapomnieli o nim anglikanie. Wszystko zmieniło się dopiero
wtedy, gdy Charles Kingsley – znany
powieściopisarz, profesor w Cambridge i wychowawca księcia Walii – przypuścił na niego atak, zarzucając mu
nieszczerość. Odpowiedzią Newmana była słynna Apologia pro vita sua,
drukowana w 1864 w cotygodniowych
odcinkach. Dzieło to trafiło zarówno
do członków Kościoła rzymskokatolickiego, jak i do wielu anglikanów. Utracony autorytet został odzyskany.
Nie wszyscy w Kościele katolickim darzyli go od razu zaufaniem,
a jego poglądy uważano często za
zbyt śmiałe, gdy np. krytykował zaangażowanie papieża w sprawowaniu
władzy świeckiej. Papież Leon XIII
dostrzegł jednak jego lojalną postawę wobec Stolicy Apostolskiej i w dowód uznania jego zasług mianował go
– w 1879 roku – kardynałem. Ten, na
motto swojej posługi, wybrał wezwanie: Cor ad cor loquitur, czyli „Serce
mówi do serca”. Został też zaproszony
przez Ojca Świętego do przygotowania schematów dokumentów I Soboru
Watykańskiego, odmówił jednak tłumacząc, że do tak trudnego zadania
nie jest odpowiednio przygotowany.
Jan Henryk podjął się jednak
z wielkim zaangażowaniem dzieła
tworzenia Uniwersytetu Katolickiego w Dublinie. Dbał bowiem o to, by
Kościół nie oddalał się od świata nauki, a także o to, by filozofia i teologia
chrześcijańska nie były traktowane
jako dziedziny pozbawione intelektualnej refleksji. Bardzo się troszczył
o formację laikatu, dając temu m.in.
wyraz w słowach: „Chcę świeckich,
nie aroganckich, nie nierozważnych
w mowie, nie dyskutujących, ale ludzi,
znających swą religię, wchodzących
w nią, wiedzących dokładnie, gdzie
się znajdują, wiedzących, czego się
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trzymać, a czego nie, znających swe
credo tak dobrze, że mogą zdawać
z niego rachunek, znających tak dobrze historię, że mogą jej bronić”.
Kardynał J.H. Newman zmarł
w wieku 89 lat w oratorium św. Filipa
w Birmingham dnia 11 sierpnia 1890
roku.
BEATYFIKACJA I KANONIZACJA
W tym samym mieście został
beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w roku 2010. O nowym błogosławionym papież tak wówczas mówił: „Newman odnosił całe swe życie
do nawrócenia, jakie przeżył w młodości. Było to doświadczenie zarówno
religijne, jak intelektualne. U schyłku
swego życia konwertyta określił je
jako walkę ze wzrastającą już wtedy
tendencją do traktowania religii jako
sprawy czysto prywatnej i subiektywnej, jako osobistej opinii.
„Dziś – mówił Benedykt XVI
– kiedy relatywizm intelektualny i moralny grozi podważeniem samych fundamentów naszego społeczeństwa,
Newman przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni, by poznawać prawdę
jako naszą ostateczną wolność i wypełnienie najgłębszych ludzkich dążeń. Uczy nas także, iż uczciwość intelektualna i autentyczne nawrócenie
wiele kosztują […]
Newman uczy nas także, iż
jeśli przyjęliśmy prawdę Chrystusa
i dla Niego poświęciliśmy swoje życie, to nie może być rozdźwięku między tym, w co wierzymy, a sposobem,
w jaki żyjemy. Każda nasza myśl, słowa i czyny muszą być ukierunkowane na chwałę Boga i szerzenie Jego
królestwa. Newman to zrozumiał
i był wielkim obrońcą prorockiej posługi laikatu chrześcijańskiego. Widział
jasno, że nie tyle akceptujemy prawdę w akcie czysto intelektualnym, ile
przyjmujemy ją w dynamice duchowej,
która przenika do głębi naszej istoty.

Prawda jest przekazywana, nie jedynie
przez nauczanie formalne, choć jest
ono ważne, ale także przez świadectwo życia, przeżywanego integralnie,
w wierności i świętości. Ci, którzy żyją
w prawdzie i prawdą, instynktownie
rozpoznają, co jest fałszywe i to właśnie jako fałszywe, wrogie pięknu i dobru, towarzyszącym blaskowi prawdy”
(Benedykt XVI, Londyn, Hyde Park
– 18.09.2010).
Kanonizacja odbyła się pięć
dni temu w Rzymie dnia 13 października 2019 roku. Na poprzedzającym
tę kanonizację spotkaniu ku czci Newmana – zorganizowanym przez ambasadę Wielkiej Brytanii przy Stolicy
Apostolskiej – kard. Ouellet zaproponował przyznanie Newmanowi tytułu
Ojca Kościoła. Dotychczas taki tytuł
przyznano 36 świętym; mężczyznom
i kobietom, którzy pomogli w głębszym rozumieniu wiary. Wydaje mi
się, że ten angielski wykładowca stoi
w jednym szeregu z takimi nauczycielami wiary, jak Atanazy i Augustyn
– powiedział kardynał Ouellet. Dzięki swej znajomości pjców Kościoła,
szczególnie Atanazego, odkrył on, że
aby zachować swą integralność, wiara
Kościoła musi adaptować swój język
do kulturowych wyzwań i zagrożeń ze
strony herezji. I chociaż depozyt [wiary] się nie zmienia, to wiedza Kościoła

o nim się rozwija, pogłębia i wyraża
w nowy sposób, zawsze w wierności
pierwotnej idei.
ZAKOŃCZENIE
Dziękujmy więc Bogu za dar
tej kanonizacji. Dziękujmy też papieżowi Franciszkowi za to, że postawił Kościołowi – a w szczególności
wszystkim, którzy poszukują Prawdy
– wspaniały wzór odwagi i wytrwałości. Prośmy św. Jana Henryka o światło dla wszystkich, którzy znajdują się
w ciemnościach i poszukują Światła.
Na koniec zaś pozwolę sobie przytoczyć słowa obecnego na
kanonizacji Karola, księcia Walii:
„W czasach, gdy wiara była kwestionowana jak nigdy przedtem, Newman
jako jeden z największych teologów
XIX wieku, zajął swój intelekt jednym
z najpilniejszych pytań naszej epoki:
jaka powinna być relacja między wiarą i epoką sceptyczną, świecką? Jego
zaangażowanie, najpierw w ramach
teologii anglikańskiej, a później, po
nawróceniu – teologii katolickiej, imponowała nawet jego przeciwnikom
swoją śmiałą uczciwością, bezwzględnym rygorem i oryginalnością myśli”.
Amen.

ks. Adam Anioł COr, Ewa i Jean-Pierre

NawiedzeniE kopii Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
w Błażejewie
Ks. Adam
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”.
Do parafii w Błażejewie Maryja w znaku jasnogórskiego wizerunku

zawitała w daniach 23-24 października 2019 r.
Zanim Matka Boża w znaku
kopii Ikony Jasnogórskiej przybyła do
parafii w Błażejewie trwały długie przygotowania:
1. Została zbudowana nowa dzwonnica, którą 31 maja br. poświęcił ks.
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biskup Damian Bryl;
2. Zostały odmalowane dach i ściany
zewnętrzne kościoła;
3. Zostały zakupione 4 nowe chorągwie procesyjne: Matki Bożej Różańcowej, Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej, św. Jakuba Ap. – patrona
parafii oraz św. Józefa;
4. W miejsce starych i zniszczonych
przez czas – postawiono i poświęcono w czasie Dni Krzyżowych 5 nowych
krzyży przydrożnych;
5. Parafianie w pełni zaangażowali się
w strojenie i dekorowanie trasy przejazdu Obrazu Matki Bożej, która liczyła 12 km;
6. Bezpośrednim przygotowaniem na
Nawiedzenie były MISJE PARAFIALNE, które poprowadził ks. Stanisław
Gawlicki COr w dniach: 19-26 października;
W środę 23 października
o godz. 17.00 ks. Stanisław Gawlicki
COr rozpoczął w kościele nabożeństwo oczekiwania. Gdy przybył ks.
bp Szymon Stułkowski oraz kanclerz
Kurii Metropolitalnej ks. prałat Ireneusz Dosz wyruszyliśmy z księżmi dekanatu śremskiego oraz współbraćmi ze Świętej Góry, z delegacjami,
które miały nieść i witać obraz oraz
z pozostałymi wiernymi na miejsce
oczekiwania. Na uroczystość Nawiedzenia przybył ks. vice-superior Włodzimierz Mleczko z Kongregacji Oratorium Księży Filipinów ze Studzianny.
W procesji i powitaniu brała także
udział Orkiestra Świętogórska. Miejsce powitania Matki Bożej zostało
wybrane na drodze z Dolska do Błażejewa przy krzyżu przydrożnym ok.
500 m od kościoła. Obraz Matki Bożej
przybył do nas z parafii św. Michała
Archanioła w Dolsku.
Po dotarciu z Obrazem do kościoła, nastąpił uroczysty obrzęd powitania. W imieniu parafii powitał Matkę
Bożą ks. proboszcz Adam Anioł COr:
Maryjo – Jasnogórska Pani, staję dziś
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z całą moją ukochaną parafią przed
Tobą, by dziękować Ci z głębi naszych
serc za Twoje powtórne przyjście do
nas. Nawiedziłaś nas już 42 lata temu
w dniach 28-29 marca 1977 r. Ks.
Tadeusz Nagel ówczesny proboszcz
w słowie powitalnym powiedział: „Dzisiaj ziemia nasza wita Cię Pani. Błażejewskie pola, pokłon Ci oddają.
Lasy rozszumiałe wraz z pieśnią radosną oddają Ci Matko serdeczną swą
chwałę. Witaj Matko Droga, błogosław
twe dzieci”. Czarna Madonno z Jasnej
Góry, Matko Najlepsza i Królowo nasza, którą czcimy w tylu sanktuariach:
chociażby w gostyńskim sanktuarium
Róży Duchownej czy w mojej rodzinnej parafii na ziemi opoczyńskiej,
z której pochodzę, w Studziannie,
gdzie jesteś czczona w wizerunku
Świętej Rodziny. I my dziś tutaj zgromadzeni przed Twoim wizerunkiem,
nie mniej serdecznie Cię witamy.
Przedstaw Twojemu Synowi nasze
dziękczynienie za wielkie dobrodziejstwa, których doświadczamy. Wyciśnij
na naszych sercach znak miłości, abyśmy przez Ciebie i w Tobie umacniali
naszą wiarę.
Po powitaniu przez mieszkańców parafii – rodzinę z Ługów, młodzież z Błażejewa oraz dzieci z Ługów
– rozpoczęła się Msza św. której przewodniczył ks. biskup. O godz. 21.00
kościół ponownie był wypełniony podczas Apelu Jasnogórskiego, który poprowadził o. Dariusz – paulin i kustosz
obrazu. O północy pasterce Maryjnej
w intencji błagalnej o nowe powołania,
przewodniczył i kazanie wygłosił ks.
superior Marek Dudek COr. Na apel
i na pasterkę przybyły również siostry
służebniczki ze Świętej Góry.
Każda kolejna godzina nawiedzenia była wypełniona modlitewnym
czuwaniem parafian z poszczególnych wiosek. Rankiem o godz. 9.00,
Mszy św. dla chorych przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Dariusz
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Uroczysta procesja do kościoła
– paulin, kustosz obrazu. O godz.
11.00 na Mszy św. zgromadziły się
dzieci i młodzież. Przewodniczył długoletni superior kKongregacji świętogórskiej ks. Zbigniew Starczewski
COr. Kazanie wygłosił ks. Stanisław
Gawlicki COr.
O godz. 16.00 została odprawiona Msza św. na pożegnanie
oObrazu. Przewodniczył jej proboszcz
parafii ks. Adam Anioł COr, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Gawlicki
COr. Po Eucharystii nastąpił obrzęd
pożegnania. Matce Bożej została zawierzona w okolicznościowym Akcie
cała parafia. Następnie dzieci, młodzież i dorośli pożegnali kopię jasnogórskiego wizerunku. Ks. Proboszcz
powiedział w mowie pożegnalnej:
Matko, powierzam Ci rodziców – ojców i matki, którzy nas strzegą i żywią.

Powierzam Ci Matko, wszystkie rodziny naszej parafii. Powierzam Ci Matko, wszystkich chorych i w podeszłym
wieku. Powierzam Ci Matko, młodzież
i dzieci. Powierzam Ci Matko, moich
współpracowników: całą Radę Parafialną, pana kościelnego, pana organistę, tych wszystkich, którzy troszczą
się o piękno naszej świątyni a także
i siebie samego, abym dobrze i wiernie wypełniał obowiązki proboszcza
parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Błażejewie. Powierzam Ci wreszcie Matko tych, którzy stoją daleko od Twojego Syna i gardzą owocami Jego Męki.
Przywiedź ich do źródła życia i łaski.
O godz.17.30 obraz został przekazany do parafii w Wieszczyczynie.
W dniu 23 listopada wraz parafianami udaliśmy się w pielgrzymce
autokarowej na Jasną Górę w duchu
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Dekoracja kościoła i jego otoczenia
wdzięczności za nawiedzenie wizerunku Matki Bożej w znaku jasnogórskim.
W pielgrzymce uczestniczyło 49 osób
oraz proboszcz parafii błażejewskiej.
W czasie Mszy św. o g. 11.00 została
złożona w darze „ Księga Pamiątkowa
Peregrynacji” oraz bukiet czerwonych
róż. W ten sposób chcieliśmy wyrazić
wdzięczność za powtórne nawiedzenie parafii w Błażejewie przez Matkę
Bożą.
Ewa i Jean-Pierre
Maryja zawitała w naszej parafii 23 października 2019 roku w piękny, pogodny dzień, ale zanim to się
stało…
Do Nawiedzenia przygotowywaliśmy się już od wielu tygodni, chociaż te ostatnie dni były najbardziej
intensywne. Dla mnie i mojego męża
było to pierwsze w życiu świadomie
przeżyte Nawiedzenie Obrazu Matki
Bożej. Tego z 1977 roku nie pamiętam, bo byłam wtedy zbyt mała, a Jean-Pierre mieszkał we Francji i nawet
nie miał pojęcia o tym, że w Polsce
Matka Boża odwiedza wszystkie parafie.
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Dwa tygodnie przed tym wielkim wydarzeniem ksiądz proboszcz
Adam Anioł na Mszy św. w niedzielę
przeczytał nam, zamiast kazania, opis
pierwszego Nawiedzenia z błażejewskiej kroniki parafialnej, który zamieścił tam w 1977 roku ksiądz Tadeusz
Nagel. Najbardziej utkwiły mi w pamięci dwie wzmianki. Pierwsza o śp. pani
Jadwidze Kosmalinie, która całe dwadzieścia cztery godziny Nawiedzenia spędziła w kościele na rozmowie
z Matką Bożą, a druga o tym, że trasa przejazdu była tak udekorowana,
że nie było żadnego pustego miejsca;
a przecież w tamtych czasach nie było
tak łatwo jak, zdobyć materiałów dekoracyjnych i kobiety szyły wszystko
ręcznie.
Bardzo chciałam, byśmy i my
nie zawiedli Maryi, byśmy godnie przyjęli naszą Matkę w Błażejewie. I myślę, że się udało, zarówno w wymiarze
duchowym, jak i tym zewnętrznym.
Duchowym przygotowaniem były Misje Święte poprowadzone przez księdza Stanisława Gawlickiego ze Świętej Góry, które rozpoczęły się trzy dni
przed Nawiedzeniem. W przeddzień
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Dzieci witają Matkę Bożą
wydarzenia przeżywaliśmy dzień pokutny, mogliśmy się wyspowiadać
i spokojnie czekać już na naszą Niebieską Mamę z czystymi sercami.
Razem z parafianami i księdzem proboszczem zmobilizowaliśmy się do
przystrojenia kościoła i jego otoczenia.
Mieszkańcy poszczególnych wiosek
udekorowali trasę przejazdu obrazu
tak, że i tym razem nie było żadnego
pustego miejsca.
I w końcu przyjechała do nas,
jak śpiewamy w pieśni: piękna, można i wyniosła, lecz najczulsza z matek
ziemi. Czekaliśmy na Nią pod krzyżem
przy drodze do Dolska i po powitaniu
przez księdza proboszcza Adama,
w obecności księdza biskupa Szymona Stułkowskiego i kapłanów z całego dekanatu śremskiego oraz księży
filipinów, ruszyliśmy z procesją do naszego błażejewskiego kościoła. Byłam
bardzo szczęśliwa, że przypadł mi zaszczyt niesienia Obrazu razem z innymi członkami Żywego Różańca.

Te dwadzieścia cztery godziny
pobytu Maryi w naszej parafii były niesamowitym czasem i darem. Wydawało się, jakby ten czas się zatrzymał.
Byliśmy my i Maryja w jasnogórskim
Wizerunku. To był czas wielkiej łaski.
Mimo, że na początku wiele godzin
staliśmy, nie odczuwaliśmy żadnego
zmęczenia. Pierwszy raz spędziliśmy
tyle czasu w kościele w ciągu jednej
doby, ale nie był to czas zmarnowany.
Mogliśmy powierzyć Maryi nasze życie, wszystkie sprawy, którymi żyjemy,
naszą rodzinę, nasze radości i troski,
wiedząc, że Ona zaniesie to wszystko przed tron Boga Ojca. Było wiele
wzruszeń, a w niejednym oku zakręciła się łza.
Maryja jest z nami i daje nam
to odczuć każdego dnia, tylko chciejmy to zauważyć. Ona działa i w tych
wielkich sprawach, i w tych mniejszych. Trzeba tylko zaufać. Kilka tygodni przed Nawiedzeniem, wspólnie
z Jean-Pierre’m postanowiliśmy
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ofiarować nasz post w intencji o piękną pogodę na ten dzień. Maryja powiedziała w czasie jednego ze Swoich
objawień w Medjugorje, że postem
i modlitwą można otrzymać wiele, nawet zmienić pogodę. I tak też się stało;
koniec października, a pogoda była
jeszcze prawie letnia.

Maryjo, chociaż już pożegnaliśmy Cię w wizerunku Jasnogórskiej
Pani, to przecież wiemy, że Ty cały
czas jesteś z nami i nigdy nas nie opuścisz. O Pani nasza, błogosław naszą
parafię i prowadź nas drogą do zbawienia.

Zobacz nową stronę internetową
parafii w Błażejewie

www.blazejewoparafia.pl
Małgorzata Potocka

Manuskrypt – czyli słów kilka
o skarbach ze Świętej Góry
Szukając informacji o życiu
Białej Damy, czyli Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej, właścicielki zamku w Kórniku, natrafiłam na
interesujący rękopis znajdujący się
w bibliotece świętogórskiej. Manuskrypt ten to nic innego jak księga
małżeństw. Miałam nadzieję, że znajdę tam odpowiedź na pytanie, kiedy
urodziła się owa Biała Dama, czy miało to miejsce w 1714 czy w 1715 roku.
Na płycie nagrobnej Teofili,
która znajduje się w kolegiacie kórnickiej, możemy przeczytać, że urodziła
się ona 28 grudnia 1714 roku. Z kolei
na odwrociu obrazu z zamku kórnickiego widnieje napis: Teofila Franciszka
Zygmunta Działyńskiego Woiewodzica Kaliskiego i Teresi Tarłowni Curka
Rodziła się R. 1715. D. 28. Grudnia
w Ronowie […] (zachowano oryginalą
pisownię).
Zatem, która data jest tą właściwą? Jeżeli przyjmiemy, że Teofila uro-
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dziła się w grudniu 1714 roku, to oznaczałoby, że stało się to dokładnie 40 dni
po ślubie jej rodziców, Teresy Tarłówny
i Zygmunta Działyńskiego. Ślub rodziców Białej Damy odbył się właśnie na
Świętej Górze, w obecności znamienitych świadków, wśród których była
m.in. księżna Teofila Wiśniowiecka
– fundatorka sanktuarium gostyńskiego, a błogosławił im sam Franciszek
Kaznowski, kanonik katedralny:
[Najświętszy Sakrament Małżeństwa
zawarty został] pomiędzy wielmożnym
i szlachetnym Panem Zygmuntem
Działyńskim a znamienitą, wielmożną i szlachetną Panią Teresą Tarłówną, córką znakomitego, wielmożnego
i szlachetnego Pana [Kazimierza] Tarło
starosty pilzneńskiego. Pobłogosławił
i połączył ich uroszyście węzłem małżeńskim przewielebny Pan Franciszek
Kaznowski, archidiakon pszczewski, kanonik katedralny i sędzia sądu
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Akt ślubu Teresy Tarłówny i Zygmunta Działyńskiego
FUNDAMENTA EIUS. / IN MONTIBUS SANCTIS Anno D(omi)ni 1718 scriptß,
nr inw. AFG A/3
Fot. ze zbiorów Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu

Odwrocie obrazu Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej,
ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej

duchownego w Poznaniu. Wszystko
to odbyło się w obecności najjaśniejszego, wielmożnego i szlachetnego
Pana Andrzeja Radomickiego, wojewody poznańskiego, znakomitego,
wielmożnego i szlachetnego Pana
Franciszka Radzewskiego, starosty
wschowskiego oraz w obecności licznie zgromadzonych gości. Uroczy-

stość tę swoją obecnością uświetniła
najznakomitsza księżna Teofila Wiśniowiecka. I w naszym kościele ten
akt małżeństwa w sposób niezwykle
uroczysty i pośród gości weselnych
sporządzony został roku pańskiego
1714, w miesiącu listopadzie dnia 18,
dokładnie w święto św. Stanisława
Kostki.

Aktualności

18

Biorąc pod uwagę powyższe
ustalenia, warto sobie zadać pytanie,
czy będąc w zaawansowanej ciąży
matka Teofili zdecydowałaby się na
tak uroczysty ślub. A może jednak
w akcie zgonu Białej Damy popełniono błąd i urodziła się ona 405 dni po
ślubie swoich rodziców, czyli 28 grudnia 1715 roku?
Niestety, dokument ten nie
rozwiąże zagadki daty urodzin Teofili
z Działyńskich, ale pomógł mi znaleźć
odpowiedź na inne pytanie, dlaczego
Gostyń i Świętą Górę narzeczeni, czyli
rodzice Teofili, wybrali na miejsce zaślubin. Otóż fundatorka sanktuarium
na Świętej Górze, Teofila z Leszczyń-

skich Konarzewska-Wiśniowiecka
była drugą żoną Janusza Wiśniowieckiego, który z kolei był bratem Franciszki Ludwiki z Wiśniowieckich Tarło,
czyli babci Białej Damy. Warto również
dodać, że Teofila Wiśniowiecka – jako
ciocia Białej Damy – po śmierci jej rodziców, sprawowała nad nią opiekę.
A data urodzin… Cóż na razie pozostaje owiana tajemnicą.
Jedno jest pewne – biblioteka świętogórska pełna jest skarbów,
a osoby zainteresowane mogą te
skarby znaleźć również w zdigitalizowanej formie na stronie Wielkopolskiej
Biblioteki Cyfrowej.

Z życia sanktuarium
Krzysztof Fekecz

Koncert utworów Józefa Zeidlera
w Londynie
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera było po raz kolejny organizatorem koncertu promującego wybitnych
kompozytorów świętogórskich poza
granicami Polski. Tym razem koncert
odbył się w Londynie. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjazd dla organizatorów
i muzyków, połączony z pielgrzymką
do Belgii i Anglii. Grupa pielgrzymów
wyjechała ze Świętej Góry w piątek
16 października, wcześnie rano po
Mszy św., którą odprawił ks. Paweł
Ogrodnik – przewodnik duchowy naszego wyjazdu.
Pierwszym naszym przystankiem było Calais we Francji, gdzie
przenocowaliśmy i następnego dnia
rano pokonaliśmy Kanał La Manche.
Po dotarciu do Londynu rozpoczęliśmy zwiedzanie stolicy Wielkiej Brytanii. Spacerując mogliśmy zobaczyć

City z Giełdą Londyńską i Bank of
England. Zwiedziliśmy wnętrza katedry św. Pawła z drugą co do wielkości kopułą na świecie. Wielu spośród
nas skorzystało z możliwości wejścia
na kopułę, z której roztacza się piękna
panorama miasta.
W kolejnym dniu zwiedzaliśmy kolejne atrakcje Londynu – między innymi Opactwo Westminsterskie,
w którym odbywają się koronacje królewskie. Zobaczyliśmy także Parlament oraz Pałac Buckingham – oficjalną siedzibę królowej. Zwiedziliśmy też
Twierdzę Tower i mieliśmy możliwość
skorzystania z rejsu po Tamizie.
Sobotnie przedpołudnie spędziliśmy oglądając zabytki zgromadzone w dwóch niezwykłych miejscach – pełnej wspaniałych dzieł
sztuki malarskiej Galerii Narodowej
oraz w słynącym ze zbiorów z czasów

Z życia sanktuarium

19

Koncert w Klubie Orła Białego w Londynie

starożytności British Museum. Jednak
tego dnia, dla nas najważniejszym
wydarzeniem był koncert „Odkrycia
Polskiej Muzyki Oratoryjnej” promujący wybitnych kompozytorów świętogórskich. Odbył się on w sobotni
wieczór 19 października w polonijnym
„Klubie Orła Białego” mieszczącym
się w dzielnicy Balham. Gości powitał
ks. Paweł Ogrodnik przedstawiając historię Świętej Góry oraz jej kustoszy
– księży filipinów. Kilka słów wstępu
do koncertu wygłosił Krzysztof Fekecz
prezes Stowarzyszenia.
W programie tego wydarzenia
znalazły się utwory polskiego Mozarta – Józefa Zeidlera: Pastorella Brevis, Veni Creator i Modlitwa o deszcz.
W koncercie wystąpiła „Kapela Świętogórska” oraz znakomici soliści Marzena Michałowska i Tomasz Krzysica.
Artyści wykonali także kompozycje Josepha Nowotnego, Antoniego Habla,
Georga Handela. Zaprezentowane
zostały także „Laudi spirituali” autorstwa św. Filipa Neri. Koncert zakończył się dwoma bisami, a zachwycona
publiczność nagrodziła artystów owa-

cją na stojąco. Polonijną publiczność
szczególnie zachwycił utwór Zeidlera
Modlitwa o deszcz. Salę koncertową
wypełnili Polacy mieszkający w Londynie i przedstawiciele organizacji polonijnych. Na twarzach zgromadzonej
publiczności można było zauważyć
wielkie wzruszenie i radość z możliwości wysłuchania pięknej polskiej
muzyki.
Patronat honorowy nad koncertem objęli między innymi Marszałek Senatu Stanisław Karczewski,
Ambasada RP w Londynie, Prokurator
Generalny Kongregacji św. Filipa Neri
ks. Alberto Aviles. Koncert ten mógł
się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.
Londyn zwiedzaliśmy zaledwie trzy dni, żeby zobaczyć wszystko dokładnie potrzeba znacznie więcej czasu, ale mimo to atmosfera
tego miejsca nas urzekła. W Anglii
mieliśmy okazję odwiedzić jeszcze Oxford z jednym z najstarszych
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uniwersytetów świata, gdzie żył i pracował niedawno kanonizowany filipin
– św. Jan Henryk Newman. Nawiedziliśmy także Oratorium św. Filipa Neri,
gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii.
W drodze powrotnej do Polski
zwiedziliśmy jeszcze belgijską Brugię
– miasteczko z w pełni zachowaną
średniowieczną zabudową, mające

niezapomniany klimat. Zatrzymaliśmy
sie również w pięknej Antwerpii z renesansowym ratuszem, z pięknym,
secesyjnym dworcem kolejowym robiącym wrażenie pałacu oraz domem
i muzeum najwybitniejszego flamandzkiego malarza epoki baroku
Piotra Rubensa.

Leszek Jankowski

Pieśni bez słów

– X Świętogórskie Zaduszki Jazzowe
W dotychczasowych spotkaniach jazzowych, które miały charakter zaduszkowy, przeważnie zapraszałem młodych, utalentowanych artystów, którzy karierę mają przed sobą,
a którzy albo nagrali wyjątkową płytę,
otrzymali prestiżowe wyróżnienie lub
pojawiły się ich bardzo pozytywne recenzje koncertowe.
Akustyka naszej pięknej bazyliki ogranicza możliwość wyboru i udają się tutaj tylko koncerty akustyczne
w bardzo małym składzie, wyłączając
perkusję.
W 2017 roku kiedy kupiłem
płytę Włodka Pawlika Songs Without
Words, pomyślałem, że warto byłoby zaprosić artystę na jubileuszowe
X Zaduszki w 2019 roku. Wiedziałem
jednak, że aby spełnić to marzenie,
muszę pozyskać sponsorów.
Włodek Pawlik to jedyny w historii polskiej muzyki jazzowej laureat
nagrody GRAMMY za album Night in
Calisia. W jego dorobku znajduje się
30 autorskich płyt, które zyskały status
płyt złotych i platynowych. Od 10 lat
jest wykładowcą Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie. Współpracował z legendami amerykańskiego jazzu. Prócz jazzowej ścieżki, ważnym nurtem w twórczości i karierze
artysty jest muzyka filmowa, wokalna,
symfoniczna, baletowa i oratoryjna.

Warunkiem koncertu Włodka
Pawlika było sprowadzenie do bazyliki fortepianu akustycznego wysokiej
klasy. Ponieważ artysta preferuje instrument firmy YAMAHA, nawiązałem
z nią kontakt w sprawie wypożyczenia instrumentu. Jednak początkowa
propozycja finansowa przekraczała
nasze możliwości. Negocjacje toczyły
się przy wsparciu żony Włodka Pawlika, która jest jego managerem. W ich
efekcie kwota została znacznie obniżona. Na dwa tygodnie przed koncertem, kiedy zwróciłem się z prośbą
o spisanie umowy na wypożyczenie
instrumentu, strojenie i transport, dowiedziałem się, że wszystko dostajemy za darmo. Wielkie podziękowania
należą się firmie YAMAHA MUSIC
EUROPE Odział w Polsce, również
osobiście Markowi Lamertowi – dyrektorowi Oddziału.
Przygotowania trwały i wreszcie nadszedł dzień koncertu, który
był świętem nie tylko dla fanów jazzu.
Włodek Pawlik zagrał nie tylko utwory
z płyt Songs Without Words. Jak sam
powiedział, jest wielkim fanem Krzysztofa Komedy i zagrał balladę Nim
wstanie dzień z filmu Prawo i pięść
oraz utwór, który sam skomponował
i zadedykował Komedzie. Oprócz
standardów jazzowych usłyszeliśmy
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Włodek Pawlik na Świętej Górze

hity muzyki rockowej: Imagine Johna
Lennona, Something George’a Harrisona, a także utwory Boba Dylana,
Paula Simona i… Chopina. Pawlik
wzbogacał poszczególne utwory swoimi akordami i improwizacją, ale daleko nie uciekał od głównego tematu
i zawsze dbał o to, by nie stracić z nim
kontaktu. Mieliśmy do czynienia z muzyką przepełnioną szlachetną prostotą i spokojem.
Mam nadzieję, że moja muzyka, moja tu obecność sprawi, że przeżyjemy coś wykraczającego poza codzienność – powiedział Włodek Pawlik. I tak się stało!
Kolejne podziękowania dla
Jurka Wojciechowskiego, naszego
przyjaciela z Ostrowa Wielkopolskiego
– za to, że jest z nami od wielu lat. Jazz
to jego pasja i zawsze pięknie słowem
wprowadza nas w klimat tego, co za
chwilę usłyszymy. Jego Muzeum Jazz

Festiwal, którego jest jednoosobowym organizatorem i dyrektorem, obchodziło w 2019 roku 25-lecie. Dzięki
osobistym kontaktom Jurka, jego pasji
i charyzmie, do Ostrowa przyjeżdżają
gwiazdy światowego formatu.
Jak zwykle nie zawiodła publiczność – i to nie tylko gostyńska.
Myślę, że za sprawą pisma Jazz Forum, na którego łamach znalazła się
zapowiedź naszych Zaduszek, dotarli
na koncert sympatycy muzyki Włodka
Pawlika m.in. z Poznania, Leszna, czy
Rawicza.
Na koniec wielkie podziękowanie dla mecenasów tegorocznego
koncertu, którymi byli: Gmina Gostyń,
Powiat Gostyński, Gmina Piaski, Santander Bank Polska S.A., Powiatowy
Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Kaczmarek Malewo Sp.J., Nadleśnictwo
Piaski.

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
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Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

Boża Miłość
Po raz kolejny jest nam dane
przygotowywać się i (mamy taką nadzieję) przeżywać kolejne wspomnienie narodzin Jezusa Chrystusa. Lecz,
gdy patrzymy na Jego narodzenie, to
widzimy jak jest ono ważne dla każdego Człowieka, niezależnie czy jest
wierzący, czy też nie. Istotne jest, czy
do jego wiedzy dochodzi, że przyszedł
na świat Ktoś szczególny. O tym samym wydarzeniu przecież, dowiadują
się Pasterze, Mędrcy, król Herod i…
my.
Kim ja jestem w zderzeniu
z informacją o narodzeniu się Jezusa
Chrystusa? Czy potrafię jak Pasterze
wszystko zostawić – to, co stanowi
niejako o mojej tożsamości. Zostawić
swoje owce, ale nie na zasadzie takiego porzucenia, które często ma miejsce w dzisiejszym świecie, gdzie zbyt
łatwo porzucamy rodziny, kapłaństwo,
życie konsekrowane, tylko dlatego, że
wydaje się nam, iż znaleźliśmy „wreszcie” swoje szczęście – z akcentem na
„swoje”.
Takie
porzucanie
swoich
„owiec” – dotychczasowej rodziny, jakże często prowadzi do tego, że drażni
nas używanie sformułowania i mówienie o Bożym Narodzeniu. Raczej
poszukuje się wtedy zamienników
by określić to wydarzenie. Porzucenie swoich owiec to także uleganie
„poprawności politycznej” związanej
z „gościnnością”, tudzież z innych
powodów. Wyrzekamy się wówczas
swojej tradycji czy wiary na rzecz innej
opcji, która wydaje się nam silniejsza,
i z lęku odchodzimy od tradycyjnego
nazewnictwa.

Porady duchowe

Pasterze jednak ukazują, że
można zostawić owce, ale po to, by
je jeszcze bardziej pokochać po spotkaniu z Jezusem; by zobaczyć w nich
Boże błogosławieństwo, a nie jak nam
to często „zły” przedstawia, przekleństwo – coś, co mnie ogranicza, nie pozwala mi być szczęśliwym.
A paterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga (Łk 2, 20).
Czasem naprawdę jesteśmy
bardzo daleko od Boga i to wcale nie
z własnej winy, po prostu, zostaliśmy
w taki sposób wychowani. Tego rodzaju oddalenie od Pana Boga, to
przecież nie nasza wina. Jednak takie
wychowanie nie zwalnia nas z poszukiwania Boga lub utwierdzania się na
danej drodze, nie poprzez wprowadzanie wokół siebie terroru, ale intelektualne odkrywanie Prawdy. Patrząc
na Mędrców ze Wschodu, którzy przychodząc ze świata pogańskiego, skorzystali z możliwości, jaka została im
dana i doszli do Prawdy. Lecz co jest
tu wspaniałe, i dla nas bardzo ważne, w drodze powrotnej nie korzystali
z nawigacji związanej z czymś nadzwyczajnym, lecz zaczęli wypełniać
Wolę Bożą i odkrywszy Ją inną drogą
udali się do swojego kraju (Mt 2, 12).
Są takie chwile w naszym
życiu, że kiedy słyszymy o jakichś
wspaniałych uroczystościach kościelnych, które wchodzą w nasze życie,
jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc,
na wiele twarzy współczesnych Herodów pada blady strach, który czasem
maskuje się bezczelnością czy też
chęcią poniżenia danej uroczystości.
Dzieje się tak bardzo często kiedy
w sposób świadomy wybraliśmy życie

Żłobek świętogórski, rok 2014

niezgodne z Bożą nauką, z Dekalogiem i mamy wrażenie, że jesteśmy
panami sytuacji. A jednak na świat
przychodzi Mała Dziecina, która staje

się wyrzutem dla mnie. Stąd najlepiej
to wydarzenie zdeprawować lub obchody skierować, nie tyle na wymiar
duchowy, co materialny. A jak i to się
nie udaje, to zawsze można wprowadzić różnego rodzaju zakazy w obchodzeniu takiego święta. Wtedy Herod
(…) wpadł w straszny gniew. Posłał
(oprawców) (…) i kazał pozabijać
wszystkich chłopców (…) (Mt 2, 1617).
Nie da się przejść obojętnie obok takiego wydarzenia. I my
nie przechodźmy obojętnie, lecz ze
wszystkich duchowych sił starajmy
się, by ta kolejna szansa dana nam
przez Pana Boga była przez nas dobrze wykorzystana. Byśmy zobaczyli,
że kiedy przyjmuje się Boży Pokój,
to codzienny „święty spokój” okazuje
się przekleństwem prowadzącym do
osłabienia wiary, prawdziwej miłości
i zamyka niejako drogę nadziei.
Oby każde Boże Narodzenie
potęgowało w nas Miłość do Boga samego i do Boga w drugim człowieku.
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Autorytety
ks. Stanisław Gawlicki COr

Święte Perpetua i Felicyta
Pisać w okresie Bożego Narodzenia o męczeństwie, to jakby trochę nie na miejscu, to jakby zakłócić
spokój betlejemskiej sielanki. A jednak
liturgia św. Szczepana stawia nam
przed oczy pierwszego męczennika.
Ks. Jan Twardowski w homilii 26 grudnia mówił: (…) św. Szczepan psuje
nastrój świąt Bożego Narodzenia, tak
jakby choinka się zapaliła. Śpiewamy
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”, ale
gdyby przyleciał nagle pasterz z głową
rozbitą kamieniami, to by św. Józef się
przestraszył. Tymczasem św. Szczepan, tak kurczowo trzyma się choinki,

że ma nam do podrzucenia bardzo
ciekawe życzenia świąteczne. Św.
Szczepan, który przy końcu życia zobaczył niebo otwarte i Jezusa, mógłby
nam powiedzieć: życzcie sobie, byście i wy mogli zobaczyć niebo otwarte i Jezusa, ale nie wtedy kiedy was
głaszczą i kochają, kiedy was całują,
komplementy mówią, dmuchają na
rozbite kolano, żeby mniej bolało „bo
wtedy o sobie myślimy, siebie widzimy
w niebie; ale kiedy wam dokuczają,
kiedy wam język pokazują, kiedy was
dręczą, kiedy wam szkodzą, kiedy
was kroją po kawałku, kiedy chcecie
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widzieć tylko piekło otwarte i wszystkie
jędze po kolei… I czy naprawdę wtedy, kiedy jest nam źle, potrafimy Pana
Boga zobaczyć, wtedy właśnie zrozumieć, że Bóg od nas czegoś żąda,
przez to co nas boli, przez to co nam
dokucza. Wydaje mi się, że św. Szczepan właśnie świetnie nadaje się do
świąt Bożego Narodzenia. I dlatego
w tym świątecznym rozważaniu przypomnijmy sobie postacie dwóch męczennic z początku chrześcijaństwa.
Perpetua i Felicyta żyły na początku III w. w Kartaginie. Nie była to
era największych prześladowań, jednak właśnie wtedy cesarz wydał dekret zabraniający poddanym, pod karą
śmierci, przyjmowania wiary chrześcijańskiej. W 203 r. obie kobiety zostały
aresztowanie i wtrącone do więzienia.
Felicyta, niewolnica, była w ósmym
miesiącu ciąży. Perpetua, mężatka
szlachetnego stanu, miała kilkumiesięcznego synka. Nie wiemy nic o jej
mężu, ale z tekstów wynika, że ojciec
odwiedzał ją wiele razy, próbując nakłonić do wyrzeczenia się wiary. Różniące się pod wieloma względami od
siebie, obie młode kobiety jednoczyła determinacja, by dać świadectwo
o Jezusie, nawet kosztem własnego
życia. Piątka katechumenów została ochrzczona w więzieniu i chociaż
wydaje się to trudne do uwierzenia
– wszyscy z tęsknotą wyczekiwali dnia
męczeństwa. Felicyta obawiała się nawet, że może nie urodzić dostatecznie
wcześnie, by umrzeć razem z pozostałymi. Jednak modlono się za nią
i na dwa dni przed wyznaczonym
dniem egzekucji Felicyta urodziła córeczkę, która następnie została adoptowana przez inną chrześcijankę.
Relacja naocznego świadka śmierci
męczenników może nam się wydać
zbyt pobożna i przesadna. Jeśli męczennicy drżą wychodząc na arenę,
„to z radości a nie ze strachu.” Felicyta
raduje się, że zostanie rzucona na po-
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żarcie dzikim zwierzętom. Obie kobiety zostały zaatakowane przez „wyjątkowo wściekłą krowę”, która bierze je
na rogi. Nawet poranione zachowują
spokój i powagę. Perpetua spina potargane włosy, obciąga rozdartą tunikę
i pomaga wstać Felicycie. Następnie
przekazują sobie pocałunek pokoju,
przed śmiercią pod mieczem kata.
W obliczu śmierci Perpetua
i Felicyta modliły się, miały wizje, dawały świadectwo wobec strażników
i wykazywały niezachwianą wiarę.
Jednak analizując dokładnie ich historię, widzimy, że przeżywały one, jak
każdy z nas lęki, pokusy i bardzo po
ludzku pragnęły, by ominęły je bolesne próby. Opisując pierwsze chwile
w więzieniu Perpetua wyznawała: Zrazu ogarnęło mnie przerażenie, ponieważ nigdy dotąd nie doznałam takich
ciemności. Co to był za okropny czas.
Gorąco panowało nie do zniesienia.
Musiała walczyć o to, by przemóc
swój lęk i utkwić wzrok w Jezusa. Martwiła się też o swego synka, którego
jej odebrano – Te zgryzoty niepokoiły mnie przez wiele dni. Udało jej się
w końcu wyjednać pozwolenie, by
dziecko mogło z nią być w więzieniu,
ale radość ta trwała krótko, bo dziecko
zostało zabrane przez jej ojca dopóki nie wyrzeknie się wiary. Perpetua
nawet w tym bolesnym rozstaniu dostrzegła łaskę Boga ponieważ ani ona,
ani jej synek nie mieli z tego powodu
żadnych dolegliwości fizycznych.
Dla Perpetuy najgorszą torturą
była udręka jej ojca. Błagał on ją nieustannie, by nie szafowała swoim życiem, lecz miała litość dla niego, który
tak bardzo ją kocha. Bardzo współczuła jego nieszczęśliwej starości.
Oświadczyła mu jednak stanowczo,
że nie może nazywać siebie inaczej,
jak tylko naprawdę kim jest – chrześcijanką.
W przypadku Felicyty, nic nie
wskazuje na to, żeby jakakolwiek
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interwencja nadprzyrodzona ułatwiła
jej pobyt w więzieniu. Podczas przedwczesnego porodu, który nastąpił, jak
podają biografie w ósmym miesiącu
ciąży, a więc z natury był bardzo bolesny – krzyczała z bólu. Kiedy strażnicy
szydzili z niej – jak zamierza postawić czoło zwierzętom, skoro nie jest
w stanie znieść bólów porodu – odpowiadała: Teraz ja cierpię to, co cierpię;
tam zaś będzie cierpiał we mnie Ktoś
inny, ponieważ i ja będę cierpiała za
Niego. Wierzyła, że Jezus podtrzyma
ją w sposób szczególny, gdyż oddaje
za Niego życie.
Zaprzyjaźnić się ze świętymi,
którzy będą pomagali nam zobaczyć
działanie Pana Boga w naszym codziennym życiu. Ich postawa w obliczu cierpienia i śmierci, pomaga nam
spojrzeć na wyzwania codzienności
z innej – właściwej perspektywy. Daje
nam odwagę i nadzieję w różnych
życiowych sytuacjach, np. kiedy martwimy się o przyszłość swoich dzieci

– co jest bardzo trudne i spędza sen
z powiek – starać się przezwyciężać
swój lęk i patrzeć na Pana – wszystko
mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp
4, 13). Jeśli cierpię fizycznie – czy to
z powodu zwykłego przeziębienia czy
choroby, która może okazać się bardzo poważna – starać się uczynić akt
wiary, jak Felicyta, że Jezus jest ze
mną – chociażbym przechodził przez
ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo
Ty jesteś ze mną (Ps 23, 4).
Choć pewnie nigdy nie będziemy musieli oddać życia za wiarę,
to przecież jesteśmy powołani i zdolni do pewnego rodzaju męczeństwa
– kto chce iść za Mną, niech weźmie
swój krzyż i Mnie naśladuje (Łk 9, 23).
W końcu samo słowo „męczennik”
w języku greckim znaczy tyle co świadek. Ten sam Duch Święty, który podtrzymywał Perpetuę i Felicytę, napełniając je radością, żyje w nas. On, który pomógł im oddać życie za Chrystusa, może pomóc i nam przezwyciężać
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egoizm, byśmy mogli troszczyć się
o swoją rodzinę, wspierać innych i dawać świadectwo wiary – nie martwcie
się co i jak macie mówić, (…) bo nie
wy będziecie przemawiać, ale Duch
Ojca Mojego, który jest w was (Mt 10,
19-20).
Jedno jest pewne, kiedy staramy się praktykować wiarę na serio
– jeszcze się nie opieraliście aż do
przelewu krwi (Hbr 12, 4). Pan pogłębia swoje działanie w naszych sercach
– zrzuć swą troskę na Pana, a On

Katecheza
ks. Mateusz Kiwior COr

cię podtrzyma (Ps 55, 23). Uczy nas
stawiać czoło niepewnym sytuacjom
z ufnością w Jego opiekę. Oby przykład i wstawiennictwo świętych Perpetuy i Felicyty – pomógł każdej i każdemu z nas kroczyć naprzód w wierze.
Jak Szczepan patrzeć w niebo i widzieć Jezusa, jak męczennicy, którzy
cieszyli się i radowali, bo ich zapłata
wielka jest w niebie (Mt 5, 12).

cz .

I

Ś W. J A N H E N R Y K N E W M A N
I DOŚWIADCZENIE WIARY
W niedzielę, 13 października
2019 roku, Ojciec Święty Franciszek
wyniósł do chwały ołtarzy oratorianina – kard. Jana Henryka Newmana.
Kanonizację poprzedził czas intensywnego przygotowania duchowego,
który angielscy oratorianie opatrzyli znamiennym tytułem: „Podróż do
świętości”.
Blisko dwa miesiące po uroczystościach w Rzymie, pragniemy
podjąć refleksję nad kilkoma aspektami świętości Newmana. Poprowadzi
nas sam Kardynał odsłaniając swoje
bardzo osobiste doświadczenia. Uczynił to szczególnie w monumentalnym
dziele – duchowej autobiografii – pt.
Apologia pro vita sua. Czynił to również wiele razy w różnych pismach,
dzięki czemu uprawiana przez niego
teologia „wysokich lotów”, może także
dzisiaj przemawiać wprost do serca,
a przez to pomagać i nam w rozwoju
życia duchowego.
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Wielkość Newmana jako teologa była wielokrotnie doceniana przez
Kościół. Papież Paweł VI określił go
prekursorem Soboru Watykańskiego
II, a kolejni papieże podkreślali jego
wielki wkład w teologię. Znamiennym
wyrazem uznania, jakim cieszy się
Jan Henryk w Kościele jest czterokrotne cytowanie jego dzieł w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Właśnie
te cztery fragmenty posłużą nam za
pretekst do kolejnych rozważań na łamach Róży Duchownej.
Zacznijmy od pierwszego odesłania zawartego w KKK 157: Wiara
jest pewna, pewniejsza niż wszelkie
ludzkie poznanie, ponieważ opiera
się na samym słowie Boga, który nie
może kłamać. Oczywiście, prawdy
objawione mogą wydawać się niejasne dla rozumu i doświadczenia
ludzkiego, ale „pewność, jaką daje
światło Boże, jest większa niż światło rozumu naturalnego” (św. Tomasz
z Akwinu, Summa theologiae, II-II,

171, 5, ad 3.) „Dziesięć tysięcy trudności nie powoduje jednej wątpliwości”(J.H. Newman, Apologia pro vita sua).
Rozważając ten wyjątek z Katechizmu
Kościoła Katolickiego, pomyślmy nad
jego poszczególnymi elementami.
UWIERZYĆ – ALE JAK?
W wieku 15 lat św. Jan Henryk przeżył doświadczenie, które
w Apologii nazwie swoim pierwszym
nawróceniem. Gdy miałem piętnaście
lat nastąpiła we mnie ogromna zmiana
myślenia. Znalazłem się pod wpływem
definicji zawartych w Wyznaniu Wiary. (…) Uwierzyłem, że wewnętrzne
nawrócenie, o którego konieczności
byłem przekonany (…) doprowadzi
do nowego życia, oraz że zostałem
wybrany do wiecznej chwały. Wierzę,
że to wpłynęło w pewnym stopniu na
moje przekonania… uwalniając od
rzeczy, które mnie otaczały, utwierdzając w nieufności wobec rzeczywistości materialnych i dając mi ukojenie
w rozważaniu o dwóch i tylko dwóch
całkowicie i olśniewająco oczywistych
istotach, którymi jesteśmy: ja i mój
stworzyciel.
Opisane doświadczenie potwierdza prawdziwość powtarzanego w Kościele zdania św. Pawła:
Wiara rodzi się z tego co się słyszy
(Rz 10, 17). Jako wyznawcy Chrystusa, wielokrotnie stajemy wobec pewnej trudności, gdy przychodzi nam
prowadzić dialog z osobami deklarującymi się jako niewierzący. Swoisty
dramat przeżywają rodzice dorastających czy dorosłych już dzieci, które
nagle oznajmiają z butą: „Ja nie wierzę!”, „Jestem ateistą!”. Rozpoczynają
się wówczas gorączkowe poszukiwania argumentów, dlaczego należy chodzić do kościoła, ochrzcić wnuki, czy
zawrzeć sakramentalne małżeństwo?
O zgrozo, wśród argumentów najczęściej padają argumenty emocjonalne,
typu: zrób to dla nas, zrób to dla dziec-

ka, nie krzywdź ojca czy matki. Inni
uderzają w ton społeczny: co ludzie
powiedzą, jak to będzie wyglądać?
Już samo zastosowanie podobnych
argumentów skazuje podejmowane
wysiłki na niepowodzenie. Wiara to
nie przestrzeń emocji czy konwencja
relacji społecznych, nawet tych rodzinnych. Wiara w Trójjedynego Boga, to
bardzo konkretna rzeczywistość objawiona przez Niego samego w Piśmie
Świętym i Tradycji Kościoła. Jak zatem uwierzyć?
Wracając do źródeł. Rozczytując się w Słowie Bożym, z pokorą
słuchając co mówi Duch do Kościoła, co mówi do mnie. W trakcie takiej
lektury, warto ponownie przyjrzeć się
prawdom wiary przekazywanym przez
Kościół. Usiłować zrozumieć skąd
pochodzą wyznawane od wieków definicje i uczyć się ich obrony. Ważną
pomocą może być zdobywanie wiedzy
o kontekście historycznym i kulturowym, w jakim kształtowały się poszczególne prawdy. Kolejnym krokiem, na drodze do wiary przeżywanej
jako coś osobistego musi być głębokie
wejście w przestrzeń tych prawd.
PORZUCIĆ ŚWIAT
Poszukiwania i badania dotyczące prawd wiary i Objawienia bardzo łatwo mogą przerodzić się w czysto intelektualne zainteresowanie wiarą. Mogą stać się jedynie religiologią
– nauką o religii, historycznym dociekaniem albo zwyczajnym przyswajaniem sobie kolejnych definicji, które nie
będą wpływać na nasze życie. Dzieje
się tak często, gdy nie potrafimy uwolnić się od świata materialnego. Rozmienieni na drobne pomiędzy kolejne
zadania i powinności, goniący za różnymi dobrami, potrzebą zrealizowania siebie czy uznania, nie będziemy
w stanie odkryć, że studiowane prawdy
wiary naprawdę dotyczą nas, naszego
życia i serca. Ogromną bolączką ludzi
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naszych czasów jest tak wielkie zanurzenie w codziennych troskach, że
stają się niejako „wywewnętrznieni”
– do bólu ekstrawertyczni, żyjący tylko
tym co dotykalne, namacalne i opłacalne. Doświadczenie pewności wiary
jest możliwe wyłącznie, jeśli zgodzimy
się coś stracić. Zanegować przyjmowaną niemal jak dogmat konieczność
pozostawania w ciągłym ruchu, w ciągłej aktywności i skuteczności. Aby
uwierzyć, musimy zdobyć się na odwagę odejścia na bok, usunięcia się
choćby na chwilę w cień, by w ciszy
serca „przeżuwać” to w co pragniemy
uwierzyć. Dopiero taka metodyczna
samotność otwiera serce, pobudza
ducha i pozwala…
STANĄĆ OKO W OKO Z SAMYM SOBĄ
Wiele dziś mówi się o samoświadomości czy treningu osobistym,
ale niezwykle często pod tymi hasłami
można odnaleźć skrzętnie skrywaną
niezręczną tajemnicę: nie akceptuję
siebie, albo: wstydzę się siebie, albo:
boję się siebie. Współczesne pomysły
na ludzi sukcesu, to pomysły bezduszne: ludzie – automaty. Zdolni tylko do
skuteczności, pięknie wyglądający,
ale pozostający w wielkim oddaleniu
od siebie. Tymczasem doświadczenie
wiary rozpoczyna się dopiero wtedy,
gdy człowiek uświadomi sobie kim
naprawdę jest? Czego się boi, czego
szuka, w czym czuje się silny? Jest to
możliwe właśnie wtedy, gdy po pierwsze odkryje potrzebę uzasadnienia
przekazanej mu spuścizny wiary, po
drugie, gdy odsuwając się od zgiełku
świata uczyni tę spuściznę przedmiotem swojej medytacji i modlitwy, po
trzecie gdy z odwagą umieści w tej
rzeczywistości swoje prawdziwe „ja”.
Po czwarte…

Św. Jan Henryk Newman COr

MÓJ STWÓRCA
I tutaj kończą się możliwości
czysto ludzkich starań, a zaczyna się
działanie łaski Bożej. Odkrycie, że istnieje i kim jest mój Stwórca, to już zadanie, w które musi wkroczyć Boża łaska. W tym miejscu niektórzy z czytelników podniosą zarzut, że to ucieczka
przed odpowiedzią na postawione na
początku pytanie: jak wzbudzić wiarę?
Otóż nie. Wiara ostatecznie zawsze
jest łaską. Potrzeba jednak podjęcia
pewnych starań, by łaska mogła budować na naturze człowieka, by człowiek usposobił się do czynnie przeżywanej i praktykowanej wiary. Ufam, że
przejście procesu o jakim wspomina
w Apologii Święty Kardynał Jan Henryk Newman pomoże każdemu przeżywać osobistą wiarę jako coś pewnego, a pod kierunkiem Bożego światła
„nawet dziesięć tysięcy trudności nie
spowoduje w niej choćby jednej wątpliwości”.
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Z pielgrzymiego szlaku
Jerzy Pawlikowski, Marek Sokołowski i Łukasz Stefaniak

Piesza pielgrzymka „Camino de Santiago 2027”
Rok 2, Czechy 2018
cz. 9
Praga dostarczała wiele okazji
do uczestnictwa we Mszy św. celebrowanej tu w licznych kościołach, jak
choćby u wspomnianych ojców kapucynów, w karmelitańskim sanktuarium
Dzieciątka Jezus, czy kościele Matki
Bożej Zwycięskiej. W 2009 r. papież
Benedykt XVI modlił się w tym kościele w intencji dzieci w czasie swej pielgrzymki do Czech: Panie Jezu! Widzimy Cię jako Dziecko i wierzymy, że Ty
jesteś Synem Bożym, który przez Ducha Św. stał się człowiekiem w łonie
Maryi Dziewicy. Tak jak w Betlejem,
także i my razem z Maryją i Józefem,
aniołami i pasterzami adorujemy Cię
i wyznajemy naszym jedynym Zbawicielem. Stałeś się ubogim, aby nas
swym ubóstwem ubogacić. Daj nam,
abyśmy nigdy nie zapominali o ubogich i o wszystkich, którzy cierpią.
Strzeż nasze rodziny, błogosław wszystkie dzieci świata i spraw,
aby zawsze panowała między nami
miłość, którą Ty nam przyniosłeś i która czyni nasze życie bardziej szczęśliwym. Daj wszystkim, o Jezu, uznać
prawdę Twego Narodzenia, aby wszyscy poznali, że Ty przyszedłeś aby
przynieść całej rodzinie ludzkiej światło, radość i pokój.
Ty jesteś Bogiem i żyjesz,
i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Św., przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Pielgrzymi w Pradze przez
3 dni nocowali na Hradczanach skąd
wyruszali na praskie odcinki drogi.
Na Hradczanach znajdują się miejsca kultu patronów Czech. W kaplicy

św. Ludmiły w bazylice św. Jerzego
jest nagrobek świętej, pierwszej czeskiej męczennicy (zm. w 921 r.), babki św. Wacława. Kaplica św. Ludmiły
znajduje się z prawej strony prezbiterium.
Współpatronami praskiej archikatedry obok św. Wacława są
św. Wit i św. Wojciech. Święty Wit pochodzący z Sycylii urodził się w 290 r.
w bogatej rodzinie pogańskiej. Jako
dziecko uwierzył w Chrystusa dzięki swojej mamce Krescencji i jej mężowi Modestowi, który był służącym
w domu Wita. Kiedy ojciec chłopca dowiedział się, że syn jest chrześcijaninem, z troski o niego usiłował wymóc
na Wicie wyparcie się wiary. Gdy okazało się, że jego wysiłki są próżnym
trudem, usiłował zabić syna. Jednak
opiekunowie pomogli mu uciec i ukryli
na południu Włoch. Chłopiec miał wtedy kilka lat. Wraz z opiekunami został
schwytany i przywieziony do Rzymu.
Tam został umęczony razem z Modestem i Krescencją w 303 r. W archikatedrze w Pradze przechowywane są
relikwie ręki świętego.
Trzecim patronem praskiej
matki kościołów jest św. Wojciech.
Biskup praski, Wojciech Sławnikowic
(Vojtěch Slavníkovec) urodził się ok.
956 r. w Libicach. Po śmierci praskiego biskupa Dytmara w 982 r. został biskupem Pragi, nie osiągnąwszy wieku
episkopalnego (30 lat); miał wówczas
27 lat. Wiosną 997 r. zostawił infułę
i pastorał, przywdział habit, wziął pątniczy kij i ruszył na misję wśród pogan. Zatrzymał się wówczas na krótki
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pobyt na gnieźnieńskim dworze Bolesława Chrobrego. Celem misji Wojciecha miała być chrystianizacja Prusów
lub Wieletów, których język znał. Według przekazu św. Brunona z Kwerfurtu, w piątek 23 kwietnia 997 r. bp
Wojciech poniósł męczeńską śmierć
w pruskim grodzie Cholin (dziś wieś
Święty Gaj koło Elbląga).
Patronem Pragi jest zaś św.
Jan Nepomucen, który urodził się
w 1348 r. w Pomuku (późniejsza nazwa Nepomuk) niedaleko stolicy.
Podczas trwającego sporu między
Wacławem IV Luksemburczykiem
a arcybiskupem Pragi Jan, będąc
mediatorem, został uwięziony przez
porywczego króla (razem z dwoma
prałatami) 20 marca 1393 r. i poddany torturom. Według relacji brał w nich
udział sam król. Potem na pół żywego
Jana zrzucono w nocy z mostu Karola IV do Wełtawy. Według „Kroniki”
Tomasza Ebendorfera z Haselbach
z 1450 r. Jan zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi
małżonki królewskiej – królowej Zofii.
Uważany jest za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. Ciało męczennika znaleziono dopiero po blisko
miesiącu (17 kwietnia) i pochowano
w kościele Świętego Krzyża, położonym blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do grobowca pod katedrą
z napisem: Johannes de Pomuk.
Podobnie jak język św. Antoniego w Padwie, tak też język św. Jana
Nepomucena jest zachowany cało
w artystycznym, osobnym relikwiarzu katedry praskiej. Śladami niegdyś
bardzo żywego kultu św. Jana Nepomucena są liczne figury stawiane zazwyczaj na rozstajach dróg i w okolicy
przepraw rzecznych. Wiele takich figur
można spotkać w Czechach, jak również w całej Polsce.
Z Pragi pielgrzymi udali się
do miejscowości Řičany. Pątniczy
dzień rozpoczęła Msza św. w bazylice

św. Jakuba Apostoła Starszego
w dzielnicy Praha Malá Štupartská.
Liturgia celebrowana w bocznej kaplicy, w małej wspólnocie wiernych,
była dziękczynieniem za zakończenie
Żytawskiej Drogi św. Jakuba i modlitwą na rozpoczęcie Drogi Południowoczeskiej. Z serc pielgrzymów płynęły słowa podziękowania ojcom franciszkanom za wierność służbie Bożej
w tym miejscu od 700 lat. Życzliwy
brat Wacław, po zakończeniu Eucharystii, udostępnił pątnikom kościół
i zapoznał ich z jego wspaniałą historią, która związana jest ze sprowadzeniem w 1212 r. do Czech szczątków
św. Jakuba. Obecna świątynia jest
z czasów późniejszych. Jej budowę
rozpoczął w 1319 r. Jan Luksemburski, ukończył zaś Karol IV w 1374 r.
Barokową przebudowę pierwotnie
gotyckiego kościoła przeprowadzono
po pożarze w 1689 r. Bazylika słynie
z doskonałej akustyki; odbywają się tu
liczne koncerty i recitale.
Idąc ulicami Pragi pielgrzymi oddalali się powoli od zabytkowej
części miasta, obserwując codzienność stolicy Czech. Po dojściu do 22
dzielnicy, niektórym udało się dotrzeć
do będącego w remoncie parafialnego
kościoła św. Jakuba Starszego przy
ulicy Edisonova w peryferyjnych Petrovicach. Etap zakończył się na stacji
kolejowej Řičany, skąd nastąpił powrót
na ostatni nocleg w Pradze. Łącznie
praską drogą świętego Jakuba pątnicy przeszli około 50 km. Droga, szczególnie w jej centralnym odcinku, dostarczyła pielgrzymom wielu przeżyć
religijnych i estetycznych, w obliczu
bogactwa zabytków kultury religijnej
i materialnej.
Po ponownym dotarciu następnego dnia przed południem do
stacji Řičany, pątnicy wkroczyli na
Drogę Południowoczeską. Szlak prowadził dość nietypowo, bo w kierunku
wschodnim, do historycznej Saza-
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fot. Marek Sokołowski

Cudowne Praskie Dzieciątko Jezus
(Jezulatko)

vy. A to za sprawą znajdującego się
w tym trzytysięcznym miasteczku
kompleksu zabytkowego klasztoru
z XI w., założonego przez św. Prokopa. Był to wówczas najdalej na zachód
położony ośrodek liturgii słowiańskiej.
Droga wiodła wśród lasów i malowniczych pól leżących pośród łagodnych
wzniesień. Po kilku godzinach marszu
różnymi drogami, pątnicy spotkali się
na koniec dnia w turystycznej noclegowni TJ Kavalier Sazava.
Św. Prokop z Sázavy, urodził
się ok. 970 r. w Chotouňu niedaleko Kourim w środkowych Czechach.
Wykształcenie zdobył w słowiańskiej
szkole na praskim Wyszehradzie, tam
też otrzymał święcenia kapłańskie. Po
okresie życia rodzinnego (Prokop był
żonaty, co było zgodne ze zwyczajem
panującym wówczas w Czechach)
zdecydował się na życie pustelnicze.
W dolinie Sázavy utworzył wokół pustelni klasztor, do którego przyjmował
uczniów, którzy chcieli wieść ascetyczny tryb życia. W 1032 r. został
pierwszym opatem klasztoru. Prokop

Bazylika św. Jakuba w Pradze

zmarł w Sázavie 25 marca 1053 r.
O Prokopie zachowało się sporo źródeł średniowiecznych, co świadczy, że
kiedyś jego kult był o wiele żywszy. Po
śmierci Prokopa klasztor w Sázavie
został podporządkowany łacińskiemu
opactwu benedyktynów w Brzewnowie. Choć obrządek słowiański w nim
zlikwidowano, to jednak kult Prokopa
pozostał. Zatwierdził go urzędowo
papież Innocenty III w 1204 r., a potwierdził papież Pius VII w 1804. Doczesne szczątki Prokopa przeniesiono
w 1588 r. do Pragi i umieszczono je
w kościele Wszystkich Świętych. Kiedy w późnym średniowieczu w okolicach Sázavy rozwinął się przemysł
górniczy, Prokop został patronem
tamtejszych górników. Ślady kultu św.
Prokopa z Sázavy, są widoczne również w Polsce. W Strzelnie na Drodze
Camino Polaco, usytuowana jest najstarsza romańska świątynia w naszym
kraju, zbudowana na planie koła. Jej
powstanie, datowane jest na XII w.
W Strzelnie pielgrzymi jakubowi mogą
nawiedzić Rotundę św. Prokopa.
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Po zwiedzaniu klasztoru i niedzielnej Mszy św. w kościele św. Prokopa, pielgrzymi wyruszyli w kierunku
Vlašim, polecając swoje intencje temu
gorliwemu wyznawcy Chrystusa. Ich
droga wiodła przez Cesky Stemberg
z imponującym zamkiem rodziny Stembergów nad rzeką Sázavą. Po przejściu około połowy dziennego dystansu
pośród wzniesień i lasów, konfratrzy
przedostali się na drugą stronę drogi
ekspresowej E-50, skąd przez Libež
i Ctiboř doszli do kilkunastotysięcznego Vlašim. Trudy wyczerpującego
etapu łagodziła dobra pogoda i piękno krajobrazu. Po osiągnięciu celu,
pątnicy musieli przygotować swoje
miejsce do spania na dużej sali sportowej. Wieczorny spacer po mieście
zachwycił widokiem podświetlonego,
późnogotyckiego kościoła św. Jiljí
wybudowanego w latach 1522-1523
z późnobarokową kaplicą dobudowaną w 1773 r. Kościół parafii rzymsko-katolickiej ma za patrona św. Idziego
i jest położny przy ulicy… Husyckiej.
Świątynię zdobi trójkątna tarcza z filarami.
Południowoczeska Droga św.
Jakuba na odcinku Vlašim – Mladá
Vožice prowadzi czerwonym szlakiem
turystycznym. Jednak pielgrzym jakubowy musi radzić sobie sam; bywa
więc, że droga ulega modyfikacji. Tak
było i tym razem, bowiem znaczna
część odcinka prowadziła przez górskie ścieżki na Blanik. W pierwszej
połowie dnia był to więc prawdziwie

etap górski. Droga przez Konrac, prowadziła w kierunku masywu Velky Blanik. Przed samym wejściem na szlak
w kierunku szczytu w Krasowicach,
w Domu Natury pielgrzymi mogli obejrzeć ekspozycję poświęconą miejscowym atrakcjom przyrodniczym, w tym
szczególnie masywowi Blanika, na
szczycie którego wznosi się drewniana budowla widokowa, dedykowana
św. Wacławowi patronowi Czech. Masyw Blaníka tworzą dwa skalne szczyty – Velký i Malý Blaník. Góra występuje w wielu czeskich legendach i tekstach literackich.
U stóp Blaníka położona jest
wieś Louňovice pod Blaníkem. Po
zdobyciu szczytu do tej wsi prowadziła pątnicza droga warszawskich
konfratrów. Następnie przez Kamberk
do miejscowości Mladá Vožice, gdzie
w budynkach rzymskokatolickiej parafii św. Wacława czekał nocleg i gościnny proboszcz ks. Jaroslav Karas.
Na ostatnich kilometrach drogi
pielgrzymom pogroziła burza i deszcz,
jednak szczęśliwie dotarli do sal parafialnych, gdzie mogli odpocząć. Wieczorem zwiedzili miejscowy kościół
parafialny św. Marcina i zapoznali się
z życiem wspólnoty parafialnej. Bogaty w wydarzenia dzień zakończyli
przed Najświętszym Sakramentem,
oddając dobremu Bogu trudy dnia,
spotkanych na drodze ludzi i siebie
samych… c.d.n.

SPOTKANIA GRUPY
ORATORIUM DOROSŁYCH

w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego
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Klasztor świętogórski
w latach 1939-1945
i losy jego mieszkańców
Wstęp

W grudniu br. roku przypada
80. rocznica wysiedlania przez okupanta niemieckiego ludności powiatu
gostyńskiego na przymusowe roboty.
Rocznica jest okazją do zapoznania
się z historią tamtych lat. Czas II wojny
światowej dokonał tragicznego spustoszenia w całej II Rzeczpospolitej.
Skutki najazdu hitlerowskiego boleśnie dotknęły również klasztor filipinów
oraz jego mieszkańców. Pisząc o wydarzeniach historycznych z lat 19391945, napotykamy na duże trudności
natury źródłowej. W niniejszym opracowaniu oparto się przede wszystkim
na skąpych informacjach zawartych
w filipińskich archiwach i relacjach naocznych świadków. Podstawą wiedzy
o życiu klasztoru są z natury rzeczy
zapiski kronikarskie, korespondencje,
protokoły z obrad wspólnoty tzw. sesje domowe, generalne i wyborcze.
Z chwila wybuchu wojny życie klasztorne na Świętej Górze zamarło.
Wszelkie dokumenty pisane były objęte cenzurą, a zapiski nawet prywatne, mogły być niebezpiecznym narzędziem w rękach wroga. Rozpoczęty
w latach przedwojennych protokólarz
sesji gostyńskich zawiera lukę na lata
wojenne1. Jednakże tuż po wyzwoleniu w księdze dopisano kilka zwięzłych, a dla nas bezcennych informacji
o badanym okresie. Niezwykle ważne
relacje z tamtych lat zawiera Kronika
Studziańska2. Należy podkreślić, że
relacje kronikarskie pisał dopiero od
1954 roku, świadek tamtych wydaKsięga protokołu Domu Gostyńskiego z lat 1931-1947,
AFG (Archiwum Filipinów Gostyńskich), A/76

1

Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów – Oratorianów w Studziannie od roku 1928, AFS (Archiwum Filipinów w Studziannie).
2

rzeń, ks. Władysław Nater. Retrospekcję kronikarską uwiarygadnia znakomita pamięć piszącego, który był publicystą i znawcą dziejów filipińskich.
Na podstawie przedstawionych wyżej
źródeł, pamiętników i relacji nielicznych już świadków, można w przybliżeniu nakreślić klimat i przebieg wydarzeń z tamtego czasu.
Okupacja w klasztorze gostyńskim
Kongregacja Gostyńska przewidywała nadejście wojny, włączając
się czynnie w pomoc materialną do
obrony kraju. Pomimo trudności finansowych, wyasygnowano w lutym
1939 roku 2000 zł. na Fundusz Obrony Narodowej3. Na sesji domowej 14
maja 1939 roku postanowiono zabezpieczyć cudowny obraz Matki Boskiej
oraz wota. Wtedy także pomyślano
o zbudowaniu pod kościołem schronu
przeciwgazowego4. Do budowy schrony nie doszło. Ostatni zapis przedwojenny w księdze protokołów pochodzący z 26 sierpnia brzmi: Zagraża
wybuch wojny polsko-niemieckiej.
Bliskość granicy Państwa i możliwość
wtargnięcia obcego wojska nakazuje
przedsięwziąć środki ostrożności. Najstarszy kurs kleryków ma pojechać do
Tarnowa, IV kurs ewentualnie do Studzianny. Należy zabezpieczyć świętości świętogórskie5. Przewidując zagrożenie wojenne, filipini ukryli w podziemiach kościoła cudowny obraz Matki
Boskiej, najcenniejsze przedmioty,
a przede wszystkim zabezpieczono
złote korony6.
3

Księga protokołu..., dz. cyt. s. 102.

4

Tamże, s. 103.

5

Tamże, s. 104.
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W chwili wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku
w Domu Gostyńskim było ośmiu księży i pięciu kleryków. Z księży należy
wymienić: przełożonego ks. Władysława Służałka, ekonoma ks. Józefa
Smolińskiego, dyrektora gimnazjum
ks. Stefana Tabora, dalej ks. Augustyna Zgamę, ks. Jana Rataja, ks. Stanisława Szczerbińskiego, ks. Ludwika Wasilkowskiego i ks. Kazimierza
Szeligę.   Do domu gostyńskiego należeli klerycy: Leon Romała z Kotlina
k. Jarocina, Walenty Wlekliński z Krobi, Władysław Nater z Domachowa,
Alfred Trafankowski z Gostynia oraz
Olgierd Kokociński z Odolanowa7.
Należący prawnie do Kongregacji Gostyńskiej ks. Ludwik Mucha
od 1938 roku pracował duszpastersko
w Kongregacji Studziańskiej. Wybuch
wojny nie zastał w Gostyniu ks. Romana Kmiecika i ks. Jana Michałkowskiego. Ks. Kmiecik w 1938 roku pojechał
na Wołyń, celem tworzenia nowej placówki filipińskiej w Starym Oleksińcu
w diecezji łuckiej. Do niego dołączył
w przededniu wojny 8 sierpnia 1939
roku ks. Michałkowski.   
Wraz z rozpoczęciem wojny
znaczna część wspólnoty gostyńskiej powyjeżdżała w różne wydawałoby się, bezpieczne strony. Przede
wszystkim schronienie dawały kapłanom świętogórskim domy filipińskie w Studziannie i Tarnowie, leżące
w granicach Generalnej Guberni. Tam
panowały inne warunki bytowe niż
w Poznańskiem.   Kronikarz odnotował: Panami klasztoru świętogórskiego stali się Niemcy. Ograbili ze
wszystkiego Dom gostyński. Kościół
jest nienaruszony. W klasztorze przez
kilka dni byli jeńcy polscy, a potem był
dwa razy punkt zborny dla wysiedleńców z powiatu gostyńskiego (8 XII i 15
St. Szczerbiński po zwolnieniu z obozu przejściowego
w Bruczkowie, na początku maja 1940 roku, potajemnie wywiózł   korony do Studzianny. Tam zostały ukryte
w stodole u rodziców ks. Jana Rataja, państwa Marcina
i Maryanny Ratajów zamieszkałych w Brudzewicach. Po
zakończeniu działań wojennych bezpiecznie powróciły
na Świętą Górę (w tym miejscu dziękuję ks. Zbigniewowi
Starczewskiemu za udzielone informacje).   
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Księga protokołu..., dz. cyt. s. 105.

XII 1939 r.), których stąd wywożono
do Centralnej Polski, do tzw. General
Government. Na Świętej Górze został:
ks. Szczerbiński, ks. Zgama, ks. Rataj, a do Nowego Roku także był ks.
Smoliński, którego wygnano w początkach listopada z Drzęczewa po zabraniu wszystkich majątków klasztornych.
Ponadto na Świętej Górze mieszkali dwaj klerycy filipińscy: Władysław
Nater i Alfred Trafankowski, tudzież
bracia klasztorni i siostry służebniczki. Niemcy wprowadzili gwałtownie
porządek w Poznańskim, aby zatrzeć
wszelkie ślady polskości. Nabożeństwa mogły odbywać się tylko w niedzielę przez dwie godziny. Prywatnie,
w dni robocze kapłani odprawiali msze
św. Na Świętej Górze mimo wszystko były jeszcze zapasy do jedzenia.
W straszliwy sposób dawała się we
znaki niewola niemiecka tzw. Warthegau8.
W klasztorze hitlerowcy zorganizowali wspomniany wyżej punkt
zborny dla miejscowej ludności, wywożonej na przymusowe roboty do
Generalnej Guberni i do Rzeszy.
Przymusowe wysiedlanie w grudniu
było przemyślane w najdrobniejszych
szczegółach. Uczestniczka tamtych
dni, pisarka ludowa Apolonia Olejniczak ze Starej Krobi, w swoim znakomitym pamiętniku wspomina: Dzień
13 grudnia 1939 rok pozostanie na
zawsze w mojej pamięci do końca życia. Godzina 7 rano, w grudniu to jeszcze ciemno. Rodzice zabrali się do
pracy w gospodarstwie. Nagle drzwi
w impetem otwierają się i do pokoju
wchodzi pięciu cywilów uzbrojonych
w karabiny. Jeden odczytał rozkaz,
żeby zabrać jeden koc, trochę żywności i wszystko opuścić. (…) Wyjechaliśmy na drogę prowadzącą do szosy.
Wtedy podjechały do nas jeszcze trzy
takie same wozy. Zobaczyliśmy, że
wysiedlony był także Józef Biernat
z rodziną, brat mojego ojca: Franciszek Bąk z rodziną i Kaczmarkowa,
starsza kobieta wraz z córką Jadwigą.
(…) Jechaliśmy wozami, jak tabor cyKronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów.., dz. cyt.
s. 72.

8
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SS-Brigadefuehrer, Generalmajor Oskar Knofe wizytuje żołnierzy jednostki policyjnej
stacjonującej w klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu (rok 1941)

gański w stronę Gostynia. Zawieziono
nas do klasztoru na Świętej Górze.
Nie było tam już żadnego kapłana,
ani brata zakonnego. Powitali nas inni
wysiedleńcy, ku naszemu zdumieniu
znajomi i nieznajomi. Okazało się, że
Niemcy wysiedlali gminami z całego
powiatu gostyńskiego. Ulokowali nas
w małej celi zakonnej, gdzie przebywało już sporo osób. Byliśmy tam trzy
dni. Spaliśmy stłoczeni na naszych
tobołkach, bez rozbierania, bez mycia
i bez ciepłej strawy. (…) Nie pamiętam dokładnie daty, kiedy okrzykami
policja niemiecka kazała nam zabrać
bagaże i wychodzić na zewnątrz. Uformowano szereg otoczony policją niemiecką, trzymając karabiny, gotowe
do strzału i prowadzącą psy policyjne.
Szliśmy jak na skazanie9.
Powyższą relację potwierdzają żyjący jeszcze uczestnicy przymusowych przesiedleń. Są nimi mój
ojciec chrzestny Józef Biernat lat 98
i jego rodzony brat Franciszek Biernat
lat 95 z Starej Krobi (aneks I)10.  
Pośród ciemności zła, poja9
A. Olejniczak, Gdzieś tam na Biskupiźnie, Krobia 2009,
s. 68-69.

wiały się także świetlane iskierki dobra. W okresie międzywojennym żyło
z Wielkopolsce dużo rodzin niemieckich, którzy po I wojnie światowej nie
wyjechali do Rzeszy. Wśród nich było
wielu szlachetnych ludzi. Nie zapominając o swoich niemieckich korzeniach, zgodnie współżyli z Polakami.
W swoich wspomnieniach Apolonia
Olejniczak pisze o takim szlachetnym
Niemcu ze Starej Krobi: Jak byliśmy
już w pociągu, z opaską na ramieniu,
jaką nosili wszyscy niemieccy cywile,
do naszego przedziału prędko wszedł
nasz sąsiad z naprzeciwka, Wilhelm
Teppe. Dał nam trochę prowiantu na
drogę. Była to ugotowana kura i butelka syropu buraczanego. Nie musiał
tego robić. Narażał się na kłopoty ze
strony żandarmów, jednak przyszedł,
jako dobry sąsiad, aby nas pożegnać11.
Pozwolę tu sobie wtrącić osobistą dygresję. Dobrego traktowanie
ze strony Niemców doznała moja rodzina ze Starej Krobi. W początkach
wojny do Rugii wywieziono Wiktora
Lisieckiego z żoną Teofilą oraz dziećmi: Wandą, Władysławą, Weroniką
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10
Józef Biernat wkrótce po udzieleniu wywiadu zmarł
02.12.2019 r.

11

A. Olejniczak, Gdzieś tam na Biskupiźnie, dz. cyt. s. 70.
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i Bronisławem. Przez całą wojnę pracowali tam na zamku   w Pansevitz.
Właścicielem zamku był Ezdard zu
Innhausen und Knyphausen ożeniony
z córką Carla Rheinharda von Krassow, którego rodzina władała dobrami od 1550 roku. Kobiety pracowały
w zamkowej kuchni i opiekowały się
dziećmi. Mężczyźni doglądali gospodarstwa12. Polską rodzinę niemieccy pracodawcy traktowali jak swoją
własną. Wszyscy szczęśliwie wrócili
w rodzinne strony, przywożąc ze sobą
wspomnienia o ludzkim obliczu nieludzkiej wojny.
Nie wszyscy filipini opuścili
klasztor w pierwszych dniach wojny.
Część z nich pozostała na miejscu.
Z zapisków kronikarskich dowiadujemy się, że 12 marca 1940 roku do
klasztoru werbistów w Bruczkowie pod
Borkiem internowano pozostających
dotychczas w klasztorze filipinów. Należeli do nich ks. Stanisław Szczerbiński, ks. Augustyn Zgama i ks. Jan Rataj
oraz klerycy Władysław Nater i Alfred
Trafankowski. W Bruczkowie uczynili
Niemcy obóz przejściowy dla księży
i zakonników z powiatu gostyńskiego
i krotoszyńskiego. Warunki tam panujące były znośne. Przebywało w obozie ok. 66 duchownych. Księża mogli
odprawiać mszę świętą. Z Bruczkowa naziści wywozili ich do obozów
w głąb Niemiec13. Wielu kapłanów trafiło do więzień poznańskich i do Dachau. Kronikarz wspomina, że obóz w
Bruczkowie zlikwidowano 15 sierpnia
1940 roku, ale istniała możliwość legalnego wydostania się z obozu. Po
napisaniu i przyjęciu prośby do władz
niemieckich, wypuszczano tylko tych,
którzy mieli zapewnione utrzymanie
bytowe w Generalnej Guberni. Z takiej okazji skorzystali uwięzieni filipini.
Do Studzianny wyjechali ks. Stanisław
Szczerbiński i ks. Jan Rataj oraz klerycy Alfred Trafankowski i Władysław
Nater. Dom Tarnowski przygarnął ks.
Augustyna Zgamę.

Ks. Jan Rataj zanim dostał
się do Studzianny, przebywał pewien
czas w szpitalu Bonifratrów w Marysinie koło Piasków. W obozie zachorował na kamienie nerkowe. Z obozu
trafił do Marysina. Tam zajął się nim
troskliwie dr Jan Luttelman, który z poświęceniem życia leczył i pomagał ludności polskiej. To jeszcze jedna wspaniała postać zasługująca na upamiętnienie osobną monografią. Ks. Jan
Rataj dzięki wstawiennictwu doktora
Luttelmana, uniknął wywiezienia do
obozu koncentracyjnego i bezpiecznie
przebył w Marysinie do wiosny. Stamtąd wyjechał do rodzinnych Brudzewic
w powiecie opoczyńskim, a później do
klasztoru studziańskiego14.
Klasztor świętogórski opanowali Niemcy. Urządzili tam Szkołę
Starzy Pożarnej. Kościół pozostawili
nienaruszony. W klasztorze zamieszkały rodziny niemieckie. Wtedy też
przebudowano i adaptowano klasztor
na nowe funkcje mieszkalne. W górnych korytarzach powstawiano ścianki
działowe, wydzielające jednorodzinne
przestrzenie. Dewastacji uległy symbole religijne w otoczeniu klasztoru.
Przed kościołem usunięto figurę św.
Filipa Neri. Postrącano z murów otaczających kościół XVIII wieczne popiersia apostołów. Wiele z nich zostało
rozbitych i obtłuczonych. Poniszczono
w całej okolicy krzyże przydrożne15.  
Kościół świętogórski służył za magazyn ksiąg metrykalnych przywożonych
z całej Wielkopolski czyli tzw. „Warthegau”. Na miejscu pozostawiono tylko
brata Marcina Czerniaka i brata Stanisława Rygielskiego16.
Sporo cennych wiadomości
o tamtych czasach podał ks. Stanisław Roszak (lat 85), który mieszkał z rodzicami w Gostyniu na ul.
Klasztornej (aneks II)17. Z jego relacji

Wywiad przeprowadzony z córkami śp. Wandy Biernat
z domu Lisiecka, Celiną i Jolantą w d. 19.11.2019 r.

Ks. Stanisław Roszak COr, ur. 9 maja 1934 r. w Brzeziu k. Gostynia. Do Kongregacji Gostyńskiej wstąpił
1 września 1954 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 20
czerwca 1951 r, w Tarnowie. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Kongregacji Bytow-

12
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13
Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt.
s. 75-76.

14

Tamże, s. 93.

15

Tamże, s. 93.

16

Księga protokołu..., dz. cyt. s. 105.
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dowiadujemy się, że br. Marcin zamieszkał w bramie klasztornej. Pełnił
funkcje palacza oraz tłumacza. Znał
doskonale język niemiecki. Ponieważ brał udział w I wojnie światowej
jako żołnierz armii pruskiej, okupanci
traktowali go przychylnie. Schorowany br. Stanisław mieszkał w budynku
przed kościołem w tzw. „szpitaliku”.
W tym budynku przebywała rodzina
Wawrzyńca Wichłacza, która opiekowała się br. Stanisławem oraz rodzina
Marcina Zielińskiego, świętogórskiego
zakrystianina i kościelnego. Marcina Zielińskiego zatrudnili Niemcy do
prac porządkowych przy klasztornym
obiekcie. Dalej relacjonuje ks. Roszak, że w klasztorze mieszkali Niemcy, a na dziedzińcu południowym stały wozy Straży Pożarnej. Przez okna
w podziemiach kościoła można było
zauważyć stertę porozbijanych trumien. Niemcy szukali tam ukrytych
kosztowności.
Na zakończenie relacji ks.
Roszaka, należy podkreślić zasługi
i ofiarność długoletniego świętogórskiego zakrystianina, wymienionego
wyżej Marcina Zielińskiego. Był on
przykładnym ojcem licznej rodziny,
człowiekiem niezwykle dyskretnym,
pracowitym, godnym zaufania i całym
sercem oddany klasztorowi. Swoją
pracę traktował jako zaszczytną służbę Bożą. Jemu filipini powierzali najdyskretniejsze tajemnice i zadania.
Z nielicznych osób, to on wiedział,
gdzie jest ukryty cudowny obraz i złote
korony. Jemu też zawdzięczamy ocalenie wielu cennych rzeczy i  przetrwanie w dobrym stanie zespołu klasztornego.
Niemniej ważne są relacje
podane przez ks. Marka Maćkowiaka
(lat 82) mieszkającego w czasie wojny
wraz z rodziną w tzw. „Nadolniku” czyli
dawnym zajeździe klasztornym przy
drodze Gostyń-Piaski (Aneks II)18.
skiej. Tam pracuje do dnia dzisiejszego.
18
Ks. Marek Maćkowiak ur. 1937 r. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Tam otrzymał świecenia
kapłańskie 25 maja 1961 r. Ostatnio pracował duszpastersko na par. w Ptaszkowie (1976-2007). Obecnie
mieszka w Domu Księży Emerytów w Poznaniu.

Pamięta on, jak Niemcy za pomocą
liny usuwali z wieży klasztornej Oko
Opatrzności. Wspomina także swoją pierwszą wizytę w świętogórskim
kościele, prawdopodobnie otwartym
w święto Zesłania Ducha Świętego.
Przyprowadziła go starsza krewna,
mówiącą biegle w języku niemieckim.
Nabożeństwo odprawiano tylko dla
niemieckich katolików, inni mieli wstęp
zabroniony. Dla Polaków otwarty był
jedyny w okolicy kościół w Domachowie.  
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Losy filipinów gostyńskich w czasie trwania wojny
Kongregacja Oratorium w Polsce przed wojną składała się z trzech
samodzielnych domów: w Gostyniu,
Studziannie i Tarnowie. Przystanią dla
rozproszonych filipinów gostyńskich
był klasztor w Studziannie i Tarnowie.
Do klasztoru studziańskiego w styczniu 1940 roku przyjechał przełożony
ks. Władysław Służałek. Nieco później
w marcu znalazł tam schronienie ks.
Ludwik Wasilkowski, który bezpośrednio przed wybuchem wojny przebywał
we Lwowie. Następnie ukrywał się
w Warszawie, gdzie przez jakiś czas
był zakładnikiem wraz z innymi księżmi. Po uwolnieniu udał się do Studzianny19. W Studziannie schronili się
kleryk Leon Romała i   br. Antoni Ślusarczyk, który stał się główną podporą
w prowadzeniu gospodarstwa. Później przybyli z obozu przejściowego
w Bruczkowie ks. St. Szczerbiński, ks.
J. Rataj oraz klerycy Wł. Nater i A. Trafankowski.
Na początku września 1940
roku przyjechał do Studzianny kleryk
Olgierd Kokociński i ks. Jan Michałkowski20. Kleryk Kokociński wkrótce
wyjechał do swoich rodziców mieszkających w Radomiu. Czas dzielił
między Radomiem, Studzianną i Tarnowem, gdzie wyjeżdżał na studia
teologiczne. Ks. Michałkowski wracał
z Oleksińca na Wołyniu. Wspominał,
że na początku września działy się tam
19
Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt.
s. 72.
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straszne rzeczy. Ks. Kmiecik polecił
mu jak najszybciej uciekać i ratować
życie. Szczęśliwie dostał się do Lwowa, stamtąd przez obóz przejściowy
w Czechach, przybył w lecie 1940 roku
do Tarnowa.  Ponieważ dom tarnowski
był przepełniony, polecono ks. Janowi
udać się do Studzianny. Tam znalazł
pracę i dach nad głową.
Pod koniec sierpnia 1943 roku
po wielu perypetiach przyjechał do
Studzianny ks. Roman Kmiecik. Próbował wytrwać do końca na nowej
placówce w Oleksińcu, ale wypadki
potoczyły się dramatycznie. Polacy
albo zostali wymordowani, albo wyjechali albo ukrywali się. Nie miał już
przy sobie bratniej duszy ani ludzi dla
których mógłby duszpastersko pracować. Przez szereg dni ukrywał się
w zbożu. Przez Lwów i Tarnów dotarł
do Studzianny. Tu został proboszczem parafii studziańskiej. Do pomocy
dostał ks. J. Rataja jako wikariusza.
W pracy pomagał im zawsze gorliwy
ks. Wł. Służałek.  
Przybywało też nowych kapłanów wyświęconych w Tarnowie. Tam
klerycy wyjeżdżali na studia teologiczne. 1 kwietnia 1940 roku wyświęcony
na kapłana został ks. Leon Romała
i ks. Walenty Wlekliński. Ks. Olgierd
Kokociński otrzymał święcenia kapłańskie 8 czerwca 1941 roku. 9 sierpnia 1943 roku bp. tarnowski udzielił
święceń kapłańskich ks. Władysławowi Naterowi21. Ostatni kleryk, który
wstąpił do Kongregacji Gostyńskiej
w przededniu wybuchu wojny, Alfred
Trafankowski święcenia kapłańskie
przyjął wiosną 1945 roku22.
W Domu Tarnowskim schronienie znaleźli ks. Augustyn Zgama,
ks. Józef Smoliński i ks. Kazimierz
Szeliga23. Ks. Stefan Tabor przez
okres wojenny ukrywał się w Poznaniu.
Najlepiej znamy okres pobytu członków wspólnoty gostyńskiej
21

Tamże, s. 105.

22

Tamże, s. 146.

23

Księga protokołu.., dz. cyt. s. 105.
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w Studziannie. Księża pracowali duszpastersko w sanktuarium studziańskim
i w okolicy, zastępując proboszczów,
głosząc rekolekcje i kazania odpustowe. Na miejscu organizowali tajne
nauczanie młodzieży z zakresu szkoły średniej oraz prowadzili zakazaną
przez władze niemieckie czytelnię
i wypożyczalnię książek. Księża
prowadzili w salach klasztornych
i w swoich celach lekcje z zakresu
religii, języka polskiego, łaciny, niemieckiego, francuskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii i geografii24.
Na podkreślenie zasługuje odwaga
filipinów. Bowiem, w wydzielonej części klasztoru stacjonował także posterunek żandarmerii niemieckiej. Możliwe, że ta działalność odbywała się za
milczącym przyzwoleniem okupanta.
Relacje między filipinami a przedstawicielami władzy niemieckiej nie były
wrogie. Żołnierze wyznania katolickiego chodzili do kościoła na nabożeństwa, chociaż było to im zabronione.
Niemcy nie jeden raz po kryjomu zasilali kuchnię klasztorną w żywność25.   
Z uwagi na braki księży, filipini służyli pomocą w okolicznych parafiach. Ks. Nater pracował duszpastersko od maja 1943 roku w parafii
Nieznamierowice. Zastępował ks. Stanisława Kozłowskiego, który musiał
się ukrywać. Później od stycznia 1944
roku pomagał choremu ks. Józefowi
Trybulskiemu w prowadzeniu parafii w Kraśnicy26. Ks. St. Szczerbiński
pomagał w pracy duszpasterskiej ks.
Marianowi Nowakowskiemu w Jedlni
Letnisko. Po powrocie z Ukrainy ks.
J. Michałkowski duszpasterzował
w parafii Sady.
W tym miejscu warto poświęcić parę zdań ks. Janowi Michałkowskiemu. Urodził się w 1914 roku
w Jerce koło Kościana. Do kongregacji gostyńskiej wstąpił w 1933 roku.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1938
roku. Pracował w Gostyniu i Nowym
W. Nater, S. Stanik, Dzieje sanktuarium Matki Boskiej
Świętorodzinnej w Studziannie,Studzianna 1992, s. 142.

24

Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt.
s. 92-93.

25
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Tamże, s. 117, 132-133.
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Józef Biernat

Wanda Biernat
z domu Lisiecka

Franciszek Biernat

Apolonia Olejniczak
z domu Biernat
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Oleksińcu na Wołyniu. Po przyjeździe
do Studzianny objął 1 lutego 1941
roku stanowisko wikariusza w pobliskiej parafii  Sady. Oprócz pracy duszpasterskiej prowadził wraz z innymi
nauczycielami konspiracyjną edukację młodzieży. Niemieccy żandarmi 22
sierpnia 1943 roku aresztowali jednego z wykładowców, który okazał się
oficerem Wojsk Polskich. Ks. Jan znając dobrze język niemiecki, ujął się za
nim przed gestapowcami. Sam został
natychmiast uwięziony, posądzony
o szpiegostwo i odesłany do więzienia w Radomiu. Bito go, torturowana,
następnie wywieziono do Oświęcimia,
a stamtąd do obozu w Buchenwaldzie. Wyczerpany nadludzką pracą
i głodem zmarł 26 grudnia 1943 roku
w piątym roku kapłaństwa.
Dla mieszkańców Studzianny
tragicznym okazał się dzień 7 sierpnia 1943 roku. Po północy przyjechały
samochody z Żandarmerią niemiecką
i Gestapo. Urządzono wielką obławę.
Aresztowano 30 mieszkańców wioski,
kilka osób zastrzelono. Gestapowcy
wdarli się do klasztoru. Aresztowali
ks. Ludwika Pilcha, ks. Mieczysława
Gawrona i ks. Bolesława Sobczyka.
Pozostawili tylko ks. Wł. Służałka. Inni
księża szczęśliwie uniknęli aresztowania, ponieważ przebywali na różnych
placówkach w terenie27. Aresztowanych wywieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Obóz przeżyli
ks. Gawron i ks. Sobczyk.
Z Kongregacji Oratorium św.
Filipa wojny nie przeżyło pięciu księży. Ks. Ferdynand Machay z Kongregacji Tarnowskiej, aresztowany przez
gestapo 29 września 1939 r. zginął
śmiercią męczeńską 5 czerwca 1940
r. Został zamordowany przez hitlerowców w więzieniu w Nowym Wiśniczu.
15 lipca 1942 roku zmarł na tyfus plamisty w szpitalu opoczyńskim kapłan
gostyński ks. Ludwik Wasilkowski28.
27

Tamże, s. 119-121

28 Ks. Ludwik Wasilkowski zmarł w wieku 52 lat. Wybitny kapłan o olbrzymiej wiedzy, wstąpił do Kongregacji
w 1938 roku. Był kapłanem diecezji włocławskiej, później
wstąpił do franciszkanów reformatów, a następnie do filipinów gostyńskich. W Studziannie prowadził tajne korepetycje dla młodzieży z zakresu szkoły średniej, a także
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W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu zakończył życie 4 grudnia 1943
roku, kapłan studziański   ks. Ludwik
Pilch. Wspomniany wyżej kapłan gostyński, ks. Jan Michałkowski zamęczony został 26 grudnia 1943 roku
w obozie w Buchenwaldzie. Pod koniec października 1944 roku, zmarł na
raka żołądka w Krakowie w wieku 30
lat ks. Walenty Wlekliński. Po święceniach kapłańskich pracował w Domu
Tarnowskim29. Ks. Jan Michałkowski
oraz ks. Ferdynand Machay znaleźli
się w grupie 122 Sług Bożych, męczenników z okresu II wojny światowej, wobec których rozpoczął się proces beatyfikacyjny.  
Z kapłanów którzy już nie wrócili w szeregi filipinów należy wymienić
ks. Ludwika Muchę. Aktywnie włączył
się w ruch, partyzancki pod przywództwem majora Henryka Dobrzańskiego
o pseudonimie „Hubal”. Został kapelanem hubalczyków. Po zlikwidowaniu
przez Niemców oddziałów partyzanckich i zabiciu Hubala 30 kwietnia 1940
roku, ukrywał się do końca wojny. Po
wojnie podjął duszpasterską pracę na
Ziemiach Zachodnich. Był proboszczem w parafii Stare Drzewce. Zmarł
16 lutego 1962 r. Także do Kongregacji nie powrócił ks. Leon Romała, który
podjął pracę duszpasterską w Polskiej
Misji Katolickiej w Holandii30. Do diecezji poznańskiej przeszedł ks. Alfred
Trafankowski31.
Zakończenie
Wojna powoli dobiegała końca. Kronikarz zapisał: Dnia 17 lutego
przygotowywał kleryka Władysława Natera do święceń
kapłańskich, udzielając mu wykładów z dogmatyki.
29
Kronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów.., dz. cyt.
s. 138.

Ks. Leon Romała urodził się w Kotlinie k. Jarocina. Do
Kongregacji Gostyńskiej wstąpił w 1935 r. Kapłańskie
święcenia przyjął w 1940 r. Po święceniach pracował
w Tarnowie. Po wojnie wyjechał na zachód, gdzie duszpasterzował w Polskiej Misji Katolickiej w Utrecht-Arnhem
w latach 1947-1978. Zmarł w 1985 roku.

30

Ks. Alfred Trafankowski urodził się w 1915 r. w Berlinie.
Pochodził z Gostynia. Wstąpił do Kongregacji Gostyńskiej w 1939 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1945
r. Od 1947 roku był wikariuszem w Strzelcach Wielkich,
a później proboszczem w Zielonej Wsi do 1996 roku. Zmarł
w 2003 roku.

31

1945 r. w sobotę opuszczają księża gostyńscy Studziannę. Nie było żadnych
pożegnań. Wyjeżdżają: x. Szczerbiński, x. Kmiecik, x. Rataj i x. Kokociński. Aby samochodu ciężarowego nikt
nie zaczepiał, jechali pod znakami
P.K.P.…W niedzielę 18 lutego przybyli
do pewnej miejscowości nad Wartą.
U pewnych sióstr odprawili księża
Mszę św. Radość wśród ludzi była
ogromna, bo to pierwsi księża, którzy
po wielu miesiącach, a może latach,
znów znaleźli się wśród swoich i odprawili Mszę św. Dnia 19 lutego 1945
r. przyjechali Księża do Gostynia i na
Świętą Górę! Po blisko pięciu latach
wracają znów do swego domu i kościoła32.
Zespół kościelno-klasztorny
ocalał. Kościół zawalony był księgami metrykalnymi. W klasztorze zastali
składnicę Straży Pożarnej. Majątki
klasztorne już zajął Pełnomocnik Rządu Tymczasowego. Dnia 3 marca dołączył do nich ks. Stefan Tabor, były
kapelan Wojsk Polskich33. Na początku maja wrócił ze Studzianny ks. Władysław Służałek.  Księża szybko podjęli decyzję o oczyszczeniu kościoła
i wznowieniu nabożeństw. Z kościoła
przeniesiono archiwalia do pomieszczeń klasztornych. Kościół został
otwarty 23 marca w uroczystość Matki Boskiej Bolesnej. Ks. Szczerbiński
dokonał wtedy poświęcenia świątyni,
a ks. Kokociński wygłosił okolicznościowe kazanie34.   Z uwagi na brak
księży diecezjalnych, filipini aktywnie
włączyli się w duszpasterstwo parafialne. Ks. Roman Kmiecik przejął
w opiekę Strzelce Wielkie. Ks. Jan Rataj podjął pracę administratora w Stary Gostyniu, Siemowie i Kunowie. Ks.
Olgierd Kokociński duszpasterzował
w Krobi. Filipini obsługiwali także szpital w Marysinie i Gostyniu.
Małą wspólnotę filipińską czekało trudne zadanie odbudowy duchoKronika kościoła i klasztoru Księży Filipinów..., dz. cyt.
s. 143.
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Księga protokołu..., dz. cyt. s. 107.

34

Tamże, s. 111.

wej i materialnej Świętej Góry. Przede
wszystkim należało przywrócić dawny układ funkcjonalno-przestrzenny
pomieszczeniom klasztornym i uzupełniać straty spowodowane wojną.
Zachowany spis strat wojennych wymienia: 1. z kościoła: zerwana blacha
miedziana na kaplicach bocznych;
brakuje 50 lichtarzy z cyny angielskiej;
3 lichtarzy cynowych, paschałowych;
starej, srebrnej monstrancji z kamieniami; 4 starych gobelinów; dużego
dywanu tkanego ręcznie; 12 dywanów
ołtarzowych; 3 konfesjonałów – spalone (w kościele, zakrystii i głucharni);
5 antependiów tkanych złotą i srebrną nicią; obrusów, alb, komż, ornatów,
kap, dalmatyk; lawaterza z zakrystii
oraz obrazów. 2. z klasztoru wywieziono: zasobną bibliotekę starodruków;
meble, obrazy, miedzioryty, miniatury;
zbiór monet polskich i obcych; zbiór
pergaminów; zbiór przedmiotów z wykopalisk archeologicznych; urządzenia muzealne, gabloty, szafy. W zakrystii domowej zniszczono polichromię
i ołtarz. Należało naprawić podziurawioną kulami kopułę dużą na kościele.
Zaginęła także prywatna biblioteka ks.
Wł. Służałka i ks. St. Tabora. Ograbiono pomieszczenia klasztorne i zabrano pomoce naukowe konwiktu świętogórskiego m. in. sprzęty fotograficzne,
sportowe, muzyczne, introligatorskie,
audiowizualne i bibliotekę. Spustoszeniu uległy sprzęty kuchenne i sprzęty
gospodarcze. Zabrano dwa samochody (nowy Chevrolet i stary Whippet),
konie, wolant, omnibus, bryczkę i parkowiec itd.35
Na Świętej Górze rozpoczęło
się znów życie. Do małej wspólnoty
świętogórskiej już w 1945 roku zgłosiło się czterech młodzieńców, pragnących wstąpić w szeregi kapłańskie i realizować idee oratoryjne. Trzej z nich
zostało filipinami: ks. Henryk Ostach,
ks. Marian Wichłacz i ks. Edward Zieliński, syn klasztornego zakrystianina
Marcina36. To było dobrym znakiem,
że życie klasztorne zaczyna się odradzać.
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Teczka – straty wojenne 1945, AFG A/77.

36

Księga protokołu.., dz. cyt. s. 111-112.
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Oddział niemiecki stacjonujący w klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu (rok 1941)

Aneks I
Wywiad przeprowadzony 16 listopada 2019 r. z braćmi Józefem Biernatem (ur. 1921 r.) oraz Franciszkiem Biernatem (ur. 1924 r.).
Uzbrojeni Niemcy weszli rano 13 grudnia 1939 roku do domu rodziny Józefa
Biernata w Starej Krobi. Kazali spakować najpotrzebniejsze rzeczy i natychmiast wyjechać wozem konnym do
Gostynia. Skierowano ich na Świętą
Górę, gdzie zamieszkali w klasztornej
celi. Wysiedlono całą rodzinę: rodziców Józefa i Agnieszkę oraz rodzeństwo – Franciszka, Józefa, Władysława i Marię. Babcia jako osoba starsza
musiała pozostać i poszukać sobie
miejsca poza rodzinnym domem. Ze
Starej Krobi wysiedlono także rodzinę Franciszka Biernata, Franciszka
Bąka i Kaczmarków. Gospodarstwo
Józefa Biernata przedzielono rodzinie
niemieckiej. Sprowadzano i osadzano
na polskich gospodarstwach ludność
znad Morza Czarnego o niemieckich
korzeniach. Nazywano ich „besaraby” lub „szwarcmery”. Po paru dniach
wywieziono cała rodzinę pociągiem
z Gostynia przez Łódź do Tarnowa.

Z naszej historii

W nowym miejscu musieli poszukać
sobie pracy i utrzymania. Wkrótce
Franciszek bez dokumentów powrócił w rodzinne strony. Była to bardzo
ryzykowna wyprawa. Z pomocą przyszedł wysiedlony wraz z nimi pan Bąk,
dobrze znający język niemiecki, który
towarzyszył mu do końca podróży.
Franciszek trafił do swojego krewnego Łagódki w Posadowie i tam doczekał do końca wojny. Pan Franciszek
wspomina, jak musiał ukrywać się
przed gestapowcami, spędzając zimowe noce w ziemniaczanym kopcu.
Za posłanie miał tylko słomę i kartofle,
a za towarzyszy beztrosko grasujące
myszy. Jego starszego brata Józefa Niemcy wywieźli do kopalni węgla
w Dortmundzie. Pracował w ciężkich
warunkach, gdzie uległ poważnemu
wypadkowi. Po wyleczeniu pracował
do końca wojny u rodziny niemieckiej
w Augsburgu. Tam spotkał się z życzliwym przyjęciem i ludzkim traktowaniem. Nie ukrywał swojego przywiązania do tej rodziny. Po zakończeniu
wojny otrzymał od nich propozycję
pozostania na stałe. Jednak zdecydował się wrócić. Bracia po powrocie do
domu zastali gospodarstwo zrujnowane i ograbione. Ale najważniejsze, że

cała rodzina szczęśliwie powróciła. To
przez zaradność i pracowitość szybko
doprowadzili gospodarstwo do dawnej
świetności.
Aneks II
Wspomnienia ks. Stanisława Roszaka (ur. 1934 r.) związane ze Świętą Górą z czasów okupacji niemieckiej. Spisane 6 listopada 2019 r.
W czasie wojny br. Marcin
Czerniak COr mieszkał na terenie
klasztoru w pomieszczeniu znajdującym się w bramie klasztornej. Brał
udział w I wojnie światowej jako żołnierz armii pruskiej i doskonale władał
językiem niemieckim. Niemcy pozwolili mu przebywać w tym miejscu, ponieważ był przydatnym tłumaczem. Drugi
br. Stanisław Rygielski COr mieszkał
w dawnym „szpitaliku” przed kościołem. Zawsze chodził w sutannie. Był
już schorowany. Opiekowali się nim
państwo Wichłaczowie z dziećmi,
mieszkający w tym samym budynku.
Potajemnie przynosiłem bratu lekarstwa i żywność od państwa Wasielewskich, którzy posiadali sklepik na
ul. Fabrycznej. Żona Wasielewskiego, gorliwa katoliczka była Niemką.
Jej rodzice mieszkali w Berlinie. To
przez rodzinę mieli dostęp do lekarstw
i żywności. Często z br. Stanisławem
siedzieliśmy na ławce przed domem
w ciepłym słońcu. Brat zawsze odmawiał różaniec. W szpitaliku mieszkała rodzina Zielińskich. Ojciec rodziny
Marcin przed wybuchem wojny pracował jako zakrystianin w kościele
świętogórskim. Niemcy zatrudnili go
w klasztorze do prac porządkowych.
Z kolegą Frankiem Kellerem potajemnie przechodziliśmy przez mur i zaglądaliśmy przez powybijane okna do
podziemi, gdzie była sterta porozbijanych trumien. Niemcy szukali ukrytych
kosztowności. Pewnego razu drzwi
kościoła były otwarte, widzieliśmy we
wnętrzu tylko wóz straży ogniowej. Kilka samochodów straży pożarnej stało
na dziedzińcu południowym klasztoru.
W klasztorze mieszkali mundurowi.
Do kościoła chodziliśmy do Domachowa, jedynego kościoła czynnego

w powiecie gostyńskim. Tam duszpasterzował do końca wojny proboszcz
z fary gostyńskiej ks. Bronisław Siczyński. Dzieci do przyjęcia I komunii
przygotowywał tenże ksiądz w Gostyniu. W mieszkaniu państwa Wichłaczów odbywały się korepetycje
z zakresu szkoły gimnazjalnej. W podziemiach kościoła był ukryty cudowny
obraz, a złote korony pod posadzką
kościoła.
Aneks III
Wspomnienia ks. Marka Maćkowiaka (ur. 1937 r.) związane ze Świętą
Górą z czasów okupacji niemieckiej. Spisane w listopadzie 2019 r.
Moja rodzina mieszkała
w leśniczówce – Drzęczewo, obecnie
ulica Drzęczewska 4, 63-820 Piaski.
Leśniczówka i otaczające lasy przed
II Wojną Światową należały do klasztoru księży filipinów ze Świętej Góry.
Mój ojciec Stanisław był leśniczym
lasów należących do księży filipinów.
Ja urodziłem się 31 maja 1937 r. byłem najmłodszy z rodzeństwa, miałem
jeszcze najstarszą siostrę i młodszą
siostrę i jej bliźniaczego brata.
W 1940 roku władze niemieckie nakazały nam opuścić nasze
miejsce zamieszkania i otrzymaliśmy
mieszkanie w domach zwanych Nadolnikiem. Obecnie jest to dom w Gostyniu, przy ul. Jana Pawła II nr 55.
Ojciec, będąc leśnikiem otrzymał nakaz pracy w niemieckim Nadleśnictwie
w Gostyniu. Tzw. Forstamt. Na Nadolniku mieszkaliśmy do około roku 1942,
do jesieni. Następnie musieliśmy się
ponownie przeprowadzić w Gostyniu
na ulicę wówczas Adolf Hitler Strasse
38, obecnie ulica Wrocławska 38.
Mając wówczas około 5 lat
byłem świadkiem zapewne wielu wydarzeń, jednak nie wiele zostało zapisane w mojej pamięci. Pamiętam
jednak, jak z innymi dziećmi bawiliśmy
się nieco bliżej bramy klasztornej, przy
kapliczce położonej po prawej stronie
drogi prowadzącej pod górę.
Nie pamiętam dokładnie kiedy to było i jak to się stało, że wraz
z innymi dziećmi byliśmy świadkami
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jak Niemcy usuwali Oko Opatrzności znad wejścia do klasztoru. Pewnie sprowokował nas niezwykły ruch,
jaki panował. Niemcy ustawiali jakieś
drabiny, wchodzili na wieżę, wiązali
liny do Oka Opatrzności. Ktoś wspinał
się na sam szczyt wieży. W pewnym
momencie zaczęto pociągać linę umocowaną na samym szczycie wieży do
Oka Opatrzności. Ludzie, a byli to niemieccy strażacy, ustawili się na ganku
prowadzącym do wejścia do klasztoru
i w pewnym momencie Oko Opatrzności złamało się i runęło na posadzkę
przed drzwiami. Pamiętam tylko, że
Oko Opatrzności rozpadło się na wiele części.
Tyle pozostało w mojej pamięci. Kiedy pojawiło się nowe Oko
Opatrzności na szczycie wieży, to
pierwszym moim wrażeniem było zaskoczenie spowodowane stwierdzeniem, że nowe Oko jest o wiele jakby
mniejsze, skromniejsze, niż to, które
pozostało w mojej pamięci.
Kolejnym wspomnieniem,
być może z tego samego okresu jest
chwila pobytu wewnątrz świątyni świętogórskiej. Prawdopodobnie była to

niedziela Zesłania Ducha Świętego.
Niemieccy katolicy zebrali się w kościele na Mszy św. Moja ciotka, która
u nas gościła, wybrała się ze mną na
spacer i razem weszliśmy do świątyni.
Mam w pamięci niejasny obraz kapłana sprawującego Mszę św. i obecnych
ludzi. Była to z pewnością Msza św.
dla niemieckich katolików. Wchodząc
do świątyni, ciotka przykazała mi,
abym się nie odzywał. Sama się nie
obawiała, ponieważ doskonale posługiwała się niemieckim językiem, znanym jej jeszcze z czasów szkolnych,
z lat trwania zaboru pruskiego. Dla
mnie wspomniana chwila była pierwszym świadomym pobytem w kościele.
Nasze zamieszkanie na Nadolniku wnet się zakończyło i przeprowadziliśmy się na Adolf Hitler Strasse.
Po zakończeniu działań wojennych
ojciec postanowił powrócić na ojcowiznę, czyli do Pakosławia koło Rawicza.
Przeprowadzka miała miejsce wiosną
roku 1945, jeszcze przed Wielkanocą.

ks. Dawid Majda COr

Biogramy świętogórskich
kapłanów i braci
Ksiądz Grzegorz Wirowicz
COr – pochodził z Poznania1. Nie posiadamy zbyt bogatych informacji o tym
kapłanie, mimo iż pełnił jedną kadencję najważniejszy urząd przełożonego.
Wybrany na superiora został w lipcu
1698 roku. Pełnił ten zaszczytny i jakże odpowiedzialny urząd do lipca 1701
roku. Za jego przełożeństwa dokonano
konsekracji budowanej wciąż obecnej
bazyliki. Wydarzenie to miało miejsce
8 września 1698 roku, a dokonał poświęcenia kościoła ówczesny sufragan
poznański bp Hieronim Wierzbowski,

który wtedy zarządzał diecezją osieroconą po śmierci ordynariusza. Ksiądz
Grzegorz był człowiekiem nieprzeciętnej wiedzy, zrównoważony, bardzo
oczytany, często dawał cenne rady,
a ponadto posiadał cnotę pokory. Wolał wieść życie ciche, spokojne, nie lubił przebywać wśród książąt i szlachty.
Był gotów nawet odejść z Kongregacji,
gdyby musiał przebywać wśród dostojników2. Zmarł mając ponad czterdzieści lat życia, dnia 1 października 1709
roku, a ciało jego także pochowano
w ogrodzie3.
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Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.

2

ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 145-152.

3

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach

1

Ksiądz Jan Wieczorkowicz
COr – urodzony w 1659 roku4, przybył
na Świętą Górę z pobliskiej Krobi. Przyjęty został do wspólnoty świętogórskiej
18 grudnia 1682 roku5. W jego nekrologu nie zapisano wiele, praktycznie tylko
to, że recytował Divinum Officium oraz
odprawiał Mszę6. Umiera w klasztorze
mając pięćdziesiąt lat dotknięty panującą zarazą, 4 października 1709 roku7.
Doczesne szczątki kapłana zostały złożone do grobu na rogu nowego kościoła8.
Ksiądz Albert9 Turkański COr
– przyszedł na świat w Gostyniu, Roku
Pańskiego 165910. Wstąpił do filipinów
8 grudnia 1677 roku11. Był przełożonym klasztoru od 1704 roku do swojej
śmierci. Musiał zmagać się nie tylko
z ciągłymi zawirowaniami wojennymi,
lecz również z panującą zarazą, która
dziesiątkowała Świętą Górę i całą okolicę. Był człowiekiem niezwykłej cierpliwości, ponieważ musiał płacić kontrybucje najeźdźcom ze Szwecji, Francji,
Moskwy i innym. Zapisał się w historii
klasztoru bardzo pozytywnie, jako przełożony troszczący się o dobro Kongregacji i jej bezpieczny byt12. Zmarł mając
pięćdziesiąt lat 6 października 1709
roku i został pochowany w pobliżu ks.
Wieczorkowicza13.
1677-1974.
4
Tamże. W nekrologu nie podano daty urodzenia, ale podano ile miał lat kiedy umierał. W ten sposób możemy
ustalić rok jego narodzin.
5

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

Ksiądz Jakub Gubanowicz
COr – urodził się w 1659 roku14. Zapisał
się do wspólnoty Kongregacji 9 kwietnia 1682 roku15. Rodzinną miejscowością była dla niego Krobia. Przez długie
lata swojego pobytu na Świętej Górze,
był Promotorem Świętego Różańca.
Przez trzy lata piastował również urząd
Ministra. Zmarł 9 października 1709
roku mając tylko pięćdziesiąt lat. Jego
doczesne szczątki złożono w pobliżu
ks. Turkańskiego16.
Ksiądz Mateusz Kotliński
COr – urodzony 1649 roku17, przyjęty
8 grudnia 1674 roku18, został zakrystianinem. Następnie jego zadaniem było
opiekować się spiżarnią i refektarzem,
co spełniał z niezwykłą pieczołowitością nawet w podeszłym wieku, czy
przeżywając różne boleści chorobowe.
Umiera mając sześćdziesiąt lat 9 października 1709 roku19.
Ksiądz Paweł Kędzierski
COr – posiadamy o tym kapłanie niewiele informacji. Pochodził ze Zbąszynia. Pełnił funkcję Promotora Różańca,
z czasem także prefekta zakrystii. Ślubował Matce Bożej, że nigdy jej i kościoła filipińskiego nie opuści, będzie
z nią do końca nawet w momencie panującej zarazy. Zmarł 19 września 1709
roku, a ciało złożono do krypt niedaleko schodów do zakrystii20. Był jednym
z ostatnim, którego pokonała panująca
w Gostyniu i okolicach zaraza.
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Zapewne był odpowiedzialny za prowadzenie wspólnych modlitw, choć nie jest to wprost nazwane. Mowa jest
tylko, że długi czas przeciągał recytowanie officium.
6

7
Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.

Z tej informacji wynika, jakoby jego pogrzeb odbył się
w podziemiach obecnej bazyliki, mimo że epidemia wciąż
zbierała żniwo.
8

Ks. Brzeziński w swojej publikacji podaje jego imię jako
Wojciech a nie Albert. Ciekawe, że w księdze zmarłych
widnieje tylko imię Albert.

1677-1974.
Tamże. W nekrologu nie podano daty urodzenia, ale
podano ile miał lat kiedy umierał. W ten sposób możemy
ustalić rok jego narodzin.
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Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974. W nekrologu nie podano daty urodzenia, ale
podano ile miał lat kiedy umierał. W ten sposób możemy
ustalić rok jego narodzin.
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ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 130.
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Tamże, t. I, s. 155-159.
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Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
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Tamże. W nekrologu nie podano daty urodzenia, ale
podano ile miał lat kiedy umierał. W ten sposób możemy
ustalić rok jego narodzin.
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Do refleksji
Marcin Kuczok

Historia Melissy
W dniu 13 października 2019
roku w Watykanie Papież Franciszek
włączył bł. Jana Henryka Newmana
w poczet świętych. Do kanonizacji Newmana w decydujący sposób
przyczyniło się cudowne uzdrowienie,
które dokonało się za jego wstawiennictwem. Poniżej znajduje się historia
Melissy Villalobos, młodej żony i matki,
która doświadczyła tej niezwykłej łaski
na sobie. Fakty zostały zaczerpnięte
z przewodnika pielgrzyma, przygotowanego na uroczystość kanonizacji
Newmana.
Melissa Villalobos mieszka
niedaleko Chicago w Stanach Zjednoczonych. Swojego przyszłego męża,
Davida Villalobos, poznała podczas
studiów na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis. Tam również po
raz pierwszy zetknęła się z ośrodkiem
duszpasterstwa akademickiego im.
Jana Henryka Newmana. Wydawało
jej się jednak, że to nazwisko bogatego fundatora tego ośrodka.
Wkrótce po ukończeniu studiów, w roku 2000, miała okazję obejrzeć program telewizyjny poświęcony
kardynałowi Newmanowi, wyemitowany w popularnej katolickiej stacji
EWTN, a 10 lat później, w roku 2010,
transmisję beatyfikacji Newmana
z Birmingham, która była dla niej bardzo wzruszającym przeżyciem. Otrzymała też od kogoś obrazek z wizerunkiem Newmana i modlitwą za jego
wstawiennictwem. Zainteresowała się
więc jego dziełami, które miała możliwość znaleźć i czytać w Internecie,
a jej osobiste nabożeństwo do bł. Jana
Henryka Newmana zaczęło pogłębiać
się i wzrastać. W rezultacie nabrała
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zwyczaju bezpośredniego zwracania
się do Newmana w modlitwie, prosząc
go o różne łaski i natchnienia.
Melissa jest matką siedmiorga
dzieci. Cud uzdrowienia dotyczy ciąży
i narodzin jej piątego dziecka – córki
Gemmy. O tym, że spodziewa się kolejnego dziecka, Melissa dowiedziała
się pod koniec kwietnia 2013 roku,
ale już 1 maja, w szóstym tygodniu
ciąży, zaczęły jej dokuczać krwawienia. W dniu 8 maja 2013 zgłosiła się
do swojego lekarza, który przeprowadził badania i zdiagnozował u Melissy
krwiak podkosmówkowy, tworzący się
wskutek odklejonego łożyska. Chociaż serce płodu biło normalnie, krwiak
był dwa i pół razy większy niż dziecko.
Powiedziano Melissie, że w gabinecie
nie można jej w żaden sposób pomóc.
Miała wrócić do domu i odpoczywać
w łóżku, a jeśli sytuacja by się pogorszyła, to natychmiast udać się do szpitala. Co tydzień także miała zgłaszać
się do lekarza na kontrolne badanie
USG.
Krwawienie jednak nie tylko
nie ustępowało, ale stawało się coraz
obfitsze, więc w dniu 10 maja Melissa
zgłosiła się na oddział ratunkowy miejscowego szpitala. Tam, raz jeszcze
nakazano jej surowo, by odpoczywała w domu i nie podejmowała żadnej
aktywności, chyba że byłoby to absolutnie konieczne. Co więcej, lekarz powiedział jej, że pozostawanie w łóżku
będzie konieczne przez wiele miesięcy, aby dać szansę odklejonemu łożysku na wyleczenie. Poza tym, jeśli
dziecko przeżyje tę ciążę, to prawdopodobnie urodzi się jako wcześniak ze
znaczną niedowagą. Nie wykluczano
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Melissa wraz z rodziną na Palcu Świętego Piotra po kanonizacji Newmana

także możliwości wystąpienia poronienia. Melissa więc wróciła do domu, ale
krwawienia ani nie ustępowały, ani się
nie zmniejszały.
W dniu 15 maja, gdy obudziła
się rano o godzinie 7.00, uświadomiła
sobie, że znów silnie krwawi. Jej mąż
z ciężkim sercem musiał udać się do
Atlanty, w podróż służbową, z której nie pozwolono mu zrezygnować,
a czworo jej dzieci (w wieku 6, 5, 3 lat
i 1 rok) czekało, aż mama poda im
śniadanie.
Melissa wstała z łóżka i zdołała usadowić dzieci przy stole, by je
nakarmić, gdy zdała sobie sprawę
z faktu, że krwawienie stało się jeszcze silniejsze. Zdecydowała się szybko pójść do łazienki, żeby nie wystra-

szyć dzieci widokiem krwi. Nakazała
im pozostać w kuchni, przy stole,
a sama szybko poszła do łazienki na
piętrze.
Gdy tylko weszła do środka
i zamknęła za sobą drzwi, osunęła się
na podłogę. Działo się to około godziny 10.00. Chociaż Melissa leżała cały
czas nieruchomo, krew płynęła bardzo
obficie. Zdała sobie sprawę, że nawet
nie wolno jej wołać o pomoc, bo taki
wysiłek mógłby spowodować nasilenie krwawienia, a to mogło okazać
się katastrofalne w skutkach. Niestety,
nie miała też przy sobie telefonu, by
wezwać pomoc w ten sposób. Bardzo
się bała, przede wszystkim o dziecko,
które nosiła w łonie, ale także o swe
własne życie, które stawało się coraz
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bardziej zagrożone przez tak poważną utratę krwi. Martwiła się również
o pozostałe dzieci, które zostały same
na dole. Nie chciała, by zobaczyły ją
leżącą na podłodze w kałuży krwi, tym
bardziej, że nie byłyby w stanie skontaktować się z jej mężem, a ich tatą,
który w tym momencie był właśnie
w samolocie do Atlanty. Takie przeżycie mogłoby skończyć się dla nich poważną traumą.
Wtedy Melissa zwróciła się
w modlitwie do bł. Jana Henryka Newmana, mówiąc: „Proszę cię, kardynale
Newmanie, spraw, by to krwawienie
ustało!”. Gdy tylko skończyła wypowiadać to zdanie, krew natychmiast
przestała płynąć. Przekonana, że została uzdrowiona dzięki wstawiennictwu Newmana, od razu podziękowała
Bogu za tę łaskę. Zdołała zejść na dół
do kuchni i sprawdzić, co się dzieje
z jej dziećmi, bez żadnego krwawienia.
Podczas wizyty u lekarza
w tym samym dniu, 15 maja, badanie
USG potwierdziło, że Melissa została
uzdrowiona ze swojej dolegliwości,

a łożysko nie było odklejone. Krwawienie nigdy więcej się nie powtórzyło.
Niemal natychmiast Melissa powróciła
do wszystkich swoich normalnych zajęć matki. Zaczęła nawet nosić na rękach swoje najmłodsze dziecko. Gemma urodziła się zdrowa i w normalnym
terminie, tak samo jak dwójka następnych dzieci Melissy.
Po wstępnym badaniu przeprowadzonym przez Archidiecezję
Chicago, w roku 2018 dokumentacja
na temat cudu została przekazana
Stolicy Apostolskiej. Teologowie zajmujący się tym przypadkiem jednogłośnie stwierdzili, że uzdrowienie Melissy Villalobos było cudem dokonanym
przez Boga za wstawiennictwem bł.
Jana Henryka Newmana. Cud został
zaaprobowany przez papieża Franciszka w dniu 13 lutego 2019 r., otwierając drogę do kanonizacji kardynała.
Źrodło:
Newman Canonisation. Pilgrim Guide (2019)
Tłumaczenie:
Marcin Kuczok

Danuta Domecka

Rekolekcje „Odrodzenia”
na Świętej Górze
„Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym” to motto tegorocznych rekolekcji „Odrodzenia” dla środowisk
Wielkopolski, które odbywały się
w dniach 29-31 marca br. na Świętej
Górze. Do Świętogórskiej Róży Duchownej przyjechało tego roku ponad
stu dwudziestu pątników – uczestników rekolekcji. Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę nazwiska
zapowiedzianych znanych i cenionych wykładowców. Rekolekcje głosił
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz,

Do refleksji

a wykład nt. Patriotyzm Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda – prof.
dr hab. Stanisław Mikołajczak.
Nauki rozpoczęliśmy w piątek
29 marca wieczorną Mszą św. koncelebrowaną w bazylice przed cudownym obrazem Matki Bożej. Homilię
o przykazaniu miłości Boga i bliźniego wygłosił ks. rekolekcjonista. Droga
Krzyżowa prowadzona później przez
niego w kaplicy rekolekcyjnej pobudziła do głębszego wglądu w nasze
sumienia.

Modlitwą poranną w intencji
ojczyzny i Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP rozpoczęliśmy
kolejny dzień. Pierwszą konferencję
rekolekcjonista rozpoczął pytaniem
Czy w obecnym czasie Kościół można jeszcze nazywać świętym? Żyjemy
bowiem w czasach chaosu, zamętu
i hipokryzji. Tracimy orientację, co jest
prawdą, co jest kłamstwem. Codziennie w środkach masowego przekazu spotykamy się z krytyką Kościoła,
kapłanów. Cel jest jeden: zniszczyć
Kościół. Ci, którzy krytykują kapłanów
za pedofilię, jednocześnie propagują
edukację seksualną prowadzącą do
pedofilii czy homoseksualizmu. Coraz częściej głosi się zasadę: „Bóg
tak, Kościół nie”, a przecież Bóg żyje
w swoim Kościele i porzucenie Kościoła jest jednocześnie porzuceniem
Boga. W tej walce cywilizacyjnej Chrystus woła: „nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1,15). O odnowę
moralną wołał do nas 40 lat temu św.
Jan Paweł II: Wołam ja, syn polskiej
ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi! Jak podkreślił rekolekcjonista
„zatrzęsła się ziemia” i Duch dokonał
przemiany. Staliśmy się społeczeństwem solidarnościowym.
Walka o człowieka trwa. Rekolekcjonista przypomniał słowa świętego papieża Polaka wypowiedziane na
Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987
r. z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego. Nasila się spór o człowieka
i wzrastają zagrożenia płynące ze
strony nowych odkryć inżynierii genetycznej i chęci poprawiania natury
ludzkiej. Spustoszenia w sferze psychospołecznej wywołała wcześniejsza
rewolucja seksualna 1968 r., która
sprowadziła człowieka wyłącznie do

sfery libido. Wszystko, co służy przeżywaniu przyjemności, jest dozwolone, a więc homoseksualizm, kazirodztwo, pedofilia. Przyjmowana dziś entuzjastycznie ideologia gender to dalsza
degradacja. Ma na celu zniszczenie
rodziny i małżeństwa, wykreślenie zasad zdrowego wychowania pokoleń.
Nie dopuszcza używania takich pojęć
jak „osoba ludzka” czy „miłość”. Święty
Jan Paweł II przeciwstawiał się temu.
Widział przyszłość i rozwój świata
w rodzinie i przez rodzinę na wzór
Świętej Rodziny, w której wychowywał
się Jezus.
W drugiej konferencji usłyszeliśmy prorocze słowa Jana Pawła II
z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny
w 1979 r. i jego przesłanie: Kościół
przyniósł Polsce Chrystusa – t o znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej
i podstawowej rzeczywistości, jaką
jest człowiek. Człowieka bowiem nie
można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: ...człowiek nie może
siebie sam do końca zrozumieć bez
Chrystusa. Nie może zrozumieć ani
kim jest, ani jaka jest jego właściwa
godność, ani jakie jest jego powołanie
i ostateczne przeznaczenie. Nie może
tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus uczy pokory: „On ogołocił siebie i stał się sługą”. Jest kontrpropozycją dla obecnego świata, który
ceni jedynie ludzi sukcesu. Egzystencja ludzka pełna jest dramatów, zdrad,
chorób, cierpienia, bólu i to zarówno
w wymiarze osobistym jak i zbiorowym. Przykładami są katastrofa smoleńska czy losy żołnierzy wyklętych.
Człowiek nie może być produktem do
utylizacji, jak to próbuje się stosować
w przypadku ludzi starych, niepełnosprawnych, dzieci upośledzonych,
chorych. Dla Chrystusa wszyscy
mamy jednakową wartość i godność,
jednakową miłością nas obdarza bez
względu na to, czy jesteśmy zdrowi czy chorzy, inteligentni czy „źle
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Konferencja w kaplicy rekolekcyjnej na Świętej Górze

urodzeni”. Św. Jan Paweł II powiedział: jakąż wielką wartością jest człowiek, że zasłużył na tak potężnego
Odkupiciela. Chrześcijaństwo jest najlepszym programem dla człowieka na
dziś i na przyszłość.
Misja Kościoła dopiero się rozpoczęła, jest wciąż poddawana próbie i przewartościowywana. Kuszenie
przez szatana rozpoczęło się od Adama i Ewy. Pierwsi rodzice poddani byli
manipulacji i zafałszowaniu prawdy.
Bóg ukazany był za tyrana. Odrzucając Prawdę, człowiek odrzucił Boga.
Dewaluacja prawdy, wypieranie się
Boga trwa w naszych sumieniach, dlatego św. Jan Paweł II, odczytując znaki czasu, wołał do nas: I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście
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całe to duchowe dziedzictwo, któremu
na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie
świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was:
abyście mieli ufność nawet wbrew
każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych
i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy
nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka, abyście
nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która
jest „największa”, która się wyraziła
przez Krzyż, a bez której życie ludzkie

nie ma ani korzenia, ani sensu. Rekolekcjonista podkreślił na zakończenie,
że święty papież wciąż nas o to prosi.
Kolejnym punktem programu
była Eucharystia sprawowana przez
ks. profesora w kaplicy rekolekcyjnej.
Homilia poświęcona była znaczeniu
miłości w życiu człowieka. Słowa proroka Ozeasza: Miłość wasza podobna
do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika (Oz 6,1-6) ukazują, jak
chwiejna bywa miłość ludzka. Waha
się od pożądania do upodobania. Jednocześnie św. Jan Paweł II nauczał,
iż człowiek nie może żyć bez miłości
i przestrzegał przed fałszywym jej
rozumieniem. Wolna egocentryczna
miłość bez zobowiązań i odpowiedzialności za drugiego to zagrożenie
cywilizacji miłości. Przeciwieństwem
postawy indywidualizmu jest personalizm preferujący postawę dawania,
daru z siebie dla drugiego, rezygnację
z własnych planów na korzyść budowania związku małżeńskiego i rodziny.
To wola czynienia dobra. Papież-Polak na Jasnej Górze oddał się w macierzyńską niewolę Matce Najświętszej, ukazując nam w ten sposób życie w prawdziwej wolności. Modlitwą
Anioł Pański zakończyliśmy przedpołudniowe nauki, by po obiedzie i małej
przerwie nawiedzić grób śp. ks. Józefa Jury – wieloletniego opiekuna grupy
Odrodzenia w Gostyniu.
Wykład Patriotyzm Prymasa
Polski kard. Augusta Hlonda wygłosił
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak.
Ukazał w nim sylwetkę kapłana wielkiego formatu. August Hlond urodził
się w wielodzietnej robotniczej rodzinie na górnośląskiej wsi. Kultura tego
regionu to przede wszystkim silne wielopokoleniowe więzy rodzinne, ciężka
praca, głęboka religijność i patriotyzm.
Już jako dwunastolatek wyjechał do
szkoły salezjańskiej w Turynie, a następnie do Rzymu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1905 r. Studiował lite-

raturę na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie i we Lwowie. Kierował
Prowincją Salezjańską. W 1922 r. został Administratorem Apostolskim dla
Śląska, a następnie biskupem diecezji
katowickiej, która szybko stała się najlepiej zorganizowaną diecezją w Polsce. Powołany w 1926 roku na arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego
i prymasa Polski rozpoczął walkę o odrodzenie narodu okaleczonego przez
zabory. Jego przesłaniem było stwierdzenie: pamiętajcie, że naród to wszyscy, wszystkich kochajcie. Umacniał
wiarę w Polakach. Często powtarzał,
iż Bóg i ojczyzna to dwie strony tego
samego medalu. Pragnął służyć całemu narodowi polskiemu i podkreślał,
że religia i polityka winny być zwornikami narodu przez lata niszczonego
przez zaborców. Odrodzenie Polski
widział w odrodzeniu duszy w Chrystusie. Prymas August Hlond zapewnił
też opiekę wielomilionowej emigracji
polskiej, powołując nowe zgromadzenie zakonne – Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.
Wielość podejmowanych przez Prymasa inicjatyw w ewangelizowaniu,
jak listy pasterskie, zjazdy, kongresy
była imponująca. Odczytywał dziejowe posłannictwo Polski w planach
Opatrzności Bożej. Jego nauczanie
jest wciąż aktualne, a zwłaszcza podkreślanie, iż nie da się oddzielić historii
Polski od Boga.
W kolejnej konferencji ks.
Bortkiewicz omawiał znaczenie krzyża
i miłosierdzia w oparciu o rozważania
świętego Jana Pawła II prowadzone w sanktuarium Krzyża Świętego
w Krakowie-Mogile w 1979 r.: Wspólnie pielgrzymujemy do krzyża Pańskiego, od niego bowiem rozpoczął
się nowy czas w dziejach człowieka.
Jest to czas Łaski – czas Zbawienia. Poprzez krzyż człowiek zobaczył
na nowo perspektywę swojego losu,
swego na ziemi bytowania. Zobaczył,
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jak bardzo umiłował go Bóg. Zobaczył
i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył
się człowiek swoją godność mierzyć
miarą tej Ofiary, jaką dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna.
Po okrutnych doświadczeniach wojny, obozów koncentracyjnych i dewastowania życia ludzkiego w systemach totalitarnych zobaczył nadzieję.
W książce „Pamięć i tożsamość” Ojciec Święty przekonuje, że zło nigdy
nie jest absolutne, nie jest zwycięzcą.
Miarą wyznaczoną złu jest odkupienie
i miłosierdzie, bowiem „…gdzie jednak
wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.” (Rz 5,20)
W chwili pojawienia się systemów totalitarnych, ustaw norymberskich (eksterminacja narodu żydowskiego) pojawia się Koronka do Bożego Miłosierdzia. Ks. Paweł zauważył,
iż obecnie obserwuje się duży szum
wokół miłosierdzia. Mocno zubożone
jego rozumienie wykorzystuje się przy
zmuszaniu narodów do przyjmowania
uchodźców i okazywaniu im nadmiernej troski. Ekolodzy wołają o miłosierdzie dla ratowania ziemi za cenę człowieka. Ukrywa się prawdę, aby nie domagała się kary, bo przecież kara nie
jest miłosierna. W kościele powstaje
nowy paradygmat miłosierdzia z pominięciem zaangażowania człowieka.
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji nieregularnych w rodzinach: aby okazać
miłosierdzie, podkreśla się dramaty,
nieszczęścia, przemoc. Nie dotyka
się najważniejszych ewangelicznych
fundamentów małżeństwa i rodziny.
Jan Paweł II wyjaśniał miłosierdzie
w oparciu o przypowieść o synu marnotrawnym. Syn widzi siebie w prawdzie
(zgrzeszyłem) i w oparciu o tę prawdę
podejmuje decyzję: Zabiorę się i pój-

dę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem
ciebie; już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem: uczyń mię choćby
jednym z najemników (Łk 15,11-32).
W synu dojrzało poczucie utraconej
godności. Ojciec zaś wzrusza się; wybiega naprzeciw niego, rzuca mu się
na szyję i całuje go. Uratował godność
i człowieczeństwo syna. Miłosierdzie
jest dziełem Boga i współdziałania
z Nim grzesznika.
W niedzielę, mimo przesunięcia zegarków o godzinę do przodu,
wszyscy zdążyli na poranną modlitwę i Godzinki. Następnie wzięliśmy
udział w Eucharystii w bazylice świętogórskiej. Homilię wygłosił ks. prof.
Bortkiewicz. Po niej na zakończenie
rekolekcji Małgorzata Jurgowiak wraz
z mężem zaprezentowali film pt: „Jedźcie do Gietrzwałdu”, który opowiada
o objawieniach Matki Najświętszej,
jedynych w Polsce uznanych oficjalnie przez Kościół, które miały miejsce
w 1877 r. Matka Boża prosiła w ich
trakcie o modlitwę i odmawianie Różańca.
Za perfekcyjne przygotowanie
rekolekcji i zorganizowany na Świętej
Górze pobyt, serdeczne podziękowania dla Koła „Odrodzenia” im. św.
Filipa Neri w Gostyniu Zarząd Wielkopolski złożył na ręce koleżanki Justyny
Jurdzińskiej (Prezes Koła) i ks. Dawida Majdy opiekuna grupy.

***
Koło „Odrodzenia” im. św. Filipa
Neri w Gostyniu zaprasza wszystkich chętnych na spotkania – w każdy drugi wtorek miesiąca – Święta
Góra (sala Opalińskich) godz. 17.30.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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Ireneusz Woźnica

RAJ ODZYSKANY
ALBO
SONETY NIESKOŃCZONE
NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYJEJ
ŚWIĘTOGÓRSKIEJ RÓŻY DUCHOWNEJ
QVE EST ISTA QVE ASCĒDIT PER DESERTVM
EIIA PARĒS NIVEI SALVE VIRGG VCVLA FLORIS
SALVE DVLCE DECVS GLORIA PRIMA MEI

Na wizerunk Raju ziemskiego
Na mnie spoglądają ci, co zostali wygnani z raju rozkoszy,
bo ich tam znowu wprowadzam.

Na niebiańskiego pałacu balkonie
Siedzisz, oczyma w me oczy wpatrzona,
Nad Twoją głową anielska korona...
A Raj za Tobą w obfitości tonie.
Ten go nam wrócił, co dwakroć na tronie
Zasiadł – pierw czysty tron Twojego łona,
Potem tron bólu, gdzie rozwarł ramiona,
By nam – umarłym – dać życie w swym skonie.
Więc znów plon hojny odrodzona rodzi
Ziemia – dziś żyzna, wyschnięta przed laty.
A w Raju stoi kościół starej daty –
W nim: obraz w dymów kadzideł powodzi;
Tyś na nim – padam przed Którą w pokłonie
– Na niebiańskiego pałacu balkonie.
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ŚWIĘTOGÓRSKI DOM REKOLEKCYJNY
oraz księża Filipini
serdecznie zapraszają
30.12.2019 – 2.01.2020
Rekolekcje dla Czcicieli Matki
Bożej Świętogórskiej i św. Filipa Neri
3-5.01.2020
Rekolekcje Oratorium Zimowe
ks. Adam Adamski COr
20-23.01.2020
Rekolekcje Trzeźwościowe
ks. Marek Dudek COr
11.01.2020
Koncert kolęd i pastorałek
24-26.01.2020
Rekolekcje formacyjne
ks. Dariusz Dąbrowski COr
27-30.01.2020
Filipińskie Dni Młodzieży
ks. Paweł Ogrodnik COr
13-16.02.2020
Róża dla Małżeństw
ks. Dariusz Dąbrowski COr
28.02-5.03.2020
Rekolekcje dla
Federacji Sióstr Służebniczek
13-15.03.2020
Rekolekcje dla Żywego Różańca
ks. Jakub Przybylski 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

20-22.03.2020
Rekolekcje dla grupy Odrodzenie
27-29.03.2020
Rekolekcje dla Amazonek
ks. Robert Klemens COr
2-5.04.2020
Dni skupienia AA
ks. Marek Dudek COr
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s. Danuta Szczepaniak Sł. BDNP

karpatka
Składniki:

1 szklanka wody zimnej
1/2 kostka margaryny
1 szklanka mąki
5 jaj
1/2 proszku do pieczenia

Wykonanie:
Wodę zagotować z margaryną, dodać mąkę cały czas mieszkając. Zaparzyć ciasto
i studzić (doprowadzić do jednolitego stanu). Ucierając dodawać po jednym jajku
i proszek do pieczenia. Podzielić ciasto na dwie części i upiec dwa placki.

Masa:
1/2 litra mleka
niepełna szklanka cukru
cukier waniliowy
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżki mąki pszennej
2 galaretki czerwone
1 kostka masła

Wykonanie:
Zagotować mleko z cukrem i cukrem waniliowym. Obie mąki rozmieszać w odrobinie mleka, wlać do gotującego się mleka, mieszać, by nie powstały grudki. Ostudzić.
Po ostudzeniu, utrzeć z masłem.
Rozpuścić dwie galaretki w 3 szklankach wody. Ostudzić, postawić do lekkiego
stężenia.
Na ciasto dajemy połowę tężejącej galaretki, krem i drugą połowę galaretki.
Przełożyć drugim ciastem i posypać cukrem pudrem.

SMACZNEGO!
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KONCERT KOLĘD

TREBUNIE-TUTKI
ORAZ

Chór ZACZAROWANA MELODIA
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu
BAZYLIKA ŚWIĘTOGÓRSKA
Sobota, 11 stycznia 2020 roku
godzina 16.00
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