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Drodzy Czytelnicy Świętogórskiej Róży Duchownej!
Już niebawem nastanie radość Wielkanocnego Poranka. Zanim jednak zgromadzimy
się, by razem zaśpiewać radosne Alleluja, przebyć musimy drogę 40 dni pustyni. Czas
naszego oczyszczenia w cieniu Krzyża, przez który przyszło zbawienie. Chrystusowy
Krzyż jest znakiem ofiary Syna Bożego, która dokonała się na Golgocie z miłości do
nas. Krzyż, to także znak cierpienia, które trzeba nieść przez życie oraz śmierci. Przede
wszystkim jednak ten krzyż, to znak zwycięstwa naszego Zbawiciela nad ludzkim
grzechem i śmiercią i żródło nadziei.
Cokolwiek się wydarza w naszym życiu, nawet to, co wydaje się ciemnością i beznadzieją, Chrystus może przemienić w światło, a smutek zamienić w radość. Tak, jak
krzyż towarzyszy nam codziennie na naszych ludzkich drogach, tak Zmartwychwstały Pan jest z nami, tak jak obiecał. Niech to doświadczenie obecności Boga w naszej
codzienności napełnia nas prawdziwą radością i dodaje sił w realizacji naszego powołania. Bądźmy świadkami Pana, który zmartwychwstał i żyje pośród nas w swoim
Kościele i możemy go rozpoznać w Eucharystii, przy łamaniu chleba.
w imieniu Kustoszy Świętej Góry
ks. Marek Dudek COr
SUPERIOR
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Aktualności
ks. Dariusz Dąbrowski COr

cz.

SŁUGA BOŻY
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KSIĄDZ WAWRZYNIEC KUŚNIAK

			

/1788-1866/

15 marca minęła kolejna rocznica śmierci naszego Sługi Bożego
ks. Wawrzyńca Kuśniaka. Rok temu
został wznowiony jego proces beatyfikacyjny. Obecnie trwają prace komisji
historycznej oraz rozpoczyna pracę
komisja teologiczna do której zostali
poproszeni ks. dr hab. Adam Kalbarczyk i ks. dr hab. Tomasz Nawracała z Wydziału Teologicznego UAM
w Poznaniu. Za pośrednictwem najbliższych numerów zapraszam czytelników Świętogórskiej Róży Duchownej do zapoznania się z życiorysem
ks. W. Kuśniaka napisanym przez ks.
Henryka Jaromina z Tarnowa.
Wielkopolski Jan Vianney i jałmużnik świętogórski
Są jednostki, które pozostawiły po sobie dzieła, jako dowody swej
aktywności, geniuszu i pracy. Ks.
Wawrzyniec Kuśniak do takich wielkopomnych postaci nie należał. Pochodził ze środowiska najniżej społecznie
stojącego – syn rybaka – doszedł do
kapłaństwa jakby z przypadku, pozostał przez całe życie człowiekiem
cichym, mało o sobie mniemającym.
Nie pozostawił żadnych trwałych dzieł,
a jednak zapisał się głęboko w pamięci współczesnych, jak tego dowodzą,
chociażby przytoczone wypowiedzi
oraz wpływ jego przykładu na pokolenia kapłanów kongregacyjnych i diecezjalnych.
Kiedy zmarł, korespondent
niemieckiej gazety Ostdeutsche Zeitung napisał o nim: ’’Ks. Kuśniak co
miał rozdał ubogim, a jeśli nie mógł ze
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swego, dawał z kasy Zgromadzenia,
gdyż nikogo nie odesłał z pustą ręką,
każdemu chcąc dopomóc. Sam żył
w ukryciu, a można go było tylko wtedy widzieć, gdy pomocy od niego szukano. Pozostało po nim trochę z ubrania i bielizny i to kazał rozdać ubogim.
Pogrzeb był cichy, tak jak żył cicho
bez mowy i wszelakiej okazałości, ale
zgromadzony tłum ludzi wszystkich
stanów, narodowości i wyznań, dał
świadectwo czci, którą nieboszczyk
był otoczony za życia’’.1
Także Konsystorz Archidiecezjalny w Poznaniu jeszcze za życia
ks. Kuśniaka, z okazji jego jubileuszu,
w styczniu 1866 r. przesłał odezwę,
którą sam bp. Stefanowicz, obecny na
uroczystościach jubileuszowych odczytał.
„Do Czcigodnego IMĆ Księdza
Kuśniaka w Gostyniu. Pięćdziesiąt lat
w miesiącu bieżącym ubiega od dnia,
w którym powołany za sprawą Ducha
Świętego do stanu duchownego, przy
jąłeś kapłańskie święcenia. Czcigodny
Księże Proboszczu i Szanowny Jubilacie. Władza Duchowna z pociechą
korzysta z tej chwili, aby oddawszy
Bogu, Dawcy wszego dobra, chwałę
za to należną, podziękować i Tobie,
szanowny Kapłanie, za wzór pełen
zbudowania i za usługi położone tak
dla Zgromadzenia, którego jesteś zaszczytem i przewodnikiem, jak i dla
diecezji, której niejednokrotnie prace
swe poświęcałeś.
1
Pamiątka Jubileuszu Dwóchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Panieńskiego 1868 Poznań 1869, t.II. s. 209.
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Trumna Sługi Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr

Gorliwość kaznodziejska,
z którą wstępowałeś aż do ostatnich
czasów na ambonę, pilność niestrudzona w prowadzeniu dusz pobożnych przez Sakrament Pokuty Świętej. Powaga pełna miłości, z którą od
dwudziestu siedmiu lat pobożnemu
Zgromadzeniu Świętego Filipa przewodniczysz, gotowość, z którą wespół
z braćmi śpieszył na pomoc parafialnego duchowieństwa, ilekroć brak
pasterzy, albo nawał pracy tego wymagał, gościnność w przyjmowaniu
braci duchownej na powtarzające się
corocznie ćwiczenia duchowne w obrębie waszego zgromadzenia. Miłosierne uczynki, szczodrobliwie szafowane dla miłości Boga i bliźniego. Troskliwość o utrzymanie i pomnożenie
ozdoby wspaniałej świątyni i odprawianego w niej nabożeństwa. Chętne
pomnażanie chwały Bożej przez urządzanie misyi dla wiernych Chrystusowych zapewniają Ci hojną nagrodę
u Pana Boga, a wkładają na Władzę
Duchowną obowiązek złożenia Ci na
dniu dzisiejszym publicznego świa-

dectwa, żeś się pracą wierną, pełnioną przez pół wieku życia kapłańskiego
stał dla młodszych pokoleń wzorem
cnót kapłańskich i ozdobą naszego
duchowieństwa.
Oby Bóg przedobrotliwy w długie lata jeszcze utrzymać Cię zechciał
przy siłach dotąd Ci użyczanych i pomnażał łaski swe w Tobie.
My zaś uprosiliśmy Jaśnie
Wielmożnego IMĆ Księdza Stefanowicza Sufragana Poznańskiego, aby
w asystencji Rodów Konsystorskich
XX Koźmina i Prusinowskiego te nasze życzenia Tobie złożył i do publicznej ludowi zgromadzonemu podał
wiadomości”.
Poznań, dnia 8 stycznia 1866
Konsystorz Jeneralny Administratorski. /-/ X. Cieśliński.
Podpisany ks. bp. Stefanowicz, że
otrzymał polecenie wręczenia solenizantowi.2
Trzeba także zaznaczyć, że
inicjatywa obchodów jubileuszowych
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Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu /AAk/KA 10322, 155/1
z dnia 8. I. 1866.
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50-lecia kapłaństwa ks. Kuśniaka wyszła od Konsystorza Poznańskiego
i środowiska kapłanów w Poznaniu.
Wiadomość o jubileuszu i o uroczystościach ogłosił „Dziennik Poznański”, prawdopodobnie z inicjatywy
ks. A. Prusinowskiego, wychowanka kongregacji. Kongregacja została
powiadomiona, że ma przygotować
uroczystości. Sam ks. Kuśniak nie zamierzał urządzać uroczystości jubileuszowych, bowiem kiedy dzień przed
przyjazdem ks. bpa i innych gości dowiedział się o wszystkich przygotowaniach z polecenia Konsystorza, odpowiedział: „Gdybym to był wiedział, nie
byłoby mnie dziś i jutro w domu”.31
Piękną opinię o ks. Kuśniaku
napisał mieszkaniec Gostynia dr. Catt
– wyznawca religii Mojżeszowej – ks.
Kuśniak był „człowiekiem prowadzącym życie nieskażone i bez cienia
13

Pamiątka II a. 103-104.

grzechu”.42 A kiedy zmarł, w Poznaniu, w kościele farnym z inicjatywy
ks. A. Prusinowskiego odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne za spokój duszy ks. Kuśniaka z udziałem
prawie całego duchowieństwa Poznania. Kazanie wygłosił sam Prusinowski.53
Przytoczone wypowiedzi nie
pochodzą, z kręgu kongregacyjnego,
lecz od osób innego wyznania, które nie miały powodów gloryfikowania
osoby ks. Kuśniaka, oraz od czynnika
urzędowego, czyli Konsystorza Archidiecezjalnego i dlatego mają swoją
wymowę i wagę. Żaden kapłan kongregacyjny nie otrzymał takiej odezwy
od Konsystorza i rzadko się zdarza,
aby sam biskup brał udział w uroczystościach jubileuszu bez zaproszenia.
24

Tamże s. 97.

35

Tamże s. 209.

Marta Nowak

„Zawsze w drodze,
nigdy nie wykorzenieni”
W dniach 28.12.2019
-01.01.2020 uczestniczyliśmy jako
Duszpasterstwo Młodzieży Oratoryjnej w 42. Europejskim Spotkaniu
Młodych Taizé, które odbyło się we
Wrocławiu. W tym wydarzeniu wzięło
udział około 15 000 młodych ludzi z 60
krajów świata. Tematem przewodnim
tegorocznego spotkania, zaproponowanym przez brata Aloisa (przeora
wspólnoty Taizé), były słowa: Zawsze
w drodze, nigdy nie wykorzenieni.
Przez cały czas trwania spotkania mieszkaliśmy w domach u rodzin z Wrocławia i okolic. Dzieliliśmy
pokoje z młodymi z Hiszpanii, Ukrainy oraz Węgier. Było to niesamowite
przeżycie, które umożliwiło nam wy-
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mianę poglądów na wiele tematów,
poznanie innych kultur oraz nawiązanie kontaktów, które cały czas utrzymujemy.
Głównym punktem programu
były wspólne modlitwy, które prowadzili bracia z Taizé. Największe wrażenie robiły modlitwy wieczorne, szczególnie te odbywające się w Hali Stulecia, gdzie tysiące młodych ludzi z całej
Europy gromadziły się by słuchać Słowa Bożego, rozważać je w atmosferze
wyciszenia. Ważne było dla nas na
modlitwach śpiewanie kanonów (prostych pieśni charakterystycznych dla
duchowości Taizé), które swoje źródło
mają w tekstach Psalmów oraz innych
fragmentach Pisma Świętego.

7

Taizé we Wrocławiu było doświadczeniem modlitwy i wspólnoty

W ciągu dnia mogliśmy uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych
w parafii na której terenie mieszkaliśmy, zwiedzać Wrocław oraz brać
udział w wielu warsztatach, panelach
dyskusyjnych i spotkaniach z ciekawymi osobami, np. z biskupem Grzegorzem Rysiem, Szymonem Reichem
czy bratem Aloisem.
Sylwestrowy wieczór i noc
spędzaliśmy w goszczącej nas parafii, Najpierw wspólnie modliliśmy się
o pokój na całym świecie, a następnie
przedstawiciele każdego z uczestniczących w tym spotkaniu kraju, prezentowali typowy dla swojego narodu
taniec lub piosenkę. Było niesamowi-

tym doświadczeniem, gdy wszyscy
razem mogliśmy zatańczyć poloneza,
belgijkę, a nawet Macarenę czy też
wspólnie zaśpiewać Volare. Po tych
prezentacjach przystąpiliśmy do zabawy przy piosenkach powszechnie znanych wszystkim uczestnikom ponad
różnicami kraju i narodowości, a także, co ciekawe, również przy rytmach
polskiego disco polo…
Kolejne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Turynie.
Mamy ogromną nadzieję, że uda nam
się tam pojechać. Czas spędzony we
Wrocławiu dał nam możliwość podziękowania Bogu za cały miniony rok i nabrania sił na to co przed nami. Nauczył
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nas również wiele o otaczającym nas
świecie i jego mieszkańcach, pokazał,
że dla utrzymania pokoju, nie tyle po-

trzeba polityki, co przede wszystkim
spotkań, integracji i wspólnych celów.

now. Adam Pupka COr

Akolitat kleryka

Filipa MichalakA COr

W dniu 15 marca br. miała
miejsce radosna dla naszej kleryckiej społeczności uroczystość. Nasz
współbrat – kleryk Filip Michalak przyjął z rąk księdza biskupa Zdzisława
Fortuniaka akolitat. Ta udzielana na

Sakramentu, czy (co szczególnie często kojarzone z tą posługą) możliwość
udzielania Komunii Świętej.
Uroczyste ustanowienie nowych akolitów poprzedzone zostało
rekolekcjami, podczas których zostały
w sposób szczególny przedstawione różne aspekty maryjnej pobożności w Kościele.
Msza Święta
z udzieleniem posługi, choć
pierwotnie miała się odbyć
z pełną asystą w poznańskiej archikatedrze, miała
jednak miejsce (w związku
z wymogami epidemiologicznymi) w seminaryjnej kaplicy
– w małym gronie. Wszystko to rzecz jasna, związane
było z zagrożeniem dotyczącym koronawirusa. Niezależnie od okoliczności,
cieszymy się naszym współbratem Filipem i jego akoliPrzyjmij naczynie z chlebem do sprawowania
Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć
tatem. Może nawet trzeba
Kościołowi przy stole Pańskim
powiedzieć, że w tych chwilach, gdy uświadamiamy
czwartym roku formacji posługa, daje sobie jak cennym darem jest realna
mandat do wybranych czynności przy obecność naszego Zbawiciela w Euołtarzu np. oczyszczania naczyń litur- charystii, cieszymy się szczególnie
gicznych, wystawiania Najświętszego mocno.

Najłaskawszy Boże, Ty, przez Jednorodzonego Syna Twojego, powierzyłeś swojemu Kościołowi chleb życia: † pobłogosław tego naszego brata, wybranego
do służby akolity. Spraw, aby wiernie spełniając służbę przy ołtarzu i godnie
rozdzielając swoim braciom chleb życia wiecznego, stale wzrastał w wierze i miłości, ku zbudowaniu Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Z życia sanktuarium
Krzysztof Fekecz

Górale na Świętej Górze!
Co roku, od kilku już lat,
w okresie świąt Bożego Narodzenia
nasze Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej zaprasza na

scenie ustawionej w bazylice wystąpił Zespół Trebunie-Tutki, wykonujący muzykę  góralską, będący jednym
z bardziej znanych przedstawicieli

Niezwykły góralski koncert kolęd

Świętą Górę znanych i lubianych artystów aby wspólnie z nimi kolędować
i cieszyć się Bożym Narodzeniem.
Byli już u nas Eleni, Skaldowie, Alicja
Majewska, Olga Bończyk, nieodżałowany Zbigniew Wodecki, pianista
Włodzimierz Korcz, była też wspaniała Stanisława Celińska, grupa folkowa
REDLIN, kolędowała na Świętej Górze Rodzina Pospieszalskich. Zawsze
z gwiazdą występującą w bazylice
śpiewa Chór „Zaczarowana Melodia”
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Tak również było i w tym roku. Na

kultury Podhala. Tegoroczny koncert
rozpoczął ks. superior Marek Dudek
COr, który zaśpiewał razem z chórem
piękną „Kolędę świętogórską” autorstwa śp. ks. Tadeusza Nagela COr.
Do wykonania tej kolędy dołączyli się
wszyscy obecni w bazylice. Następnie licznie zgromadzona publiczność,
usłyszała góralskie pastorałki i kolędy,
również te znane, które znów wspólnie śpiewali wszyscy zgromadzeni
w naszej świątyni.
Lider zespołu – Krzysztof Trebunia-Tutka opowiadał o Podhalu,

Z życia Sanktuarium
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tamtejszych zwyczajach świątecznych, o potrawach podawanych na
wigilijny stół i o kolędnikach odwiedzających wszystkie gospodarstwa we
wsi. Szczególnie ciekawa była opowieść o czasie oczekiwania na święta,
o adwencie, kiedy to dawniej nie grano na instrumentach, a nawet zdejmowano struny „aby nie kusiło zagrać”.
Dzięki muzyce i tym pięknym
opowieściom przenieśliśmy się  w Tatry i jeszcze mocniej poczuliśmy atmosferę świąt. Góralom towarzyszył,

jak już wcześniej zostało wspomniane, chór „Zaczarowana Melodia” pod
kierunkiem Ewy Kuśnierek. Co warte
zauważenia, śpiewające w nim dzieci ubrane były z tej okazji w kostiumy
nawiązujące do stroju góralskiego.
Koncert zakończył się wieloma bisami i owacją na stojąco. Myślę,
że widowisko to zapadnie wszystkim
(tak jak i te z minionych lat) głęboko
w pamięci.

Maria Niemczyk

Eucharystia – największy z cudów
Po rocznej przerwie powróciły
na Święta Górę Filipińskie Dni Młodzieży. Od 27 do 30 stycznia młodzi
z Gostynia i okolic oraz z Poznania
pojawili się w filipińskim klasztorze.
W pierwszym dniu rekolekcji,
poza integracyjnym spotkaniem oraz
Eucharystią, zaplanowana została
wieczorna dyskoteka, na którą wszyscy z niecierpliwością czekali. Uczestnicy bawili się tak dobrze, że nie czuli
zmęczenia i upływających godzin spędzonych na tańcach.
Drugi dzień (pomimo trwających przecież ferii zimowych) rozpoczął się dla nas bardzo wcześnie – bo
już o 8:00... Po pożywnym śniadaniu
wszyscy uczestnicy spotkali się w kaplicy, by modlić się w stylu znanym ze
wspólnoty Taizé – słuchając Ewangelii, rozważając ją, śpiewając kanony,
prosząc o pokój dla świata. Po części duchowej nadszedł czas na konferencję księdza Dariusza Dąbrowskiego COr, który przybliżył uczestnikom postać świętego Filipa Neri.
Następnie młodzi podzieleni na kilkuosobowe grupki udali się na warsztaty,
w czasie których poruszony został problem – Co jest przeszkodą by wierzyć

we współczesnym świecie i co byłbym
gotowy zrobić dla drugiego człowieka,
a także dla Chrystusa? Młodzież chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami. Po przerwie obiadowej uczestnicy
rekolekcji obejrzeli film Cristiada, mówiący o powstaniu chrześcijan w Meksyku przeciw władzy państwowej próbującej wprowadzać antyklerykalne
ustawodawstwo. Centralnym punktem
tego dnia była Eucharystia, a po niej
wieczorne modlitwy połączone z adoracją Krzyża. Ten wieczór pozwalał
uświadomić sobie na nowo wszystkim
uczestnikom, jak ważne wydarzenie
dokonało się dwa tysiące lat temu na
Golgocie.
Kolejny dzień miał bardzo
podobny przebieg, lecz tu uwaga
skupiona była na Wielkiej Tajemnicy Wiary, jaka dokonuje się codziennie na naszych oczach – Eucharystii.
Ksiądz Paweł Ogrodnik COr przypomniał młodym, jak ten sakrament
jest ważny dla każdego człowieka. Ile
siły i nadziei daje nam bliskość Pana
Jezusa, ukrytego w białym kawałku
chleba. Tego dnia była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Przed
wieczorną Mszą w bazylice, młodzież
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Wspólnota Filipińskich Dni Młodzieży

włączyła się w odmawianie różańca.
Ostatnim punktem środowego programu była adoracja Najświętszego
Sakramentu. Młodzież mogła podziękować Panu Jezusowi, za wszystko co
od Niego otrzymuje, a także prosić Go
za grzechy, a także przeprosić gorąco
o błogosławieństwo na nadchodzące
dni, miesiące, lata. Śpiewom i radości
nie było końca – nawet po uroczystym
błogosławieństwie wielu uczestników

pozostało w kaplicy by dalszym śpiewem chwalić Pana.
Czwartek był ostatnim dniem
rekolekcji. Młodzież przepełniona refleksjami i ubogacona cennymi wiadomościami wróciła do domów. Nie mogąc jednak się rozstać i pożegnać wielu spędziło w klasztorze niemal całe
popołudnie, mimo że oficjalnie czas
spotkania zakończył się około 13:00.

ks. Dawid Majda COr

Przegląd chórów na Świętej Górze
Styczeń to czas kiedy ciągle
jeszcze żyjemy klimatem świątecznym. W liturgii wciąż śpiewamy tradycyjne polskie kolędy, zazwyczaj
w naszych domach stoją jeszcze udekorowane choinki, trwa wizyta duszpasterska.
Ten świąteczny nastrój dało
się także zauważyć i poczuć w naszej
bazylice w niedzielę 19 stycznia. Na

Mszę Świętą o godz. 15:00, przybyły dwa zaproszone chóry oraz – jako
gospodarz, nasz Świętogórski Chór
Palestrina. Uświetnili oni swoim pięknym śpiewem sprawowaną liturgię.
Wykonano znane i lubiane kolędy,
a przy tym wierni także mogli czynnie włączyć się we wspólny śpiew,
by uwielbiać nowonarodzonego Zbawiciela. Po zakończonej Eucharystii
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Chórzystów było naprawdę bardzo wielu

odbył się koncert wszystkich trzech
chórów, które gościliśmy w naszej
świątyni. Jako pierwszy zaprezentował się Świętogórski Chór Palestrina
pod przewodnictwem p. dyrygent Anny
Marcinkowskiej. Chór wykonał kilka
znanych kolęd w różnych aranżacjach
muzycznych, a nade wszystko naszą
Kołysankę Świętogórską autorstwa
ks. Tadeusza Nagela – filipina i poety.
Drugi w kolejności wystąpił Kameralny
Żeński Chór Cantilena działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury we Włoszakowicach. Chórzystki pod batutą
p. dyrygent Katarzyny Kaczmarek wykonały kolędy w różnych aranżacjach.
Na koniec zaprezentował się najliczniejszy chór, który tego dnia nawiedził

nasze sanktuarium, był to parafialny
Chór im. św. Wojciecha z Rawicza,
pod dyrekcją p. dyrygenta Przemysława Klimy. Wykonali oni podobnie
jak poprzednicy polskie kolędy, także
w ciekawych aranżacjach, co zostało
nagrodzone gromkimi brawami. Na
zakończenie wszystkie trzy chóry,
w połączonym składzie zaśpiewały
jeszcze jedną kolędę dedykowaną
Matce Bożej.
Dziękujemy wszystkim artystom, którzy przybyli, by uraczyć
nas wykonywaną muzyką, a przede
wszystkim by uwielbiać nowonarodzonego Jezusa – Zbawiciela świata.

P R E N U M E R ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować

Świętogórską Różę Duchowną

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

W OBLICZU CIERPIENIA
Było to kilka lat temu. Miałem
możliwość i wielką radość uczestnictwa w tygodniowym odpuście ku czci
Najświętszej Maryi Panny. Jak to często bywa, w czasie takiego odpustu
przewidziany został Dzień Chorego.
Było dla mnie wspaniałym przeżyciem,
obserwować jak na przedpołudniowe
Msze Święte przyjeżdżali liczni chorzy. Nie tylko ci, którzy przebywają
w domach rodzinnych, ale i ci przywiezieni, którzy przyjechali z pobliskiego
domu pogodnej starości. Kościół podczas tych Mszy Świętych był szczelnie
wypełniony, a suma w południe zgromadziła licznych wiernych przy ołtarzu
polowym.
Jak to bywa, na takie odpusty
zaprasza się specjalnego kaznodzieję, również i w tym wypadku tak było.
Nie ukrywam, że czekałem na jego
słowo. Było to dla mnie ważne szczególnie z tej racji, że mam na co dzień
do czynienia z ludzkim cierpieniem.
Byłem więc ciekaw tego kazania, spodziewając się, że jak zwykle przy takiej okazji zgłębiana będzie tajemnica
sensu bólu i trudu jaki spotka ludzi.
Po odczytaniu fragmentu
Ewangelii, rozpoczęło się kazanie.
Już po kilku zdaniach, zacząłem się
niepokoić. Ksiądz grzmiał z ambony,
że Bóg nie chce naszego cierpienia,
że cierpienie nie zmienia człowieka
– w tym momencie powołał się, na
autorytet, nie żyjącego już, bardzo
znanego księdza (nie będę podawał
z imienia i nazwiska, gdyż nie znalazłem oficjalnego potwierdzenia słów,
które kaznodzieja mu przypisał), który miał rzekomo odpowiedzieć na py-

tanie czy cierpienie go zmieniło?, że:
Absolutnie – nie. Całe kazanie na tej
Mszy oscylowało wokoło takiej negacji
cierpienia.
Po wysłuchaniu tych słów, pomyślałem o wielu pacjentach szpitala,
gdzie posługuję jako kapelan. Moje
doświadczenie jest zupełnie odmienne. Zastanawiające jest, co spowodowało, że ów ksiądz miał takie spojrzenie na cierpienie? Słowa te utkwiły
w mojej pamięci i przez kilka następnych lat „pracowały w moim życiu”.
Hiob – lęk przed cierpieniem
Kiedy czytamy księgę Hioba,
rzucają się w oczy słowa skargi Hioba
z rozdziału trzeciego: Po co się daje
życie strapionym, istnienie złamanym
na duchu, co śmierci czekają na próżno, szukają jej usilniej niż skarbu; (…),
bo spotkało mnie, czegom się lękał,
bałem się, a jednak to przyszło.
Lęk, przed cierpieniem jest
czymś naturalnym. Jest to pewien lęk
przed nieznanym. Ponieważ nigdy nie
będziemy wstanie przewidzieć naszych reakcji wobec nadchodzącego
doświadczenia. Jednakże, kiedy żyje
się prawem Bożym, oddając się całkowicie Bogu, to możemy być pewni,
że i w cierpieniu nie zwątpimy. Pojawia
się tu pytanie, z jakiego powodu dziś,
kiedy jestem sprawny, żyję Bożym
prawem i wypełniam Boże nakazy?
Hiob dbał nie tylko o siebie, ale
i o swoich najbliższych. W pierwszym
rozdziale czytamy: Gdy mijał czas
ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie
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Fotografia ołtarza Krzyża sprzed 1984 roku

stosownie do ich liczby. Bo mówił Hiob
do siebie: ”Może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w sercach?”
Hiob zawsze tak postępował.
Jak często, słychać podobne
słowa u wielu, którzy wkraczają na
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drogę cierpienia. – Księże, tyle modlitw, tyle różańców, a niech ksiądz
zobaczy, co mi się przytrafiło, dlaczego Bóg to dopuścił, za jakie grzechy,
przecież (i tu następuje wyliczanka dobra, którego się dokonało).

W takim momencie, trudno
dalej rozmawiać, ponieważ to jest ten
czas, kiedy człowiek powoli, czasem
powolutku, odkrywa, że jego miłość
do Boga i modlitwy nie były do końca szczere. Czasem po prostu się zauważa, że więcej było miłości własnej
w takim postępowaniu, niż prawdziwej
miłości Boga. Kiedy jednak człowiek to
odkryje i przyjmie, daje się zauważyć,
jak Bóg leczy taką duchową frustrację, a człowiek naprawdę potrafi Boga
chwalić, choć cierpienie fizyczne trwa.
Oczywiście są osoby, które od razu
potrafią przywdziać szatę cierpienia
i w tej szacie zasiąść za „stołem wybornych mięs”, wybierać wspaniałe
kawałki i obdarowywać nimi bliskich,
poprzez ofiarowanie swego trudu i łączenia go ze zbawczym cierpieniem
Jezusa na Krzyżu.
Kiedy uzdrowienie zaczyna
się od pokonania tego lęku, to i same
zdrowienie fizyczne jest szybsze, o ile
jest ono w Bożych planach.
Saul – lęk „psychiczny”
Lęk „psychiczny”, o którym
będzie tu mowa, to ten sam lęk, który pojawił się u Saula, choć w innych
okolicznościach.
W trzydziestym pierwszym rozdziale
Pierwszej Księgi Samuela czytamy:
I odezwał się Saul do swego Giermka:
„Dobądź swego miecza i przebij mnie
nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie przebili mnie sami, i nie naigrywali się ze mnie”.
Lęk związany ze wstydem
i kłopotem dla bliskich. Bardzo silnie
obecny jest u osób, których wiara jest
zachwiana lub wręcz wygasła. Nie ma
tu nawet znaczenia, czy nosi się strój
duchowny czy też nie. Czasem ten lęk
– wstyd, jest tak ogromny, że człowiek
chce umrzeć. Wcale nie myśli o walce
aby żyć, jest zrozpaczony, że jeszcze
przed momentem był sprawny, świat
leżał u jego stóp. Teraz zaś nawet nie

jest wstanie napić się sam wody, nie
mówiąc o innych czynnościach. Jakże często tacy ludzie mają wrażenie,
że wszyscy na nich patrzą i się śmieją
(choć oczywiście, wcale tak nie jest).
A największym ich zmartwieniem jest
perspektywa opieki nad nimi. Zdarza
się, że poczucie wstydu skłania ich do
myśli samobójczych i częstym mówieniu o niechęci do życia. Warto już dziś
sobie zadać pytanie – czy ja śmieję
się z osób cierpiących? Czy ja patrzę
na osobę, przy której trzeba wszystko
zrobić, jak na życiowy ciężar? Bo jeśli
tak, to jestem na prostej drodze do takiego myślenia o ciężarze i o wstydzie,
kiedy to mnie spotka cierpienie.
Uleczenie z takiego lęku jest
trudne, ale nie niemożliwe. Dla Pana
Boga nie ma nic niemożliwego. Zdarza się tak, że takie osoby odkrywają sens życia i je przewartościowują,
kiedy poważniej przyjrzą się osobom
w podobnej sytuacji, ale wierzącym.
To jest niesamowita łaska, kiedy
w szpitalu są chorzy – wierzący, którzy
pokazują, że w cierpieniu, chorobie
jest sens. Mam taką możliwość, widzieć jak Chorzy zbuntowani i zalęknieni wchodzą nieśmiało do kaplicy,
później pojawiają się na Mszy Świętej,
aby potem porozmawiać i nierzadko
skorzystać z sakramentu pojednania,
czasem po wielu, wielu latach.
Po jakimś czasie widać takie
osoby na korytarzu, już nie naburmuszone, ale pogodne i potrafiące się
cieszyć z każdego drobnego postępu w zdrowieniu. Potem okazuje się,
że odkrywają, że współmałżonek jest
naprawdę wspaniały i kochający. Wielu odkrywa, że nie firma, praca to ich
rodzina, ale żona, mąż, dzieci. Bóg
uzdrawia, a cierpienie przemienia.
Konkludując. Cierpienie, to
trudny dar – dopust Pana Boga, poprzez który upomina się o nasze bycie
w Królestwie Bożym. Kiedy człowiek
z tego daru skorzysta, to nie tylko
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przemienia się jego życie, lecz również życie ludzi wokół niego. To niesamowita Łaska Boża. Co jest w tym
jeszcze wspaniałego? Ludzie, którzy
doznali łaski uzdrowienia relacji z Bogiem, uzdrowienia z lęku „psychicznego”, nawet jeśli nie stanęli w pełni na
nogach, to i tak byli bardzo szczęśliwi,
że mogą zupełnie inaczej patrzeć na
świat, na swoją rodzinę, na swoje życie.
Człowiek, który pomimo cierpienia, nie otwiera się na Boga, bardzo często jest do końca sfrustrowany

i nawet, kiedy Bóg daje mu uzdrowienie fizyczne, dalej twierdzi, że mu
się to należało, bo jest dobrym człowiekiem i nikomu nie musi dziękować. Kiedy nie doznaje uzdrowienie
to wylewa swój żal na Boga, lekarzy,
personel, że nic nie robią, za nic biorą
pieniądze itd. itp.
Obyśmy w obliczu cierpienia,
potrafili tak zaufać Bogu, jak Jezus na
Krzyżu, a Maryja pod Krzyżem.

Autorytety
ks. Stanisław Gawlicki COr

Święty Bonawentura
Jan Fidanza, znany jako św.
Bonawentura, żył w XIII wieku. Pochodził z miasteczka Bagnoregio, leżącego blisko Rzymu. Od wczesnych lat
czuł pociąg do życia intelektualnego,
w wieku 18 lat wstąpił na uniwersytet
paryski. Bardzo szybko zaadoptował
się do nowego otoczenia. Poważnie
traktował swoje studia i był zachwycony otwierającym się przed nim światem idei. Kiedy jeden z jego ulubionych profesorów, Aleksander z Hales,
zdecydował się w wieku pięćdziesięciu lat wstąpić do franciszkanów, Jan
postanowił pójść w jego ślady.
Znany odtąd – jako brat Bonawentura – z całym entuzjazmem rzucił
się w nowe życie. Zaczął studiować
Pismo Święte i teologię scholastyczną. Spędzał wiele godzin na nowych
studiach. Po niedługim czasie sam zaczął wykładać na uniwersytecie. Przyjął życiowe motto „nie należy żałować
pergaminu, gdy stawką jest zbawienie
dusz”. Kochał życie akademickie, po-
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dobnie jak dla jego przyjaciela, Tomasza z Akwinu, tak i dla Bonawentury,
intensywne studia stanowiły zasadniczą część przygotowania kaznodziejskiego. Bonawentura był dobrym
mówcą, potrafiącym zapalać innych
miłością do Boga i Jego Słowa. Spokój
i pogodę ducha łączył z gotowością do
prowadzenia gorących debat teologicznych. Kochał również atmosferę
paryskiego klasztoru; między wykładami i głoszeniem słowa, uczestniczył
w modlitwach wspólnoty i oddawał się
osobistej medytacji. Wydawał się być
ustatkowanym człowiekiem, ale Bóg
miał wobec niego inne plany.
Ponieważ ówczesny generał zakonu, Jan z Parmy, uznawany
był za sympatyka kontrowersyjnych,
a niekiedy heretyckich idei, zażądano
od niego ustąpienia ze stanowiska.
Dla dobra zakonu, pokornie to przyjął,
poproszony o wskazanie następcy,
bez wahania wyznaczył Bonawenturę. Ponieważ wybory odbywały się
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w Rzymie, dopiero po miesiącu wieść
o wyniku dotarła do Paryża: gdy Bonawentura zapytał wysłanników
z Rzymu „kto jest naszym nowym
przełożonym generalnym?”, usłyszał:
„Ty nim jesteś”. Wiadomość ta wymagała od niego całkowitej zmiany swojej codzienności. Musiał porzucić ustabilizowany styl życia akademickiego,

w którym odnosił sukcesy i z którym
wiązał swoją przyszłość. Miał być administratorem i przewodnikiem ogromnej instytucji, gdyż w ciągu trzydziestu
lat, zakon rozrósł się, obejmując ponad
trzydzieści tysięcy zakonników. Bonawentura przez pewien czas rozważał,
czy nie odmówić pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, ale na modlitwie
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poczuł, że dokonany wybór jest wolą
Bożą. Powiedział wtedy braciom: „Postanowiłem wziąć na barki ten ciężar,
ufając w moc Najwyższego i licząc na
wasze szczere wsparcie w jego niesieniu”. Przełożeństwo rzeczywiście
okazało się dla Bonawentury zadaniem niemal ponad siły. Musiał zachęcać i karać braci, wśród których byli
zarówno prawdziwi święci, jak i tacy,
którzy utracili ducha i gorszyli innych.
Dążył do zjednoczenia różnych frakcji
w zakonie. Problem polegał jednak na
tym, że niektórzy uważali go za zbyt
surowego, podczas gdy inni przeciwnie – twierdzili, że jest zbyt pobłażliwy
i łagodny. Musiał więc sobie odpowiedzieć na pytanie: „Jak mam znaleźć
Boga w ciągłym chaosie związanym
z rolą przełożonego? Gdzie jest Bóg
w moich codziennych zmaganiach?”.
W 1259 roku, dwa lata po wyborze, wyczerpany Bonawentura miał
ochotę zrezygnować, bo jak pisał „zadyszana dusza pragnęła pokoju”. Wiedząc jednak, że i św. Franciszek przeżywał podobne stany, postanowił się
udać na osobiste rekolekcje, na górę
La Verna, gdzie Franciszek otrzymał
stygmaty.
Podczas modlitwy na świętej górze, Bonawentura doświadczył
czegoś z płomienia miłości do Jezusa
Ukrzyżowanego, która rozpalała serce
św. Franciszka. Stało się to, gdy rozważał radykalne konsekwencje Wcielenia Chrystusa. Myślał -  Pan Jezus
chodził po ziemi i dzielił nasze życie,
doświadczył wszystkiego, czego my
doświadczamy z wyjątkiem grzechu.
To zmienia wszystko, nawet nasz sposób patrzenia na świat stworzony. Jak
wcześniej Franciszek rozkoszował się
świętością stworzenia, tak Bonawentura teraz radował się, że nasze środowisko i codzienne doświadczenia
mogą być pomocą, a nie przeszkodą
w duchowej podróży: „Wszechświat
służy nam jako drabina, na której mo-
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żemy wznieść się do Pana”. Skoro
nawet skały głoszą obecność Boga,
to o ileż bardziej powinny to czynić
istoty stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Jednak, jak doświadczał
tego Bonawentura, nasi bliźni często
zadają nam ból. Gdzie jest w tym Boża
obecność?
Jednak i tu Pan pomógł Bonawenturze, spojrzeć na sprawy w nowy
sposób. Pan Jezus też doświadczał
cierpienia zadanego przez innych.
Chociaż mógł od niego uciec, przyjął
je z miłością. Bonawentura zrozumiał,
że jest wezwany do podobnej postawy. Odnajdzie Boga, nie przez ucieczkę od życiowych zmagań, ale przez
przyjęcie bólów konfliktów i trudnych
relacji, a także innych codziennych
wyzwań. Naturalnie praktykowanie
miłości Boga i bliźniego wymaga równowagi między refleksją a działaniem
– jak to ujął Bonawentura – znajdowania czasu na „pobożną modlitwę” oraz
„święte życie służby i współczucia”.
Zauważył, że „jak duchy niebieskie na
drabinie Jakuba, tak my, albo wznosimy się do Boga w modlitwie i kontemplacji, albo schodzimy w dół dla
dobra bliźniego”. Rekolekcje na górze
La Verna, stały się punktem zwrotnym
w jego życiu. Doświadczył tam miłości
Chrystusa, w nowy głębszy sposób
– a przeżycie to umocniło go i przyniosło spokój serca: „Nie ma innej drogi
do znalezienie Boga, jak przez płomienną miłość Pana Jezusa Ukrzyżowanego” – napisał.
Z nową energią, pogodzony
z życiem i obowiązkami, przeżył jeszcze piętnaście wyjątkowo płodnych
lat. Wprawdzie doświadczał wciąż takich samych trudności i przeciwności,
krytyki i presji co wcześniej, męczyło
go to oczywiście, ale potrafił znaleźć
w tym wszystkim drogę do Boga.
Czy Bonawentura byłby chociaż w połowie tak płodny i święty,
gdyby Bóg nigdy nie wyprowadził go

z jego „strefy bezpieczeństwa”? Jest
to co najmniej wątpliwe. Ponieważ
właśnie z kryzysu i wewnętrznych walk
doszedł do przełomowego, zmieniającego życie odkrycia bliskości Pana Jezusa i obecności Boga wszędzie i we
wszystkim.
Dlatego warto wspomnieć
i spojrzeć na św. Bonawenturę, kiedy
w mój własny świat zacznie się wkradać chaos – kiedy nagle stanę przed
koniecznością zmiany w życiu, kiedy
wszystko zdaje się być i działać przeciw mnie, kiedy będę się czuł zdezo-

rientowany i pełen niepokoju. Takie
doświadczenia choć trudne i będące
próbą wiary, mogą mnie doprowadzić
do głębszego doświadczenia miłości Boga, który stworzył wszystko co
istnieje i dał nam swojego Jedynego
Syna.
„Otwórz oczy – uczy Bonawentura – nastaw swe duchowe uszy,
odrygluj wargi i zaangażuj serce, abyś
w całym stworzeniu mógł widzieć, słyszeć, wychwalać, kochać i adorować,
wywyższać i czcić swojego Boga”.
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Myśli filipińskie
Marcin Kuczok

Modlitwy św. Jana Henryka Newmana
na Wielki Post
Modlitwa wdzięczności za śmierć
Chrystusa na krzyżu:
„Boże mój, wiem przecież, że mogłeś
zbawić nas jednym słowem Twoim,
bez narażania się na cierpienia, ale
wolałeś nas wykupić ceną krwi Twojej.
Patrzę na Ciebie, Ofiarę wydźwigniętą na Kalwarii, i wiem, i wyznaję, że ta
śmierć Twoja była przebłaganiem za
grzechy całego świata. Wierzę i wiem,
że tylko Ty mogłeś złożyć odpowiednie zadośćuczynienie; bo to Boska natura Twoja nadała wartość Twoim cierpieniom. Zamiast więc tego, żebym
zginął tak, jak zasługuję, Ty zostałeś
przybity do drewna i umarłeś.”
Modlitwa wdzięczności za Boże miłosierdzie:
„O, jakże Ty zapominasz, że kiedyś
buntowałem się przeciw Tobie! Ciągle
na nowo udzielasz mi pomocy. Upadam, a jednak Ty mnie nie odtrącasz.
Wbrew wszystkim moim grzechom

ciągle mnie kochasz, pomagasz mi,
pocieszasz mnie, otaczasz błogosławieństwami, podtrzymujesz, prowadzisz. Ranię boleśnie Twoją dobroczynną łaskę, a jednak ciągle mi jej
udzielasz. Wyrządzam Ci zniewagi,
a Ty nigdy się nie obrażasz, jesteś tak
łaskawy, jakbym nie musiał niczego
wyjaśnić, niczego żałować, niczego
naprawić – jakbym był najlepszym,
najwierniejszym, najbardziej stałym
i lojalnym Twoim przyjacielem.”
Modlitwa o ufność Bogu w każdym
położeniu:
„Bóg stworzył mnie, abym wypełnił dla
Niego jakąś określoną służbę; powierzył mi jakąś pracę, której nie powierzył nikomu innemu. Mam swoje posłannictwo – mogę nigdy nie poznać
go w tym życiu, ale dowiem się o nim
w życiu przyszłym. (…) Przeto będę
Mu ufał. Czymkolwiek i gdziekolwiek
jestem, nie jest możliwe, abym był

Myśli filipińskie

20

odrzucony. Jeśli choruję, moja choroba może Mu służyć; jeśli mam trudności, moje trudności mogą Mu służyć;
jeśli jestem smutny, mój smutek może
Mu służyć.”
Modlitwa o ufność Bogu w cierpieniu:
„Panie Jezu, wierzę i dzięki łasce
Twojej zawsze w to wierzyć i przy tym
trwać będę, i wiem, że jest to prawdą
i będzie prawdą aż do końca świata,
iż nic wielkiego nie dokonuje się bez
cierpienia, bez upokorzenia, z nimi
zaś wszystko jest możliwe. (…) Nigdy
nie będę pokładał ufności w bogactwie, stanowisku, potędze czy dobrej
reputacji. Nigdy nie będę się przywiązywał do światowych sukcesów
czy światowych korzyści. Nigdy nie
będę pożądał tego, co ludzie nazywają rozkoszami życia. Pragnę zawsze,
z pomocą łaski Twojej, cenić tych, którzy są wzgardzeni albo opuszczeni,
szanować ubogich, czcić cierpiących,
podziwiać i wielbić świętych Twoich
i wyznawców i łączyć z nimi wbrew
światu.”
Modlitwa o wytrwałość w próbach
i pokusach:
„Wiem, Panie, że muszę przejść przez
próby, pokusy i wiele walk, abym mógł
do Ciebie dotrzeć. Nie wiem, co tu
jeszcze zgotowane jest dla mnie; ale
przynajmniej tyle wiem. (…) Jakakolwiek jest moja dola, czy bogaty jestem,
czy ubogi, zdrowy czy chory, otoczony przyjaciółmi czy pozbawiony ich
– wszystko obróci się na zło, jeśli nie
będzie mnie podtrzymywać Niezmienny, wszystko obróci się na dobro, jeśli
będzie mnie wspierał Jezus, wczoraj
i dziś ten sam, ten sam na zawsze.”
Modlitwa o upodobnienie się do
Chrystusa:
„O najbardziej czuły i najbardziej łagodny Panie Jezu, kiedyż moje serce

będzie miało cząstkę Twojej doskonałości? Kiedyż moje twarde, kamienne
serce, moje pełne pychy serce, moje
niewierzące, nieczyste serce, moje
ciasne, samolubne serce zostanie
przetopione i upodobnione do Twojego? O, naucz mnie tak wpatrywać
się w Ciebie, abym mógł się stać do
Ciebie podobny i kochać Cię szczerze
i zwyczajnie, jak Ty mnie kochasz.”
Modlitwa o zdanie się na wolę Bożą
w życiu:
„Panie mój, który przyszedłeś na ten
świat, aby wypełnić wolę Ojca, a nie
swoją własną, udziel mi zupełnej i prostej uległości wobec woli Ojca i Syna.
Wierzę, Stwórco mój, że Ty dokładnie wiesz, co jest najlepsze dla mnie.
Wierzę, że kochasz mnie lepiej niż
ja samego siebie kocham, albowiem
wszechmądra jest Twoja Opatrzność
i wszechpotężna jest Twoja opieka.
Tak samo jak Piotr, nie wiem, co mi się
przydarzy w przyszłości, ale nie buntuję się ani trochę przeciw mojej niewiedzy i całym sercem dziękuję Ci za to,
że wyrwałeś mnie spod mojej własnej
opieki i, zamiast obarczać mnie samego takim ciężkim brzemieniem, kazałeś mi oddać się w Twoje ręce.”
Modlitwa zawierzenia się Bogu na
wieczność:
„Ty jeden, drogi Boże, jesteś pokarmem na wieczność i tylko Ty. Tylko
Ty potrafisz nasycić duszę człowieka.
Wieczność byłaby niedolą bez Ciebie,
nawet gdybyś nie wymierzył żadnej
kary. Widzieć Ciebie, wpatrywać się
w Ciebie, kontemplować Ciebie – tylko to jest niewyczerpane. (…) W obecności Twojej są wodospady rozkoszy,
których – ktokolwiek raz je poznał – już
nigdy się nie wyrzeknie. To jest moje
prawdziwe dziedzictwo, Boże mój, tu
i w życiu przyszłym!”
Modlitwa ofiarowania się Bogu na
własność:
„Ty, Boże, masz prawa do mnie i jestem całkowicie Twój. Tyś jest wszechmocnym Stwórcą, a ja jestem Twoim
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dziełem. Jestem dziełem Twoich rąk
i Ty jesteś moim właścicielem. (…)
Od Ciebie zależy moje życie, zdrowie i wszelka pomyślność w każdym
momencie. Nie mam większej mocy
rozporządzania moim życiem niż topór czy młot. Zależę od Ciebie znacznie pełniej, niż jakakolwiek rzecz tu
na ziemi zależy od swego właściciela
i pana.”

Źródło: J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy
Pax, Warszawa 1973.
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Z pielgrzymiego szlaku
Jerzy Pawlikowski, Marek Sokołowski i Łukasz Stefaniak

Piesza pielgrzymka „Camino de Santiago 2027”
0
Rok 2, Czechy 2018
cz. 1
Konfraternia św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej WP od jesieni 2016 r. pielgrzymuje
z Warszawy do Santiago de Compostela. Wiosną 2017 r., Pielgrzymi Jakubowi dotarli do „polskiego Nazaret”
– Kalisza. Od jesieni 2017 r. do wiosny 2018 r., szli z Kalisza do łużyckiego Zittau. Kolejnym etapem drogi do
Santiago de Compostela, której finał
zaplanowany jest na Rok Święty Jakubowy 2027, była ponad czterystukilometrowa droga z Zittau do Czeskiego
Krumlowa, którą pątnicy przemierzyli
w lipcu 2018 r. „Świętogórska Róża
Duchowna”, jest jednym z patronów
medialnych pielgrzymki „Camino de
Santiago 2027”.
Po porannej Mszy św. w kościele pw. św. Marcina, koncelebrowanej w języku polskim i czeskim przez
kapłanów z parafii Mlada Vozice oraz
Polaka ks. Gustawa Sikorę, wdzięczni
za gościnę proboszczowi ks. Miroslavovi, pielgrzymi wyruszyli do oddalonego o około 30 km miasta Tábor. Ta
ponad trzydziestotysięczna miejscowość słynie z wielu zabytków architektury, ale także z tego, że przed wieka-

mi była obozem warownym husytów.
Drogę Świętego Jakuba poprowadzono tu liczącym niemal 29 km czerwonym szlakiem turystycznym. Jednak
spokojne lokalne drogi, służące także jako trakty rowerowe, skłaniały do
wyboru krótszej wersji szlaku. Słońce,
chmury i wiatr oraz malownicze okolice sprzyjały nieodłącznej od pielgrzymiej drogi modlitwie i medytacji nad
dziełami Bożymi. Bądź pochwalony
Panie Jezu Chryste, który powołujesz
abyśmy „szli i owoc przynosili”.
Tabor jest miastem z bogatą historią, położonym nad rzeką Lužnice. Obecną nazwę nadali mu husyci, po ucieczce z Pragi, w 1420 r.
w mieście założyli obozowisko (tábor)
i ustanowili je swoją główną siedzibą.
Najstarszym kościołem jest tu kościół
św. Filipa i Jakuba, obecnie dzierżawiony przez starokatolików. Starówka zachwyca labiryntowym układem
ulic. W rynku stoi piękny, dziekański,
rzymskokatolicki kościół Przemienienia Pańskiego. Kilometr na zachód
od miasta, znajduje się malowniczo
położony kościół pielgrzymkowy Klokoty, swymi dziewięcioma kopułami
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Droga do Czeskich Budziejowic

przypominający cerkiew. To sanktuarium Maryjne i istniejącą tam parafię
obsługują ojcowie Oblaci (OMI).
Z Táboru pątnicy weszli na
długi, lecz piękny odcinek szlaku
św. Jakuba, wiodący czerwonym szlakiem turystycznym, głównie malowniczymi brzegami rzeki Ležnice. Był to
czas podziwiania majestatu przyrody.
Czas ciszy i rozważań, ale także spotkań w drodze i jak to na pielgrzymce,
trudu podjętego w Imię Pańskie. Po
dotarciu do kempingu pątników czekała nadzwyczajna niespodzianka
– wieczorna Eucharystia polowa, a to
dzięki odwiedzinom polskiego kapłana
ks. Gustawa Sikory. W czasie kazania przybliżył nam sytuację Kościoła
w Czechach, będących dawniej (także
w latach komunizmu) ziemią męczenników. To także kraj, gdzie skutki laicyzacji są bardzo widoczne. Jest to miejsce gdzie Kościół w XX w. był bardzo

prześladowany. Jednak i w tym czasie
znaleźli się mężowie opatrzności, wyróżniający się heroicznością cnót, którzy byli wierni do końca.
Szlak do Santiago de Compostela od czasów średniowiecza nazywany jest „drogą świętych”. Co prawda, zmierza się do św. Jakuba w Composteli i Jego świątynie stanowią cele
na trasie, jednak idąc napotyka się
także ślady i sanktuaria miejscowych
świętych. W Czechach „droga świętych” ma swoich przedstawicieli już od
czasów średniowiecza. Znamiennym
jest fakt, iż czas świętych nie skończył
się. Nowi kandydaci na ołtarze, na ziemiach swych wielkich poprzedników
także doświadczają kultu. Przykładem
są tu niezłomni czescy kapłani okresu
komunizmu. Słudzy Boży kard. Josef
Beran w Pradze oraz bp Josef Hlouch
w Czeskich Budziejowicach.
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Msza Święta polowa w Bechyne

Po porannej Mszy Świętej.
polowej, odprawionej na campingu
koło Bechyně, pielgrzymi wyruszyli na
kolejny etap pielgrzymiej drogi, która
prowadziła wzdłuż brzegu malowniczej rzeki Ležnice. Od miejscowości
Tyn nad piękną Wełtawą droga wiodła
ścieżką dla pieszych i rowerzystów.
Pielgrzymi znaleźli noclegi w Hosin,
w Českich Budějovicach i Bezdrev,
co sprawiło, że drogi rozdzieliły się
i część osób ze względu na długi dystans wybrała możliwość podjechania
środkami lokalnej komunikacji. Ci, którzy szli pieszo pokonali dystans ponad
40 - blisko 50 km.
Odcinek pielgrzymiego szlaku
z Hosin (Bezdrev) do Českich Budějovic był krótkim przejściem dla tych,
którzy w poprzednim dniu nie dotarli
do stolicy kraju południowoczeskiego.
Droga prowadziła przez turystycznie
piękne okolice, w tym stawy pełne
ryb i ptactwa wodnego. Po dotarciu
do miasta, atrakcją było zwiedzanie
jego starówki, bogatej w zabytki, z powierzchniowo największym rynkiem
w Europie.
Wieczór dał radość z uczestnictwa we Mszy św., odprawionej
w miejscowej katedrze św. Mikołaja
oraz w salezjańskim kościele św. Woj-

ciecha, położonego w pobliżu Hostelu
Koleje Pegagog, gdzie dotarła część
zmęczonych pielgrzymów.
Po porannej modlitwie w kościele księży salezjanów, pielgrzymi
wyruszyli na szlak korzystając z różnych dróg. Wszystkie one wiodły do
czternastotysięcznego Czeskiego
Krumlowa, jednego z najpiękniejszych
miast w Czechach. Miasto powstało
wokół XIII-wiecznego zamku, na półwyspie utworzonym przez zakole Wełtawy. Jest przykładem średniowiecznego, środkowoeuropejskiego miasteczka, które rozwijało się bez zakłóceń przez ponad 500 lat. W ciągu dnia
pogoda zmieniła się i słońce wyszło
zza burzowych chmur. Pielgrzymów
zachwycił mijany w drodze klasztor
Zlatá Koruna, jeden z najcenniejszych
w Europie Środkowej kompleksów architektury gotyckiej, położony w malowniczej dolinie rzeki. Ostatnie kilometry południowczeskiej Drogi św.
Jakuba niektórzy pątnicy kończyli
w deszczu. Wieczorem ujrzeli to
niezwykłe miasto z kościołem świętego Wita – cel liczącej 428 km
pielgrzymiej drogi z Żytawy i etapów wcześniejszych, które początek miały w stołecznej Warszawie. Spacer po mieście pełnym
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Rynek w Taborze

pięknych kamieniczek, urozmaiconych
zaułków i uliczek oraz miejsc widokowych, z których można podziwiać
ogromny zamek wznoszący się na
skale i wijącą się na dole Wełtawę,
dostarczył pielgrzymom wielu niezapomnianych wrażeń. Po trudach drogi
nie brakowało chętnych na tradycyjny
słodki czeski rarytas – trdelnik. Jest to
bardzo aromatyczne i pyszne ciastko
drożdżowe, wykonane z walcowanego
ciasta, pieczone na ogniu, na wałkach
drewnianych, rzadziej metalowych.
Jego smak i zapach są wręcz zniewalające. Posypane cukrem wymieszanym
z migdałami lub z cynamonem smakuje znakomicie.
W czasie spotkania na zakoń-

czenie drogi, pątnicy otrzymali stosowne dyplomy odbycia pielgrzymki
sygnowane przez Kapitułę Konfraterni
Świętego Apostoła Jakuba Starszego
przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W niedzielny poranek większość pielgrzymów opuściła to urocze
miasto; zaś ci, którzy pozostali nieco
dłużej, uczestniczyli w pięknej liturgii
w kościele św. Wita, którą celebrował
w asyście diakona ks. František Žák.
W Czeskim Krumlowie zakończył się etap pielgrzymowania do Santiago de Compostela w 2018 r. Rok
później pielgrzymi z Konfraterni św.
Jakuba szli przez Czechy, Austrię i Bawarię o czym opowiemy w kolejnych
numerach „Róży”. c.d.n.

Katecheza
ks. Mateusz Kiwior COr

NEWMAN – TOAST
NA CZEŚĆ SUMIENIA
„Gdybym miał sprowadzić
religię do toastów po obiedzie (choć
z pewnością nie o to chodzi), wypiłbym rzecz jasna, za Papieża, ale
– jeśli można – jednak najpierw za Sumienie, a za Papieża później.” (J.H.
Newman, List do księcia Norfolk)
Przytoczona wyżej wypowiedź
św. kard. Jana Henryka Newmana,
stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych tekstów Świętego. Wyrwany
z kontekstu, może sprawiać wrażenie
trywialnego i niestosownego, a bardziej wrażliwych, połączenie sumienia, papieża i poobiedniego toastu
mogłoby wręcz zniechęcić do postaci
św. Jana Henryka. W kolejnej katechezie na temat duchowej spuścizny
Kardynała, nie może jednak zabraknąć bardzo ważnej przestrzeni jego
rozważań jaką jest sumienie.
Powyższy fragment kończy
słynny List do księcia Norfolk kard.
Newmana, swoisty traktat o sumieniu,
który czytany z uwagą pozwala odkryć
wybiegającą w przyszłość i niezwykle
świeżą refleksję teologiczną kardynała. Myśli zawarte w Liście stanowią dzisiaj jeden z argumentów, aby
Newmana ogłosić Doktorem Kościoła
– a szczególnie Doktorem Sumienia.
Zatrzymajmy się zatem i przez chwilę
pomyślmy o sumieniu w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego i pism
św. J.H. Newmana.
MORALNOŚĆ 1:1, CZY PIERWSZEŃSTWO SUMIENIA?
Czytając współczesne dokumenty Magisterium Kościoła, jak cho-

cz .

II

ciażby adhortacje: Evangelii gaudium,
czy Amoris laetitia, wciąż powraca
temat towarzyszenia w „rozeznaniu”,
formowania do „rozeznania”, pomocy
w „rozeznaniu”. To bardzo ciekawy
aspekt współczesnej teologii moralnej,
która poszukuje adekwatnych odpowiedzi na życiowe dylematy współczesnego człowieka. Okazuje się bowiem,
że tradycyjne nauczanie moralności,
które często upraszczało schematy
wyborów moralnych do poszukiwania
odpowiedzi w pewnego rodzaju gotowych matrycach zachowań i postępowania, staje się niesprawne, chociażby w kontekście postępującego
rozwoju technologicznego czy nowych
problemów społecznych wynikających
z globalizacji. Coraz częściej okazuje
się, że dla rozwiązywania dylematów
moralnych nie można nadal uprawiać
kazuistyki, opartej na konkretnych rozwiązaniach zadanych wcześniej przypadków. Takie schematyczne podejście budzi bowiem poczucie zniewolenia Bożymi przykazaniami i pokazuje
wiarę jedynie jako zestaw nakazów
i zakazów, które trzeba skwapliwie wypełnić, aby osiągnąć świętość. Sami
obserwujemy, że w naszym życiu nie
ma sytuacji zero-jedynkowych, jednolicie czarnych lub białych, pasujących
do modeli nauczanych w szkolnej katechezie. Czy to oznacza potrzebę odrzucenia klasycznej moralności?
Zdecydowanie nie! Moralność oparta na Słowie Bożym i Tradycji Kościoła jest niewątpliwie pewną
drogą do świętości! Jednak kondycja
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człowieka XXI wieku wymaga odkrycia
na nowo znaczenia sumienia, które
jest Bożym narzędziem „rozeznania”,
i co ważne, narzędziem, które każdy
z nas posiada! Moralność 1:1, a więc
niejako moralność niewolników, była
zarzutem jaki wobec katolików sformułował ówczesny premier Wielkiej
Brytanii – anglikanin – William Gladstone. W swoich tezach podnosił, że
katolik (w dużym uproszczeniu), to
bezmyślny, poddany papieskim rozkazom automat, niezdolny do własnych
ocen, sądów i wyborów. Zaskakujące,
że dzisiaj słyszymy podobne oskarżenia, gdy jako katolicy występujemy
w obronie prawa do życia, tradycyjnego pojęcia rodziny czy wolności
religijnej. W tym zamęcie dotyczącym
ludzkich wyborów i związanych z nimi
dylematów Kościół zwraca się więc
ku sumieniu i w nim próbuje odczytać
głos samego Boga.
SANKTUARIUM DUSZY
Katechizm Kościoła Katolickiego, w rozdziale poświęconym sumieniu przywołuje słowa Konstytucji duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II
Gadium et spes: „(…) Sumienie jest
najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium
człowieka, w nim pozostaje on sam
z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa
w jego wnętrzu” (KKK 1776). A nieco
później, Katechizm przypomina słowa
św. kard. Newmana z wspomnianego
już Listu do księcia Norfolk: „Sumienie
jest prawem naszego ducha, ale go
przewyższa; upomina nas, pozwala
poznać odpowiedzialność i obowiązek, obawę i nadzieję… Jest zwiastunką Tego, który, tak w porządku natury,
jak i łaski, mówi do nas przez zasłonę,
poucza nas i nami kieruje. Sumienie
jest pierwszym ze wszystkich namiestników Chrystusa” (KKK 1778).
Te słowa pokazują wielkie zaufanie jakim należy obdarzyć sumienie każdego człowieka. Jeśli jest ono
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dziełem Boga, jeśli Bóg w nim mieszka, to musi być dobrym narzędziem
i pomocą w rozeznawaniu konkretnych sytuacji życiowych. I rzeczywiście, jeśli przyjrzeć się decyzjom, które
podejmujemy na co dzień, to właśnie
sumienie odgrywa w nich najważniejszą rolę. Rzadko zdarza się, abyśmy
w procesie podejmowania konkretnych decyzji mieli na tyle czasu, aby
sięgać do podręczników moralności,
katechizmów, Pisma Świętego czy innych pomocy, które pomogłyby dobrze
wybierać. Najczęściej, w ułamkach
sekund odwołujemy się do tego co
mamy w sobie – sumienia. I w zależności od jego osądu decydujemy co
zrobić. Niewątpliwie jest to przykład
ogromnego zaufania, jakie ma do nas
Bóg. Oto w naszych rękach zostawia
pełne prawo wyboru, absolutną wolność. Czy nie jest to piękny wyraz
Bożej miłości? Będąc Jego dzieckiem
mogę sam decydować o swoim życiu!
Jednak sumienie działające
w momencie podejmowania decyzji, nie wyczerpuje wszystkich funkcji
tego niezwykłego narzędzia. Teologia moralna mówi jeszcze o sumieniu
pouczynkowym. W takim przypadku,
znów niejako w naszych rękach Bóg
pozostawia osąd tego co uczyniliśmy.
Sumienie bowiem, bardzo szybko
i zazwyczaj precyzyjnie potrafi ocenić,
czy nasze działania były dobre, Boże,
święte, czy też sprzeniewierzyliśmy
się zasadom Ewangelii. Ten właśnie
sąd sumienia, pozwala nam rozeznać,
czy idziemy w dobrym kierunku, czy
też należy zawrócić – nawrócić się.
Wolność, którą daje nam Bóg
jest ogromna. Sumienie naprawdę jest
pierwszym trybunałem, przed którym
stajemy jako ludzie. Trzeba jednak
dokonać pewnego ważnego zastrzeżenia, bez którego sumienie mogłoby
„wyprowadzić nas w pole”. Sąd sumienia poprowadzi nas do świętości, o ile
rzeczywiście pozwolimy, żeby było
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Jan Henryk Newman, jako kapłan Oratorium angielskiego

ono sanktuarium Boga. W przeciwnym
wypadku, sumienie fałszywe, błędne,
będzie tylko utwierdzać człowieka
w grzechu i prowadzić do upadku.
FORMACJA SUMIENIA
Katechizm Kościoła Katolickiego, zwraca uwagę, że sumienia
nie można traktować wyłącznie jako
rzeczywistość zastaną. Zazwyczaj
sumienie samo z siebie potrafi rozpoznać pewne generalne zasady postępowania jak np.: „ – Nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikało
z niego dobro, albo – „złota zasada”:
<< Wszystko (…) co byście chcieli,
żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!>>, czy też – miłość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego
i jego sumienia (…)” (KKK 1789), jednak sumienie chrześcijanina, aby naprawdę stanowiło sanktuarium Boga
i miejsce jego przebywania w człowie-

ku potrzebuje ciągłej formacji. Potrzeba taka jest tym pilniejsza, im więcej
przeciwności i okazji do zła pojawia
się na naszej drodze życia oraz im
bardziej przeciwstawiamy własne osądy autorytetowi Ewangelii i moralnemu
nauczaniu Kościoła (por. KKK 1783).
W takich przypadkach, a są one coraz
częstsze, mamy do czynienia z wypaczeniem wolności, o której wspominaliśmy powyżej. Wolność przechodzi
w samowolę, a sumienie przestaje
odnosić się do Boga i Jego obecności w duszy, ale buduje na próżności
i pysze.
Sumienie niestety jest bardzo
wrażliwym narzędziem, podatnym na
manipulację szatana. Dlatego potrzebuje nieustannego wychowywania.
Katechizm podaje kilka sugestii co
do prawidłowej formacji sumienia. Są
nimi: lektura Słowa Bożego, praktyki religijne, pośród których wymienia
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modlitwę, a zaraz potem rachunek
sumienia i medytację nad tajemnicą
Krzyża. Potrzeba również szczególnego powierzenia się Duchowi Świętemu, który prowadzi nas po drogach
wiary. Na koniec, z całą mocą Katechizm podkreśla, jak ważną pomocą
w formowaniu sumienia jest autorytet
Kościoła, który w sposób autentyczny wyjaśnia Słowo Boże i naucza
o moralności. A trzeba przyznać, że
o ile większość katolików jest gotowa
zgodzić się co do wolności sumienia,
co do jego nadrzędnej roli w procesie
podejmowania decyzji i ich oceny, to
już podporządkowanie sumienia autorytetowi Kościoła, spotyka się częściej
ze sprzeciwem, a nawet odrzuceniem,
niż z otwartym przyjęciem i zaufaniem.
SUMIENIE I KOŚCIÓŁ – POWAŻNA
TRUDNOŚĆ
Autorytet Kościoła – to sformułowanie budzi dzisiaj najwięcej
trudności. W świecie podejrzeń, nieufności i hołubienia wolności – rozumianej często jako brak jakichkolwiek
ograniczeń, w świecie skandali i informacji wywracających do góry nogami
wszelkie autorytety, autorytet Kościoła
w dziedzinie moralności i obyczajów
wydają się zbyt trudne do przyjęcia.
W wielu katolikach budzi się wręcz
nieufność czy Kościół, papież ma prawo pouczać sumienia? Czy robi to dobrze? A może się myli, wykrzywia je,
niesłusznie ogranicza?
Wobec takich pytań, z pomocą może nam przyjść św. Jan Henryk
Newman, który w Liście do księcia

Norfolk pisze: „Gdyby papież przemówił przeciwko Sumieniu w prawdziwym
znaczeniu tego słowa, popełniłby czyn
samobójczy. Podcinałby gałęzie drzewa, na którym siedzi. Jego misją jest
głosić prawo moralne, chronić i umacniać tę „światłość (…), która oświeca
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. A dalej konkluduje: „Urząd
papieski (…) osiągnął swoją pozycję
tylko i wyłącznie dzięki uniwersalnemu
wyczuciu dobra i zła, dzięki świadomości grzechu, dzięki bólowi spowodowanemu winą i dzięki lękowi przed
surową karą – pierwszym zasadom
głęboko zakorzenionym w ludzkich
sercach. Rości on sobie słuszne prawo pochodzenia od Boskiego Prawodawcy, aby wydobywać, ochraniać
oraz wprowadzać w życie te prawdy,
które Prawodawca zaszczepił w samej naszej naturze; to wyjaśnia, w jaki
sposób tak długo mogła przetrwać tak
przedpotopowa koncepcja”.
Odważny, nieprzebierający
w słowach Kard. Newman, celnie pokazuje, że autorytet Kościoła nie jest
wyizolowaną od Boga, czysto ludzką
koncepcją. Kościół i jego instytucje
ustanowione przez Boga, mają również swoje źródło w sumieniach ludzi
poszukujących Chrystusa, pragnących pogłębić swoją wiarę, pragnący
lepiej rozumieć Boże Objawienie. Bo
każdy z nas porusza się w świecie widzialnym, ale jednocześnie poszukuje
Prawdy, ukrytej w najtajniejszym sanktuarium duszy.

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

Z naszej historii
ks. Henryk Brzozowski COr

Prymas Kardynał Stefan
Wyszyński na Świętej Górze
w 1961 roku
Zbliża się zapowiadana beatyfikacja Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na dzień
7 czerwca 2020 roku. To ważne dla
naszej Ojczyzny wydarzenie jest okazją do zapoznania się i zbadania relacji, jakie łączyły ks. Kardynała z ziemią gostyńską. A takie kontakty były.
Do dzisiaj wielu mieszkańców miasta i okolicy pamięta wizytę Prymasa
w kwietniu 1961 roku, gdy nawiedził
gostyńską farę. Od wspomnianej bytności upłynęło już 59 lat. Materiału
źródłowego zachowało się niewiele,
prasa na ten temat milczała. Nawet
„Przewodnik Katolicki” nie odnotował
tej wizyty. Komunistyczna cenzura
szczelnie blokowała jakiekolwiek informacje z życia Kościoła. Ale jeszcze
żyją ludzie pamiętający tamte chwile.
W oparciu o skromne materiały pisane i relacje ludzi, warto podjąć próbę
odtworzenia tamtych, doniosłych dla
naszego regionu wydarzeń.
Na Świętej Górze 6 kwietnia
odbywała się Plenarna Konferencja
Wyższych Przełożonych Zakonów
Męskich w Polsce. Na to spotkanie
przybył ks. Kard. Stefan Wyszyński
wraz z metropolitą poznańskim abp
Antonim Baraniakiem oraz metropolitą
wrocławskim abp Bolesławem Kominkiem (il. 1). Gospodarzem spotkania
był superior świętogórski ks. Józef
Jura. Sekretarz klasztorny, ks. Jan
Rataj zapisał: Notujemy jako wydarzenie o szczególniejszym znaczeniu, że

mieliśmy zaszczyt gościć w murach
naszego domu J. Em. Ks. kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w dniach
od 6 do 11 kwietnia, który przybył na
Św. Górę by wziąć udział w dniu skupienia dla Wyższych Przełożonych Zakonnych. Pobyt przedłużył się wskutek
choroby1.
Dzień wcześniej, 5 kwietnia
ksiądz Prymas nawiedził gostyńską
farę, witany gorąco przez duchowieństwo, mieszkańców Gostynia i przedstawicieli różnych grup społecznych.
Na spotkaniu z księdzem Prymasem
obecni byli pasterze archidiecezji poznańskiej, abp ks. Antoni Baraniak
oraz biskupi sufragani Franciszek
Jedwabski i Tadeusz Etter. Funkcję
gospodarza pełnił proboszcz farny
ks. kanonik Leon Misiołek. Przemówienie powitalne wygłosił abp A. Baraniak, wspominając o największych
świętościach i wartościach ziemi gostyńskiej (aneks I)2: W prastarej farze
gostyńskiej spogląda na waszą Eminencję cudami słynąca Matka Boża
Szkaplerzna, a z ulic Gostynia widać
wyniosłą kopułę Pompeo Ferrariego,
kościoła klasztornego Kongregacji
Oratorium świętego Filipa Neriusza
pod wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanej Świętogórskiej.
W Grodzie Maryjnym witam Prymasa
Polski, wielkiego Pielgrzyma jasnogórskiego i zapraszam najpokorniej
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Księga protokołów, AFG, s. 000354.

2

Miesięcznik Kościelny, R: XII, 1961, nr 7, s. 192-193.

29

30

Il. 1. Kardynał Wyszyński w bazylice świętogórskiej.
Po prawej – abp. Bolesław Kominek, po lewej – abp. Antoni Baraniak.

na pielgrzymkę świętogórską, gdzie
lud wielkopolski od wieków swe modły
składa u stóp Najświętszej Bogarodzicielki. Witam Waszą Eminencję na
ziemi gostyńskiej, przepojonej krwią
męczeńską wielkiej gromady najlepszych synów Wielkopolski, którzy
w pamiętnych dniach listopada 1939
roku [21.10.1939 r.], życie swe dali za
Kościół święty i Ojczyznę umiłowaną
– rozstrzelani przez hitlerowców na
rynku gostyńskim. Witam Prymasa
Polski na ziemi gostyńskiej skąd wyszedł i działał czcigodny Sługa Boży
Edmund Bojanowski, formując właśnie
tu pierwsze szeregi Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Witam wreszcie Najdostojniejszego Prymasa Polski i Kardynała świętego rzymskiego
Kościoła na żyznej ziemi gostyńskiej,
gdzie pierwsze zręby kultury ziemi,
oświaty i dobrobytu kładli benedyktyni
polscy, których świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Lubiniu ufundowana została
w jedenastym wieku i dziś jeszcze pociąga rzesze pątników ku macierzyńskiemu Sercu Niepokalanej.
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Do licznie zgromadzonych
wiernych nie tylko z Gostynia, ale
z całej okolicy, ks. prymas wygłosił
z ambony farnej kazanie. Jego wizyta wypadła w pierwszym tygodniu po
Zmartwychwstaniu Pańskim, czyli
w tzw. Niedzielę Białą. W swoim przemówieniu prymas nawiązywał do radości płynącej z tajemnicy Wielkanocnego Poranka, które stają się udziałem każdego chrześcijanina (aneks
II)3. Powiedział też mocne słowa
o zagrożeniach i atakach władzy komunistycznej na Kościół w Polsce. Mówił
o miłości oraz wierności Bogu i Ojczyźnie:  Nas nie trzeba uczyć ani wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, ani też
wierności Ojczyźnie, bo my to umiemy
przedziwnie w sobie łączyć. Miłość nasza [wyraża się] nie tylko słowem, ale
i czynami, cierpieniem i gotowością
na wszystko. Właśnie dlatego, że tak
jest, jesteśmy tak głęboko przywiązani do Kościoła świętego i do Ojczyzny
naszej. Właśnie dlatego, Najmilsze
Dzieci, my oczekujemy uszanowania
dla naszych uczuć. Bardzo często
Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane, t. VII, 1961,
Warszawa 2008, s. 124-130.
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Il. 2. Ksiądz Prymas Wyszyński z przełożonymi zakonów męskich w Polsce.
Po lewej stronie Prymasa stoi abp ks. Bolesław Kominek,
po prawej sekretarz bp. Zdzisław Choromański.

musimy to podkreślać, że jesteśmy gotowi ponieść wszystkie trudy, wszystkie cierpienia, wszystkie ograniczenia
i wszystkie ofiary dla pomyślnej wspólnej Ojczyzny, ale nie kosztem naszej
wiary, nie kosztem wyrzeczenia się
Boga, wyrzeczenia się Kościoła świętego. My jasno mówimy – nie tykajcie
tych spraw, bo za nie będziemy walczyć i wiary w Boga bronić będziemy.
Jesteśmy gotowi do każdej pracy, do
każdego wysiłku, do każdego poświęcenia, którego od nas Naród żąda, ale
nie przestajemy pamiętać, że właśnie
dzięki tej pracy i dzięki tym poświęceniom mamy prawo do szacunku
dla Kościoła świętego, dla naszego
związku z Ojcem Świętym. Dla naszej
wspólnoty z Kościołem rzymskokatolickim, który nas nauczył nie tylko
miłości Boga, ale w imię praw przyrodzonych i nadprzyrodzonych nauczył
nas też właściwej, rzetelnej i wiernej
miłości Ojczyzny.
Słowa odważne, programowe,
znakomicie odzwierciedlające sytuację polityczną w Polsce. Czytając
kazanie po latach, należy pamiętać że

komunizm był wtedy silny i bezwzględny. Za takie słowa można było trafić do
więzienia. Z przemówienia Prymasa
Tysiąclecia płynęła nadzieja i radość,
krzepiąca rzesze wiernych. W swoim
wystąpieniu zwrócił uwagę na dorobek
ogółu narodu i pracę całego Kościoła
w Polsce, nad wprowadzaniem w życie społeczne zasad ewangelicznych.
Mocno i zdecydowanie brzmiały Jego
słowa: Spodziewamy się, że ta praca
będzie uszanowana, że nie będzie zakłócona, że Kościół Boży prędzej czy
później odzyska pełną swobodę w Ojczyźnie naszej, i już nie będzie prześladowany, jak teraz jest dręczony
i ograniczony w swoich prawach, które
od samego Boga posiadł.
Podkreślał też, że z Maryją
idzie naród do bram Tysiąclecia Chrztu
Polski i pójdzie z Nią dalej. W zakończeniu kazanie mówił: Jak się cieszę,
że przybyłem tu, do Gostynia, aby złożyć hołd pielgrzymi waszej Matce. Będzie to dla mnie jeszcze jeden bodziec
do wierności w służbie dla Niej (…)
Odjadę stąd, ale mam do was prośbę: Wy tu zostaniecie, będziecie tu
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Il. 3. Oratorianie z kardynałem Stefanem Wyszyńskim i arcybiskupem Bolesławem Kominkiem.
Od lewej w dolnym rzędzie księża: Augustyn Zgama, Jan Rataj, Olgierd Kokociński,
Jerzy Lewicki, Kazimierz Wasela, Bernard Mariański, Józef Jura, Stanisław Szczerbiński,
Henryk Nowakowski. Od lewej w górnym rzędzie księża: Stanisław Jura, Marian Kara,
Józef Kwaśniak, Marian Gosa, br. Marian Jaworski, Józef Mroczek.

przychodzić, modlić się i wielbić waszą
Panią Gostyńską. Jeśli wolno o to prosić, wspomnijcie czasem i o prymasie
Polski, któremu waszej modlitwy braterskiej i pomocy tak bardzo potrzeba.
W następnym dniu ks. Prymas  
był na Świętej Górze, gdzie przewodniczył Plenarnej Konferencji Wyższych
Przełożonych. W spotkaniu brał udział
m. in. sekretarz generalny Konferencji
Episkopatu Polski bp Zygmunt Choromański, przewodniczący Konferencji
Wyższych Przełożonych, filipin ks. Olgierd Kokociński, przeor kamedułów
o. Florian Niedźwiadek, przełożony
Generalny Towarzystwa Chrystusowego, Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy
(il. 2).
W wyniku przemęczenia, wytężonej pracy i zmiennych warunków
klimatycznych, kardynał podupadł na
zdrowiu. Pojawiła się wysoka temperatura. Do chorego wezwano 8 kwietnia
lekarza gostyńskiego, doktora Krzysztofa Bayera, który otoczył go troskliwą
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opieką. Swoje wspomnienia z tym wyjątkowym pacjentem, spisał na prośbę proboszcza farnego ks. prał. Artura Przybyła w 2001 roku (aneks III)4.
Ten właśnie rok Sejm Rzeczpospolitej
w uznaniu zasług dla wolności Ojczyzny i Kościoła, ogłosił rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bezcenne
relacje gostyńskiego doktora rzucają
dużo światła na tamte wydarzenia.
Z jego wspomnień dowiadujemy się,
że Prymas zachorował na zapalenia
oskrzeli. Po zastosowaniu antybiotyków, chory szybko wracał do zdrowia.
Doktor Bayer pisze: Uderzyła mnie
w kontakcie z księdzem kardynałem prostota, skromność, a przy tym
wielka bezpośredniość. To sprawiło,
że początkowa trema opuściła mnie
zupełnie. Przy okazji każdej wizyty
Ksiądz Kardynał rozmawiał ze mną
kilkanaście minut o mojej pracy i rodzinie.
Relacje pana K. Bayera zamieszczone w: Wiadomości Parafialne, nr
3(70). Marzec 2001. Miesięcznik parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu.
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Il. 4. Wpis kardynała Wyszyńskiego do księgi pamiątkowej.

Przez cały czas pobytu
w Gostyniu ks. prymasa pilnie obserwowała komunistyczna „bezpieka”.
Dlatego natychmiast doktorowi Bayerowi złożył wizytę szef Urzędu Bezpieczeństwa. Pytał, jak długo ks. Kardynał będzie w klasztorze. Niewiele
się dowiedział. Doktor jednoznacznie
dał do zrozumienia, że obowiązuje go
tajemnica lekarska. O tym incydencie
doktor przy następnej wizycie rozmawiał ze swoim pacjentem. Wtedy ks.
Prymas wpadł na prosty, ale genialny
pomysł jak „ich przechytrzyć”, aby potajemnie wyjechać z klasztoru. I udało

się. Klasztor wtedy pilnie obserwowali
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Brat Filip Błaszczyk wspominał
o tajemniczych osobnikach, ubranych
w czarne, skórzane płaszcze, którzy
w dzień i noc krążyli wokół klasztoru.
Ks. Kardynał wyjechał ze Świętej Góry
11 kwietnia po obiedzie. Aby upozorować swoją nieobecność w samochodzie, położył się  na tylnym siedzeniu
i wszystko wyglądało na to, jakoby  
kierowca sam wyjechał po benzynę.
Dopiero późnym popołudniem funkcjonariusze UB dowiedzieli się, że
ks. kardynał poczuł się lepiej i już go
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w klasztorze nie ma. Dla służb bezpieki z pewnością nie była to miła wiadomość.
Do swoich wcześniejszych
relacji pan Bayer w dniu 10 stycznia 2020 roku dopisał: Minęło od
tego czasu 59 lat. Od ubiegłego roku
wiem, że Kardynał Stefan Wyszyński będzie 7 VI 2020 beatyfikowany
w Warszawie. Wspomnienia z kontaktu
z ks. Kardynałem dzięki beatyfikacji są
pełniejsze i bliższe. Myślę teraz częściej o moim czcigodnym pacjencie,
z którym ośmiokrotnie się spotkałem
i rozmawiałem. Pozostają w mej pamięci myśli i wspomnienia męża stanu,
a przy tym człowieka pełnej skromności i prawdziwie chrześcijańskiego ducha. W jego obecności nigdy nie czułem dygnitarstwa. W kontaktach ks.
Kardynał był człowiekiem skromnym,
przyjaznym i szczerym, ale czuło się
jego wielkość i autorytet. Jestem dumny z faktu, że mój pacjent zostanie
beatyfikowany. Będę chyba jedynym
lekarzem w Wielkopolsce, który miał
beatyfikowanego pacjenta.
Ks. Prymas Wyszyński okazał
się pacjentem o jakże ludzkim obliczu,
normalnym i pełnym ciepła człowiekiem. Przesłał swemu troskliwemu
opiekunowi podziękowanie i błogosławieństwo, przechowywane do dzisiaj
jako rodzinna pamiątka i relikwia: Dobremu panu doktorowi składam słowa
serdecznej podzięki za okazaną mi
wysoce skuteczną, troskliwą i taktowną pomoc w czasie mojej niedyspozycji. Polecam dobre prace lekarskie
pana doktora opiece Boskiego lekarza
Jezusa Chrystusa i udzielam Panu
i jego Rodzinie wdzięcznym sercem
błogosławieństwa.
X. Stefan Kardynał Wyszyński Gostyń
Wlkp. 11 IV 1961.
Czas pobytu ks. Prymasa
mieszkańcy klasztoru świętogórskiego długo wspominali nie tylko jako wydarzenie „o szczególnym znaczeniu”
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(il. 3). Przede wszystkim poznali swojego Pasterza od ludzkiej strony, jako
człowieka delikatnego, ujmującego
i rozmodlonego. Był   zawsze pogodny i uśmiechnięty. W godzinach Apelu
Jasnogórskiego klękał w swoim pokoju i ze Świętej Góry błogosławił całej
ojczyźnie.
Na podkreślenie zasługuje tu
osoba filipina, Prokuratora Federacji
Polskiej ks. Olgierda Kokocińskiego,
którego Prymas darzył od lat przyjaźnią i wielkim zaufaniem. To ks. Kokociński jako Przewodniczący Wyższych
Przełożonych zorganizował spotkanie
na Świętej Górze i zaprosił kard. Wyszyńskiego. Ta przyjaźń między mini
jeszcze bardziej się pogłębiła i w przyszłości wydała dobre owoce.      
Kardynał Wyszyński pozostawił po sobie wpis do klasztornej księgi pamiątkowej o następującej treści
(il. 4): Z głęboką wdzięcznością składam Matce Bożej Świętogórskiej
uczucia wdzięczności, że zatrzymała
mnie dłużej przy sobie i pozwoliła odpocząć. Uważam sobie to za wielką
łaskę. Drogiemu Ks. Olgierdowi Kokocińskiemu – Bóg zapłać za braterską
opiekę pielęgniarską, a Ks. Superiora
Domu przepraszam za nieład, który
wywołałem. Całemu Domowi, wszystkim Konfratrom i Siostrom, Uczestnikom Świętych Ćwiczeń Rekolekcyjnych i Pielgrzymom błogosławię braterskim sercem.
Święta Góra, 11.IV.1961.
Stefan Wyszyński Prymas Polski.
Prymas Stefan Wyszyński nie
tylko urzekł mieszkańców klasztoru
swoją niezwykłą osobowością, ale
wzbogacił cudowny obraz świętogórski nowym wezwaniem. Nazwał Matkę
Boską ze Świętej Góry „Matką uważnego spojrzenia”. Bo też obraz należy do typu „wizerunków wodzących
oczami”, czyli tak jest namalowany,
że niezależnie z którego miejsca patrzymy na Madonnę, Jej oczy zawsze

spoglądają na nas. Ona uważnie patrzy, a Jej oczy to oczy zatroskanej
i kochającej Matki. Madonna z obrazu
wydaje się mówić – gdziekolwiek jesteś, Ja ciebie widzę. Dostojny gość
prosił mieszkańców Gostynia i okolicy,
aby pamiętali o nim przed „Panią Gostyńską”. I lud okoliczny przychodził
i dalej przychodzi do „Matki uważnego
spojrzenia”,   szczególnie w środowe
nowenny, pamiętając o swoim Prymasie Tysiąclecia i testamencie jaki im
pozostawił.
Aneks I
Przemówienie J. E. Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego na
powitanie J. Em. Księdza Kardynała
Prymasa w Gostyniu Wlkp. W dniu
5 kwietnia 1961 r.
Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale,
Prymasie Polski!
Jako Arcybiskup Poznańskiej
Archidiecezji – z radością i miłością
witam Prymasa Polski na ziemi wielkopolskiej, w spowitym w hołdzie maryjnym grodzie gostyńskim.
Witam w imieniu wierzącego
ludu wielkopolskiego i pracowitego
duchowieństwa Archidiecezji Poznańskiej, w imieniu obecnych tu Księży
Biskupów Sufraganów i przedstawicieli naszych Prześwietnych Kapituł,
witam w imieniu Księży Dziekanów
i Kapłanów dekanatu gostyńskiego
i okolicznych dekanatów, witam
w imieniu zakonów tu obecnych
w swoich przedstawicielach.
W prastarej farze gostyńskiej
spogląda na waszą Eminencję cudami słynąca Matka Boża Szkaplerzna,
a z ulic Gostynia widać wyniosłą kopułę Pompeo Ferrariego kościoła klasztornego Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neriusza pod wezwaniem

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Świętogórskiej.
Wspominam przy powitaniu
Prymasa Polski Matkę Najświętszą,
gdyż Jej podobizna Jasnogórska zdobi herb Waszej Eminencji. Jej też poświęcił Episkopat Polski pod przewodnictwem Eminencji Wielką Nowennę
Maryjną, na przygotowanie serc na
Tysiąclecie przyjęcia chrztu świętego
przez polską ziemię.
W Grodzie Maryjnym witam
Prymasa Polski, wielkiego Pielgrzyma
jasnogórskiego i zapraszam najpokorniej na pielgrzymkę świętogórską,
gdzie lud wielkopolski od wieków swe
modły składa u stóp Najświętszej Bogarodzicielki.
Witam Waszą Eminencję na
ziemi gostyńskiej, przepojonej krwią
męczeńską wielkiej gromady najlepszych synów Wielkopolski, którzy
w pamiętnych dniach listopada 1939
roku [21.10.1939 r.], życie swe dali za
Kościół święty i Ojczyznę umiłowaną
– rozstrzelani przez hitlerowców na
rynku gostyńskim.
Witam Prymasa Polski na ziemi gostyńskiej skąd wyszedł i działał
czcigodny Sługa Boży Edmund Bojanowski formując właśnie tu pierwsze
szeregi Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny.
Witam wreszcie Najdostojniejszego Prymasa Polski i Kardynała
świętego rzymskiego Kościoła na żyznej ziemi gostyńskiej, gdzie pierwsze
zręby kultury ziemi, oświaty i dobrobytu kładli benedyktyni polscy, których
świątynia pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Lubiniu
ufundowana została w jedenastym
wieku i dziś jeszcze pociąga rzesze
pątników ku macierzyńskiemu Sercu
Niepokalanej.
Oto momenty historyczne, które przedkładam naszemu Najdostojniejszemu Gościowi na progu Jego
odwiedzin prymasowskich w Gostyniu.
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Przyjazd Waszej Eminencji do
mojej Archidiecezji w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, dopełnia
w nas miary owej wielkiej radości paschalnej, którą krzepiliśmy serca nasze
w chwalebnej rezurekcji, kiedy po długich dniach rozważania męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa
powitaliśmy radosnym Alleluja „Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana”. Tak
chcieliśmy Waszej Eminencji rozjaśnić
zatroskane oblicze prymasowskie i radością wypełnić Jego serce, kochające naród polski.
Witając Waszą Eminencję
w prastarej farze gostyńskiej, pragnę
zapewnić Najdostojniejszego Prymasa Polski, że na ziemi wielkopolskiej
czuwamy i wiernie stoimy na straży
dusz przez Opatrzność nam powierzonych. Pragnę na tej ziemi maryjnej
zapewnić Prymasa Polski, że lud wielkopolski stoi przy swoim Prymasie,
przy swoim Arcybiskupie, przy swoich
kapłanach, przy Kościele świętym,
przy swojej Hierarchii.
Zapewniam Waszą Eminencję, że trwać tu będziemy wiernie na
modlitwie przy ołtarzach maryjnych.
Niechaj nasza wierność, miłość i gotowość będzie dla Prymasa Polski
pociechą i promieniem wesela w przyszłych dziejach Polski – w blaskach
Chrześcijańskiego Tysiąclecia.
Racz Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale, swoim
prymasowskim słowem natchnionym
i błogosławieństwem ojcowskim umocnić te nasze święte postanowienia
– a Ciebie, niechaj Pan wspiera i da
łaskę, abyś słowem i przykładem był
ku zbawieniu tych, którymi rządzisz
i mógł razem z powierzoną sobie trzodą dojść do żywota wiecznego. Amen.
Aneks II
Kazanie ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłoszone w gostyńskiej farze 5 kwietnia 1961 r.
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Najdostojniejszy Arcypasterzy Poznański,
Najprzewielebniejsi księża Biskupi Sufragani,
Czcigodni Księża Prałaci i Kanonicy,
Wielebni Księża Proboszczowie i Wikariusze,
Drogie Dzieci Boże parafii gostyńskiej!
Cały Kościół święty przeżywa
dni wielkiej radości. Po ciemnościach
Wielkiego Piątku przyszło Zmartwychwstanie, a z nim nieopisany triumf
wiary. Nie ma na świecie szczerze katolickiego serca, które nie powtarzałoby radosnego Alleluja. I ja w tej chwili
mam prawdziwą radość, że mogę
w tak dostojnym gronie Duchowieństwa Wielkopolskiego, w obecności
waszego Arcypasterza i do Was, Dzieci Boże, kilka słów skierować.
Witaliście nas tutaj dzisiaj słowami, które cały Kościół powszechny skierowuje w tym okresie wielkanocnym do naszej najmilszej Matki:
„Wesel się Królowo miła”. Wołaliście społem: „Wesoły nam dzień dziś
nastał”, wspominając mękę, śmierć
i zwycięskie zmartwychwstanie Syna
Bożego i Syna Maryi, Jezusa Chrystusa.
Dobrze czyni Kościół święty,
Najmilsze Dzieci Boże, gdy w okresie
wielkanocnym zachęca nas, abyśmy
zwracali się ku Matce Boga i byśmy
Ją prosili, aby się radowała. Słusznie
mamy tytuł do tej radości, bo wspominaliśmy pamięć wielkiego zwycięstwa
Jezusa Chrystusa. W Wielką Sobotę
w czasie liturgii Wigilii wielkanocnej
diakoni całego Kościoła Bożego, ofiarując paschalne świece wdzięczności, wypowiadali te znamienne słowa:
Christus hieri et hodie. Principium et finis. Alfa et Omega. To znaczy – Chrystus wczoraj i dziś. Początek i kres.
Tak niedawno przecież, bo w Wielki
Piątek, współczuliśmy Chrystusowi,
wspominając Jego przeżycia z drogi
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Il. 5. Błogosławieństwo kardynała Wyszyńskiego dla wspólnoty ze Świętej Góry.

krzyżowej. Ale tak rychło zostaliśmy
pocieszeni. A dziś wiemy, że chociaż
wspominamy pamiątkę męki i śmierci
Chrystusa, Chrystus więcej nie umie-

ra. Śmierć więcej nad nim mocy nie
ma. To jest przecież Ojciec przyszłego wieku. I tak jak przed wiekami, tak
i dziś, i po [kres] dziejów pozostaje
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nieśmiertelny. Dał dowód, że nie mówi
słów daremnych, bo przecież, gdy
już przyszła Jego godzina, gdy miał
odejść do Ojca, prosił swoich uczniów,
aby się serce ich nie trwożyło. Potrzeba wprawdzie, aby Syn Człowieczy
był wydany w ręce pogan, aby był
biczowany i oplwany, aby był ukrzyżowany, ale pomimo tego wszystkiego, trzeciego dnia zmartwychwstanie
[por. Łk 18,32-33]. To przepowiedział
i dochował obietnicy, bo swą mocą
zmartwychwstał, pieczęci z grobu nie
ruszył. To jest moc Boga.
Dzisiaj cierpienie Chrystusa
nie dotyka. Siedzi po prawicy Ojca naszego, przypominając swym człowieczeństwem Ojcu Niebieskiemu, że tu
na tej ziemi ma tyle dzieci, Jego braci
i sióstr. Bo wszyscy jesteśmy Chrystusowi braćmi i siostrami, bo mamy
wspólne z Nim człowieczeństwo, które
On wziął z Maryi Dziewicy przez Ducha Świętego. Jego więc cierpienie
już nie dotyka.
Ale Chrystus jest nie tylko po
prawicy Ojca, jest też w Kościele swoim i w nim żyje. Bo Kościół – wiemy to
dobrze – to żyjący Chrystus, bo w Kościele, Najmilsi, dopełnia się to wszystko, co zaczął przez życie na ziemi,
przez mękę i śmierć, Jezus Chrystus.
Bo Kościół niejako dopełnia dzieła
Chrystusowego na krzyżu. Kościół to
jest ten Wielki Chrystus żyjący na ziemi. To Głowa [Mistycznego Ciała], którego my wszyscy członkami jesteśmy.
W nim też stanowimy wspólną rodzinę. Z nim jesteśmy spokrewnieni. On
wysłużył nam na krzyżu wielką łaskę
– uczestnictwo w mocach nadprzyrodzonych miłości, przez którą nasze
serca są napełnione Trójcą Świętą,
w imię której też ochrzczeni jesteśmy,
i którą przez łaską uświęcająca nosimy w sobie. To jest ta nadprzyrodzona
wspólnota dzieci Bożych. Sam Chrystus w nas obecny przygotowuje nas
do wielkiego dzieła zmartwychwsta-
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nia. Do nas przecież mówił: potrzeba,
abyście i wy zmartwychpowstali, jako
Ja zmartwychwstałem.
Kościół Boży prowadzi nas
wszystkich poprzez udręki tej ziemi
do wielkiego dnia, gdy z oczu naszych spłynie do niebytu cień śmierci,
a otworzą się one na nowo na światło
życia wiecznego, które już nie zgaśnie. Słuszna jest więc nasza radość.
I dobrze czynimy, gdy pełną piersią,
jak przed chwilą w tej świątyni, śpiewamy: Wesoły nam dziś dzień nastał.
Raduje się święta rodzina Chrystusowa, ze zwycięstwa Boga naszego,
który na krzyżu śmiercią swoją zadał
śmierć śmierci, która i nad Nim, i nad
nami mocy więcej nie ma, tak dalece, że życie nasze nawet w zaśnięciu
snem pokoju nie ustaje, tylko się odmienia.
Gdy Kościół Boży tak bardzo
się raduje, słusznie, że zapomina
o chwilowych udrękach. Nie brak ich,
to prawda. I nic dziwnego, że nie brak,
bo przecież Chrystus Pan przeszedł
przez udręki na tej ziemi. Przyszedł do
swoich, a swoi go nie przyjęli. I tylko
tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się
stali Synami Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego [por. J 1,11-12]. Jeżeli
więc, Najmilsze Dzieci, na tym świecie
jedni Chrystusa przyjęli, a drudzy nie
przyjęli, nic dziwnego, że nie brak na
tej ziemi udręk i dla Kościoła Bożego.
Jeżeli Chrystus był ukrzyżowany, nic
dziwnego, że i nas krzyżują. Jeżeli
Chrystus był oplwany – nic dziwnego, że nas tak często ludzie opluwają.
Jeżeli Chrystus był do grobu włożony
– nic dziwnego, że i nam zyczą śmierci, żeby już nas więcej nie było, żeby
w Polsce nie było ludzi, którzy w Boga
wierzą. Jeżeli Chrystusa przypieczętowano pieczęciami – cóż dziwnego,
że na usta nasze tak często usiłuje się
położyć pieczęć milczenia, abyśmy już
o Bogu nie mówili naszym dzieciom,
naszej młodzieży. By zwłaszcza o Nim

milczano tam, gdzie prowadzone jest
życie publiczne i społeczne. Można
jeszcze zostawić Mu miejsce w świątyniach i przy zamkniętych drzwiach
domostw. Jeżeli przy Chrystusie postawiono straże – nic dziwnego, że
i Kościół jest często tymi strażami otaczany. I to nas może zdeprymować,
bo my jesteśmy synami wolności, bo
Bóg dał tę wolność dzieciom swoim
i w życiu naszym religijnym i społecznym ją wywalczył. Nic dziwnego, że to
my rozgłosiliśmy całemu światu hasło
do walki „za naszą i waszą wolność”,
ze współpracowaliśmy tak często [dla
sprawy] wolności innych narodów.
Może nam być niekiedy ciężko, gdy na
różnych odcinkach naszego życia, czy
to religijnego, czy społecznego, jeszcze pełnej wolności nie odczuwamy.
Ale cóż to wszystko znaczy,
Najmilsze Dzieci, jak niewiele! Patrzcie, opadły pieczęcie z grobu Chrystusa! Kamień wielki, który był położony,
który przytłaczał go – został odrzucony! Straże – ci śpiący świadkowie, ci
fałszywi świadkowie, wszystko to znikło! Swoją mocą zmartwychwstał, pieczęci z grobu nie ruszał!
I tak też, Najmilsze Dzieci, jak
się stało z Chrystusem, tak też dzieje się z Kościołem Bożym. Bo można pieczętować usta, ale serca się
nie zapieczętuje! Można nakładać
kamienie, ale przez to nie odbierze
się sercu prawa i potrzeby miłowania
wolności! Może być wielu fałszywych
świadków, ale to są naprawdę śpiący
świadkowie! Można się bardzo napracować nad zwalczaniem Boga, ale
ostatecznie wiadomo, że daremnie
jest wierzgać przeciwko ościeniowi.
Bo Chrystus więcej nie umiera, śmierć
nad Nim więcej mocy nie ma. I po
rozlicznych walkach, po rozlicznych
udrękach i prześladowaniach, których
kościół Boży w dziejach swoich miał
tyle, ostatecznie widzimy, że zwycięża
Chrystus żyjący w Kościele Bożym,

tak jak zwycięża w naszych sercach.
Trzeba o tym pamiętać, Dzieci Najmilsze, gdy nieraz nam smutno, gdy
ciężko, gdy jesteśmy zatrwożeni, pełni leku o nasze dzieci, o wiarę naszej
młodzieży, gdy jesteśmy zalęknieni
o losy Kościoła świętego w Ojczyźnie
naszej. O, myśmy tyle przeżyli, mamy
tyle doświadczeń naszej wiary. Przecież pośród tu stojących znalazłbym
nie jednego, który umiał [wiele] wycierpieć za Kościół Boży. Przecież wśród
tego wspaniałego duchowieństwa
wielkopolskiego jest tylu dzielnych wyznawców wiary i męczenników, którzy
przeszli przez obozy koncentracyjne
i tam wiary nie utracili. I tam, chociaż
cierpieli za Ojczyznę, Ojczyzny się nie
wyrzekli. A choć to są kapłani Kościoła
rzymskokatolickiego, to jednak równie
dobrze kochają Kościół jak i Ojczyznę
swoją, i wierności Ojczyźnie po katolicku dochowują. Dlatego my dzisiaj,
gdy często patrzymy w przyszłość Kościoła w Ojczyźnie naszej, uważamy,
że największą mocą tego Kościoła jest
wierny lud Boży i wierne, pracowite
duchowieństwo katolickie.
Nas nie trzeba uczyć ani wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, ani
też wierności Ojczyźnie, bo my to
umiemy przedziwnie w sobie łączyć.
Miłość nasza [wyraża się] nie tylko
słowem, ale i czynami, cierpieniem
i gotowością na wszystko. Właśnie
dlatego, że tak jest, jesteśmy tak głęboko przywiązani do Kościoła świętego i do Ojczyzny naszej. Właśnie
dlatego, Najmilsze Dzieci, my oczekujemy uszanowania dla naszych uczuć.
Bardzo często musimy to podkreślać,
że jesteśmy gotowi ponieść wszystkie
trudy, wszystkie cierpienia, wszystkie
ograniczenia i wszystkie ofiary dla
pomyślnej wspólnej Ojczyzny, ale nie
kosztem naszej wiary, nie kosztem
wyrzeczenia się Boga, wyrzeczenia
się Kościoła świętego. My jasno mówimy – nie tykajcie tych spraw, bo za
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nie będziemy walczyć i wiary w Boga
bronić będziemy. Jesteśmy gotowi
do każdej pracy, do każdego wysiłku,
do każdego poświęcenia, którego od
nas Naród żąda, ale nie przestajemy
pamiętać, że właśnie dzięki tej pracy
i dzięki tym poświęceniom mamy prawo do szacunku dla Kościoła świętego, dla naszego związku z Ojcem
Świętym. Dla naszej wspólnoty z Kościołem rzymskokatolickim, który nas
nauczył nie tylko miłości Boga, ale
w imię praw przyrodzonych i nadprzyrodzonych nauczył nas też właściwej,
rzetelnej i wiernej miłości Ojczyzny.
To wszystko mamy przed
oczyma dzisiaj, gdy jeszcze w naszych sercach brzmią te mocarne słowa Exultet, wyśpiewane przy świecy
paschalnej – Christus heri et hodie
– Chrystus wczoraj i dziś. Wczoraj
w sercach naszych i dziś w sercach
naszych. Wczoraj w życiu naszym,
w życiu naszych rodzin i dziś w życiu
naszym i naszych rodzin. Wczoraj,
dziś i jutro w Ojczyźnie naszej, która
stoi na progu tysiąclecia swej wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi, na progu Tysiąclecia swego
Chrześcijaństwa.
To są nasze radości, Najmilsze Dzieci. Może na codzienność
życia padać szary popiół utrudzenia,
ale cóż to wszystko znaczy, gdy na
szarzyznę życia patrzymy pogodnymi
oczami wiary ku Słońcu Bożemu, które nie zachodzi i w duszach naszych,
i w naszych rodzinach, i w Ojczyźnie
naszej. Jakżeż to wielka radość, że
Polska wierzy, że Polska kocha, kocha
Boga. Jakaż to wielka radość, że Polska przez Kościół nauczona jest miłości braterskiej, miłości społecznej, tej
potężnej siły, [bez] której, gdy zabraknie [jej] w Ojczyźnie naszej, już nie da
się utrzymać ani pokoju, ani sprawiedliwości, ani ładu.
Szczęściem naszego narodu,
nie tylko religijnym i moralnym, ale
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i społecznym – co więcej – nawet politycznym, jest to, że jesteśmy jednej
wiary, że jesteśmy dziećmi omytymi
w jednym źródle chrztu świętego, że
wspierani jesteśmy jednymi i tymi samymi sakramentami, że uczeni jesteśmy rzetelnie prawd Bożych i prawd
życia według księgi Ewangelii, w której
ani jedna litera nie została odmieniona
od czasu chrztu Mieszkowego do dnia
dzisiejszego, i nie będzie przez nas
odmieniona aż do skończenia świata.
To są nasze radości. I z tymi
radościami, Dzieci Najmilsze, przychodzimy dzisiaj do Matki naszej Najmilszej. Przychodzimy do Królowej
nieba i mówimy Jej: Matko, gdy my
śpiewamy: Wesoły nam dziś dzień nastał, to i Ty się raduj! W Polsce nadal
ufają Ci! W Polsce nadal kochają Cię!
W Polsce nadal zaczynają wszystko
od Ciebie!
Jesteśmy w murach kościoła
jagiellońskiego, przypominają się nam
te piękne, wspaniałe opisy bitwy pod
Grunwaldem, piórem Sienkiewiczowskim. Gdy gotowano wojska na wroga, by utrzymać równą linię marszu,
piechotę ustawiano na głos rytmy modlitwy maryjnej. Szeregi pokrzepione
pieśnią „Bogurodzica Dziewica”, szły
jak mur, to prawdziwe przedmurze
chrześcijaństwa, skandując „Zdro-waś
Ma-ry-jo, ła-ski peł-na, Pan z To-bą”.
I to był marsz nie tylko nóg, ale serc,
ale ducha. Ten duch zwyciężył pod
Grunwaldem.
Godzi się to wspomnieć tu,
w tej wspaniałej świątyni. Ale nie tylko po to, by ucho pieścić historycznymi wspomnieniami. Historia musi
żyć, ona musi być natchnieniem dla
pokoleń, które idą, i dla nas wszystkich, ona musi pouczać. Zapewne nie
dlatego wierzymy, abyśmy odnosili
zwycięstwa li tylko militarne; wierzymy
przede wszystkim, abyśmy odnieśli
zwycięstwo nad największym nieprzyjacielem człowieka, nad szatanem.

To prawda, ale gdy człowiek włada
nad szatanem, to włada nad nim nie
tylko w swym sercu, ale włada wszędzie, we wszystkich stosunkach życia doczesnego: w rodzinie i w pracy,
i w życiu Narodu.
I tak jak ongiś, Najmilsze
Dzieci, tak również i dzisiaj, my pod
wezwaniem Bogurodzicy, skandując
w rytm „Zdrowaś Maryjo” – idziemy
w zwartym szeregu do bram Tysiąclecia Chrześcijaństwa. Wierzymy, że
dojdziemy. I chociaż nieraz nie brak
udręk, to pamiętajmy o tym, że to
wszystko mija, a pozostaje miłość.
Wszystko inne umiera, a tylko miłość
nie umiera. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością, a Bóg jest nieśmiertelny. Każdy, kto umie miłować, trwa w Bogu,
a Bóg w nim. A więc przez miłość
każdy z nas, rodziny nasze, Naród
nasz, może sobie zapewnić trwałość
i nieśmiertelność. I tylko przez miłość.
Gdy ona jest, wszystko zwyciężymy.
Gdy zabraknie miłości, chociażbyśmy wszystko posiadali, wszystko
stracimy. Chociażbyśmy nic nie mieli,
a miłość jeszcze zachowali, wszystko
możemy zdobyć i wszystko osiągnąć.
Będziemy więc, Najmilsze
Dzieci, na progu naszego Tysiąclecia
Chrześcijaństwa powtarzali radośnie:
„Wesel się Królowo miła”. O, śpiewajcie to z pełną radością. Pomyślcie,
jak było pod krzyżem. Zgasło słonce,
księżyc nie dał światłości, najbliżsi
odeszli, Chrystus pozostał sam, ale
stała przy Nim Matka. Bo Matka nigdy
syna nie opuszcza, w najcięższej jego
doli. Stały niewiasty, które przyszły
z Maryją za Jezusem z Galilei, czekając spokojnie, czuwając nad Jezusem. Bo niewiasty mają tę właściwość
i w życiu rodzinnym, domowym,
i w życiu narodowym, że najwięcej
mogą wytrzymać, najwięcej wycierpieć, najmniej się lękają, najbardziej
są wytrwałe. Im można powierzyć tak
wiele spraw Kościoła świętego, nawet

sprawę Bożą w rodzinach. One wytrwają. One zawsze wytrwają. Dlatego Ojciec Niebieski, Jednorodzonego
swojego Syna oddał Maryi. Dlatego
i Jezus ucznia swojego na Kalwarii oddał nie Piotrowi, tylko Maryi. Dlatego
Jezusa zdjęto z krzyża i złożono na
łonie Maryi. Dlatego Jezus po swoim
zmartwychwstaniu naprzód do Niej
poszedł.
To jest ufność dziedziczna
w Matkę Boga. Tę ufność zachowujemy w Narodzie naszym. Jak się cieszę, że przybyłem tu, do Gostynia, aby
złożyć hołd pielgrzymi waszej Matce.
Będzie to dla mnie jeszcze jeden bodziec do wierności w służbie dla Niej.
Dzisiaj rano, w Warszawie, oddałem
Matce Bożej w Seminarium Metropolitalnym dwustu kapłanów archidiecezji. Idąc po linii tego planu, który sobie
zakreśliłem, że wszystko, co mi Bóg
dał, Jej oddam, w przyszłym tygodniu
oddam Jej resztę kapłanów warszawskich, w Boże Ciało oddam Jej Stolicę
i całą archidiecezję. W uroczystość
św. Wojciecha oddam Jej Gniezno
i archidiecezję gnieźnieńską. Wszystko – w Jej dłonie, naśladując Boga
Ojca i Boga Syna, którzy w Jej dłonie oddawali wszystko. Tak przecież
w dniu 25 marca tego roku w domu arcybiskupów warszawskich oddali się
Matce Najświętszej wszyscy polscy
biskupi ordynariusze wraz z waszym
Arcypasterzem.
Tak, Najmilsze Dzieci, oddając
Jej wszystko, umacniamy się w wielkiej mocy, w wielkiej nadziei, że gdy
w Jej ramionach będziemy wszyscy,
Kościół święty, cała Ojczyzna nasza,
wszystkie diecezje i wszystkie parafie,
wszyscy kapłani, wszystkie rodziny,
młodzież i dzieci, to wtedy możemy
być spokojni o przyszłość naszej jedności z Bogiem, z Chrystusem pod
krzyżem, w światłach Ewangelii, zespoleni z pasterzami kościoła polskiego i z najwyższym Pasterzem i Głową
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tego Kościoła, z Ojcem Świętym. Jesteśmy przekonani, że tak pracując,
tak w miłości i jedności wszystkich
łącząc, prowadzimy pracę, która jest
niewątpliwie ku pokojowi naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Spodziewamy
się, że ta praca będzie uszanowana,
że nie będzie zakłócona, że Kościół
Boży prędzej czy później odzyska pełną swobodę w Ojczyźnie naszej, i już
nie będzie prześladowany, jak teraz
jest dręczony i ograniczony w swoich
prawach, które od samego Boga posiadł.
Tak więc, Najmilsze Dzieci,
niech serca wasze napełnione będą
największą otuchą i największą radością – nadzieją na zwycięstwo miłości.
Odjadę stąd, ale mam do was prośbę:
Wy tu zostaniecie, będziecie tu przychodzić, modlić się i wielbić waszą
Panią Gostyńską. Jeśli wolno o to prosić, wspomnijcie czasem i o prymasie
Polski, któremu waszej modlitwy braterskiej i pomocy tak bardzo potrzeba. Modlitwa ma tę właściwość, że
gdy jest oddawana na korzyść jednej
osoby, nic z tego nie traci inna. A więc
myślę, ze gdy w tej świątyni modlić się
będziecie za mnie i wasz drogi Arcypasterz nic na tym nie ucierpi, owszem
zysk Kościół Boży.
Pozostaje mi teraz już tylko
podziękować całym sercem waszemu
Arcypasterzowi za to miłe zaproszenie, waszemu księdzu proboszczowi
i kanonikowi za to, że tak pięknie was
tu zebrał i ułatwił mi poznanie was,
Najmilszym Kapłanom za ich drogą
tu obecność, którą sobie tak wysoko
cenię i która daje mi sposobność złożyć hołd dla waszej rzetelnej pracy
i dla waszej wierności Kościołowi
Bożemu i ludowi Bożemu, z którego
jesteście i dla którego jesteście powołani. A wszystkim, wywdzięczając
się za uczucia wasze, za to serdeczne powitanie, za tę radosną dla mnie
obecność pragnę, Najmilsi, z serca
pobłogosławić. Sit nomen…
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Aneks III
Spotkanie z księdzem kardynałem
Stefanem Wyszyńskim relacjonuje
lekarz Krzysztof Bayer.
Dnia 8 kwietnia 1961 roku,
przed południem zostałem wezwany
na Świętą Górę do ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zachorował
w czasie pobytu w Gostyniu. Jechałem
z pewną tremą, bo dostojny pacjent
był przecież wybitną osobistością, był
Prymasem Polski, mężem stanu i autorytetem moralnym.
Ksiądz kardynał leżał na tapczanie, ubrany w piżamę i sweter,
miał wysoką gorączkę i objawy zapalenia oskrzeli. Po zbadaniu pacjenta
poszedłem do sąsiedniego pokoju,
gdzie poinformowałem liczne grono
księży o stanie chorego. W tym gronie byli m.in. ks. abp Antoni Baraniak
z Poznania i ks. abp Bolesław Kominek
z Wrocławia. Nie tyle może na rodzaj
schorzenia, ale ze względu na osobę
pacjenta przyjechali z Poznania na
konsylium prof. Wysocki i dr Łukomski. Byłem zadowolony, że konsultanci
zaakceptowali leczenie, a stan chorego poprawiał się dość szybko. Badania laboratoryjne wykonała laborantka
szpitala s. Jadwiga, a iniekcje antybiotyku wykonała s. Maria, instrumentariuszka sali operacyjnej.
Ksiądz Kardynał przebywał na
Świętej Górze cztery dni, jeździłem
do niego dwa razy dziennie. Uderzyła mnie w kontakcie z księdzem kardynałem prostota, skromność, a przy
tym wielka bezpośredniość. To sprawiło, że początkowa trema opuściła
mnie zupełnie. Przy okazji każdej wizyty Ksiądz Kardynał rozmawiał ze
mną kilkanaście minut o mojej pracy
i rodzinie. Pamiętam, że opowiadał
mi o perypetiach z pierwszym w Polsce aparatem do dializy (tzw. sztuczna nerka), który otrzymał od Polonii

amerykańskiej, a władze nie chciały
tego daru odebrać. Aparatura leżała
w magazynie na dworcu w Warszawie, a ks. Kardynał musiał płacić postojowe. Wreszcie zaproponował, by
aparat do dializy oddać w użytkowanie klinice bez wzmianki, że dar ten
pochodzi z Jego pośrednictwa.
Chciałbym również opowiedzieć o incydencie z Urzędem Bezpieczeństwa. Już po pierwszej wizycie
zgłosił się do mnie szef gostyńskiego
UB z pytaniem o ks. kardynała. Odpowiedziałem, że obowiązuje mnie
tajemnica lekarska. Funkcjonariusz
był z resztą bardzo grzeczny i chciał
tylko wiedzieć, jak długo ks. Kardynał
będzie przebywał na Świętej Górze.
Nie był to jeszcze okres nasilonej
walki z Kościołem, było to przecież
cztery lata przed listem bpów polskich
do bpów niemieckich i pięć lat przed
obchodami milenium Chrztu Polski.
Lojalnie powiadomiłem o tym ks. Kardynała, który przyjął to bez emocji
i z uśmiechem powiedział, że będzie
trzeba ich przechytrzyć. 11 IV 1961
r. byłem rano u ks. Kardynała ostatni
raz. Pożegnaliśmy się. Poinformowałem szefa UB, że będę jeszcze raz
u ks. Kardynała. Tymczasem Prymas
wyjechał po obiedzie w taki sposób,
że zmylił funkcjonariusza UB, który
obserwował Świętą Górę. Ks. Kardynał powiedział mi, że położy się na
tylnym siedzeniu samochodu. Będzie
to wyglądało, jakby kierowca jechał
pustym samochodem po benzynę.
Tymczasem ks. Kardynał wyjechał definitywnie, a funkcjonariusze UB myśleli, że on jeszcze przebywa w klasz-

torze. Po południu zatelefonowano do
mnie ze Świętej Góry, że ks. Kardynał
poczuł się lepiej, dziękuje za leczenie,
a wizyta kontrolna jest nieaktualna.
Ja o tym wiedziałem, ale konieczna
była asekuracja ze względu na zainteresowanie Urzędu Bezpieczeństwa.
Zadzwoniłem do szefa UB i powiedziałem mu, że ks. Kardynał wyjechał.
Cieszyłem się, że Prymas okazał mi
pełne zaufanie w realizacji swojego
wcześniejszego wyjazdu.
To, o czym piszę, zdarzyło się
50 lat temu. Byłem wtedy pięknym
i młodym lekarzem. Kontakt z tak powszechnie znaną i szanowaną osobą,
o tak wielkim autorytecie w Polsce
i Kościele Powszechnym, był dla mnie
wielkim zaszczytem. Dlatego na zawsze pozostanie to w mojej pamięci.
Otrzymałem też od ks. Kardynała list
własnoręcznie zaadresowany z podziękowaniem za leczenie i z błogosławieństwem. Przechowuję go jako
cenną pamiątkę.
DEDYKACJA STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO
Dobremu panu doktorowi składam słowa serdecznej podzięki za
okazaną mi wysoce skuteczną, troskliwą i taktowną pomoc w czasie mojej
niedyspozycji. Polecam dobre prace
lekarskie pana doktora opiece Boskiego lekarza Jezusa Chrystusa i udzielam Panu i jego Rodzinie wdzięcznym
sercem błogosławieństwa.
X. Stefan Kardynał Wyszyński
Gostyń Wlkp. 11 IV 1961

SPOTKANIA GRUPY
ORATORIUM DOROSŁYCH

w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego
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ks. Dawid Majda COr

Biogramy świętogórskich
kapłanów i braci
Ksiądz Jan Ryszard Garbowski COr – nie wiemy skąd ten kapłan
pochodził, ale musiał odznaczać się
nieprzeciętnym intelektem, ponieważ
autor nekrologu zapisał o nim, że był
mężem rozwagi i cieszącym się wielkim autorytetem pośród ludzi wysoko
postawionych w ówczesnej Polsce.
Posiadał wielką wiedzę i roztropnie
się z nią dzielił, przy czym był zawsze
posłuszny i pomocny. W naszej kongregacji spędził tylko dwa lata, w tym
kapłanem był zaledwie ok. dziewięciu
miesięcy. Zmarł 6 października 1714
roku przeżywszy niecałe pięćdziesiąt
lat1 i został pochowany w podziemiach
bazyliki.2
Ksiądz Jan Rogoziecki COr
– przybył do klasztoru z Rogoźna. Żył
we wspólnocie filipińskiej na Świętej
Górze osiem lat. Znosił dziwne choroby, jak opisuje to jego nekrolog, do
tego stopnia że prawie się udusił pod
wpływem kołtuna. Zmarł 2 maja 1715
roku mając prawie czterdzieści lat.3
Ksiądz Łukasz Polski (Golski4) COr – urodził się w 16545 roku.
Pochodził z Nowego Miasta. Musiał
wcześniej być kapłanem zapewne
diecezjalnym, gdyż wstąpił do kongregacji realizując swoje marzenie już
jako prezbiter. Powierzono mu opiekę
nad mistrzami budującymi bazylikę.
Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 1677-1974. Możemy przypuszczać po tej informacji, że mógł urodzić się między 1662
a 1666 rokiem.

1

2

Tamże.

Tamże. Możemy przypuszczać po tej informacji, że mógł urodzić się
między 1672 a 1675 rokiem.

Pełnił również funkcję Promotora Różańca, a że musiał cieszyć się wielkim
szacunkiem i zaufaniem współbraci,
wybrano go na superiora w 1716 roku.6 Będąc przełożonym, choć krótko,
wydał rozporządzenie by nowicjusze
udawali się regularnie do swojego mistrza na rozmowę duchową.7 Umiera
niespodziewanie w sześćdziesiątym
trzecim roku swego życia w grudniu
1717 roku. Ciało złożono w podziemiach.8
Ksiądz Bonawentura Orchoski COr – przyszedł na świat 1665
roku.9 Przybył do klasztoru z Lądka.
Powierzono mu funkcję Promotora
Różańca, którą pełnił gorliwie przez
sześć lat. Całe kapłańskie życie był
niestrudzonym sługą w konfesjonale.
Spowiedzi słuchał do samej śmierci.
Zawsze chętny do głoszenia kazań,
które potrafił wygłosić bez wcześniejszego przygotowania. Posłuszeństwo
było jego cnotą życia, a w chorobach
którego go męczyły, nigdy nie biadolił
ani narzekał, tylko przyjmował z pokorą. Odszedł do wieczności 2 czerwca
1719 roku w pięćdziesiątym czwartym
roku życia. Pochowany także w podziemiach.10
Ksiądz Tomasz Zieleniewicz
COr – ur. 1670 roku.11 Kapłan wszechstronnie uzdolniony o bogatym intelekcie. Będąc kapłanem oratorium zdobył
6

ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 163.
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Tamże.

8

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 1677-1974.
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W swoim dziele ks. Brzeziński podaje to nazwisko kapłana. Pojawia się
tu pewna nieścisłość z Liber Defunctorum.

4

Tamże. Datę tę poznajemy dzięki podanej liczbie lat tego kapłana w momencie śmierci.
9

Z naszej historii
Datę tę poznajemy dzięki podanej liczbie lat tego kapłana w momencie
śmierci.

5

10

Tamże.

Tamże. Datę tę poznajemy dzięki podanej liczbie lat tego kapłana
w momencie śmierci.
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na Akademii Krakowskiej tytuł doktora
Świętej Teologii. Podczas zarazy pełnił
urząd ministra, a następnie został wybrany superiorem. W tej funkcji sprawdził się znakomicie.12 Podczas panującego pomoru podtrzymywał na duchu
wystraszonych współbraci. Zasłużył
się także dla majątku, gdyż pospłacał
długi Kongregacji, podniósł podległe
wioski z finansowego upadku, wykupił
rodowe srebra dla klasztoru. Wreszcie
to on, jako superior, zatroszczył się
12

Tamże.

o fundatorów, by dokończyć budowę
kopuły, której pierwszy etap zakończył
się 1698 roku konsekracją świątyni.13
Mimo wielu zawirowań wojennych
i najazdów Saksonów, Szwedów i Moskali, potrafił bronić klasztoru i kościoła, choć nie bez trudów. Opatrzony
sakramentami wyzionął ducha 2 maja
1722 roku,14 mając pięćdziesiąt dwa
lata życia.

13

ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 159-167.

14

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

Dicimus vobis
now. Adam Pupka COr

Czym jest powołanie?
Dicimus vobis! Czyli tłumacząc dosłownie „mówimy Wam!”. To tytuł nowego działu w Róży Duchownej, w którym my klerycy kongregacji świętogórskiej pragniemy dzielić się swoim życiem i refleksjami z czytelnikami.
Tytuł działu nawiązuje do zwrotu, który Jezus często używa na kartach
Ewangelii – „mówię Wam”. Każdy z nas wezwany jest, aby codziennie na
różny sposób „mówić do bliźnich” – świadczyć o ewangelii. Mamy nadzieję, że treści z kleryckiego życia, które tu będziemy przybliżać, będą nie
tylko interesujące, ale też pożyteczne w duchu Ewangelii. Dobrej lektury!
Na przełomie XIX i XX wieku na łonie Kościoła Katolickiego, ze
szczególną siłą we Francji, wybuchł
poważny spór. Dotyczył on definicji
tego, co nazywamy powołaniem kapłańskim. Ks. Louis Branchereau rektor seminarium duchownego
w Orleanie, wysunął twierdzenie, że
powołany jest ten, który w swoim sercu
rozpoznaje głos Boga, odczuwa wezwanie, jest przepełniony wzniosłym
uczuciem Bożego powołania. Znalazł
jednak szybko poważnego oponenta
w osobie rektora seminarium duchownego w Dax, którym był ks. Joseph
Lahitton. Twierdził on coś zgoła odmiennego – powołany jest ten, który

w wyniku wolnego osądu Kościoła
został dopuszczony do sakramentu
święceń i w sposób ważny został przez
biskupa wyświęcony. Sprawa nabrała
rozgłosu i ostrości do tego stopnia, że
konflikt musiała rozwiązać powołana
przez ówczesnego papieża, św. Piusa
X, komisja kardynalska. Orzekła ona,
że choć nie należy lekceważyć odczuć
kandydata, to powołanie należy rozumieć tak jak przedstawił to Lahitton
– jako suwerenną decyzję Kościoła,
wyrażoną przez udzielenie sakramentu święceń.
Może się to dla nas wydawać
kłopotliwe, bo zwykle w potocznym
rozumieniu uważamy, że powołaniem
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są właśnie uczucia – jakieś szczególne dotknięcie serca człowieka przez
Boga – Tego, który pragnie wezwać
konkretną osobę do służby w Kościele. Warto się jednak zastanowić,
dlaczego faktycznie uczucia nie są
wszystkim. Przydatna może tu się
okazać pewna analogia…

Formacja klerycka wymaga pracy
i cierpliwości
Zakochanie, piękny stan, jednocześnie niemogący trwać wiecznie,
jest przecież jak wiemy ulotny. Wiemy
też, że nie można zakochania utożsamiać z miłością. Choć rzeczywiście
zakochanie i miłość są ze sobą ściśle
powiązane, to miłość uważamy za
coś trwalszego, doskonalszego. Miłość wykracza poza chwilowy zachwyt
i weryfikuje rzeczywistość, którą zakochanie zawsze wbrew rozsądkowi
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stara się wyidealizować. Miłość do tej
weryfikacji, udoskonalenia zakochania, używa zdrowego rozsądku – pewnych obiektywnych kryteriów np. porównania charakterów dwojga osób.
Podobnie jest z powołaniem. Powołanie bowiem należy odróżnić, od uczucia bycia powołanym. Różnica jest tu
analogiczna jak między miłością i zakochaniem.
Tu docieramy do miejsca,
w którym rozumiemy dlaczego w sporach, sprzed przeszło 100 lat, zwyciężyła taka, a nie inna koncepcja
powołania. Uczucie bycia powołanym
potrzebuje rozsądnej weryfikacji aby
stać się prawdziwym powołaniem, tak
samo jak zakochanie potrzebuje rozwagi i trzeźwego spojrzenia aby przerodzić się w rzeczywistą miłość.
Zresztą zasadę tę potwierdza
przykład biblijny. Święty Paweł pouczył Tymoteusza w liście w sprawie
doboru kandydatów do święceń: „Nie
[może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł
w diabelskie potępienie.” 1Tm 3,6.
Choć pewnie świeżo ochrzczeni pałali
nieraz wielką gorliwością i poczuciem
powołania do służby, to Kościół od
początku wiedział, że jest strażnikiem
powołania – instancją weryfikującą
uczuciowe porywy serc wiernych.
Co jeszcze istotne i warte zauważenia, skoro powołanie nie ogranicza się do uczuć, to ich utrata nie
oznacza utraty powołania! Powołanie
wypada rozumieć raczej jako charyzmat, który nieustannie trzeba w sobie rozpalać, bo jego żar choć czasem
niknie, to nigdy nie gaśnie, bowiem
sam Bóg, który raz go nieodwołalnie
wzniecił, nieustannie go podtrzymuje.
Warto więc czasem wyjść ponad swoje uczucia, warto zaufać Bogu
przez ręce Kościoła, tak, by nasze
powołanie do świętości (jakkolwiek realizowane!) było prawdziwe, głębokie
i owocne.

ks. Paweł Ogrodnik COr

Do refleksji

Trochę Inaczej niż zwykle
Marcowe dni stały się dla wszystkich Polaków czasem gwałtownego
i niespodziewanego zatrzymania. Epidemia tzw. koronawirusa, która dotąd obejmowała kilka państw dotarła do naszej
ojczyzny. W Polsce wykryto pierwsze
przypadki choroby – w związku z czym

zdezynfekowano ławki i konfesjonały,
odwołano spotkania wszystkich duszpasterstw oraz zamknięto biuro i poradnię
parafialną.
By wyjść naprzeciw wiernym,
Kongregacja rozpoczęła transmitowanie na żywo w internecie Mszy św. oraz

rząd wprowadził rozporządzenia, które
spowodowały wstrzymanie ruchu lotniczego, zamknięcie granic kraju, szkół,
uczelni, urzędów, galerii handlowych
oraz skutkowały zakazem zgromadzeń
powyżej 5 osób.
Do wytycznych dostosował się
również Kościół. Zgodnie z dekretem ks.
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, na
Świętej Górze ograniczono możliwość
wstępu do bazyliki powyżej 5 osób,
usunięto wodę święconą z kropielnic,

innych nabożeństw – Gorzkich Żali,
a także wieczornych nabożeństw różańcowych w intencji ustania zarazy.
Ponadto, by nie pozbawić wiernych Eucharystii, w każdą niedzielę przez cały
dzień w Sali Oratorium (zaaranżowanej
na kaplicę) pełnione są dyżury, w czasie których mogą oni przystąpić do Komunii św., jeśli wcześniej uczestniczyli
w transmisji mszy w mass mediach.
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