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Aktualności

Ciąg dalszy życiorysu ks. W. Kuśniaka 
na podstawie opracowania ks. Henry-
ka Jaromina z Tarnowa.  
 N iek tó rzy  pow ie rzchow-
nie patrzący na życie ks. Kuśniaka, 
zdają się mniemać, że jego postać 
nie jest warta zainteresowania. Bo 
czym on się wyróżnił? To prawda, że  
ks. Kuśniak nie był erudytą, nie posia-
dał rozmachu naukowego i nawet nie 
obserwujemy u niego wszechstronnej 
pewności w sądach na zagadnienia 
teologicz ne, chociaż posiadał dosta-
teczną, wiedzę humanistyczną, teolo
giczną, duszpasterską, która służyła 
mu w kaznodziejstwie i w kierownic-
twie duchowym. Odznaczał się jednak 
nieprzeciętną inteli gencją praktyczną, 
która przejawiała się w zdrowym roz-
sądku, w pewności decyzji i w prze-
konaniu o jej słuszności. Ocena jaką 
wydał grafolog o nim, o jego psychice 
na podstawie jego pism, wprawdzie 
nie jest obowiązująca, jednak potwier-
dza jego zdolności /a przynajmniej 
zadatki/ w malarstwie, w muzyce,  
w poezji, w architekturze, a w każdym 
razie wyczuwał ich piękno. Potrafił 
barwnie przedstawić, to co przeżywał 
i po prawnie analizować oraz wnikliwie 
dociekać zagadnienia, które dotyczyły 
najbardziej jego istotnych celów życia, 
działania i postaw”.1

 Wiele działał pod wpływem 
intuicji, a ta nie myliła go. Był zdolny 
do innowacji zarówno w sprawach 
gospodarczych, jak i w nabożeń-
stwach, czy zwyczajach domowych, 

1APG/Archiwum Filipinów w Gostyniu/Teka dokumentów 
ks. Kuśniaka. Opinia grafologa.

zdobywając się nawet na działanie 
nie zawsze zgodne z Konstytucjami 
Oratorium, ale ta niezgodność nie wy-
nikała ani ze złej woli, ani z niezrozu-
mienia problemu, lecz podyktowana 
była zdrowym rozsądkiem i wyborem 
najbardziej optymalnej postawy w da-
nym wypadku, gdyż Konstytucje były 
ułożone dla kongregacji rzymskiej na 
przełomie XVI/XVII wieku. Szedł za 
tym, co słuszniejsze w danej chwili,  
i co przyczyniało się do utrwalenia mi-
łości, jedności i wyzwo lenia aktywno-
ści. Ta postawa była powodem zgor-
szenia niektórych i wydawania krzyw-
dzących sądów.2

 Nie miejsce tutaj, aby przed-
stawiać środowisko, w którym żył  
i działał oraz tło historycznospołeczne 
warunkujące, czy narzucające pewne 
problemy do rozwiązania. Szczupłość 
miejsca dyktuje skrótowe podanie naj-
ważniejszych wydarzeń w jego życiu 
oraz uwypuklenie najbardziej charak-
terystycznych postaw.
 Ksiądz Wawrzyniec Kuśniak 
urodził się w roku 1788 we wsi Walko-
wice, parafia Czarnków, archidiecezji 
poznańskiej. Jego Ojciec Józef – ry-
bak z zawodu, liczący 36 lat zawarł 
w styczniu 1787 r., prawdopodobnie 
po raz trzeci, małżeństwo z Agniesz-
ką Michalczanką lat 20 i z tego mał-
żeństwa urodził się 1 sierpnia 1788 
roku syn, któremu na chrzcie, w dniu 
7 sierpnia nadano imię Wawrzyniec, 
może i w tego powodu, ze jednym  
z ojców chrzestnych był niejaki Waw-
rzyniec Barszcz.3

2Instytut św. Filipa Neriusza/Instytut – Brzeziński/ rkps. 
Tarnów, 1888 passim.
3Liber Copulatorum k.p. Czarnków 17394798 a.285. 308. 

SŁUGA BOŻY 
KSIĄDZ WAWRZYNIEC KUŚNIAK
      /1788-1866/

ks. Dariusz Dąbrowski COr
CZ. 2
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Okładka najnowszej książki – biografii ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr

 W Czarnkowie żyje małżeń-
stwo Mądrowskich, krewnych ks. Ku-
śniaka przez jego siostrę i oni przeka-
zali część wiadomości o rodzinie ks. 
Kuśniaka. Z tego małżeństwa urodziła 
się jesz cze siostra Katarzyna, zawarła 
związek małżeński z Vogtem – praw-
dopodobnie pochodzącym ze Śląska, 

Liber Baptisatorum ecclesiae parochialis in Czarnków 
1771 1791 karta 155. 1788 Augustus 1. Odnośnie nazwi-
ska, jego ojciec używał nazwiska Kuśniak. Ks. Kuśniak 
zawsze używał na dobrze zachowanych oryginałach pod-
pis czytelny: Kuśniak.

z zawodu szkuciarzemflisakiem. Mieli 
11 dzieci, z których jednego ks. Ku-
śniak wykształcił na księdza. Później 
ten siostrzeniec wyjechał do Ameryki. 
Jedna z córek Katarzyny była szarytką 
pod imieniem Wiktoria. Małżonkowie 
Vogtowie przenieśli się do Czarnkowa 
na ulicę Rybaki nr 37 i tam zbudowali 
nowy dom, prawdopodobnie ks. Ku-
śniak dopomógł im swoim groszem.4

4AFG – Teka pism w sprawie ks. Kuśniaka. List  
z l8.XI.1960/  
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 Do szkoły ludowej Kuśniak 
uczęszczał w Czarnkowie. Rozpoczął 
naukę w gimnazjum w Wałczu dosyć 
późno, bo dopiero w czter nastym roku 
życia, prawdopodobnie w latach 1801
1803, gdzie kończy dwie klasy gimna-
zjalne.5 Nie wystarczyły dobre chęci, 
czy nawet zdolności, los okazał się 
twardy, ponieważ z chwilą śmierci ojca 
liczącego 53 lata, Kuśniak rezygnuje  
z gimnazjum z braku możliwości mate-
rialnych, nie pozostaje z matką i przez 
długi czas nie powiadamia rodziny  
o swojej sytuacji do tego stopnia, że 
martwili się o niego, „gdzie by się po-
dział”.6 
 Zresztą nie było się czym po-
chwalić w pierwszych latach. Dla chle-
ba przyjął pracę we dworze w Woj-
ciechowie koło Jaraczewa, gdzie po-
wierzono mu opiekę nad psiarnią. Ta 
mało zaszczytna praca nie pozostała 
bez wpływu na jego psychikę. Z jed-
nej strony zmuszony do stosowania 
dyscypliny wobec zwierząt nabył tej 
umiejętności dla siebie, a z drugiej na-
uczył się pokory i samozaparcia. Jak 
głęboko to zajęcie zaważyło na jego 
życiu, świad czy fakt, że nawet w sta-
rości często wracał do tego momentu, 
wspominając, że tam zdobywał pierw-
szą szkołę pokory i upartej walki z lo-
sem, aby zapracować na chleb. Nie 
przyjął tej pracy chętnie i ochoczo, 

5Pismo Dyrektora liceum Ogólnokształcącego w Wałczu a 
dnia 7 lipca 1966 Nr l60/66.
6Brzeziński. dz. przyt. t. II s. 58.

zmuszony był koniecznością zdobycia 
środków do życia.7

Kiedy nadarzyła się okazja, w roku 
1808 objął w majątku podstolnego 
Sebastiana Binkowskiego w Mchach 
koło Książa funkcję pisarza gospodar-
czego. W tym zadaniu czuł się dobrze 
i obowiązki swe spełniał z satysfak-
cją. Te lata były dla niego szkołą go-
spodarności, nabywania umiejętności 
rolniczych i orga nizacji pracy. Myślał  
o pewnej stabilizacji bowiem już w roku 
1808 zapisał się na członka Bractwa 
św. Barbary, a rok później do Bractwa 
Szkaplerza. Ojcowskie traktowanie 
20letniego młodzieńca ze strony go-
spodarzy było z jednej strony nagrodą 
za wierność, pilność i odpowiedzial-
ność w pracy, a z drugiej strony stwa-
rzało atmosferę do dalszego rozwoju 
osobowości, zdolnej do poświęcenia 
i wytrwałego działania. Państwo Bin-
kowscy będąc sąsiadami Błażejewa 
/majątku kongregacyjnego/ często 
gościli w swoim domu kapłanów kon-
gregacji świętogórskiej, a szczególnie 
aktualnego przełożonego – zwane-
go wtedy proboszczem – ks. Kaspra 
Szpetkowskiego.8 Cdn. 

7Tamże s. 2, 58.
8Brzeziński t. I. ss. 287320.

FilipiŃska 
szkoła nowej ewangelizacji 

CZWARTE CZWARTKI
spotkania odbywają się 

w Kaplicy Rekolekcyjnej 
(w każde czwarte czwartki miesiąca)
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SpOtKANIE URODZINOWE 
Z ŚW. JANEm pAWŁEm WIElKIm 
Kazanie z okazji 100-lecia urodzin św. Jana pawła II

ks. Adam Adamski COr

18 maja 2020 przeżywaliśmy 100. 
lecie urodzin Jana Pawła II. Wierzy-
my w świętych obcowanie, wierzymy  
w jedność nas pielgrzymujących jesz-
cze do Domu Ojca, z tymi którzy już 
zakończyli swoją ziemską wędrówkę. 
Święci to ci, którzy mogą już cieszyć 
się owocami swych trudów w wiecz-
ności i jednocześnie towarzyszą nam, 
wstawiając się za nami u Ojca. 
Święty Jan Paweł II odegrał wyjątko-
wą rolę w życiu całego Kościoła, a my 
jego rodacy, doświadczyliśmy tego 
w szczególny sposób, bowiem Jego 
pontyfikat w znaczący sposób wpłynął 
również na historię naszej Ojczyzny. 
Dlatego jego setne urodziny są dla 
nas wszystkich szczególną okazją do 
refleksji. Jak to bowiem bywa na uro-
dzinach – wspominamy, często korzy-
stając z doświadczeń Jubilata, uczy-
my się życia. Czego zatem możemy 
nauczyć się od św. Jana Pawła II? 

Gdy 100 lat temu Karol Wojtyła przy-
szedł na świat, niewielu słyszało o ma-
łym galicyjskim miasteczku

Dziś Wadowice znane są na całym 
świecie, a Kościół dziękuje za ponty-
fikat św. Jana Pawła II. 
Wiemy, że jego życie nie było usła-
ne różami. Mama Emilia umiera, gdy 
Karol miał niespełna 9 lat, ona miała 
wtedy zaledwie 45 lat. Trzy lata póź-
niej umiera ukochany starszy brat Ed-
mund, który jako młody lekarz zaraża 
się śmiertelną szkarlatyną w czasie 
opieki nad chorymi. Miał wtedy zaled-
wie 26 lat. Od tej pory Karolem zajmo-
wał się ojciec. Ale Karol nie ma do ni-
kogo pretensji. Raczej widzi ile innym 
zawdzięcza i za to dziękuje. 

We Włocławku w 1991 r. zwracał uwa-
gę na potrzebę i znaczenie solidnego 
fundamentu, na którym człowiek bu-
duje życie. Mówił wtedy:
Człowiek jest sobą przez kulturę. 
Naród jest sobą przez kulturę. Czło-
wiek jest członkiem swojego narodu, 
uczestnicząc w dziedzictwie jego kul-
tury. To jest olbrzymie dziedzictwo, 
które zaczyna się od pierwszych słów 
wypowiadanych przez dziecko za 
matką, za rodzicami. I potem cały ten 
proces wychowawczy: dom, szkoła, 
Kościół.(…) 
Św. Jan Paweł II miał świadomość zna-
czenia tych trzech filarów, na których 
opieramy nasze człowieczeństwo: 
dom, szkoła, kościół. Te trzy budynki 
położone blisko wadowickiego Ryn-
ku, stanowią pewien wymowy symbol 
wartości, które kształtują człowieka. 
O wierze i rozumie pisał Jan Paweł  
w encyklice „Fides et ratio”, porównał 
je do dwóch skrzydeł, na których duch 
ludzki unosi się ku kontemplacji praw-
dy. Ich symbolem jest kościół i szkoła. 
Ale do pełni człowieczeństwa, obok 
poznawania prawdy, potrzeba jeszcze 
doświadczenia miłości. Dlatego tak 
ważny jest DOM, nie tyle jako mniej 
czy bardziej okazały budynek, ale ra-
czej jako bezpieczne miejsce wzajem-
nego ubogacania się.  
Dlatego św. Jan Paweł II dalej mówił 
we Włocławku:
Dlatego pragnę dzisiaj tu, z tego 
miejsca i przy okazji tego spotkania, 
po prostu ucałować jeszcze raz ręce 
moim rodzicom, a równocześnie uca-
łować ręce wszystkim moim nauczy-
cielom, nauczycielkom i moim kate-
chetom, którzy uczyli mnie w szkole 
podstawowej, w gimnazjum, aż do 
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matury, kładąc fundamenta pod przy-
szłość człowieka.(…) 
Proszę tych moich dawnych profeso-
rów, katechetów nieżyjących, ażeby 
przyjęli, w wymiarze świętych obco-
wania, to podziękowanie, które im 

składam dzisiaj, które im składa jeden 
z ich uczniów, które im składa polski 
papież.
Karol Wojtyła opuścił Wadowice mając 
18 lat, wtedy wraz z ojcem przeniósł 
się do Krakowa, by rozpocząć studia 

Baner, który jest zawieszony w bazylice z okacji Roku Liturgicznego 2019/2020
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polonistyczne. Był rok 1938. 
Ale te 18 wadowickich lat wycisnęło na 
nim takie piętno, że gdy powrócił do 
swego rodzinnego miasta jako papież 
w 1999 r. powiedział ze wzruszeniem: 
Z synowskim oddaniem całuję próg 
domu rodzinnego, wyrażając wdzięcz-
ność Opatrzności Bożej za dar życia 
przekazany mi przez moich Rodziców, 
za ciepło rodzinnego gniazda, za mi-
łość moich najbliższych, która dawała 
poczucie bezpieczeństwa i mocy, na-
wet wtedy, gdy przychodziło zetknąć 
się z doświadczeniem śmierci i truda-
mi codziennego życia w trudnych cza-
sach. 
Z głęboką czcią całuję też próg domu 
Bożego – wadowickiej fary, a w niej 
chrzcielnicę, przy której zostałem 
wszczepiony w Chrystusa i przyjęty do 
wspólnoty Jego Kościoła. W tej świą-
tyni przystąpiłem do pierwszej spowie-
dzi i Komunii św. Tu byłem ministran-
tem. (…) 
Tutaj wszystko się zaczęło ….
My też często opuszczamy nasze ro-
dzinne domy, miasta, a nawet ojczy-
znę. 
Ale czy mamy takie poczucie wdzięcz-
ności, by powtórzyć za Janem Pawłem 
II: całuję ręce moim rodzicom, nauczy-
cielom, całuję próg domu rodzinnego 
całuję też próg domu Bożego – ko-
ścioła, a w nim chrzcielnicę: 
Bo tutaj wszystko się zaczęło… Jakie 
wartości wynosimy z domu?
Jakie domy tworzymy? Dom Karola 
Wojtyły był w małym galicyjskim mia-
steczku; jako dziewięciolatek prze-
żywa śmierć mamy; trzy lata później 
brata. Jako osiemnastolatek opuszcza 
Wadowice na zawsze…, a jednak po 
latach, gdy wraca:  Z synowskim od-
daniem całuje próg domu rodzinne-
go… 
Jakże dramatycznie w tym kontekście 
muszą brzmieć nieraz wypowiadane 
słowa kogoś, kto opuszczając rodzin-
ny dom mówi: moja noga nigdy tu nie 
postanie.

A wszystko zależy od tego, jakie domy 
tworzymy.
Św. Jan Paweł II wiedział, co to zna-
czy mieć solidne korzenie. Dlatego  
z okazji Roku Rodziny (1994) pisał  
w Liście do rodzin: 
„Wszak normalnie każdy z nas w ro-
dzinie przychodzi na świat, można 
więc powiedzieć, że rodzinie zawdzię-
cza sam fakt bycia człowiekiem. A je-
śli w tym przyjściu na świat oraz we 
wchodzeniu w świat człowiekowi bra-
kuje rodziny, to jest to zawsze wyłom  
i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, 
który potem ciąży na całym życiu”.
Wydaje się to oczywiste, ale dziś wie-
le oczywistości przestaje takimi być. 
Dlaczego rodzina z matką, ojcem  
i dziećmi, dla niektórych przestaje być 
wartością. Dlaczego tak się dzieje? 
Odpowiedź na to pytanie znajdzie-
my w encyklice „Veritatis splendor”:  
W następstwie tajemniczego grze-
chu pierworodnego, popełnionego za 
poduszczeniem Szatana, który jest 
„kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44), 
człowiek ustawicznie doznaje pokusy, 
by odwrócić wzrok od Boga żywego  
i prawdziwego i skierować go ku boż-
kom (…) przytępia to również jego 
zdolność poznawania prawdy. 

Wśród tych bożków są utopie, tworzo-
ne przez człowieka. Podstawową ilu-
zoryczną utopią jest chęć zbudowania 
raju na ziemi bez Boga. 

Jest to iluzja towarzysząca nazizmo-
wi, marksizmowi, postmodernizmowi.  
Jan Paweł znał je z własnego do-
świadczenia. Dlatego podczas pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 
r. mówił: „Człowieka nie można do 
końca zrozumieć bez Chrystusa. A ra-
czej – człowiek nie może siebie sam 
zrozumieć bez Chrystusa. Nie może 
zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest 
jego właściwa godność, ani jakie jest 
jego powołanie i ostateczne przezna-
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czenie. Nie można tego wszystkiego 
zrozumieć bez Chrystusa”. 

Przeżywając zatem te wyjątkowe uro-
dziny, wsłuchując się w słowa święte-
go Jubilata, od niego chcemy uczyć 
się życia. Tej mądrości nie odkryjemy 
w drodze dyskusji. Ta mądrość nie 
jest wynikiem kompromisów, czy woli 

większości. Tę mądrość objawia nam 
Chrystus, który o sobie powiedział: Ja 
jestem PRAWDĄ. Tą wiarą żył św. Jan 
Paweł II i dlatego nazywamy go dziś 
Janem Pawłem Wielkim. 

Od początku marca trwa w Pol-
sce walka z epidemią koronawirusa. 
W związku z wprowadzeniem przez 
rząd obostrzeń zmieniło się nasze co-
dzienne życie, zmieniło się również 
życie Kościoła (pisaliśmy o tym w po-
przednim numerze), a co za tym idzie, 
to co dotąd wydawało się normalne  
i oczywiste – przestało takie być. Na-
gle odebrano nam to, do czego „przy-
zwyczailiśmy się” – nie tylko w prze-
strzeni publicznej, ale i tej duchowej.

Marcowe dni okazały się dla 
wszystkich wiernych próbą nie tylko ze 
względu na „narodową kwarantannę”, 
ale również w związku z ogranicze-
niem do 5 osób możliwości uczestni-
czenia w Eucharystii. Ksiądz arcybi-
skup metropolita poznański Stanisław 
Gądecki wprowadził ogólną dyspensę 
od fizycznego obowiązku uczestnic-
twa we Mszy Świętej, jednocześnie 
prosząc, by każdy wierny w liturgii 
uczestniczył duchowo poprzez trans-
misje w mediach i internecie.

Najtrudniejszym dla wszyst-
kich był czas świąt Wielkiej Nocy  
w połowie kwietnia. Celebrowanie 
największych tajemnic wiary chrześci-
jańskiej – Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Chrystusa, przy niemal pustej 
bazylice świętogórskiej (która zawsze 
wypełniona była wiernymi) było nie-
zwykle trudnym doświadczeniem. 

Zwłaszcza, gdy w Wielki Czwartek 
ks. Leszek Woźnica głosząc homilię 
niemal rozpłakał się na wspomnie-
nie pustych ławek i tęsknoty jaka jest  
w sercach kapłanów za wiernymi, któ-
rzy nie mogli skorzystać ze spowiedzi 
przedświątecznej, ani w tych dniach 
uczestniczyć w najpiękniejszych litur-
giach w ciągu roku.

Jednakże Wielkanoc to za-
wsze czas radości – i tu (mimo wszyst-
ko) powiał (po raz pierwszy po wielu 
dniach) wiatr optymizmu i nadziei. 
Rząd ogłosił, że od Niedzieli 19 kwiet-
nia, która łączyła się z Niedzielą Miło-
sierdzia Bożego do kościołów będzie 
mogło wejść więcej osób – 1 osoba na 
każde 15 m2, co oznaczało, że do ba-
zyliki wejść mogło jednocześnie mak-
symalnie 90 osób. Dla dużych kościo-
łów była to wielka radość, mniejsza 
dla małych, drewnianych kościółków, 
jak choćby filipińskiego kościoła św. 
Jakuba w Błażejewie, wejść mogło 
tam mniej osób niż wcześniej (zamiast  
5 mogły wejść tylko 2 osoby…). 
 Od razu zauważyliśmy, że 
stopniowo coraz więcej wiernych przy-
bywa na Świętą Górę, niezależnie od 
tego czy udało się „załapać” do środka 
czy trzeba było stać na zewnątrz.

Stopniowo znoszone były ko-
lejne obostrzenia. Powoli też (cze-
kając na kolejne luzowania prawa)  

O DZIWNYCh CZASACh SŁóW KIlKA
ks. Paweł Ogrodnik COr
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przyzwyczailiśmy się do noszenia ma-
seczek na twarzy. W końcu przyszedł, 
inny niż wszystkie, weekend majowy 
– deszczowy i zimny, bez możliwości 
przemieszczania się, wyjazdów na 
tradycyjne majówki. A po nim kolejne 
znoszenie obostrzeń. Premier pod-
czas konferencji prasowej ogłosił, że 
w połączeniu z przypadającą 18 maja 
setną rocznicą urodzin Jana Pawła 
II nastąpi kolejne zwiększenie liczby 
wiernych w kościołach – tym razem do 
1 osoby na 10 m2. Oznaczało to, że  
w bazylice będzie mogło być jedno-
cześnie 135 osób. Spotkało się to  
z wielką radością wiernych, którzy 
w zasadzie nigdy nie byli w stanie  
w kolejnych tygodniach zmieścić się 
we wnętrzu i w dużej liczbie (nierzadko 
większych niż w środku) uczestniczy-
li w Eucharystii na zewnątrz świątyni. 
Pociągnęło to za sobą wprowadzenie 
na kilka tygodni dodatkowych Mszy 
św. w Niedziele o 13.30 i 19.00. Jed-
nocześnie zmniejszaliśmy stopniowo 
ilość nadawanych transmisji Euchary-
stii z bazyliki.

Od uroczystości Zesłania Du-
cha Świętego rząd zniósł większość 
obostrzeń w przestrzeni publicznej. 
Dotyczyło to również kościołów. Od 
tego dnia zachowując środki ostrożno-
ści (maseczki na twarzach i bezpiecz-
ne odległości) w Eucharystii i nabo-
żeństwach może brać udział dowolna 
liczba wiernych. Jednocześnie od Nie-
dzieli Trójcy Świętej ksiądz Arcybiskup 
zniósł obowiązującą, pełną dyspensę 
od fizycznego udziału w liturgii Mszy 
Świętej. Ogłosił również, że po trzech 
miesiącach codziennej, wieczornej 
modlitwy Różańcowej o ustanie epi-
demii, w Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa zostanie ona 
zakończona, przy czym ostatnie 9 dni 
ma być sprawowane, jako dziękczy-
nienie za łaski, których Ojczyzna do-
znała w tym czasie.

Dziękujmy dobremu Bogu za 
to, że uchronił nasze miasto i powiat 
od zarazy. Dziękujmy Maryi, że w tym 
czasie otaczała nas płaszczem swej 
opieki. Módlmy się nadal o całkowi-
te wygaśnięcie epidemii i powrót do 

Rekolekcje wielkopostne w internecie prowadził ks. Stanisław Gawlicki COr
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Z życia sanktuarium

          W Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego 31 maja 2020 roku, z  okazji 
10lecia istnienia Oratorium Świeckie-
go Dorosłych, podczas sumy odpu-
stowej, została przekazana na ręce 
księży filipinów monstrancja, w darze 
dla sanktuarium świętogórskiego, jako 
wotum wdzięczności ludzi gromadzą-
cych się w Oratorium.

Nasza wspólnota, podczas tej 
Eucharystii, w radości serca dzięko-
wała dobremu Bogu za bezmiar otrzy-
manych łask, Matce Najświętszej za 
nieustanną opiekę, a filipinom za dar 
wspólnej drogi, która rozpoczęła się 
w tym cudownym miejscu dziesięć lat 
temu. To właśnie wtedy grupa około 
dwudziestu osób – trochę smutnych  
i zdezorientowanych, ale nade wszyst-
ko zatroskanych o sprawy Kościoła,  
w przedziwny sposób trafiła na Świę-
tą Górę. Trafiła do domu Maryi, gdzie  
z łaski Boga znalazła serdeczną go-
ścinę, duchową opiekę oraz wspar-
cie w modlitwie i duchowej formacji  
u księży tej Kongregacji.
          Nasze Oratorium jest wspól-
notą ludzi Kościoła, niewątpliwie jest 
dziełem i inspiracją Serca Św. Filipa 
Neri. Od dziesięciu już lat, w każdy 
piątkowy wieczór, w klasztornej Sali 
Konarzewskiego, gromadzą się ludzie 
z różnych parafii, środowisk społecz-

nych i stanów, by w radości i prosto-
cie serca trwać na wspólnej modlitwie: 
uwielbienia, dziękczynienia, przebła-
gania i prośby, … by trwać na modli-
twie, która przemienia życie. 

Tak bardzo pragniemy być po-
słuszni Maryi, która nas tu zgromadzi-
ła. Jej słowa: „Zróbcie wszystko cokol-
wiek wam powie mój Syn” są dla nas 
wszystkich duchowym testamentem 
i bezcennym drogowskazem. Toteż 
otwieramy nasze serca i umysły na 
poruszenia Ducha Świętego, na Jego 
natchnienia, czerpiąc miłość i zapał 
z tego samego Ognia, który płonął  
w sercu  św. Filipa, naszego patrona.

Sanktuarium Róży Duchow-
nej  i nasze Oratorium, jako miejsce 
modlitwy, stały się dla nas wszystkich 
i dla bardzo wielu ludzi, Świętą Górą 
Przemienienia. Dzięki łasce Bożej, 
od wielu już lat, odkrywamy w mo-
dlitwie i działaniu bezcenną wartość  
i siłę wspólnoty. Bezgraniczna miłość 
i żywa obecność naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, pośród nas sprawia, że 
chcemy się dzielić tym doświadcze-
niem w naszych rodzinach, środowi-
skach pracy i spotkaniach w drodze, 
z drugim człowiekiem, z jego trudem, 
brzemieniem i niemocą.
          Nasze serca chcą zawsze wy-
wyższać i błogosławić Boga, który na 

Longina Szulc

10-lecie oratorium Świeckiego 
na Świętej górze

Z życia sanktuarium

życia, w którym będziemy mniej za-
gonieni, bardziej uważni i bliżsi sobie 
nawzajem, a także otwarci na Boga  
i wdzięczni za to, że na wyciągnięcie 

ręki mamy dar sakramentów i możli-
wość uczestniczenia w Eucharystii.
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Bazylika wypełniła się pielgrzymami

prośbę swojej Matki, przemienia jało-
wą wodę naszego życia, naszej co-
dzienności, w wyborne wino. Chcemy 
wywyższać i uwielbiać Tego, który nas 
strzeże i nam błogosławi.

Pełni wdzięczności wobec 
Kongregacji Księży Filipinów za for-
mację oratoryjną, ofiarowaliśmy dla 
sanktuarium na Świętej Górze mon-
strancję, jedno z najważniejszych 
obok kielicha i pateny naczyń liturgicz-
nych. Monstrancja, obecna w Kościele 
od XIII w., głównie za sprawą papieża 
Urbana IV, który w roku 1264 wprowa-
dził święto Bożego Ciała – pełni zna-
czącą funkcję, gdyż pomaga wiernym 
unaocznić obecność Jezusa Chrystu-
sa podczas adoracji i różnych nabo-
żeństw. Przez stulecia monstrancjom, 
składającym się głównie z podstawy, 
trzonu i repozytorium na Hostię, nada-
wano różnorakie kształty.

Ofiarowana przez nas mon-
strancja mierzy 50 cm wysokości  
i 22 cm szerokości, a średnica jej pod-
stawy wynosi 16 cm. Wykonana jest  
z cennych metali, cała pokryta złotem 
i częściowo srebrem. Repozytorium 
na Hostię otoczone jest płomieniami 
ognia, u zwieńczenia których widocz-
ny jest krzyż. Hostia utrzymywana jest 

przez małe naczynie zwane melchi-
zedekiem, które w naszej monstrancji 
ma kształt serafina – anioła płomien-
nej adoracji. Na dolnych płomieniach 
widnieje napis: „Ja Jestem”, nawią-
zujący do obecności Boga w krzewie 
gorejącym i do realnej obecności Je-
zusa w Eucharystii. Na stopie tej pło-
miennej monstrancji znajduje się na-
pis: „Przyjdź Miłości moja”  to ostatnie 
słowa św. Filipa, które wypowiedział 
po spojrzeniu na Hostię, kiedy to po 
raz ostatni przyjmował Ciało Pańskie.

W tych słowach zawiera się 
całe życie św. Filipa, naszego patro-
na. Jego głęboka cześć dla Euchary-
stii i jego miłość do Chrystusa pod po-
stacią Chleba objawiała się podczas 
czterdziestogodzinnego nabożeństwa 
przed Panem Jezusem w Najświęt-
szym Sakramencie. Filip wiedział, że 
miłość Boża, która działa w jego sercu, 
jest obecna w Eucharystii. Do zwycza-
jów św. Filipa należało modlić się co-
dziennie żarliwie, zwłaszcza do Ducha 
Świętego i w głębokiej pokorze prosić 
Go o Jego Dary. W wigilię Zielonych 
Świąt 1544 roku Filip, jak nikt inny zo-
stał naznaczony przez Boga, w jedyny 
w swoim rodzaju sposób, stygmatem 
Ducha Świętego. Wewnętrzny Ogień 



  13 

Z życia sanktuarium

Miłości był tak silny, że powiększyło 
się jego serce, aby mogło więcej ko-
chać, a jego gwałtowne bicie było wi-
doczne na zewnątrz. Nasze Oratorium 
świeckie, w duchu pokuty i modlitwy, 
pragnie jak najczęściej trwać przed 
Panem Jezusem w Najświętszym Sa-
kramencie i modlić się  nie tylko za 
nas samych, ale także za nasze ro-

dziny, mieszkańców ziemi gostyńskiej  
i całej Polski, abyśmy zawsze pozo-
stali wierni Chrystusowi i Jego Naj-
świętszej Matce, którą tak gorąco ko-
chał św. Filip Neri.

Oratorum Dorosłych składa w darze monstrancję

ks. Dariusz Dąbrowski COr

12 gwiazd w koronie Maryi 
królowej pokoju

W dniach 25 i 26 czerwca 2020 
roku miała miejsce w naszym Sanktu-
arium adoracja Jezusa Eucharystycz-
nego wystawionego w monstrancji 
„Królowa Pokoju”. Szczególnie modli-
liśmy się w intencji pokoju na świecie. 
W wieczornej modlitwie w czwartek  
i piątek każdego wieczoru uczestni-
czyło ponad 200 osób. 

Inicjatywa takich adoracji wy-
pływa z utworzonego w 2008 r. sto-
warzyszenia „Comunità Regina della 

Pace”. Doświadczenie skutków wojny 
w byłej Jugosławii oraz braku porozu-
mienia pomiędzy różnymi narodami, 
religiami i wyznaniami w wielu czę-
ściach świata, w tym również w Ziemi 
Świętej, skłoniło członków założycie-
li Stowarzyszenia do podjęcia działań 
szerzących ideę modlitwy o pokój. 
Jest to także nasza odpowiedź na 
papieski apel św. Jana Pawła II, który 
napisał: Maryja jest Niewiastą Eucha-
rystii w całym swoim życiu. Kościół, 
patrząc na Maryję jako na swój wzór,  



  14 

Z życia sanktuarium

jest wezwany do Jej naśladowania 
także w odniesieniu do Najświętszej 
Tajemnicy (Ecclesia de Eucharistia, 
53). 

Konkretnym wyrazem idei mo-
dlitwy o pokój stała się inicjatywa po-
wstania na całym świecie dwunastu 
ołtarzy Wieczystej Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu w intencji Pokoju: 
„12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej 
Pokoju”. 
 Aktualnie Światowe Centra 
Modlitwy o Pokój istnieją w następują-
cych miejscach:

•	 Kaplica Wieczystej Adoracji przy 

Wiele osób adorowało Chrystusa w tej niezwykłej monstrancji
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Z życia parafii

ks. Dariusz Dąbrowski COr

Bierzmowanie w świętogórskiej parafii

W trudnych czasach epide-
mii, 16 czerwca 2020 r. Ksiądz biskup 
Zdzisław Fortuniak udzielił 50 osobo-
wej grupie młodzieży (48 przygoto-
wywało się u nas, a 2 osoby zostały 
dołączone na prośbę ich proboszczów 
z innych parafii) sakramentu bierzmo-
wania. Cała uroczystość przebiegła 
bardzo podniośle i pobożnie. W imie-
niu rodziców o sakrament bierzmo-
wania poprosił p. Rafał Wesołowski. 
Czytanie z Księgi Królewskiej miała 
Alicja Tomczak, psalm zaśpiewała Oli-
wia Trąbka, modlitwę wiernych zanie-
śli nasi lektorzy: Jan Mucha i Krystian 
Pawlicki. Na zakończenie w imieniu 
młodzieży podziękowała Izabela We-

sołowska. Na pamiątkę bierzmowania 
wszyscy otrzymali pamiątkowe krzy-
że.
Słowo Rodziców
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże 
Biskupie!

Przychodzimy dzisiaj przed 
oblicze Świętogórskiej Matki z naszy-
mi dziećmi. One są skarbem naszych 
rodzin. Drogocennymi perłami pielę-
gnowanymi przez lata rodzicielską tro-
ską. Patrzymy na nie z niedowierza-
niem jak wyrosły, ale mamy pewność, 
że faktycznie wszystko co Pan Bóg 
stworzył przed laty z naszym udziałem 
jest bardzo dobre. Młodzi, ufni, pełni 
zapału, ciekawi świata. Są przyszło-
ścią Kościoła. 

Kościele Groty Mlecznej w Betle-
jem, w Ziemi Świętej;

•	 Sanktuarium Maryi Królowej Poko-
ju w Oziornoje, w Kazachstanie;

•	 Bazylika Matki Bożej Pokoju  
w Yamoussukro, w Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej;

•	 Sanktuarium Matki Bożej z Kibe-
ho, w Rwandzie;

•	 Sanktuarium Matki Bożej Różań-
cowej w Namyang, w Korei Połu-
dniowej;

•	 Sanktuarium św. Jana w Dagupan, 
na Filipinach;

•	 Kaplica Wieczystej Adoracji w ba-
zylice NMP Niepokalanej Wszech-
pośredniczki Łask w Niepokalano-
wie, pierwsza polska Gwiazda; 

•	 Oraz obecnie powstająca w Kapli-
cy Wieczystej Adoracji w kościele 
parafialnym św. Jakuba w Medju-
gorie, w Bośni i Hercegowinie. 

Materialnym znakiem duchowe-
go dzieła są tworzone dla każdego  
z Centrów z osobna, ołtarze adora-
cji Najświętszego Sakramentu wraz  
z monstrancją nawiązującą do wize-
runku Matki Bożej. Swoim pięknem 
służą oddaniu czci żywemu Bogu, zaś 
bogatą symboliką religijną pomagają 
w modlitwie. To właśnie w kryształowej 
monstrancji przeznaczonej do kaplicy 
w Medjugorie adorowaliśmy Chrystu-
sa w Najświętszym Sakramencie na 
Świętej Górze zanosząc nasze bła-
gania w intencji pokoju. Wszystkie 
ołtarze adoracji powstają w gdańskiej 
pracowni artystycznej „Drapikowski 
Studio”.
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Zgromadzeni tu przed Tobą 
Księże Biskupie młodzi ludzie są jak 
biblijne lampy. Kształtowani w na-
szych katolickich domach i napełnieni 
oliwą mądrości chrześcijańskiej przez
księży katechetów. Prosimy Ciebie 
Ekscelencjo, o udzielenie zgromadzo-
nej tu młodzieży sakramentu bierzmo-
wania, który rozpali w niej płomień Du-
cha Świętego. Nasze dzieci już niedłu-
go wejdą w dorosłe życie. Już dzisiaj 
zdają pierwsze egzaminy, dokonują 
wyboru nowej szkoły...

Wiemy, że „nie trzyma się 
światła pod korcem, ale na świeczniku 
by świeciło wszystkim....” Jednak jako 
rodzice chcemy mieć nadzieję, że nie 
rzucimy naszych pereł przed wieprze 
tego świata. Niech ich chrześcijańska 
dojrzałość będzie odsieczą dla Ko-
ścioła w tych trudnych czasach. Św. 
Jan Paweł II przed laty nauczał nas  
–wtedy też młodych, że: „Każdy z nas 
znajduje w życiu jakiś wymiar zadań, 
które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność 
od której nie można się uchylić. Nie 
można zdezerterować. Wreszcie jakiś 
porządek praw i wartości, które trzeba 
utrzymać w sobie i wokół siebie. Dla 
siebie i dla innych.”

My nie wiemy jakiego życio-
we Westerplatte przyjdzie bronić tej 
młodzieży. Wierzymy jednak, że mocą 
udzielonego dzisiaj sakramentu, nasi 
młodzi przyjaciele wytrwają i wiarę Oj-
ców ustrzegą.

„Beze mnie niczego uczy-
nić nie możecie” – mówił Chrystus. 
Więc „o Stworzycielu Duchu przyjdź 
i nawiedź dusz wiernych Tobie krąg”  
–przez Twoją, Ekscelencjo posługę. 

Podziękowanie młodzieży
 Księże Biskupie, w imieniu 
bierzmowanej młodzieży, pragnę po-
dziękować Jego Ekscelencji za przy-
bycie i udzielenie nam sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej. Dziękuje-
my, że w tak trudnym dla wszystkich 
czasie przyjechał Ksiądz Biskup do 
naszej świętogórskiej parafii. To dla 
nas bardzo wiele znaczy. 

Tak jak przed laty nieświadomi 
zostaliśmy przyniesieni przez rodzi-
ców do świątyni, abyśmy przyjęli Du-
cha Świętego i otrzymali chrzest, tak 
dzisiaj w pełnej świadomości zdecydo-
waliśmy, że chcemy należeć na wieki 
do naszego Ojca. 

Pomogli nam w tym ks. pro-
boszcz i ks. Paweł Ogrodnik, którzy 

Młodzi ludzie przyjmują dary Ducha Świętego
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nas nauczali przed tym ważnym wyda-
rzeniem. Jesteśmy Wam za to bardzo 
wdzięczni. Ksiądz Biskup uwieńczył 
nasze przygotowanie. Dzięki Waszej 
Ekscelencji przyjęliśmy najcenniejszy 
prezent od Boga – Ducha Świętego, 

dzięki któremu możemy iść umocnie-
ni naszą wiarą bez strachu i obaw  
w nadchodzące jutro. 

Porady duchowe

ks. Jacek Niesyto COr

MIŁOŚĆ

Porady duchowe

 Dziś, chciałbym abyśmy po-
chylili się po raz kolejny nad zagadnie-
niem miłości. Do tej refleksji skłoniła 
mnie sytuacja w świecie, w którym mi-
łość została wystawiona na ogromną 
próbę. Oczywiście należy spojrzeć na 
nią wielopłaszczyznowo. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że raczej nie da rady 
tego uczynić w tym  artykule, ale mam 
nadzieję, że choć zachęcę do głęb-
szego zastanowienia się i co ważniej-
sze, do wyciągnięcia wniosków na 
przyszłość.
 W obecnej sytuacji, w której 
z dopustu Bożego znaleźliśmy się, 
możemy doświadczyć jak miłość jest 
mocno trzymana na uwięzi rozumu. To 
rozum sprawił, że zostaliśmy odizolo-
wani od Miłości Eucharystycznej, Mi-
łości Rodzinnej, Miłości Przyjacielskiej 
i Miłości Społecznej. Zacznę od tej 
ostatniej.
 Miłość Społeczna – pod tym 
sformułowaniem rozumiem szacunek 
i życzliwość w stosunku do każdej 
osoby napotkanej na drodze życia 
codziennie przemierzanej. Zanim „wy-
buchła” epidemia, drugi człowiek spo-
tkany na drodze nie jawił się jak po-
tencjalny roznosiciel zarazy (wirusa), 
ale jak ktoś, kto może stać się darem 
dla mnie, czy też jak ja darem dla nie-
go. Miłość Społeczna było motorem 

do zauważenia, czy nie mogę w jakiś 
sposób pomóc drugiemu człowiekowi, 
raczej pchała w sposób spontaniczny 
do postawy miłosiernego samarytani-
na. Nie stanowił dla mnie drugi czło-
wiek przeszkody do życia. Dziś, jakże 
często, można nawet powiedzieć, że 
prawie zawsze drugi człowiek (mam 
na myśli nieznajomych) jest ukazywa-
ny jako potencjalny roznosiciel zara-
zy i dlatego już nie patrzę jak pomóc, 
ale jak uniknąć. Co za tym idzie, to co 
było swego rodzaju obrzydliwością dla 
serca, kiedy drugi człowiek stawał się 
w moim odczuciu wrogiem, dziś staje 
się prawie że normą, a odwrotne za-
chowanie, wyrażające zaufanie, trak-
towane jest jak nienormalność. Kiedyś 
oburzaliśmy się na obojętność spo-
łeczną, a dziś idziemy dalej, stajemy 
się dla siebie wrogami. Myślę, że już 
w tym wymiarze Miłości Społecznej 
widać, jak zimna kalkulacja rozumowa 
sprawia, że izolujemy się od siebie.
 Miłość Przyjacielska – pod tą 
formą miłości rozumiem szeroko ro-
zumiane grono znajomych, z którymi 
swobodnie można było wypić kawę  
i porozmawiać szczerze, bez jakiś wiel-
kich konwenansów, o każdej sprawie, 
nawet o takiej na którą mieliśmy od-
mienne spojrzenie, bez uciekania się 
do złości czy kłótni. Z takimi osobami 
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nawet i w dzisiejszej dobie telefonii ko-
mórkowej można było bez większych 
anonsów się spotkać. Dziś i te osoby 
bardzo często traktujemy mało przy-
jacielsko, zachowując się w stosunku 
do nich z dużą dozą ostrożności. Tu 
widzimy jak rozum, zimna kalkulacja, 
odpycha nas i od takiej Miłości.
 Miłość Rodzinna – pod tym 
mianem rozumiem miłość z tymi 
wszystkimi, z którymi przebywamy 
pod jednym dachem. Jest to ta forma 
miłości, która powinna zakładać bar-
dzo daleki impuls zaufania i współtr-
wania bez względu na wszystko, a co 
za tym idzie również wspólne pono-
szenie radości i smutku. A co się dzie-
je? Zimna rozumowa kalkulacja spra-
wiła, że izolujemy się i od najbliższych 
w skrajnych wypadkach zdarzało się, 
że domownik nie był wpuszczany do 
domu. 
 Już nawet po takim pobież-
nym spojrzeniu, da się zauważyć, że 
rozumowe podejście do tej zaistniałej 
sytuacji niesamowicie i to w krótkim 
czasie doprowadziło, że im dalej od 
siebie tym bezpiecznej dla mnie. Wy-
razem miłości nie jest już bliskość, 

ale oddalenie. Już nie mówimy, jak 
między nami dobrze to podaj rękę, 
przyjacielskie poklepanie po ramieniu 
i itp. ale im dalej ode mnie to znaczy, 
że bardzo mnie kochasz i zależy Ci na 
mnie. Być może komuś to odpowiada, 
ale czy Panu Bogu takie rozumienie 
miłości się podoba? 
 A oto zbliżył się trędowaty, 
upadł przed Nim i prosił Go: «Pa-
nie, jeśli chcesz, możesz mnie oczy-
ścić». [Jezus] wyciągnął rękę, dotknął 
go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczo-
ny!». I natychmiast został oczyszczo-
ny z trądu. (Mt 8, 2-3) Oczywiście też 
znajdziemy tekst w ewangelii wg św. 
Łukasza, gdzie trędowaci stanęli z da-
leka i wołali, prosząc o uzdrowienie. 
Ale właśnie prawdziwa miłość zawsze 
zachowuje wolność. Zimny rozum bez 
miłości takiej wolności nie daje, zamy-
ka nas w zimnej kalkulacji. 
 I tu, należałoby przejść do Mi-
łości Eucharystycznej i zatrzymać się 
przy niej dłużej, zobaczyć co zimny ro-
zum zrobił z nami, z naszą bliskością 
i zaufaniem pokładanym Bogu. Ogra-
niczenia, dystans i lęk przed zaraże-
niem. Niech każdy z nas tak naprawdę 

Uzdrowienie trędowatego, Marko Ivan Rupnik SJ



  19 
i jak najgłębiej potrafi weźmie sobie do 
serca tekst św. Pawła z pierwszego li-
stu do i przeczyta sobie 13 rozdział, 
gdzie między innymi czytamy: Gdy-
bym też miał dar prorokowania i znał 

wszystkie tajemnice, i posiadał wszel-
ką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iż-
bym góry przenosił, a miłości bym nie 
miał – byłbym niczym.

Autorytety

ks. Stanisław Gawlicki COr

Św. Hildegarda Burjan

Autorytety

Hildegarda urodziła się 30 
stycznia 1883 roku, jako druga córka 
Abrahama i Berty, żydowskiego mał-
żeństwa ze Śląska. Chociaż jej rodzi-
na nie była praktykująca, bystry umysł 
Hildegardy aż kipiał od pytań natury 
duchowej. Jej ciekawość dodatkowo 
podsycał widok zakonnic przechadza-
jących się po ogrodzie i odmawiają-
cych psalmy. Dziecko pytało o to swo-
ją matkę – agnostyczkę: „Co to znaczy 
zakonnica? Gdzie jest Bóg? Dlaczego 
one się modlą?”. Kiedy zakłopotana 
matka nie znajdowała odpowiedzi, 
Hildegarda odpowiadała sobie sama: 
„Jak to musi być dobrze, móc modlić 
się do Boga” i dodawała „Mój Boże ja 
też chcę się modlić”. Od dziecka Hil-
degarda nosiła w sobie głód intelektu-
alny – bardziej interesowały ją poszu-
kiwania rozumowo – filozoficzne niż 
sukienki czy rozrywki. 

Jako nieliczna z kobiet – swe-
go czasu – uzyskała doktorat z filozo-
fii w Zurichu, gdzie miała szczęście 
słuchać profesorów, którzy dowodzili, 
że człowiek zdolny jest do poznania 
Boga. Choć pociągała ją ta idea, prze-
ważały wątpliwości – „Mój Boże jeśli 
istniejesz, pozwól mi się odnaleźć”  
– błagała. Na to jednak potrzebowała 
pięciu lat. W 1907 roku studiowała w 
Berlinie ekonomię i nauki społeczne. 
Tam poznała i poślubiła Aleksandra 
Burjana – podobnie jak ona agnosty-

ka szukającego prawdy. Od paździer-
nika 1908 roku do wiosny zapadła na 
chorobę żołądka i pół roku przebywała 
w szpitalu prowadzonym przez sio-
stry boromeuszki. Około Wielkiego 
Tygodnia 1909 roku, lekarze utracili 
wszelką nadzieję na uratowanie jej 
życia. Jednak w Wielkanoc nastąpi-
ła cudowna wręcz poprawa. Otoczo-
na opieką sióstr wracała do zdrowia  
i umacniała sie w wierze. Pisała wtedy: 
„Tylko Kościół katolicki może dokonać 
cudu przepojenia takim duchem. Czło-
wiek pozostawiony swoim naturalnym 
możliwościom, nie jest w stanie robić 
tego co te siostry. Widząc je doświad-
czyłam mocy łaski”. Kilka miesięcy po 
opuszczeniu szpitala wstąpiła do Ko-
ścioła katolickiego. Pisała wtedy: „To 
nie dzięki ludzkiej mądrości, możemy 
czynić dobro, ale jedynie w zjedno-
czeniu z Chrystusem. W Nim możemy 
uczynić wszystko; bez Niego jesteśmy 
całkowicie bezradni”. 

Swój powrót do zdrowia fizycz-
nego jak i odrodzenie duchowe Hil-
degarda odczytała jako dar od Boga  
i punkt zwrotny w życiu: „To nowe ży-
cie musi całkowicie należeć do Boga 
i do całej ludzkości”. W tym czasie 
przenieśli się do katolickiej Austrii.  
W Wiedniu zapisała się na „kursy 
społeczne”, dzięki którym zapoznała 
się z problemami ubogiej części lud-
ności. Dowiedziała się, że są ludzie  
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pracujący po piętnaście godzin na 
dobę, kobiety często, aby zaradzić 
ubóstwu, uciekały się do prostytucji. 
Była tym wstrząśnięta. Ale działalność 
społeczna musiała przejść na dalszy 
plan – bo spodziewała się dziecka. 
Ciąża była skomplikowana i lekarze 
radzili aborcję. Odmówiła słowami: 

„To byłoby morderstwo. Jeśli umrę 
stanę się ofiarą swojego „zawodu” 
bycia matką, ale dziecko musi żyć”. 
Poród był jednak bardzo prawidłowy 
i w 1910 roku na świat przyszła Lisa. 
Mniej więcej w tym samym czasie mąż 
Aleksander przyjął chrzest w Kościele 
katolickim. 

Święta Hildegarda Burjan
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Hildegarda dzieliła czas mię-
dzy życie rodzinne, a działalność cha-
rytatywną, mąż natomiast robił szybką 
karierę zawodową – założył pierwszą 
rozgłośnię radiową w Austrii. Zapew-
niło to jego żonie liczne grono zna-
jomych, w tym także dużo wybitych 
katolików świeckich i duchownych. Na 
dorocznym spotkaniu Katolickiej Ligi 
Kobiet, Hildegarda zachęcała uczest-
niczki, aby były świadomymi konsu-
mentkami, wyjaśniając, że pogoń za 
jak najtańszymi produktami, może 
pośrednio zmuszać pracodawców do 
ulżenia doli robotników – „zastanów-
my się, czy nie jesteśmy współwin-
ne ich nędzy”. (Współczesne zakupy  
w niedzielę?) Zaangażowanie spo-
łeczne Hildegardy wkroczyło na szer-
sze tory w 1912 roku. Założyła sto-
warzyszenie, które miało wspierać 
pozbawione reprezentacji politycznej 
robotnice, w ich walce „o równą płacę 
za równą pracę”. 

W 1918 roku po pierwszej 
wojnie w Austrii uformował się nowy, 
niezależny rząd. Hildegarda została 
wybrana do parlamentu z ramienia 
Chrześcijańskiej Partii Socjalistycznej. 
Podczas dwuletniej kadencji pozyska-
ła fundusze na edukację dziewcząt 
oraz wprowadziła ochronę prawną 
dla dzieci, matek oczekujących dziec-
ka i karmiących oraz źle opłacanej 
służby domowej. Przewodniczący jej 
partii, stwierdził, że nigdy nie spotkał 
mądrzejszego polityka, a arcybiskup 
Wiednia nazwał ją „sumieniem par-
lamentu”. Zdaniem Hildegardy, to 
właśnie jej sumienie ukształtowane 
przez Ewangelię przynaglało ją do 
zaangażowania w sprawy społeczne. 
Myślała o założeniu wspólnoty kobiet 
konsekrowanych, które przynaglone 
miłością Bożą, pomagałyby ubogim  
i opuszczonym. Zrezygnowała z ubie-
gania się o drugą kadencję, aby oddać 
się bardziej rodzinie i sprawom spo-
łecznym. Za poparciem ks. arcybisku-

pa założyła zakon „Caritas Socjalis”. 
Były to kobiety, które żyły we wspól-
nocie, ale zamieszkiwały najbiedniej-
sze dzielnice (obecnie jest ich ponad 
tysiąc). 

Życie Hildegardy – jak każde 
– nie było usłane różami. Godzenie 
kierowania wspólnotą, z obowiązkami 
żony i matki nie było dla niej rzeczą 
łatwą i prostą. Przyznawała sama, że 
ma poczucie klęski wobec swojej jedy-
nej córki, z którą miała trudną, burz-
liwą relację. Jednak przy wszystkich 
obowiązkach rodzinnych oraz pogłę-
biającej się cukrzycy nie rezygnowała 
z wyczerpującej funkcji przełożonej 
Caritas.

Będąc już po czterdziestce, 
przyjmowała wszystkie trudności, jako 
pole walki duchowej. Pisała do jednej 
z sióstr: „Wierz, mi, życie dla każdego 
jest walką. Czy zdajemy sobie z tego 
sprawę, czy też nie, każdy z nas kro-
czy skalistą drogą na Kalwarię. Dzię-
kujmy Bogu za to, że pozwala nam się 
na nią wspinać i w swoim świetle uka-
zuje nam nasze wady”. Sekretem jej 
niezwykłej aktywności była modlitwa. 
Każdego dnia uczestniczyła we Mszy 
św. Mimo pogarszającego się staniu 
zdrowia nie rezygnowała z aktywności 
i licznych prac: „Odpocznę i wyśpię się 
dopiero po śmierci”. Hildegarda zmar-
ła przedwcześnie – miała pięćdziesiąt 
lat. Przed śmiercią podziękowała mę-
żowi, za wspólnie przeżyte „przepięk-
ne lata” – wyznając: „Byłam z tobą 
szczęśliwa”.

Hildegarda Burjan poświęci-
ła swoje życie prawdzie, która – jak 
wierzyła – najbardziej wyraża się  
w uczynkach chrześcijańskiego mi-
łosierdzia. Uczyła że: „Na przestrze-
ni wieków, wobec każdego kolejne-
go nieszczęścia, jakie się pojawiało, 
Kościół katolicki posyłał ludzi peł-
nych Ducha Świętego, aby mu za-
radzali. Być może teraz przyszła 
kolej i na nasz Caritas, aby wśród  
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współczesnego pogaństwa, stał się 
odrębnym konarem wyrastającym  
z pnia Kościoła”. Jak słusznie zauwa-
żała: „Ludzie potrzebują naszej pomo-
cy i szczególnej troski najbardziej na 
początku i na końcu życia”. 

Beatyfikował ją papież Bene-
dykt XVI 29 stycznia 2012 roku. Bło-
gosławiona Hildegardo Burjan – módl 
się za nami i poruszaj nasze sumienia, 
wszak byłaś „sumieniem parlamentu”.

Myśli filipińskie

Święty Jan Henryk Newman 
w nauczaniu papieży XXI wieku

Marcin Kuczok

W roku, w którym obchodzi-
my 100lecie urodzin św. Jana Paw-
ła II, chcemy przypomnieć sobie, co 
na temat św. Jana Henryka Newma-
na znajdziemy w nauczaniu naszego 
Wielkiego Rodaka, który zasiadał na 
Stolicy Piotrowej. Dodatkowo, poszu-
kamy także najciekawszych odniesień 
do myśli i osoby Newmana u kolejnych 
papieży XXI wieku – Benedykta XVI, 
który beatyfikował kardynała w 2010 
roku w Birmingham oraz Franciszka, 
który w październiku 2019 kanonizo-
wał go w Rzymie.

Okazuje się, że św. Jan Paweł 
II nieczęsto odwoływał się do Newma-
na. Jednak, gdy już to czynił, stawiał 
go w jednym szeregu z najznamie-
nitszymi autorytetami Kościoła. Na 
przykład, w encyklice „Fides et Ratio” 
z 1998 roku, poświęconej relacjom 
pomiędzy wiarą, a rozumem, św. Jan 
Paweł II wymienia kardynała Newma-
na wśród najwybitniejszych chrześci-
jańskich myślicieli czasów współcze-
snych. W dokumencie mowa o tym, 
że więź między filozofią, a teologią 
winna być dwukierunkowa – teologia 
winna wychodzić od objawionego Sło-
wa Bożego, które jest Prawdą (por.  
J 17, 17), ale posiłkować się ludzkim, 

rozumowym poszukiwaniem prawdy, 
obecnym w refleksji filozoficznej, któ-
rą z kolei Słowo Boże jest w stanie 
w ten sposób ubogacić. Przykładami 
takiego łączenia tych dwóch sfer są 
zdaniem papieża wielcy myśliciele 
Kościoła: „Dotyczy to zarówno Ojców 
Kościoła, wśród których trzeba wymie-
nić przynajmniej imiona św. Grzegorza  
z Nazjanzu i św. Augustyna, jak i Dok-
torów średniowiecznych, zwłaszcza 
wspaniałej triady św. Anzelma, św. Bo-
nawentury i św. Tomasza z Akwinu”. 
Dalej jednak, św. Jan Paweł II dodaje: 
“Przejawem owocnej relacji między fi-
lozofią, a słowem Bożym są też śmiałe 
poszukiwania podjęte przez myślicieli 
bliższych nam w czasie, spośród któ-
rych chciałbym wymienić takie posta-
ci, jak John Henry Newman, Antonio 
Rosmini, Jacques Maritain, Étienne 
Gilson i Edyta Stein w świecie za-
chodnim, a w kręgu kultury wschod-
niej uczonych formatu Władimira  
S. Sołowjowa, Pawła A. Florenskie-
go, Piotra J. Czaadajewa, Władimira  
N. Łosskiego.” To o nich pisze papież, 
że „zapoznanie się z drogą duchowe-
go rozwoju tych myślicieli przyczyni się 
do postępu w poszukiwaniu prawdy  
i pozwoli lepiej wykorzystać osiągnięte 
rezultaty w służbie człowiekowi”.

Myśli filipińskie
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Z kolei, w opublikowanej kil-
ka lat wcześniej encyklice „Veritatis 
Splendor” z roku 1993, dotyczącej na-
uczania moralnego Kościoła, św. Jan 
Henryk Newman został nazwany przez 
św. Jana Pawła II „wybitnym obrońcą 
praw sumienia”, który głosił, że su-
mienie ma swoje prawa, ponieważ 
ma obowiązki. Słowa te Papież pisze  
w kontekście rozważań nad wolnością 
człowieka w poszukiwaniu prawdy. 
Wolność ta została człowiekowi dana 
jako znak obrazu Boga w człowieku, 
aby szukał on Boga z własnej ocho-
ty „i Jego się trzymając, dobrowolnie 
dochodził do pełnej i błogosławionej 
doskonałości”. Powołując się na przy-

kład kardynała Newmana, św. Jan Pa-
weł II, za Konstytucją duszpasterską  
o Kościele w świecie współczesnym 
Soboru Watykańskiego II, stwierdza, 
że „jeśli istnieje prawo do poszukiwa-
nia prawdy na własnej drodze, to bar-
dziej podstawowy w stosunku do nie-
go jest ciążący na każdym człowieku 
poważny obowiązek moralny szukania 
prawdy i trwania przy niej, gdy się ją 
odnajdzie.” Tak właśnie uczynił New-
man, gdy jako anglikański duchow-
ny, po latach poszukiwania prawdy  
w badaniach historycznoteologicz-
nych odkrył, że znajduje się ona  
w doktrynie Kościoła Rzymskoka-
tolickiego. Nie zawahał się wtedy  

Pomnik św. Jana H. Newmana w kampusie Newman Uniwersytet w Wichita (USA)
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przylgnąć do niej całym sercem, re-
zygnując ze wszystkich zaszczytów, 
jakie posiadał w tamtym czasie i przy-
jąć pogardzaną w XIXwiecznej Anglii 
wiarę katolicką.

Czas pontyfikatu kolejnego pa-
pieża – Benedykta XVI – związany jest 
z beatyfikacją kardynała Newmana, 
która miała miejsce 19 września 2010 
w Birmingham, podczas pielgrzymki 
papieża do Wielkiej Brytanii. Warto  
w tym miejscu przypomnieć kilka my-
śli, jakie na temat nowego błogosła-
wionego Benedykt XVI zawarł w homi-
lii wygłoszonej w tamtym dniu. Przede 
wszystkim, papież zaznacza w niej, 
że Newman zasługuje na to, by umie-
ścić go pośród licznej rzeszy świętych 
uczonych z Wysp Brytyjskich, takich 
jak św. Beda, św. Hilda, św. Aelred, 
czy bł. Jan Duns Szkot, bo w jego 
przypadku owa tradycja uprawiania 
nauki, kierowania się głęboką mądro-
ścią oraz miłość do Pana wydały owo-
ce świętości. To jak Newman rozumiał 
świętość, najlepiej uwidacznia się  
w jego zawołaniu kardynalskim – „Cor 
ad cor loquitur” – czyli „Serce mówi do 
serca”. Według papieża, oznacza to, 
że dla Newmana świętość była głębo-
kim pragnieniem ludzkiego serca, aby 
wejść w intymne zjednoczenie z Ser-
cem Boga. Pokazał nam on, że wier-
ność modlitwie stopniowo przemienia 
nas i upodabnia do Boga. Służba, do 
której Newman został wezwany przez 
Boga, obejmowała wykorzystanie jego 
przenikliwego intelektu i doskonałego 
pióra do zgłębiania relacji pomiędzy 
wiarą a rozumem, roli religii w społe-
czeństwie, a także potrzeby zróżnico-
wanej edukacji młodzieży. Benedykt 
XVI zwraca uwagę, że podjęte przez 
kardynała Newmana tematy były bar-
dzo istotne nie tylko w wiktoriańskiej 
Anglii, ale nadal inspirują wielu ludzi 
na całym świecie. Choć to osiągnię-
cia naukowe Newmana spotykają się  
z największą uwagą ze strony czytel-

ników jego twórczości, to w swojej ho-
milii papież Benedykt podkreśla także 
rolę, jaką Newman odegrał jako dusz-
pasterz w Oratorium w Birmingham, 
gdzie odwiedzał chorych i biednych, 
pocieszał opuszczonych i troszczył 
się o więźniów. Ciepło i człowieczeń-
stwo jego podejścia duszpasterskie-
go były dowodem na to, że Newman 
wcielał w życie to, co głosił w swoich 
rozlicznych naukach i kazaniach, zaś 
najlepszym potwierdzeniem tego faktu 
był, zdaniem papieża, wielki, wieloty-
sięczny tłum, jaki żegnał go na ulicach 
Birmingham w dniu jego pogrzebu.

Co się tyczy nauczania pa-
pieża Franciszka, to warto przywołać 
jego słowa na temat św. Jana Henryka 
Newmana z encykliki o wierze „Lumen 
fidei” z roku 2013. Odnosząc się do 
kwestii jedności wiary, papież zwra-
ca uwagę na to, że wszystkie prawdy 
wiary łączą się w jedno i stają się jak 
jeden organizm z wieloma członkami. 
To oznacza, że negowanie jakiejkol-
wiek z nich jest szkodzeniem całości 
i okaleczaniem tego organizmu wiary. 
Problem w tym, zdaniem Francisz-
ka, że każda epoka w historii dziejów 
ludzkości może uznawać niektóre 
elementy wiary za łatwiejsze lub trud-
niejsze do zaakceptowania. To rodzi 
potrzebę czuwania nad tym, by nale-
życie akcentować wszystkie prawdy 
wiary i dbać o jej integralność. Jak pi-
sze papież, takie rozumienie wiary za-
korzenione jest w nauczaniu kardyna-
ła Newmana: „Jedność wiary jest za-
tem jednością żywego organizmu, jak 
trafnie zauważył błogosławiony John 
Henry Newman, gdy pośród cech cha-
rakterystycznych, wskazujących na 
ciągłość doktryny w czasie, wymieniał 
jej zdolność asymilacji w sobie wszyst-
kiego, co znajduje w różnych środowi-
skach, w jakich jest obecna, w różnych 
kulturach, z jakimi się spotyka, oczysz-
czając wszystko i znajdując dla tego 
najlepszy wyraz. W ten sposób wiara 
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ukazuje się jako uniwersalna, katolic-
ka, ponieważ jej światło potęguje się, 
by oświecić cały wszechświat i całą hi-
storię”. Nie można także pominąć słów 
papieża Franciszka na temat św. Jana 
Henryka Newmana, wypowiedzianych 
w trakcie homilii podczas mszy ka-
nonizacyjnej na pl. św. Piotra w dniu  
13 października 2019 roku. Przypo-
mniane w niej zostało to, jak kardynał 
Newman rozumiał świętość. W jed-
nym ze swoich kazań napisał on, że 
w chrześcijaństwie chodzi o świę-
tość dnia codziennego, pośród któ-
rego chrześcijanin zachowuje głę-
boki, cichy i ukryty pokój, niezau-
ważalny dla świata, że jest radosny, 
uprzejmy, grzeczny, uczciwy, życz-
liwy i skromny, że pozostaje do ta-
kiego stopnia prosty i pozbawiony 
jakichkolwiek niezwykłości w obej-
ściu, iż na pierwszy rzut oka wydaje 
się być zwyczajnym człowiekiem.

Jak zatem możemy zauwa-
żyć, odniesienia do św. Jana Henry-
ka Newmana pojawiają się zarówno 
w nauczaniu św. Jana Pawła II, jak  
i jego następców na Stolicy Piotrowej 

w XXI wieku – Benedykta XVI oraz 
Franciszka. W przypomnianych wy-
powiedziach tych papieży kardynał 
Newman jest przedstawiany na różne 
sposoby. Mowa o nim jako o wielkim 
intelektualiście, który doskonale łączy 
wiarę z rozumem, w czym upodobnił 
się do wielu wielkich postaci Kościo-
ła, a w swojej pracy podejmuje ważne 
tematy, wciąż aktualne i inspirujące 
ludzi na całym świecie. Jest także po-
kazywany jako człowiek wierny swo-
jemu sumieniu, który uparcie dąży do 
poznania prawdy, a kiedy ją znajduje, 
przyjmuje ją całym sercem. Św. Jan 
Henryk Newman w nauczaniu papieży 
naszych czasów to także człowiek wia-
ry, którą należy zachowywać zawsze 
w pełni oraz gorliwy duszpasterz, który 
sam wciela w życie to, czego naucza 
innych. To wreszcie chrześcijanin, któ-
ry szuka świętości w intymnym spotka-
niu serc Boga i człowieka, w wierności 
modlitwie i w prostym, zwyczajnym, 
codziennym życiu.

Z pielgrzymiego szlaku

Marek Sokołowski i Łukasz Stefaniak

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

Z pielgrzymiego szlaku

Konfraternia św. Apostoła Ja-
kuba Starszego przy katedrze polowej 
WP od jesieni 2016 r. pielgrzymuje  
z Warszawy do Santiago de Compo-
stela. Wiosną 2017 r., pielgrzymi Ja-
kubowi dotarli do „polskiego Nazaret” 
– Kalisza. Od jesieni 2017 r. do wio-
sny 2018 r., szli z Kalisza do łużyckie-
go Zittau, natomiast w lipcu 2018 r.  
z Zittau do Czeskiego Krumlowa. Ko-
lejnym etapem drogi do Santiago de 

Compostela, której finał zaplanowany 
jest na Rok Święty Jakubowy 2027, 
była ponad czterystukilometrowa dro-
ga z Czeskiego Krumlowa do Weilhe-
im in Oberbayern w Bawarii, którą pąt-
nicy przemierzyli w lipcu 2019 r. Pismo 
„Świętogórska Róża Duchowna”, jest 
jednym z patronów medialnych piel-
grzymki „Camino de Santiago 2027”.

6 lipca 2019 r. pielgrzy-
mi jakubowi dotarli do Czeskiego  

cz. 11
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Z pielgrzymiego szlaku

Krumlova, aby rozpocząć drogę za-
kończoną przed rokiem. W niedzielę  
7 lipca 2019 r. wyruszyli na dalszy 
etap przez Svetlik, Frymburg do miej-
scowości Predni Vyton. 30 kilometrów 
drogi, z Eucharystią w kościele św. 
Jakuba w Svetliku. Dzień był piękny 
ze słońcem, wiatrem i chwilami desz-
czem. Jedną z atrakcji drogi była prze-
prawa promowa na Wełtawie w miej-
scowości Frymburg. Podobnie jak we 
Włoszech na Via Francigena, gdzie 
Pad w okolicach Piacenzy przepływa 
się promem, tak również w kraju połu-
dniowoczeskim w ten sposób pielgrzy-
mi pokonują rzekę. 

Drugi dzień wędrówki z ple-
cakiem ma ramionach to droga  
z Predniego Vytonu do austriackiego 
Rohrbach in Oberösterreich. Pielgrzy-
mi idący do Santaiago de Compo-
stela pożegnali ziemie czeskie, które 
przemierzali od 2018 r. Do granicy  

z Austrią szli przez zanurzoną wśród 
zieleni lasów i gór miejscowość Sve-
ty Tomas. Pierwszą osadą jaką mijali  
w Austrii była S. Oswald bei Haslach. 
Oczom piechurów tego dnia ukazał 
się kontrast pomiędzy niezbyt za-
dbanymi terenami przygranicznymi  
w Czechach, a uporządkowanymi  
i zadbanymi polami i gospodarstwami 
w Austrii. Łącznie tego dnia pielgrzymi 
przebyli 35 kilometrów przez spokojne 
okolice pogranicza czeskoaustriac-
kiego. Rozważając piękno stworzenia, 
zabytki kultury katolickiej i polecając 
Bogu intencje dnia. Uczyli się pozo-
stawiać Bogu, to co zbyteczne i nieść 
że sobą to, co ważne, przede wszyst-
kim w aspekcie ducha. Im bliżej pożą-
danego końca etapu, tym bardziej na-
rastała świadomość, iż moc w słabości 
się doskonali.

Następnego dnia droga wio-
dła z Rohrbach in Oberösterreich do  

Odpoczynek przy przydrożnej kapliczce na pograniczu austriacko-bawarskim

fot. M
arek Sokołow

ski
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Z pielgrzymiego szlaku

Pielgrzymi na granicy Czech i Austrii

bawarskiego Gotsdorf. Był to etap 
dosyć trudny i długi po górzystym 
pograniczu austriackobawarskim. 
Pielgrzymi z radością dotarli do pen-
sjonatu Zum Ebenstein, gdzie po tru-
dach ciężkiego dnia mogli odpocząć 
przed kolejnym pątniczym dniem, 
kiedy to krocząc wzdłuż Dunaju, szli 
do Pasawy. Droga nad pięknym mo-
drym Dunajem ukazywała piechurom, 
jak może być wykorzystywana rzeka 
do żeglugi śródlądowej. Liczne barki  
i statki pasażerskie były towarzysza-
mi drogi pielgrzymów. Dochodząc do 
Pasawy pątnicy mijali ujście dwóch 
rzek Ilz i Innu do Dunaju. Woda mieni 
się tu trzema różnymi kolorami – zie-
lonym (czysta woda rzeki Inn, pocho-
dząca z topniejących śniegów), nie-
bieskim (głęboki Dunaj) oraz czarnym 
(rzeka Ilz wypływa z torfowisk). Po 
wejściu do Pasawy pątnicy nawiedzi-
li barokową katedrę pw. św. Szcze-

pana. Ich uszom dane było usłyszeć 
dźwięki największych organów w Eu-
ropie. Dźwięki wydawane przez blisko  
18 tys. piszczałek wprawiały w drżenie 
nie tylko zabytkowe mury lecz również 
serca pielgrzymów. 

Następnego dnia 12 lipca, po 
śniadaniu pątnicy nawiedzili kościół 
pielgrzymkowy Mariahilf. Sanktu-
arium to, wznoszące się malowniczo 
nad miastem Pasawa, założył w roku 
1627 dziekan katedry Marquard von 
Schwendi. Znajdujący się tam cudow-
ny obraz jest kopią dzieła Lukasa Cra-
nacha starszego. Jednak nie oryginał, 
który obecnie znajduje się w kate-
drze w Innsbrucku, ale właśnie obraz  
z Pasawy zasłynął łaskami i szerokim 
kultem wiernych. W krótkim czasie 
sanktuarium stało się jednym z naj-
bardziej znanych miejsc kultu maryj-
nego w Europie. Ponad 500 kościołów 
i kaplic w Europie środkowej nosi imię 

fot. M
arek Sokołow

ski
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Z pielgrzymiego szlaku

„Mariahilf” na wzór pasawskiego sank-
tuarium. Wierni wzywali tutaj pomocy 
Bożej Rodzicielki podczas wielkich 
zagrożeń, jak np. w obliczu zbliżają-
cej się fali szwedzkiego potopu w roku 
1633 oraz podczas odsieczy wiedeń-
skiej w roku 1683. Bitwę o Wiedeń roz-
poczęło wezwanie modlitewne „O Ma-
ria, hilf!”, które stąd właśnie pochodzi. 
Oba zwycięstwa, zarówno nad armią 
szwedzką jak i później nad osmańską, 
wierni przypisali wstawiennictwu Maryi 
z Mariahilf. 

Liczne tablice wotywne i inne 
historyczne pamiątki świadczą o ży-
wym kulcie Mariahilf od prawie 400 
lat. Innym nieodłącznym elementem 
sanktuarium są tzw. schody pielgrzy-
mie. Modląc się na różańcu, wierni 
wchodzą po każdej perełce różańca 
stopniowo w górę aż do samego ko-
ścioła. Pomimo ciężkich strat, jakie 
sanktuarium poniosło zwłaszcza pod-

czas sekularyzacji, ruch pielgrzymi 
nigdy nie ustał, a dzisiaj nieustannie 
się nasila. W latach 16311803 oraz 
18902002 sanktuarium znajdowało 
się pod opieką Ojców Kapucynów. Od 
roku 2002 przeszło ono pod zarząd 
zakonu paulinów. Obecnie posługę 
pełnią ojcowie z Polski.

Będąc w sanktuarium w Pasa-
wie, pielgrzymi z Polski poczuli więź 
ze stolicą swojej ojczyzny. Otóż na 
Krakowskim Przedmieściu w Warsza-
wie, przed zabudowaniami poklasztor-
nymi przy kościele św. Anny, na Świę-
tokrzyskiej Drodze Świętego Jakuba, 
stoi figura Matki Bożej Pasawskiej  
z 1683 r., rzeźba Józefa Bellottiego, 
wzorowana na słynącym cudami ob-
razie z kościoła pielgrzymkowego 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  
w niemieckiej Pasawie. Jak pięknie 
było nam ujrzeć archetyp warszaw-
skiego posągu… c.d.n.

Katedra w Pasawie

fot. M
arek Sokołow

ski
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Katecheza

ks. Mateusz Kiwior COr

N E W M A N 
–  K A N O N I Z O W A N E  S Z C Z Ę Ś C I E

C Z .  I I I

Katecheza

Kontynuując rozważania na 
temat wypowiedzi św. Jana Henry-
ka Newmana COr przywoływanych  
w Katechizmie Kościoła Katolickiego 
zatrzymajmy się nad wyjątkiem z Di-
scourses to miexed congregations, 
traktującym o świętości:
„Bogactwo jest wielkim bożyszczem 
dzisiejszych czasów; to jemu właśnie 
wielu ludzi składa hołd. Mierzą oni 
szczęście według stanu posiadania,  
a także według stanu posiadania od-
mierzają szacunek... Wszystko to bie-
rze się z przekonania, że będąc boga-
tym można wszystko. Bogactwo jest 
więc jednym z bożków dzisiejszych 
czasów. Innym jest uznanie... Doszło 
do tego, że uznanie, fakt bycia zna-
nym, czynienia wrzawy w świecie (co 
można by nazwać rozgłosem praso-
wym) uważa się za dobro samo w so-
bie, za najwyższe dobro, za przedmiot 
najwyższej czci.” 

Uważny czytelnik być może 
zarzuci, że powyższy fragment traktu-
je przecież o szczęściu, a nie święto-
ści. I będzie miał rację, o ile słów New-
mana nie powiążemy z nauczeniem 
Kościoła na temat tego czym w istocie 
jest świętość.

SZCZĘŚCIE CZY ŚWIĘTOŚĆ? O CO 
WŁAŚCIWIE CHODZI?

Katechizm opisując Nasze 
powołanie do szczęścia (KKK 1716
1729) przywołuje Kazanie na górze. 
Zwraca ponadto uwagę, że zawarte  
w nim błogosławieństwa są odzwier-

ciedleniem samego Jezusa w tajem-
nicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania. Dodatkowo, katalog doświad-
czeń, które przeżywają łaknący Boże-
go błogosławieństwa, wydaje się wy-
jątkowo bliski sercu każdego człowie-
ka. Kto nigdy nie uronił choćby jednej 
łzy? Kto z nas nie musiał chociaż raz 
zamilknąć wobec niesprawiedliwych 
domysłów, oskarżeń, albo chociażby 
w wyrazie milczącej dezaprobaty wo-
bec szalejącego zła? Kto z nas nie 
doświadczył nigdy duchowego ubó-
stwa, pustki, osamotnienia, ciemnej 
nocy modlitwy? Kto z nas nie tęskni za 
światem, w którym normą postępowa-
nia jest współczucie, bezinteresowna 
otwartość na bliźniego, przejrzystość 
działań i zachowań, a wreszcie pokój? 
Wymienione w Błogosławieństwach 
tęsknoty nie są wyłącznie wytworem 
ludzkim. Katechizm podpowiada, że 
wynikają z Bożego natchnienia, z Bo-
żego sposobu ukształtowania ludzkie-
go serca, tak by mógł jeszcze bardziej 
przybliżyć się do człowieka. A zatem 
tęskniąc za szczęściem, pragnąc go 
i dążąc do niego, przybliżamy się do 
Boga – stajemy się święci, tak jak On 
sam jest święty.

NIESZCZĘŚLIWE SZCZĘŚCIE
Dobre chęci, to nie wszyst-

ko. Realizacja okazuje się daleka od 
ideałów. Czytając kazania czy wy-
powiedzi św. kard. Newmana na ten 
temat, zaskakuje ich aktualność. Bo-
gactwo, pogoń za posiadaniem, pra-
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Katecheza

Czuwanie w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, przed kanonizacją Jana Henryka Newmana

gnienie uznania, „fame’u”, czy życia 
celebryty, to wciąż aktualne wyzwania 
stające przed człowiekiem. Może nie-
znacznie zmieniły się środki. W epo-
ce wiktoriańskiej bogactwo mierzono 
ilością posiadanych fabryk, czy wiel-
kością depozytu złota w banku. Dziś 
liczy się kolor karty kredytowej, mo-
del samochodu, jakim się poruszmy;  
a w bardziej indywidualnym życiu 
wersja posiadanego smartfona czy 
tabletu. Rozgłos w prasie, skutecznie 
zastępują liczby polubień postów na 
portalach społecznościowych, ilość 
wyświetleń zamieszczanych filmów, 
czy reakcje na jakiekolwiek zamiesz-
czane przez nas newsy, bez znacze-
nia czy prawdziwe czy nie.

Wymienione tęsknoty potrafią 
nas naprawdę przytłoczyć, zmuszając 
do ciągłego kontrolowania wyciągów, 
aplikacji mobilnych, pojawiających 
się zdjęć czy wiadomości. Próbujemy 
prowadzić swoiste współzawodnictwo 
w tym kto szybciej przeczyta jakąś 
nowinkę na stronie internetowej, kto 
dotrze do szerszego opisu danego 
wydarzenia, a nawet kto podzieli się 
bardziej drastycznym zdjęciem z miej-

sca wypadku. „Przypadkowy prze-
chodzień”, „naoczny świadek” coraz 
częściej celują by stać się celebrytami 
i przy okazji nieco zarobić. Zaspokoje-
nie potrzeby uznania i posiadania zda-
je się nie liczyć z ludzką biedą, przeży-
wanym dramatem, nieszczęściem.

NIEBO OFICJALNIE I PRYWATNIE
W tęsknocie za szczęściem, 

którego źródłem jest Bóg, Kościół do-
strzega drogę do świętości dostępną 
dla każdego człowieka. W takim przy-
padku mówimy o świętości indywidu-
alnej  osobistej, świętości życia. Jest 
ona dostępna i możliwa jeśli w życiu 
kierujemy się prawem miłości zapisa-
nym w ewangelicznych błogosławień-
stwach, jeśli korzystamy ze środków 
zbawienia jakie w Kościele otrzy-
mujemy od Jezusa. Takiej osobistej 
świętości nikt nie ogłasza publicznie, 
ale każdy „święty” katolik ma udział  
w świętości Kościoła, umacnia ją i bu-
duje wspólnotę wiary zakorzenioną  
w Chrystusie. Poza taką indywidualną 
świętością, do której wszyscy jeste-
śmy powołani od przyjęcia sakramen-
tu chrztu, w Kościele istnieje również 
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świętość kanonizowana. Dotyczy ona 
tych osób, wobec których, po przepro-
wadzeniu dochodzenia kanonicznego 
stwierdzono, że w sposób heroicz-
ny realizowały w swoim życiu cnoty 
Boskie i wynikające z nich pozostałe 
cnoty lub poniosły męczeńską śmierć  
z powodu Chrystusa lub ofiarowa-
ły swoje życie w sytuacji zagrożenia. 
Świętość kanonizowana posiada dwa 
stopnie. Pierwszym jest ogłosze-
nie danej osoby błogosławionym, co 
oznacza, że można ją publicznie czcić 
w pewnym ograniczonym zakresie 
(np. w danej diecezji, zgromadzeniu 
zakonnym, czy kraju). Drugim stop-
niem jest kanonizacja – ogłoszenie 
świętym. Jest to akt nieomylnego na-
uczania papieskiego, w którym Kościół 

deklaruje, że określona osoba – nowy 
święty, z pewnością swoim życiem 
może być przykładem dla pozostałych 
wiernych w dążeniu do Boga.

CHCĘ BYĆ ŚWIĘTY!
Czasem mamy pokusę by 

drogę do świętości rozpoczynać od 
wyobrażenia sobie, czy będzie nam 
do twarzy z aureolą. Takie myślenie 
bardziej przystoi kandydatowi na cele-
brytę, czy „nowobogackiego szpane-
ra”. Świętość to pragnienie szczęścia, 
którego źródłem jest Bóg. A zatem… 
otwórzmy tekst Ewangelii z ośmioma 
błogosławieństwami i odkrywajmy 
czym jest Boże szczęście.

ks. Henryk Brzozowski COr

Cudowny krzyż 
ze Świętej Góry

Z naszej historii

 W kościele świętogórskim 
znajdują są trzy cudowne wizerunki, 
otaczane od wieków czcią wiernych. 
Do nich należą obraz Matki Boskiej 
malowany na desce, figura Matki Bo-
skiej Bolesnej w typie ikonograficz-
nym Pieta oraz rzeźbiony wizerunek 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Figura 
Chrystusa posiada swoją interesującą 
historię i wpisała się w dzieje świę-
togórskiego sanktuarium. Nigdy nie 
była przedmiotem osobnych opraco-
wań, warto zatem bliżej zapoznać się 
z jej historią. Figura Chrystusa jest 
zarazem cennym dziełem sztuki oraz 
przedmiotem ciągle aktualnego kultu. 

Historia cudownego krzyża
 Najstarsze źródła podają, 
że rzeźba znajdowała się na Świętej 
Górze od dawna. Kronikarz klasztor-
ny pisze: … Figura Ukrzyżowanego 
drzewniana od niepamiętnych podob-
nież czasów słynąca łaskami, była 
w dawnym Świętogórnym Kościółku 
przytwierdzona do kolumny drzewnia-
nej umieszczonej w środku Kościółka, 
a utrzymującej całą jego budowę. Tę 
namieniona wyżej złośliwa Eudoxja 
czyli czartowska Jezabel postanowiła  
i usiłowała koniecznie uprzątnąć  
z miejsca, aby przyśpieszyć ruinę 
samego Kościoła. Aliż nie mogąc 
dokonać tego siłą ludzką, rozkazała 
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Il.1. Ołtarz Świętego Krzyża. Widok współczesny.

zakładać do onej kolumny wewnątrz 
Kościoła łańcuchy, takowe przecią-
gać przez drzwi kościelne, a poza 
temi zaprzągać jarzma dzielnych wo-
łów, by tym sposobem wyruszyć onę 
z jej zasady. Alić rzecz dziwna! Ko-

lumna ta z Figurą Ukrzyżowanego, 
acz z suchego zupełnie drzewa, dała 
się giąć i kręcić rozmaicie, ale trwała 
niewzruszoną w swem miejscu. Dla 
czego wszyscy przerażeni trwogą 
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Il.2. Ołtarz Świętego Krzyża. Widok z 1924 roku.

zaprzestali niezbożnych zamachów1.  
Z tekstu można wnioskować, że rzeź-
1Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osia-
dłej przez Kongregacją Oratorij Świętego Filippa Neriusza 
ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika (XVIXIX 
w.) pisana w latach 18271836 przez Kaspra Dominiow-
skiego, egzemplarz I, AFG [Archiwum Filipinów Gostyń-
skich] A 11, s. 10. 

ba umieszczona była na tzw. tęczy, 
czyli górnej belce oddzielające pre-
zbiterium od nawy kościoła. To ten 
kościół zbudowano wkrótce po dekre-
cie z 1512 roku, uznającym Świętą 
Górę za miejsce cudowne. Na belce 
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tęczowej po bokach Ukrzyżowanego 
stawiano figury Matki Boskiej Bole-
snej i św. Jana Ewangelisty. Taki układ 
kompozycyjny zwany grupą Ukrzy-
żowania, wypracowała sztuka gotyc-
ka. Wymieniona w tekście Eudoxja 
to Anna Zborowska, żona właścicie-
la miasta Jana Gostyńskiego, który 
przeszedł na protestantyzm2. Anna, 
córka Marcina Zborowskiego, woje-
wody poznańskiego i późniejszego 
kasztelana krakowskiego, próbowała 
wyrugować wiarę katolicką z Gosty-
nia. Kościół farny i kościół szpitalny 
Ducha Świętego oddano predykan-
tom, czyli kaznodziejom protestanc-
kim, aby nauczali zasad nowej wiary. 
Świątynię świętogórską zamieniono 
wtedy na cegielnię. Zorganizowany  
w Gostyniu 15 czerwca 1565 roku 
słynny „synod dysydencki”, miał do-
prowadzić do pojednania różnych 
odłamów kościołów innowierczych  
w Polsce. Do ugody jednak nie doszło. 
Wkrótce właściciele Gostynia powróci-
li do dawnej wiary. Doktor poznański 
Stefan Mikan 19 maja 1566 roku, po-
wiadomił kardynała Stanisława Ho-
zjusza: w tych dniach miasto Gostyń 
wróciło już całe do wiary katolickiej. 
Kapłani katoliccy są już przywróceni, 
wszystkie naczynia srebrne, obrazy, 
ozdoby kościelne są do ostatniego 
oddane z wielką radością całej okolicy  
i niezmiernym trumfem3. 
 Pomimo zamiany kościoła na 
cegielnię, krzyż pozostał na swoim 
miejscu. Belka tęczowa na której stał 
krzyż, stanowiła istotny element bu-
dowli szkieletowej. W takiej konstrukcji 
zbudowany był świętogórski kościół. 
Usunięcie belki spowodowałoby za-
waleniem się całego budynku.  
 Przywołany powyżej kronikarz 
klasztorny dalej pisze o krzyżu: Póź-
niej około 1640 roku chciał podobni 
pewien malarz odnowić kolor tej Figu-
2T. Gostyński, Z dziejów reformacji w Gostyniu, [w:] Kroni-
ka Gostyńska, t. VIII, nr 4, 1937, s. 52. 
3Tamże, s. 60. 

ry, lecz znajdując w niej niedokładność 
niektórych wyrazów, wezwał Rzeźbia-
rza, aby takowe poprawił. Zebrał się 
tenże do roboty, lecz w tym momencie 
zapadł w tak okropną chorobę, że ani 
jej rozpocząć nie był w stanie. Było to 
bez wątpienia dopuszczenie Boga, 
aby Dzieło prostego wybranego przez 
Niego nie ważył się tykać. Figura ta  
w dzisiejszej Świętogórnej Bazylice 
jest umieszczona w Ołtarzu pierw-
szym po lewej stronie Nawy tejże4.  
W historie wizerunków otaczanych 
kultem, często wplecione są elementy 
nadprzyrodzone, które mają za zada-
nie podkreślić cudowność. Nadprzy-
rodzone wydarzenia mają jednakże 
kontekst rzeczywisty. Z tekstu można 
wyłuskać ziarna prawdy historycznej.  
W tym czasie proboszczem gostyń-
skim był ks. Bartłomiej Hesperus 
zmarły w 1646 roku5. To on przyczynił 
się do odnowienia kościoła świętogór-
skiego. Z uzbieranych ofiar ufundował 
nowy ołtarz główny i tam umieścił cu-
downy obraz Matki Boskiej. Ponadto 
wymurował zakrystię, a nad nią urzą-
dził kaplicę z ołtarzem poświęconym 
św. Franciszkowi z Asyżu. Z jego ini-
cjatywy powstała kaplica z ołtarzem 
św. Filipa Neri, odczytywana przez 
późniejszych dziejopisów jako zapo-
wiedź powstania Kongregacji Orato-
rium. Postawił także dom przy kościele 
dla księży mansjonarzy obsługujących 
to miejsce. Zapewne z jego polecenia 
zabrano się do odnowienia dawnego 
krucyfiksu. Opatrzność jednak spra-
wiła, że zachowała się autentyczna 
tkanka dawności, nietknięta być może 
niewprawną ręką odnowiciela. W ko-
ściele były jeszcze dwa inne ołtarze, 
fundowane w 1639 roku przez miesz-
czankę gostyńską Annę Lebiedzinę6. 

4Zbiór wiadomości o Świętej Górze.., dz. cyt., s. 10. 

5Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego zgromadzenia 
XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pań-
skiego MDCCCLXVIII, t. I, Poznań 1869, s. 8. [Autor:  
ks. Antoni Brzeziński].

6Zbiór wiadomości o Świętej Górze.., dz. cyt., s. 11. 
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Il.3. Figura Chrystusa.

Jeden z nich poświęcony był Matce 
Boskiej Bolesnej i drugi ołtarz św. 
Barbarze Męczennicy. Źródła pisane 
nie wspominają o ołtarzu Świętego 
Krzyża. Należy sądzić, że cudowny 
krucyfiks dalej znajdował się na belce 
tęczowej. 

 W 1668 roku na Świętej Górze 
powstała Kongregacja Oratorium św. 
Filipa Neri. Kościół został przekazany 
nowym kustoszom. Odtąd opiekunami 
cudownych wizerunków zostali ora-
torianie. Przy finansowym wsparciu  
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fundatora Adama Floriana Konarzew-
skiego i jego sukcesorów, rozpoczęto 
w 1675 roku budowę nowej świątyni. 
Biskup poznański Hieronim Wierz-
bowski  8 września 1698 roku dokonał 
konsekracji nie ukończonej jeszcze 
świątyni, pod wezwaniem Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny7. Wtedy przeniesiono ze stare-
go kościoła ołtarze z obrazami do no-
wej świątyni. W prezbiterium umiesz-
czono ołtarz główny z cudownym obra-
zem Matki Boskiej, po stronie północ-
nej ołtarz Matki Boskiej Bolesnej i po 
stronie południowej ołtarz poświęcony  
św. Filipowi Neri. Cudowny krzyż nie 
miał swego ołtarza. Nowa świątynia 
budowana w stylistyce barokowej nie 
miała belki tęczowej. Krzyż na swoja 
oprawę ołtarzową musiał jeszcze po-
czekać.
 Z miejscowej kroniki dowia-
dujemy się, że biskup poznański Piotr 
Tarło z Czekarzewic 8 września 1713 
roku poświęcił sześć ołtarzy8. Od 
strony południowej: ołtarz Świętego 
Krzyża i św. Floriana Męczennika, da-
lej ołtarz św. Józefa Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny i błogosławio-
nego Juvenalisa Ancinę oraz ołtarz  
św. Barbary Męczenniczki i św. Grze-
gorza Wielkiego. Od strony północ-
nej: ołtarz Matki Boskiej Różańcowej  
i św. Zofii Wdowy, dalej ołtarz św. Jana 
Nepomucena i św. Andrzeja oraz oł-
tarz św. Erazma Biskupa i Męczenni-
ka i św. Karola Boromeusza. Od tego 
czasu cudowny krucyfiks znajduje się 
w ołtarzu bocznym od strony południo-
wej i tam jest do dzisiaj (il.1). 

Prezentacja cudownego krzyża
Figura Chrystusa jako obiekt kultu, 
była otaczana nie tylko czcią wiernych, 
ale także opieką kustoszy, zapewnia-
jąc jej należyte warunki przechowania 
7Tamże, s. 212213. Pierwszym patronem został św. Filip 
Neri, a drugorzędnymi św. Józef, św. Wojciech, św. Stani-
sław, św. Florian i św. Franciszek z Asyżu.
8Tamże, s. 244.

i eksponowania. Figurę wielokrotnie 
odnawiano. W tamtych czasach za-
biegi renowacyjne sprowadzały się 
do przemalowania. Prace konserwa-
torski prowadzone w ostatnich latach 
ujawniły aż cztery warstwy polichro-
mii. Ostatnia warstwa była brązowo-
brunatna, pokryta werniksem bar-
wionym brązem żelazowym. Zdjęcie 
z 1924 roku pokazuje figurę Chrystu-
sa prawie czarną (il.2). Pod krzyżem 
stała kolumna i kielich. Skrzyżowanie 
belek zakrywała metalowa tabliczka  
z trybowanymi narzędziami męki Pań-
skiej. Na zdjęciu widać trzy plakietki 
umieszczone pod stopami Chrystusa. 
Jednakże nie można rozpoznać co 
przedstawiają. Tabliczki z pewnością 
pochodzą z zespołu plakietek wo-
tywnych, darowanych do cudownego 
krzyża. Rzeźbę pokrywały srebrne 
aplikacje takie jak korona cierniowa  
i perizonium. Aplikacje dodano około 
1700 roku. Nie mają znaków złotni-
czych, dlatego trudno rozpoznać ich 
proweniencję. Aczkolwiek znakomicie 
odkuty suchy akant i ornament kwiet-
ny wskazują na dobry warsztat.
 Krzyż w latach 19841985 
poddano gruntownym zabiegom 
konserwatorskim przeprowadzonym  
w Warszawie. Prace wykonywali mgr 
Małgorzata WesołowskaNowosiel-
ska, mgr Anna Zalewska i mgr Janusz 
Smaza9. Przy badaniu stwierdzona, 
że rzeźba jest mocno zaatakowana 
przez drewnojady, dłonie Chrystu-
sa zachowały się fragmentarycznie, 
drewniane perizonium zostało przy-
cięte i dostosowane do aplikacji srebr-
nej. Drewno miało już strukturę mocno 
sproszkowaną i było w tak złym stanie, 
że przy demontażu odpadła lewa dłoń. 
Program prac konserwatorskich prze-
widywał dezynfekcję, dezynsekcję, 
wzmocnienie struktury drewna i rekon-
strukcje brakujących fragmentów. Po-
nieważ pierwotna warstwa malarska 

9Dokumentacja konserwatorska przechowywana w AFG. 
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Il.5. Twarz Chrystusa z Piety.
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zachowała się w stanie szczątkowym, 
postanowiono przywrócić drugą war-
stwę dobrze zachowaną. Ponadto za 
jej przywróceniem przemawiała duża 
wartość artystyczna i konstrukcyjna. 
Warstwa stanowiła jakby silny pan-
cerz scalający całą rzeźbę. Zrezygno-
wano także z przywracania srebrnych 
aplikacji10. Figura Chrystusa otrzymała 
jasny koloryt zbliżony do karnacji cia-
ła. Rzeźbę przymocowano do nowego 
krzyża i już nie przywracano dodat-
ków widocznych na dawnej fotogra-
fii. W dolną część belki wmontowano 
srebrną kapsułę z relikwiami Świętego 
Krzyża, ofiarowaną przez świętogór-
skiego filipina ks. Leopolda Rachwała.      
 Figura Chrystusa jest rzeźbą 
pełną, polichromowaną, wykonaną 
z drewna lipowego (il.3). Staranne 
opracowanie strony tylnej sugeruje, 
że była przeznaczona do oglądu ze 
wszystkich stron. To spostrzeżenie 
wzmacnia domysł o jej pierwotnym 
miejscu na belce tęczowej. Wysokość 
figury wynosi 156 cm, rozpiętość ra-
mion 130 cm, a obwód torsu 75 cm. 
Ciało Chrystusa jest wyprostowane, 
nogi minimalnie zgięte w kolanach  
i przebite jednym gwoździem. Biodra 
zakrywa perizonium przewiązane na 
prawym boku z rozwianym zakończe-
niem. Ramiona są wyprostowane, lek-
ko wzniesione ku górze. Środek dłoni 
przebijają gwoździe. Twarz przechy-
lona na prawe ramię i okolona zaro-
stem jest spokojna, wyrażająca stan 
po agonii, oczy zamknięte, usta lekko 
otwarte. Chrystus ma długie, kręcone 
włosy. Na głowę nałożona jest korona 
cierniowa. Krew spływa z przebitych 
rąk aż do klatki piersiowej. Z przebi-
tego prawego boku wypływają stróż-
ki krwi sięgające kolan. Krew płynie 
także z przebitych stóp i spod korony 
cierniowej. Budowa ciała wykonana 
we właściwych proporcjach, oddana 
10Korona, perizonium i tabliczka z narzędziami męki Pań-
skiej przechowywane są w zbiorach klasztornych.

jest realistycznie. Korpus został sta-
rannie wymodelowany, z zaznaczony-
mi żebrami i mięśniami brzucha. Natu-
ralizm widać w starannym opracowa-
niu twarzy i oddaniu stanu człowieka 
po śmierci. Karnacja ciała jest jasna, 
włosy ciemnobrązowe, a perizonium 
ukazane w kolorze białym i niebie-
skim, obrzeżone ugrową lamówką. 
Niezwykle wymowna jest skrwawiona 
i posiniaczona twarz Chrystusa (il.4). 
Oblicze Chrystusa mówi o przebytej 
okrutnej męce. Na wpół otwarte usta 
zastygły w momencie agonii. Z twarzy 
emanuje majestatyczna cisza śmierci. 
 W podsumowaniu naszych 
rozważań należy postawić pytanie  
o czas powstania rzeźby. Interesu-
jącą opinię zapisał klasztorny skry-
ba w księdze zaprowadzonej w 1718 
roku11. Zamieszcza tam informację, 
że według tradycji przodków, figurę 
Chrystusa na krzyżu i Matki Boskiej 
Bolesnej wykonał ten sam artysta.  
Z tego wynika, że rzeźby powstały  
w podobnym czasie. Analiza porów-
nawcza obydwóch rzeźb potwierdza 
dawną tradycję12. Twarz Chrystusa  
z Piety i twarz Chrystusa Ukrzyżowa-
nego wykazują tak duże podobień-
stwa, że wykonanie w tym samym 
warsztacie jest wielce prawdopodob-
ne (il.5). Podobnie są ukształtowane 
półotwarte usta, nos, zamknięte oczy 
i plastyka twarzy. Biorąc po uwagę 
naturalizm ujęcia oraz realistyczne 
oddanie ciała, można wpisać rzeźbę  
w nurt sztuki późnogotyckiej, charak-
terystycznej dla około 1500 roku. Sta-
ranne wykonanie figury wskazuje, że 
powstała w pierwszorzędnym warsz-
tacie rzeźbiarskim, zapewne wielko-
polskim.    

11Fundamenta eius in Montibus Sanctis. Anni Dni. 1718, 
AFG A/3, f. 00011. 
12Analiza stylistyczna Piety przedstawiona w: H. Brzozow-
ski, Pieta Świętogórska, [w:] Świętogórska Róża Duchow-
na, nr 4, 2019 s. 3445.
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Kult cudownego krzyża
 Uchodzący za słynący łaska-
mi krucyfiks, od wieków był otaczany 
kultem przez pielgrzymów nawiedza-
jących to cudowne miejsce. Święta 
Góra słynęła przede wszystkim jako 
sanktuarium maryjne. W zachowanym 
materiale pisanym nie odnajdujemy 
wzmianek o uzdrowieniach lub innych 
wydarzeniach noszących znamiona 
cudowności, związanych ze świeto-
górskim krzyżem. Jednakże kult Chry-
stusa Ukrzyżowanego był zawsze 
obecny w sanktuarium świętogórskim. 
Świadkami dokumentującymi kult są 
zachowane plakietki wotywne, obficie 
składane w świętogórskim sanktu-
arium. Wota darowano w pierwszym 
rzędzie do cudownego obrazu Matki 
Boskiej Gostyńskiej i do Piety. Z daw-
nego zasobu wotywnego zachowała 
się skromna ilość. Wśród nich są pla-
kietki, które dokumentują kult cudow-
nego krzyża. Wyżej wspomniano, że 
na zdjęciu z 1924 roku widać plakietki 
przybite do krzyża. W zachowanym 
zespole wotywnym przechowywanym 
w miejscowym sanktuarium, są srebr-
ne plakietki z wizerunkiem Chrystusa 
Ukrzyżowanego. Jedna z najstarszych 
nosi datę 1640 rok (il.6). Przedstawia 
Chrystusa Ukrzyżowanego z postacia-
mi Matki Boskiej i św. Jana Ewange-
listy13. Dar wotywny złożył Aleksander 
Miaskowski wraz z żoną Katarzyną 
Korzbokowną z Zawady wraz z dzieć-
mi. Z inskrypcji dowiadujemy się, że 
małżonkowie powierzyli opiece Ukrzy-
żowanemu siebie i swoje dzieci „oboj-
ga płci”. Z podobnego czasu pochodzi 
plakietka z klęczącym przed cudow-
nym krzyżem duchownym imieniem 
Carolus14. Poza imieniem, nie wiemy 
nic więcej o donatorze. Z drugiej po-

13H. Brzozowski, Plakietki wotywne z sanktuarium księży 
filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, [w:] Dom Cudów 
Maryi 15122012. Pamiątka jubileuszu 500lecia uznania 
cudów na Świętej Górze w Gostyniu, Święte Góra 2015, 
s. 223224, il. na s. 199.   
14Tamże, s. 226.

łowy XVII wieku wywodzą się dwie 
plakietki wotywne. Na jednej z nich 
przed Chrystusem Ukrzyżowanym 
klęczy rodzina szlachecka. Odwrocie 
tabliczki wypełniają wygrawerowane 
zwierzęta domowe. Ofiarodawca całą 
rodzinę wraz ze swoim dobytkiem 
powierzył opiece cudownemu krzyżo-
wi15. Na drugiej plakietce, znakomitej 
pod względem jakości artystycznej, 
klęczy szlachcic przed wizerunkiem 
Chrystusa Ukrzyżowanego16.  Kolej-
na plakietka, srebrny świadek, po-
chodzi z końca XVII wieku i ukazuje 
klęczącą wotantkę przed Chrystusem 
Ukrzyżowanym17. Z pewnością ta-
kich srebrnych świadków kultu krzyża 
świętogórskiego było znacznie więcej. 
Dlaczego się nie zachowały? Plakiet-
ki oprócz funkcji dokumentującej cu-
downość kultu i wydarzeń, stanowiły 
także srebrny depozyt. Gdy zabrakło 
funduszów na sprawienie sprzętów li-
turgicznych, wtedy przetapiano srebra 
wotywne.   
 Ołtarz Świętego Krzyża ota-
czał wielką czcią filipin ks. Wojciech 
Szalczewski. W 1754 roku zapisał 
na fundusz ołtarza – 100 dukatów. 
Pieniądze przekazał Żydom w Lesz-
nie. Oni zabezpieczyli pieniądze na 
synagodze i zobowiązali się płacić 
7% rocznie od tej sumy. Przy okazji 
poznajemy dawny zwyczaj lokowania 
pieniędzy na procent. W zamian za 
otrzymane pieniądze z procentu, Kon-
gregacja miała obowiązek odprawić 
w każdy piątek mszę świętą za dusze 
znikąd nie mające pomocy. Inny filipin 
ks. Michał Ladyński przekazał w 1757 
roku Starozakonnym Synagogi Lesz-
czyńskiej 500 złotych na 7% rocznie. 
Pieniądze z procentu przeznaczył na 
utrzymanie pięciu ubogich zamieszku-
jących w klasztornym szpitaliku. Oni 
mieli obowiązek odmawiać codziennie 

15Tamże, s. 233234. 
16Tamże, s. 235.
17Tamże, s. 236, il. na s. 215.
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Il.6. Plakietka wotywna z 1640 roku.

przed ołtarzem Świętego Krzyża pięć 
pacierzy za dusze czyścowe i za ko-
nających18. 
 Z udziałem kapeli obchodzo-
no przy ołtarzu święto Znalezienia 
Świętego Krzyża. Według dawnego 
kalendarza liturgicznego, święto przy-
padało w dniu 3 maja19. Do ołtarza 
Krzyża było przypisane Bractwo św. 
Franciszka Ksawerego, założone na 
Świętej Górze w 1851 roku. W tym 
dniu odprawiano uroczyste nabożeń-
stwo, a członkowie bractwa mogli 
18Tamże, s. 348349.
19Pamiątka jubileuszu.., dz. cyt. s. 330.

zyskać odpust zupełny. Na nabożeń-
stwo przychodził bł. Edmund Boja-
nowski, założyciel sióstr służebniczek, 
społecznik, literat i wielki patriota.  
W swoich pamiętnikach z 1853 roku 
pod datą 3 maja zapisał: Poranek cie-
pły, wilgotny po wczorajszym deszczu, 
mgła i widocznie z ziemi kurząca się 
para zaciemniała widnokrąg. Wsta-
łem o 6-tej. Zaraz po kawie posze-
dłem  do kościoła na wotywę Bractwa 
naszego św. Franciszka Ksawerego 
przy dzisiejszym dniu Znalezienia Św. 
Krzyża. Po wstępnych modłach gło-
śnych i pieśniach odbyła się Msza św.,  
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a potem powiedział treściwą przemowę  
ks. Hübner, przytaczając z „Roczników 
Rozkrzewienia Wiary” piękne przykła-
dy i owoce prac misjonarskich. Gdyby 
z podobną gorliwością odbywały się 
te nabożeństwa po wszystkich para-
fiach, wątpić nie można, że i zbawien-
ne to Bractwo szerzyłoby się lepiej, 
niż dotąd widzimy. Obok głębokiego 
wzruszenia, jakiego zawsze doznaję, 
ilekroć jestem świadkiem i uczestni-
kiem tego nabożeństwa, mimowolnie 
budzi się jeszcze we mnie wspomnie-
nie historyczne 3 maja. Wielkie owo 
dzieło, które nasz naród w tym dniu 
dokonał, w jakiejże dziwnej zdaje się 
łączyć harmonii z dzisiejszą pamiątką 
kościelną Znalezienia Krzyża Św. Jak 
Zbawca nasz w chwili dokonanej męki 
i śmierci zwycięstwo nad światem od-
niósł i znak prawdziwego dopiero Ży-
cia zatknął na ziemi, tak i nasz naród 
w chwili swej politycznej śmierci obja-
wił w ustawie 3 maja znak wewnętrz-
nego odrodzenia i Życia. A dalsze 
nasze dzieje poupadkowe i tylokrotne 
wychodźstwa i rozproszenie nasze 
po całym świecie jest jakoby wysłan-
nictwem, misją, krwią okupowanego 
odrodzenia ludów20. W jego refleksji 
wątki religijne splatają się z patriotycz-
nymi nadziejami odnalezienia drogi do 
wolności. 
 Cudowny krzyż zawsze był 
otaczany czcią wiernych. Można ten 
kult nazwać dyskretnym i niezauwa-
żalnym. Dwie tablice wotywne zawie-
szone z boku ołtarza, są najlepszym 
świadectwem dokonujących się tu 
niezwykłych, duchowych wydarzeń. 
Na zdjęciu wykonanym przed odda-
niem krzyża do konserwacji, widocz-
ne są liczne wota przybite do wnęki 
ołtarzowej (il. 7)21. Gdy krucyfiks po 

20Edmund Bojanowski. Dziennik, t. I, 1853-1855, Wrocław 
2009, s. 75.
21Po pracach konserwatorskich wota przeniesiono na 
dwie tablice zawieszone z boku ołtarza. Krzyż umiesz-
czono w pustej wnęce na czerwonym tle. Pozostawiono 
jedynie sześć główek anielskich.   

konserwacji powrócił do ołtarza, wota 
zostały usunięte i przeniesione na 
dwie tablice wotywne zawieszone na 
bocznych ścianach. Za każdym z tych 
wotów kryje się bezimienny człowiek 
ze swoim poranionym życiem, szu-
kający w cierpieniu Chrystusa sensu 
swojego cierpienia. Tajemnica ludzkie-
go bólu istnienia, splata się z tajem-
nicą Krzyża. Przed ołtarz codziennie 
przychodzą ludzie, klękają, modlą się, 
niekiedy zapalają świecę i odchodzą. 
Do cudownego krzyża 9 grudnia 2019 
roku przekazano wotum od pani Apo-
lonii Olejniczak ze Starej Krobi (il.8). 
W swoich bezcennych pamiętnikach 
napisała: Na Świętej Górze w bazylice 
jest ołtarz z ukrzyżowanym Jezusem, 
a pod krzyżem Matka Boża. Zauwa-
żyliście na pewno, że przed tym oł-
tarzem zawsze modli się dużo ludzi. 
„patrz na Jezusa krzyż, bo on cię tyl-
ko może ocalić (…) patrz na Jezusa 
krzyż” (pieśń kościelna). Jeśli nosi-
cie krzyżyk na łańcuszku, noście go  
z szacunkiem i dla wiary, a nie dla 
mody. W naszym życiu małżeńskim 
nie było drogich, wyszukanych pre-
zentów, zawsze były potrzeby waż-
niejsze. Ale pierwszy prezent kupił 
mi mąż w Poznaniu. Piękny wisiorek  
z bursztynu. Ponieważ była to dla mnie 
miła niespodzianka i pamiątka, przeto 
zachowałam go i proszę Ewkę [córkę], 
gdy przyjdzie „odpowiednia chwila”; 
aby zaniosła te cenną dla mnie pamiąt-
kę, jako wotum pod Krzyż Święty na 
ołtarzu w bazylice gostyńskiej, przed 
którym zawsze, z ojcem modlimy się 
za was22. Ta „odpowiednia chwila” na-
deszła po śmierci pani Apolonii. Jej 
córka Ewa wypełniła testament mamy. 
Bursztynowa pamiątka rodzinna za-
wisła na tablicy wotywnej. Pozostanie 
jak tyle innych wotów, znakiem głębo-
kiej wiary, miłości i wdzięczności do 
Świętego Krzyża.

22A. Olejniczak, Gdzieś tam na Biskupiźnie, Krobia 2010, 
s. 131.
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Il.7. Ołtarz Świętego Krzyża. Widok sprzed 1984 roku.

 Figura Chrystusa Ukrzyżowa-
nego „słynąca od niepamiętnych cza-
sów łaskami” jest i dzisiaj przedmiotem 
kultu ludzi przychodzących na to świę-
te miejsce szukać pocieszenia, pomo-
cy i wsparcia. Na zakończenie warto 
przytoczyć słowa, zapisane w połowie 
XIX wieku przez filipina ks. Antoniego 

Brzezińskiego: Kto temu nie wierzy, 
nich się zatrzyma choć przez kilka dni 
w świątyni świętogórskiej, a własny-
mi będzie widział oczami, jako z da-
leka od Poznania, od granic śląskich  
i z dalszych stron jeszcze, wloką się 
na Górę świętą schorzałe kaleki, jako 
ze złamaną boleściami duszą lub  
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grzechami utrapieni różnego stanu  
i wieku ludzie, tu biegną, jako jedni  
z nich, tulą się do samotnej kapli-
cy Krzyża cudownego, inni, jakoby 
publiczną odprawiając pokutę, leżą 
krzyżem godzinami na środku kościo-
ła, przed Obrazem cudownej Matki 
Boskiej, Spytaj ich, gdy wracają do 
domów, a dowiesz się o pociechach, 
ze świętego miejsca wziętych. Świad-
kiem doznanych tu łask i pociech są 
one niezliczone kampanie pobożnych 
pielgrzymów, które przez cały rok ko-
ściół nawiedzają; jeśli tej wiary nie 
masz w sercu, która ich sprowadziła, 
przyjdź zapraszamy, choćby na oglą-
danie ich, w Zielone świątki, stań na 
chwilę pośród gromady ze stron odo-
lanowskich zebranej, gdy się żegna  
z Obrazem cudownym, gdy ich kapłan 
na pożegnanie pokrapia wodą święco-
ną – patrz – jak wszyscy do jednego, 
starzy i młodzi, rzucają się krzyżem na 
twarze, jaki płacz rzewny i jęk prze-
rażający z serca ich na mury kościel-
ne się odbija, Z jaką boleścią i żalem 
żadne dziecko w świecie nie żegna 
się z rodzicielką swoją, a w swej bo-

leści twarz ich jaśnieje pogodą wesela 
i pociech niewypowiedzianych, bo łzy 
tego ludu są łzami wiary, miłości i na-
dziei nieomylnej23.    
 Pozwól Drogi Czytelniku, że 
z połowy XIX wieku przeniesiemy 
się w czasy współczesne. Za poradą  
ks. Brzezińskiego, poszedłem na jed-
ną godzinę do bazyliki przed cudow-
ny krzyż. Było południe. Intensywne 
słońce wiosenne wpadało przez okna, 
rozświetlając swymi błyskami baro-
kowe wnętrze. Delikatnie muskało 
powierzchnię szacownych zabytków  
i wyklęczanej, zimnej jeszcze kamien-
nej posadzki. Wokół unosiła się cisza 
i miodowy zapach świeżo wypastowa-
nej posadzki. Gdzieś za murami świą-
tyni śpiewał ptak. Przed cudownym wi-
zerunkiem paliło się już pięć świeczek. 
Znak że byli tu ludzie. 
 Nagle usłyszałem szybkie 
kroki i pod krzyż podeszła na czarno 
ubrana, nie młoda już kobieta. Zapa-
liła świeczkę i długo się modliła. Po 
czym wstała i skierowała się do wyj-
ścia. Podszedłem do niej i zapytałem 

23Pamiątka jubileuszu.., dz. cyt. s. 277278. 

Il.8. Wotum Apolonii Olejniczak ze Starej Krobi.
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ks. Dawid Majda COr

BioGramy ŚwiętoGórskiCh 
kapłanów i BraCi

o cel przybycia. Popatrzyła na mnie 
swymi pięknymi, niebieskimi oczami  
z lekkim zdziwieniem. Po chwili powie-
działa. Przychodzę tu często podzię-
kować Panu Jezusowi za cudowne 
uzdrowienie mojego syna. Lekarze 
stwierdzili nowotwór mózgu. Przed 
operacją wykonano ostatnie badanie  
i lekarz ze zdumieniem powiedział – to 
chyba cud, nie widzę nawet śladu po 
nowotworze. 
 Nie musiałem długo czekać, 
gdy pod krzyżem uklęknął dobrze zbu-
dowany mężczyzna w sile wieku. Miał 
ogoloną głowę, kilkudniowy zarost, 
rozśpiewane oczy i nosił skórzaną 
kurtkę. Na moje zapytanie odpowie-
dział, że to długa historia. Gdy u jego 
córki nagle pojawiła się na nodze  na-
rośl, przyszedł do krzyża. Nie wiado-
mo, czy narośl była wynikiem zwykłe-
go potknięcia czy też  powstała z in-
nej przyczyny. Jak nagle pojawiła się, 
tak nagle zniknęła, ale nie zaniknęła 
wdzięczność do cudownego krzyża. 
Mój rozmówca powiedział, że odtąd 

często tutaj przychodzi. Na zakończe-
nie krótko skonkludował: powiem tak, 
nigdy nie odszedłem stąd z kwitkiem.
Pod koniec mojej godziny czuwania 
pojawiła się starsza kobieta, obar-
czona już krzyżykami lat. Z pogodnej 
twarzy przemawiała dostojność wie-
ku. W jej oczach widać było niejedno 
trudne przeżycie i doświadczenie. Mó-
wiła spokojnie i zwyczajnie, zapewne 
tak jak zwyczajne było jej życie: gdy 
tylko zdrowie mi pozwala, przychodzę 
tutaj podziękować Jezusowi Ukrzyżo-
wanemu za szczęśliwie ocalone mał-
żeństwo i pomodlić się o szczęście  
w rodzinach. To przecież takie oczy-
wiste mówiła, że trzeba modlić się za 
innych.
 W podsumowaniu warto spa-
rafrazować słowa ks. Brzezińskiego: 
gdy nie wierzysz temu, przyjdź cho-
ciaż na godzinę pod cudowny krzyż. 
Popatrz na Chrystusa Ukrzyżowanego 
i ludzi tu przychodzących i wsłuchaj 
się w bicie twojego serca.   

Ksiądz Ferdynand Zdzie-
szulski COr – urodzony w 1654 roku. 
Zanim wstąpił do Kongregacji był już 
kapłanem diecezjalnym. Wspólnota 
z czasem powierzyła mu dwukrot-
nie obowiązki ministra. Służył bardzo 
gorliwie w konfesjonale. Człowiek 
niezwykłej skromności i cnotliwy. 
Oprócz gorliwości w wypełnianiu swo-
ich obowiązków powierzonych przez 
Kongregację, nie zapominał o tym co 
najważniejsze, czyli o modlitwie, któ-
rej poświęcał wiele godzin. Z biegiem 
lat został również prefektem zakrystii1. 

1Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
16771974.

Pod koniec życia wybrano go na supe-
riora dnia 3 lutego 1721 roku2. Urząd 
ten sprawował do śmierci. Za jego 
przełożeństwa zlecono wykonanie 
obecnego ołtarza głównego w bazyli-
ce. Ponieważ pierwotny ołtarz okazał 
się zbyt ciężki, co mogło spowodować 
zerwanie sklepień w podziemiach, 
Kongregacja postanowiła zlecić nowy 
projekt wykonawcom rodem z Wied-
nia, lecz zamieszkałym we Wrocławiu: 
Ignacemu Prowizorowi – marmularz  
i Janowi Sugwitz – snycerz i sztukatier. 
Wzorowali się na ołtarzu z kościoła Oj-
ców Jezuitów we Wrocławiu. Oprócz 
2Ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 167.
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tego, za rządów o. Zdzieszulskiego 
uchwalono stałe godziny spożywa-
nia posiłków we wspólnocie filipinów.  
3 lutego 1721 roku ustalono obiad jeść  
o godz. 11.00, a kolację o 17.303. Opa-
trzony sakramentami zmarł w podróży 
będąc w Skoraszewicach, 23 listopa-
da 1723 roku w 69 roku swego ży-
cia. Ciało sprowadzono i pochowano  
w podziemiach świętogórskich4.

Brat Adam Rutkowski COr 
– nie znamy daty jego urodzenia, ani 
skąd pochodził. Informacje o nim są 
bardzo skąpe. Był szlachcicem, od-
znaczał się cnotliwym życiem. Spędził 
kilka lat swojego życia we wspólnocie 
filipinów i zmarł 23 kwietnia 1726 roku. 
Jego ciało złożono w grobie Kongre-
gacji, czyli podziemiach5. 

Kleryk Jan Sokoliński COr  
– ur. 1663r. Autor księgi zmarłych przy 
jego nazwisku umieszcza zapis wie-
lebny, a następnie bardzo doskona-
ły kleryk. Nie był więc kapłanem, ale 
był członkiem wspólnoty. Powierzono 
mu funkcję prefekta zakrystii, którą 
bardzo starannie wykonywał trosz-
cząc się o dekorowanie całej świąty-
ni. Nie tylko opiekował się zakrystią  
i paramentami liturgicznymi, lecz dbał 
o całość budującej się wówczas wciąż 
świątyni. Niezwykle oddany i gorliwy 
w wypełnianiu powierzonych obowiąz-
ków. Kiedy spotkała go choroba, udał 
się na leczenie do Bojanowa. Niestety 
lekarze nie potrafili nic zdziałać z cho-
robą o nazwie kołtun. Zaopatrzony sa-
kramentami umiera 23 czerwca 1726 
roku. Jego ciało przywieziono i pocho-
wano w podziemiach6.

Ksiądz Michał Żaliński COr 
– informacje o jego osobie są nieste-
ty także szczątkowe. Nekrolog poda-
je informacje, iż przyszedł na Świętą 

3Tamże, s. 168.
4Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
16771974.
5Tamże.
6Tamże.

Górę będąc wcześniej w Kongregacji 
studziańskiej7. Przyjęto go do wspól-
noty, a po latach dwukrotnie wybiera-
no prepozytem. Za pierwszym razem 
zrezygnował, a za drugim z wielkimi 
trudnościami sprawował urząd od  
8 stycznia 1724r. do 11 września 
1724r., czując się ciągle nieodpowied-
nią osobą na tym urzędzie8. Wyprosił 
współbraci by zdjęto go z tej funkcji na 
co wspólnota przystała. Dnia 20 maja 
1729 roku podczas porannej modlitwy 
i rozmyślaniu w kościele wyzionął du-
cha9. 

Brat Józef Szywczyński COr 
– był człowiekiem utalentowanym 
muzycznie, co zapewne wpłynęło na 
rozwój kultury muzycznej na Świętej 
Górze. Informacji o nim posiadamy 
niewiele. Zapisano, iż obowiązki swo-
je wypełniał zawsze sumiennie. Opie-
kował się chórem. Zmarł opatrzony 
sakramentami 25 sierpnia 1730 roku 
i ciało jego złożono w podziemiach10. 

Ksiądz Łukasz Irzeski COr  
– ur. 1671r., pochodził z Gostynia. 
Przez wiele lat cierpiał na chorobę 
kołtuna. Wszystkie boleści które od-
czuwał, znosił w pokorze i bardzo 
cierpliwie. Choroby towarzyszyły mu 
prze wiele lat, był także dotknięty pa-
raliżem. Zmarł 19 października 1730 
roku. Pochowano go w podziemiach11. 

Brat Franciszek Podorecki 
COr – w księdze zmarłych zapisa-
no tylko wiadomość kiedy nastąpi-
ła śmierć. Wpis brzmi następująco: 
zmarł po spaleniu się naszej Kongre-
gacji prawie w drugim tygodniu, po 
trzeciej Niedzieli po Wielkanocy. Był 
to rok 173112. 

7Tamże.
8Ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 169.
9Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
16771974.
10Tamże.
11Tamże.
12Tamże.
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kl. Filip Michalak COr

OtO wielka tajemnica wiary

Dicimus vobis

 Ostatnie kilka miesięcy zmie-
niło zupełnie naszą rzeczywistość. 
Oprócz braku dostępu do najbliż-
szych, możliwości pójścia na zakupy 
czy wyjazdów rekreacyjnych, utrud-
niony dostęp mieliśmy także do tego, 
co najważniejsze w naszym życiu  
– Najświętszej Eucharystii. Z tego 
powodu zaczęło rodzić się w każdym  
z nas pytanie  jaki jest mój stosunek 
do tego najważniejszego sakramentu? 

Dla wielu z nas był to czas 
przepełniony smutkiem z braku moż-
liwości uczestniczenia we Mszy 
Świętej, dotkliwy duchowo mimo że 
dostępnych było wiele transmisji te-
lewizyjnych czy internetowych. Do-
datkowo zaczął się rozpowszechniać 
zwyczaj przyjmowania Komunii Świę-
tej „na dłoń”, który dla wielu osób był 
czymś zupełnie nowym. Dlatego warto 
przystanąć na chwilę, zastanowić się 
nad własnym podejściem do przyjmo-
wania Ciała Pańskiego.  

Sakrament Eucharystii jest 
dla chrześcijanina – katolika najważ-
niejszym z sakramentów. Jest pełnią  
i szczytem modlitwy, nic nie jest w sta-
nie zastąpić Mszy Świętej. 

Jak nauczają święte sobory  
– po konsekracji chleba i wina mamy 
na ołtarzu prawdziwe Ciało i Krew 
naszego Zbawiciela. Jest to prawda 
niepodważalna i jak mówi tytuł tego 
krótkiego artykułu tylko z wiarą należy 
do tego podejść i ukorzyć przed Bo-
skim majestatem swój rozum i zmysły. 
Nie można bowiem tego faktu udo-
wodnić naukowo. Nie można położyć 

obok siebie dwóch hostii i stwierdzić, 
która jest konsekrowana, a która nie. 
Doskonale wyraża to pieśń euchary-
styczna napisana przez św. Tomasza 
z Akwinu, która często jest śpiewana 
w naszych kościołach: 

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, 
Kto się im poddaje, temu wiary brak, 
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 
Że w postaci Chleba utaiłeś się.

Będąc w pełni świadomym, 
że ten okrągły, biały kawałek chleba 
nie jest „zwykłym opłatkiem”, a praw-
dziwie obecnym Bogiem musimy 
pamiętać o kilku zasadach podczas 
Jego przyjmowania „na dłoń”. Trzeba 
pamiętać, aby podchodzić do kapłana  
w spokoju i pełnym skupieniu. Pod-
czas zbliżania się po Najświętszy Sa-
krament należy przyklęknąć na jedno 
kolano albo (jeżeli przyklęknięcie nie 
jest możliwe) uczynić głęboki skłon 
głowy, po czym w postawie stojącej 
przyjąć Pana Jezusa na swoją dłoń. 
Ułożenie tejże dłoni nie może być przy-
padkowe. Ciało Pańskie przyjmujemy 
na lewą dłoń, którą podtrzymujemy 
prawą czyniąc jakby tron dla nasze-
go Boga i Pana. Niech to będzie dla 
każdego z nas moment bardzo ważny, 
podniosły, gdyż za chwilę będziemy 
przez krótki czas trzymać na rękach 
największą świętość ukrytą pod osło-
na małego kawałka chleba. Kiedy ka-
płan położy świętą hostię na naszej 
lewej ręce wtedy prawą chwytamy ją 
i wkładamy do ust. Czynność tą każdy 
ma obowiązek wykonać od razu, gdyż 

„Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój”
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nikomu nie wolno odchodzić sprzed 
oczu kapłana z Najświętszym Sakra-
mentem, a co dopiero zabierać Go ze 
sobą w drogę. 

Każdy z nas swoją postawą 
podczas przyjmowania komunii świę-

tej wyraża wiarę oraz daje innym świa-
dectwo tego, że przyjmuje samego 
Boga. Pamiętajmy o tym przystępując 
do stołu Pana. 

 Zgodnie z zachętą i prośbą 
naszego arcybiskupa metropolity po-
znańskiego Stanisława Gądeckiego 
także i w naszej bazylice każdego 
wieczoru spotykaliśmy się we wspól-
nocie księży i braci filipinów oraz sióstr 
służebniczek, aby wspólnie modlić 
się na różańcu polecając Bogu przez 
ręce świętogórskiej Róży Duchownej 
wszystkie nasze prośby i błagania. 
Łącząc się przez transmisję interneto-
wą z naszymi parafianami i czcicielami 
Najświętszej Maryi Panny modliliśmy 
się o ustanie pandemii koronawirusa, 
oraz uchronienie nas od tej strasznej 
choroby. 

Każdy z nas miał w pamięci ha-
sło przygotowane na czas peregryna-

cji obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej – „ z Maryją w nowe czasy”, które 
również pasowało do nowej rzeczywi-
stości. Kapłani i osoby życia konse-
krowanego o jednej godzinie schodzili 
się w swoich świątyniach na wspólną 
modlitwę. Przy zamkniętych drzwiach 
kościołów, w imieniu wszystkich ludzi, 
przed Najświętszym Sakramentem 
wznosili swoje modlitwy. Poprzez du-
chową łączność ze wszystkimi, którzy 
obawiali się o zdrowie własne i bliskich 
dodawali każdemu otuchy. 

W naszym sanktuarium każ-
dego dnia poprzez przygotowane 
rozważania różańcowe zagłębialiśmy 
się w tej ważnej dla każdego katolika 
modlitwie. W nowe czasy trzeba było 

„Z Maryją w nowe czasy…”

Klerycy prowadzą wieczorny różaniec 
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wejść z Maryją, Jej zawierzyć nas sa-
mych, w Jej ręce oddać wszystko to, 
co nas trapiło. Każdy z nas, z wielkim 
zaangażowaniem i ogromną chęcią 
przychodził na to nabożeństwo przy-
pominając sobie, gdy spoglądał na cu-
downy obraz, jak to od wieków tłumy 
pielgrzymów wznosiły i wciąż wznoszą 
swoje modlitwy przed Boży majestat 
za pośrednictwem Róży Duchownej. 

Teraz dziękując za otrzyma-
ne przez te miesiące łaski, nie usta-
jemy w modlitwie. Mimo zakończenia 
wspólnych nabożeństw, każdy z nas 
poleca wszystkich ludzi opiece Matki 
Bożej w prywatnej modlitwie. Pamię-

tajmy, że w modlitwie znajdziemy za-
wsze ukojenie i pomoc od naszego 
Pana, szczególnie kiedy sięgamy po 
różaniec, bo przecież nikt nie słyszał, 
aby Matka Boża opuściła tego kto się 
do Niej ucieka, Jej pomocy wzywa  
i o przyczynę prosi. 

Do Ciebie więc o Panno nad 
pannami biegniemy i jako grzeszni-
cy płaczący stajemy. O Matko słowa, 
racz nie gardzić słowami naszymi, ale 
usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Świę-
togórska Różo Duchowna – módl się 
za nami!

Ostatni wieczorny Maryjny Apel ze Świętej Góry

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:  

6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości: 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
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ks. Zbigniew Starczewski COr

Wspomnienie Świętej Pamięci 
księdza Mieczysława Stebarta COr
 Dnia 19 czerwca 2020 roku, 
w 95 r. życia, w 69 r. kapłaństwa, po 
73 latach w Kongregacji Oratorium św. 
Filipa Neri, przeszedł do wieczności 
ksiądz Mieczysław Stebart COr – se-
nior i były przełożony Kongregacji 
w Tarnowie, długoletni Deputat Rzym-
ski Konfederacji Oratorium św. Filipa 
Neri, katecheta, wychowawca i oj-
ciec duchowy wielu pokoleń uczennic 
Szkół Pedagogicznych, Handlowych  
i Ekonomicznych w Tarnowie.
 1 lipca 1947 roku wstąpił do 
Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri w Gostyniu. W roku 1952, decy-
zją Prokuratora Krajowego Federacji 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri  
w Polsce, został przeniesiony na sta-
łe do Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri w Tarnowie.
 Przez 30 lat ks. Stebart praco-
wał z młodzieżą na terenie Miasta Tar-
nowa, katechizując w wielu szkołach. 
Był cenionym katechetą, wychowawcą 
i ojcem duchownym. Prowadził boga-
tą korespondencję ze swoimi dziećmi 
duchowymi. Dwukrotnie był wybierany 
Prepozytem Kongregacji Tarnowskiej. 
Przewodniczył komisji historycznej  
w procesie beatyfikacyjnym Sługi 
Bożego ks. Ferdynanda Machaya 
COr. Ostatnie lata życia poświęcił na 
pracę translatorską. Współpracował  
z kilkoma wydawnictwami religijnymi 
tłumacząc książki o wielu świętych  
i kandydatach na ołtarze. Wspierał 
materialnie wiele dzieł charytatywnych 
Kościoła. 
 Zmarł po krótkiej, ale bardzo 
wyniszczającej chorobie, 19 czerwca 
2020 roku, w Uroczystość Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa.

Tak ks. Stebarta wspomina wielolet-
ni przełożony świętogórski ks. Zbi-
gniew Starczewski COr
 Czytając curriculum vitae  
ks. Stebarta zauważamy natychmiast 
jego pochodzenie z miasta Krotoszy-
na, z którym to miastem i jego farnym 
kościołem był związany od lat dziecię-
cych. Po ciężkich przeżyciach związa-
nych z II Wojną Światową powrócił do 
edukacji i rozpoczął swoją drogę po-
wołania wstępując do Konwiktu księży 
Filipinów na Świętej Górze. W konwik-
cie ks. Stebart był prezesem sodalicji 
mariańskiej, wyróżniał wielkim zainte-
resowaniem historią i literatura piękną 
i rozwijaniem zdolności językowych. 
 Ksiądz Stebart należał do 
bardzo koleżeńskich posiadał liczne 
grono znajomych z Konwiktu, z któ-
rymi utrzymywanych jeszcze przez 
lata znajomość. Po zakończeniu na-
uki i zdaniu matury 6 konwiktorów,  
w tym ks. Stebart, zadeklarowało chęć 
wstąpienia do kongregacji, rozpo-
czął się ich czas formacji kapłańskiej 
filipińskiej w domu studiów w Tarno-
wie. Po święceniach na krótki czas  
ks. Stebart udzielał się duszpastersko 
w Gostyniu na Świętej Górze. Potrze-
by obsługi młodzieży szkół tarnow-
skich, spowodowały jego przejście do 
Kongregacji w Tarnowie, gdzie rozpo-
czął swoją prace wychowawczo kate-
chetyczną. Zasłynął wówczas jako od-
dany i pracowity nauczyciel i duchowy 
towarzysz młodzieży. Miłości do małej 
ojczyzny – Wielkopolski sprawiała, 
że bardzo często i chętnie przyjeż-
dżał do matecznika Filipinów polskich 
na Świętą Górę. Wybierając się na  

Do refleksji
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wakacje do Gostynia znamiennie było 
to, że zabierał mały neseser ze swo-
imi rzeczami osobistymi i dużą walizkę 
wypełnioną książkami, które zamierzał 
nie tylko przeczytać, ale i przestudio-
wać. W czasie takich wakacji chętnie 
spotykał się z młodszymi przekazując 
im bezcenne doświadczenie swojego 
życia. 
 Zainteresowany był nie tylko 
kultem Matki Bożej, którą czcił jako 
swoją matkę i wychowawczynię, ale 
podejmował prace tłumacza różnych 
wydawnictw, które do ostatnich niemal 
miesięcy prowadził. Dziesiątki pozycji 
książkowych, opracowań zwłaszcza 
dotyczących duszpasterstwa orato-
ryjnego i postaci wielkiego przyjacie-
la młodzieży jakim jest Św. Filip Neri. 
Podobnie z wielką pasją propagował 

i zgłębiał myśl św. kardynała Jana 
Henryka Newmana. Kolejną pasją  
ks. Stebarta była muzyka poważna, 
bogata płytoteka w tarnowskim miesz-
kaniu świadczy o wielkiej kulturze mu-
zycznej, która wiązała się też z jego 
uczestnictwem w festiwalu Musica Sa-
cromontana, którym to wydarzeniem 
żył i propagował je w świecie. 
 Odejście do Domu Ojca na-
szego seniora Filipinów polskich, było 
dla nas zaskoczeniem bowiem od-
szedł ktoś, kto autentycznie kochał 
swoje kapłaństwo i swoja wspólnotę 
dla której poświecił swoje życie przyj-
mują służbę Bogu i bliźnim jako na-
czelną zasadę oratorianina.

                                   Daria Michałowska          BEZA  
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Składniki
0,5 litra białek
1 kg cukru 

Wykonanie
Białko ubijamy na sztywną masę i powoli dodajemy cukier. Pieczemy w tempe-
raturze 100 st. C przez 50 min. Następnie zwiększamy temperaturę do 140 st. C 
i pieczemy przez kolejne 40 min. 

                                  

                                   Daria Michałowska          BEZA  

  Smacznego!



XV Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 
 Gostyń – Święta Góra 2020

XV FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNEJ 
MUSICA SACROMONTANA

Sobota, 26 września 2020 r., godz. 19:30
MISTYCZNA RADOŚĆ

Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater 
Paweł Łukaszewski – Luctus Mariae
Ludwig van Beethoven – Sonata cis-moll op. 27 nr 2 (oprac. Jakub Kowalewski)
Orkiestra Kameralna polskiego Radia AmADEUS
Anna Duczmal-mróz – dyrygent
Anna mikołajczyk-Niewiedział – sopran
Wanda Franek – mezzosopran

Niedziela, 27 września 2020 r., godz. 18:30 
SKARBY BIBLIOTEKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

Alfons Szczerbiński – Sonata na skrzypce i fortepian op.30 / prawykonanie
Aleksander Tansman – Sonata nr 2 
Ludwig van Beethoven – Sonata na skrzypce i fortepian No. 9 “Kreutzer”
Alfons Szczerbiński – Pieśni bez słów op.22 / Robert Adamczak – fortepian
Klaidi Sahatci – skrzypce / Antonio Stradivari “ex Wieniawsky”, 1719 
tomasz Krzysica – tenor
Ksawery miecznik – sopran chłopięcy
Giorgio Koukl – fortepian
Robert Adamczak – fortepian

Sobota, 3 października 2020 r., godz. 19:30 
NUTY WIELKIEGO PASTERZA

tREBUNIE tUtKI 
AFFABRE CONCINUI
NUTY WIELKIEGO PASTERZA
Krzysztof Trebunia – słowa i muzyka
Wolfgang A. Mozart – Ave verum Corpus
Aloys Kothe – Adoramus
Oskar Kamiński – Locusiste
Marek Raczyński – Ave Regina Caelorum
Jan Szopiński –  Missa Sancti Adalberti (Kyrie, Gloria)

Niedziela, 4 października 2020 r., godz. 18:30 
ARS DIVINA - PIĘKNO MUZYKI RELIGIJNEJ  

Jan Křtitel Vaňhal – Preambulum I (in C), Fuga III (in D)
Ferdinando Gasparo Bertoni – Sinfonia per Organo
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-17910 – Fantazja f-moll , KV 608
Julian Gembalski – Fantazja na temat Litanii Józefa Zeidlera
James Whitbourn – Requiem canticorum
Henryk Mikołaj Górecki – Pieśni maryjne op. 54
Paweł Łukaszewski – Magnificat 
Julian Gembalski – organy
Zespół Śpiewaków miasta Katowice CAmERAtA SIlESIA
Anna Szostak – dyrygent


